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PROGRAMA ESCALA DOCENTE AUGM

VAGAS REMANESCENTES

A Universidade Federal de Goiás (UFG), por intermédio da Secretaria de Relações

Internacionais (SRI), torna público o presente Edital e convida os (as) docentes a se

candidatarem à pré-seleção para mobilidade internacional em universidades membros da

Associação de Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM), em conformidade com os critérios

estabelecidos neste Edital e com o Regulamento do Programa Escala Docente AUGM.

1. OBJETIVO

O presente edital visa estimular, incentivar e pré-selecionar docentes da UFG para o

intercâmbio de professores e pesquisadores em universidades membros da AUGM, no âmbito do

“Espaço Acadêmico Comum Ampliado Latino-Americano”, com vistas a promover a cooperação e

integração regional de universidades membros da AUGM.

2. DO INTERCÂMBIO

2.1. Objetivos do Programa: A mobilidade docente visa dar o início e/ou aprofundamento de

uma relação acadêmica duradoura entre as partes envolvidas, promovendo a

apresentação de projetos a serem desenvolvidos em conjunto, com vistas a:

a) Contribuir para o fortalecimento da capacidade docente, científica e tecnológica das

Universidades da Associação;

b) Contribuir para a consolidação de massas críticas de investigadores em áreas

estratégicas de interesse regional, particularmente nos agrupamentos acadêmicos

técnicos da AUGM, como o Comitê Acadêmico (CA) e o Núcleo Disciplinário (ND);

c) Promover a cooperação interinstitucional entre as universidades AUGM,

compartilhando as equipes de ensino e pesquisa das instituições participantes.

http://grupomontevideo.org/escaladocente/wp-content/uploads/2019/01/Reglamento-PROGRAMA-ESCALA-DOCENTE.pdf
http://grupomontevideo.org/sitio/que-es-un-comite-academico/
http://grupomontevideo.org/sitio/que-es-un-nucleo-disciplinario/


2.2. Número de vagas e distribuição por Universidade de destino e Regional da UFG: 3

(três) vagas regulares e 3 (três) vagas suplentes, distribuídas conforme o quadro abaixo:

Universidade de origem
/ Campus

País de
destino

Universidade de Destino No. de
vagas

No. de
vagas de
suplência

UFG
Regional Metropolitana
de Goiânia
- Câmpus Samambaia
- Câmpus Colemar Natal e Silva
- Câmpus Aparecida de Goiânia

Argentina Universidad Nacional del Litoral (UNL) 1 1

Chile Universidad de Chile (UChile) 1 1

Uruguai Universidad de la República (UDELAR) 1 1

2.3. Duração: 07 a 15 dias, durante o 2º semestre de 2022, de acordo com calendário letivo

da instituição de destino.

2.3.1. A mobilidade na Universidad Nacional del Litoral (UNL) deverá acontecer no mês de

novembro de 2022.

2.4. Benefícios:
a) A UFG concederá bolsa auxílio transporte aéreo de ida e volta, a qual deverá ser

solicitada com pelo menos 30 dias de antecedência. O auxílio financeiro será

concedido por meio de depósito bancário. Será necessário a apresentação dos

comprovantes de compra das passagens e de embarque para prestação de contas

junto à SRI;

b) A universidade de destino garantirá alojamento e alimentação pelo período do

intercâmbio, de acordo com os sistemas de recepção de professores visitantes de que

cada instituição disponha.

2.5. É de responsabilidade do (a) docente que for selecionado (a) para a mobilidade na

AUGM:

a) Visto para o país de destino (se for o caso);

b) Seguro viagem de ampla cobertura que inclua assistência médica e odontológica,

repatriamento e cobertura pandemia COVID 19, válido no país de destino por todo o

período da mobilidade;

c) Comprovante de vacinação internacional;

d) Despesas pessoais e acadêmicas;

e) Realizar atividades acadêmicas na respectiva área de atuação docente na UFG;

f) Enviar à SRI (editais.sri@ufg.br) os comprovantes de embarque / bilhete de passagem

de ida e volta e a cópia da apólice do seguro.

http://www.unl.edu.ar/
https://www.uchile.cl/
https://udelar.edu.uy/portal/
mailto:editais.sri@ufg.br


3. DO (A) CANDIDATO (A) DOCENTE

3.1. Ser docente do quadro permanente da UFG e ter finalizado o período de estágio

probatório;

3.2. NÃO ser professor substituto, convidado ou licenciado no semestre da inscrição (1º

semestre de 2022) e/ou no semestre da realização da mobilidade (2º semestre de 2022).

3.3 Docentes que já participaram de Editais anteriores de mobilidade AUGM são elegíveis para

o presente Edital.

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1 O processo de seleção será composto por duas etapas: a primeira, no âmbito da SRI e a

segunda, na instituição de destino da mobilidade.

4.2 Não serão consideradas válidas as inscrições apresentadas fora do padrão especificado,

com qualquer incorreção, dados incompletos ou sem as devidas assinaturas.

4.3 Na primeira etapa, serão adotados os seguintes critérios para classificação:

a) O critério usado para classificação, bem como para o desempate, é a antiguidade

como servidor (a) docente efetivo (a) da UFG, considerando a data de entrada em

exercício no cargo. Os (As) docentes mais antigos (as) no exercício do cargo na UFG

terão prioridade.

b) Terão também prioridade candidaturas submetidas ou apoiadas pelos Núcleos

Disciplinares ou Comitês Acadêmicos ativos da AUGM. Para tanto, o (a) docente

deverá apresentar declaração de participação assinada por autoridade competente

dos referidos órgãos. Este critério se sobrepõe ao critério descrito no item “4.3 a” para

fins de classificação neste edital.

c) A lista de aprovados na pré-seleção coordenada pela SRI será publicada no site oficial

da SRI: https://sri.ufg.br/.

d) A primeira etapa é eliminatória. Portanto, somente candidatos (as) aprovados (as)

poderão prosseguir no certame.

e) A SRI poderá, a qualquer momento, solicitar documentos adicionais aos (às)

participantes selecionados (as) na primeira etapa.

4.4 A segunda etapa será a pré-seleção dos (as) candidatos (as) pelas universidades de

destino. Nesta fase, serão adotados os critérios abaixo relacionados:

a) Análise da documentação apresentada pelos (as) candidatos (as) durante a inscrição;

b) Análise dos objetivos e atividades a serem desenvolvidas pelo (a) docente na

universidade de destino;

4.5 A SRI poderá realizar nova chamada na hipótese de todas as vagas não serem

preenchidas.

4.6 Os (As) docentes suplentes serão contactados para o preenchimento de vagas não

preenchidas pela impossibilidade ou desistência do (a) docente selecionado (a) como



titular da vaga. Se persistir a vacância, excedentes poderão ser convocados conforme

listagem de excedentes publicada no site da SRI.

4.7 Candidatos (as) não aprovados (as) na primeira etapa poderão submeter nova

inscrição, caso ocorram novas chamadas.

4.8 O (a) docente selecionado (a) deverá realizar o intercâmbio no segundo semestre

de 2022, de acordo com calendário letivo da instituição de destino e, por questões

orçamentárias, não será permitida a realização da mobilidade em outro período.

5. DA INSCRIÇÃO PARA A PRÉ-SELEÇÃO NA UFG

5.1. Período de inscrição: 06 a 29 de julho de 2022 via formulário de inscrição. Clique aqui

para acessá-lo.

5.2. Documentos a serem anexados ao formulário de inscrição na UFG:

a) Formulário de Apresentação, que deverá ser assinado pelo (a) docente, pelo (a) Diretor

da Unidade Acadêmica da UFG à qual está vinculado (a), bem como pela Delegada

Assessora da AUGM na UFG (Secretária de Relações Internacionais). Clique aqui para

acessar o modelo, faça o download para o preenchimento com os dados necessários e

salve o documento para anexá-lo no formulário de inscrição.

b) A Carta Convite da universidade de destino deverá ser assinada pelo (a) docente que

convida, pelo responsável pela unidade acadêmica do(a) docente que convida, bem

como pelo Delegado Assessor da AUGM da instituição que convida. Clique aqui para

acessar o modelo, faça o download para o preenchimento com os dados necessários e

salve o documento para anexá-lo no formulário de inscrição.

c) Comprovante de vínculo docente efetivo com a UFG, obtido no SIGRH, em que

conste a lotação e a data do início do exercício efetivo na Instituição, conforme

item 4.2. “c” deste Edital.

d) Se aplicável, declaração de participação em Núcleos Disciplinares ou Comitês

Acadêmicos ativos da AUGM, assinada por autoridade competente dos referidos

órgãos.

6. DO JULGAMENTO PARA A PRÉ-SELEÇÃO UFG

6.1. Na etapa de homologação, realizada pela SRI, será observado o cumprimento dos

requisitos formais do edital.

6.2. As propostas homologadas e não homologadas serão divulgadas no sítio https://sri.ufg.br/,

conforme o cronograma que é parte deste Edital.

6.3. Caberá solicitação de reconsideração ao resultado do processo de homologação, o que

deverá ser feito via e-mail editais.sri@ufg.br, à Diretoria de Mobilidade da SRI.

6.4. Caberá solicitação de reconsideração ao resultado da primeira Etapa deste Edital (item

4.3), desde que devidamente fundamentada, no prazo estabelecido no cronograma que compõem

este edital. As solicitações deverão ser encaminhadas para o e-mail editais.sri@ufg.br.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejwLVBmFFL8CY_7pRmyFW4RE1la3zLWPU3p4jfMIwP3femvA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejwLVBmFFL8CY_7pRmyFW4RE1la3zLWPU3p4jfMIwP3femvA/viewform
https://docs.google.com/document/d/1oznZeFI9vEWXbPyv4oBU98T54CqXd8pP/edit
https://docs.google.com/document/d/1oznZeFI9vEWXbPyv4oBU98T54CqXd8pP/edit
https://docs.google.com/document/d/1IscDfIvYY_M3nAjrRKRKcYPdWi2ap4Ho/edit
https://docs.google.com/document/d/1IscDfIvYY_M3nAjrRKRKcYPdWi2ap4Ho/edit
mailto:editais.sri@ufg.br


6.5. O resultado final da pré-seleção na UFG será divulgado na página oficial da SRI:

https://sri.ufg.br/ conforme cronograma parte deste Edital.

7. CRONOGRAMA

Data Atividade prevista

06 a 29 de julho de 2022 ● Inscrição para pré-seleção na UFG

03 de agosto de 2022 ● Divulgação do resultado preliminar da homologação
das inscrições

03 e 04 de agosto de 2022 ● Período para solicitação de reconsideração da
homologação das inscrições (via email
editais.sri@ufg.br)

05 de agosto de 2022 ● Divulgação do resultado final da homologação das
inscrições

10 de agosto de 2022 ● Divulgação do resultado preliminar da pré-seleção da
UFG

11 e 12 de agosto de 2022 ● Período para solicitação de reconsideração do
resultado preliminar da pré-seleção da UFG (via email
editais.sri@ufg.br)

17 de agosto de 2022 ● Divulgação do resultado final da pré-seleção da UFG

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A apresentação da documentação original poderá ser solicitada ao (a) docente a qualquer

momento, sendo pressuposta a responsabilidade do (a) docente (a) quanto à veracidade

dos documentos .

8.2. Em caso de dúvida, entrar em contato pelo e-mail editais.sri@ufg.br ou WhatsApp

Business.

8.4. Casos omissos serão deliberados pela SRI.

Goiânia, 05 de julho de 2022.

Prof.a Dr.a Rejane Faria Ribeiro-Rotta
Secretária Adjunta de Relações Internacionais

SRI/UFG

https://sri.ufg.br/
mailto:editais.sri@ufg.br
https://api.whatsapp.com/message/LUPQZO7G3SNGP1?autoload=1&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/message/LUPQZO7G3SNGP1?autoload=1&app_absent=0

