
                                                        
	

MINISTÉRIO	DA	EDUCAÇÃO	
UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE	GOIÁS	

DIRETORIA	DE	RELAÇÕES	INTERNACIONAIS	
	

RETIFICAÇÃO	DO	EDITAL	DRI	Nº	024/2018	
	

VAGAS	PARA	MOBILIDADE	DOCENTE	AUGM	
PRÉ-SELEÇÃO	

	
	
	 A	 Diretoria	 de	 Relações	 Internacionais	 (DRI)	 da	Universidade	 Federal	 de	Goiás	 (UFG)	 faz	
saber	que	estão	abertas	as	inscrições	para	pré-seleção	de	10	(dez)	docentes	efetivos	da	UFG,	para	
a	 participação	 no	 Programa	 de	Mobilidade	 Docente	 da	 Associação	 de	 Universidades	 do	 Grupo	
Montevideo	 –	 AUGM	 (http://grupomontevideo.org),	 de	 acordo	 com	 as	 normas	 do	 Programa	
disponíveis	em:	http://grupomontevideo.org/escaladocente/	e	 com	os	critérios	estabelecidos	no	
presente	edital.	
	
	
	
1.	Da	definição:	ESCALA	refere-se	a	“Espaço	Acadêmico	Comum	Ampliado	Latino-Americano”.	
	
2.	Dos	objetivos:	consiste	no	intercâmbio	de	docentes	e	investigadores	entre	as	universidades	que	
integram	a	Associação	de	Universidades	Grupo	Montevidéu	(AUGM).	
	
3.	Do	número	de	vagas	e	distribuição	por	regional:	10	(dez)	vagas,	assim	distribuídas:	
	

Regional	 Número	de	vagas	
Catalão	 1	(uma)	
Goiânia	 6	(seis)	
Goiás	 1	(uma)	
Jataí	 2	(duas)	
TOTAL	 10	(dez)	

	
	
4.	Da	duração	do	intercâmbio:	de	07	a	15	dias.		

	
5.	Do	período	em	que	deverá	ser	realizado	o	intercâmbio:	de	fevereiro	a	dezembro	de	2019.	
	
6.	Das	universidades	de	destino	e	países,	de	acordo	com	a	regional	e	o	número	de	vagas:	
	
	

Universidade	de	destino	 Regional	 Vagas	
Universidad	de	la	República	(UDELAR),	Uruguai	
http://www.universidad.edu.uy/	
Contatos:	Carolina	Pereyra;	Lorena	Muñoz;	Adriana	
Morillas		
Email:	escaladoc@oce.edu.uy	

Goiânia	

	
02	

	

	



Universidad	de	Buenos	Aires	(UBA),	Argentina:	
http://www.uba.ar/	
Contato:	Matías	G.	Perdigués	
Email:	mperdigues@rec.uba.ar		

Goiânia	 01	

Universidad	Nacional	del	Litoral	(UNL),	Argentina:		
http://www.unl.edu.ar/	
Contato:	María	Pía	Hubeli	
Email:	mhubeli@rectorado.unl.edu.ar	

Catalão	
	
01	
	

Jataí	
	
01	
	

Universidad	Nacional	del	Nordeste	(UNNE),	Argentina:	
http://www.unne.edu.ar/	
Contato:	Florencia	Terraes	
Email:	cooperacioninternacional@comunidad.unne.edu.ar	

	
Goiânia	

	

	
01	
	

Jataí	
	
01	

	
	
Universidad	de	Santiago	de	Chile	(USACH),	Chile:	
http://www.usach.cl/	
Contato:	Bilha	Ojeda	
Email:	bilha.ojeda@usach.cl	
	

Goiânia	 01	

	
Universidad	Nacional	del	Sur	(UNS),	Argentina	
https://www.uns.edu.ar	
Contato:	Lorena	Férnandez	
Emails:	augm.internacionales@uns.edu.ar;	
lorenaf@uns.edu.ar		
	

Goiânia	 01	

	
Universidad	Nacional	de	Asunción	(UNA),	Paraguai:	
http://www.una.py/	
Contato:	Marta	Barrios	
Email:	augm@rec.una.py	
	

	
Goiás	

	

	
01	
	

Observação:	Não	haverá	remanejamento	de	vaga	entre	as	regionais.	
	
7.	Do	apoio	das	instituições:	
a)	 A	 UFG	 poderá	 conceder	 passagem	 aérea	 de	 ida	 e	 volta,	 dependendo	 da	 disponibilidade	
orçamentária	 da	 instituição	 no	 momento	 da	 realização	 do	 intercâmbio	 e	 da	 autorização	 do	
Ministro	da	Educação,	conforme	legislação	vigente.	

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.	

	
Observação:		
Ficarão	a	cargo	do	docente	as	demais	despesas,	sobretudo	as	referentes	à	contratação	de	seguro	
de	vida,	acidente,	saúde	e	repatriamento	e	à	obtenção	de	visto.	
	



	
8.	Da	documentação	necessária:		
	

a) O	 formulário	 de	 postulação	 (Anexo	 A)	 deverá	 ser	 assinado	 pelo(a)	 Diretor(a)	 da	
Unidade	Acadêmica	da	UFG	a	que	pertence	o(a)	docente;	

b) A	 carta	 convite	 da	 universidade	 de	 destino	 (Anexo	 B)	 deverá	 ser	 assinada	 pelo(a)	
docente	 que	 convida,	 assim	 como	 pelo	 responsável	 pela	 unidade	 acadêmica	 do(a)	
docente	que	convida;	

c) O	Currículo	Lattes	atualizado	(não	há	necessidade	de	anexar	comprovantes);	
d) Comprovante	de	vínculo	com	a	UFG,	como	professor	efetivo,	obtido	no	DP	da	UFG,	em	

que	conste	a	lotação	e	a	data	de	início	de	efetivo	exercício	na	Instituição,	para	fins	de	
seleção,	conforme	item	10.c.	deste	Edital;	

e) Declaração	de	participação	do	docente	em	Programa	de	Pós-Graduação	da	UFG	(se	for	
o	caso),	emitida	pela	Coordenação	do	Programa,	para	 fins	de	seleção,	conforme	 item	
10.a.	deste	Edital.	

	
9.	 Das	 inscrições:	As	 inscrições	 deverão	 ser	 feitas	 de	 10	 de	 setembro	 de	 2018	 até	 o	 dia	 09	 de	
outubro	 de	 2018,	 para	 o	 endereço	 eletrônico	 editaisdriufg@gmail.com,	mediante	 o	 envio	 da	
documentação	 mencionada	 no	 item	 8.	 A	 mensagem	 deverá	 ter	 como	 ASSUNTO:	 Edital	 DRI	
024/2018	AUGM	Escala	Docente.	
	
10.	 Da	 seleção:	 Caso	 seja	 validado,	 pelas	 universidades	 de	 destino,	 um	 número	 maior	 de	
candidaturas	 do	 que	 de	 vagas	 oferecidas	 pela	 UFG,	 de	 acordo	 com	 o	 item	 6	 deste	 Edital,	 terá	
prioridade	o(a)	docente:	
	

a)	pertencente	ao	Programa	de	Pós-Graduação	da	UFG	com	maior	avaliação	pela	Capes;	
b)	com	maior	qualificação	(doutorado,	mestrado,	especialização);	
c)	com	mais	tempo	de	efetivo	exercício	na	UFG;	
d)	mais	velho(a).	
	
Observações:	
-	A	avaliação	do	programa	pela	Capes	será	obtida	por	meio	de	informações	disponíveis	em	
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/q
uantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=0&cdRegiao=5&sgUf=GO&ies=339223,	em	data	
compreendida	entre	30	de	outubro	e	19	de	novembro	de	2018.	
-	As	informações	relativas	a	qualificação,	tempo	de	efetivo	exercício	e	idade	serão	obtidas	
no	Departamento	de	Pessoal/UFG.		

	
11.	Do	Cronograma	
	

data	 atividade	

De	10	de	setembro	a	9	de	outubro	
de	2018	

As	inscrições	deverão	ser	encaminhadas	para	o	endereço	
eletrônico	 editaisdriufg@gmail.com,	 mediante	 o	 envio	
da	 documentação	 mencionada	 no	 item	 8	 do	 presente	
Edital.	 A	 mensagem	 deverá	 ter	 como	 ASSUNTO:	 Edital	
DRI	024/2018	AUGM	Escala	Docente.	

15	de	outubro	de	2018		 Homologação	preliminar	das	inscrições,	observando-se	o	
item	8	deste	Edital,	divulgada	na	página	www.dri.ufg.br	

16	de	outubro	de	2018	 Recurso	 contra	 a	 não	 homologação	 de	 inscrições,	 por	



meio	de	correio	eletrônico	para	editaisdriufg@gmail.com	
Em	 Assunto,	 especificar:	 Recurso	 Homologação	 de	
Inscrições	-	Edital	DRI	024/2018	AUGM	Escala	Docente.	

19	de	outubro	de	2018	 Homologação	 final	 das	 inscrições,	 divulgada	 na	 página	
www.dri.ufg.br	

19	de	novembro	de	2018	 Resultado	preliminar	da	pré-seleção	das	candidaturas,	
publicado	na	página	www.dri.ufg.br	

20	de	novembro	de	2018	 Recurso	contra	o	resultado	preliminar,	a	ser	enviado	
para	editaisdriufg@gmail.com.	Como	assunto:	RECURSO	
RESULTADO	PRELIMINAR	-	Edital	DRI	024/2018	AUGM	
DOCENTE.	

23	de	novembro	de	2018	 Resultado	final	da	pré-seleção	das	candidaturas,	
publicado	na	página	www.dri.ufg.br	

5	de	dezembro	de	2018	 Confirmação,	pela	AUGM,	do	quadro	de	mobilidades	
aprovadas,	divulgada	na	página	www.dri.ufg.br	

Dezembro	de	2018	 Comunicação	aos	docentes	selecionados	

Fevereiro	de	2019	 Início	da	mobilidade	

	
	
12.	Das	disposições	finais:	
	

a) O	processo	de	seleção	será	coordenado	pela	DRI.	
b) A	aprovação	final	ficará	a	cargo	da	AUGM.	
c) Casos	omissos	serão	deliberados	pela	DRI.	

	
	

Goiânia,	12	de	setembro	de	2018.	
	
	
	
	
	

Prof.	Francisco	José	Quaresma	de	Figueiredo	
Delegado	Assessor	da	AUGM	pela	UFG	
Diretor	de	Relações	Internacionais	-	UFG	

	 	
	
	
	
	


