MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Assessoria de Relações Internacionais

EDITAL ARI nº 07 de 22 de AGOSTO de 2016
Seleção de docentes vinculados aos cursos de
pós-graduação da UFPR interessados em
participar do Programa ESCALA DOCENTE
2017 da Associação de Universidades do Grupo
Montevidéu (AUGM).
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, por intermédio da Assessoria de Relações Internacionais
(A.R.I.), no uso de suas atribuições legais e nas condições e exigências estabelecidas neste Edital, torna
público aos docentes dos programas de pós-graduação Stricto sensu desta universidade a recepção de
candidaturas dos interessados em participar do Programa ESCALA DOCENTE 2017 da Associação de
Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM).

15/08/2016 à 10/11/2016

CRONOGRAMA
Período para Inscrição

11/11/2016 à 23/11/2016

Período para Análise da Documentação
Divulgação do Resultado Final ;

24/11/2016

01/102/2016

Envio dos nomes dos selecionados à Secretaria-Executiva da
AUGM e às Universidades de Destino.
Confirmação do quadro final de mobilidades pela SecretariaExecutiva da AUGM

Janeiro à Dezembro 2017

Efetivação das Mobilidades aprovadas.

1.

DO PROGRAMA:

O programa ESCALA DOCENTE da AUGM consiste no intercâmbio de pesquisadores entre as
universidades do grupo AUGM, tendo por objetivos:

o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão científica e tecnológica das universidadesmembro;

a consolidação de uma massa crítica de pesquisadores em áreas de interesse estratégico regional;

a cooperação interinstitucional com o compartilhamento de equipamentos de ensino, pesquisa e
extensão das instituições-membro.

O Programa está orientado a dois perfis distintos:
1.

Docente em Formação (DJ): até 5 anos da obtenção do título de doutor;

2

Docente Formado (DF): mais de 5 anos da obtenção do título de doutor.
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2.

DAS VAGAS

UNIVERSIDADE
DESTINO

VAGAS

CURSO/ÁREA

DURAÇÃO da
MOBILIDADE

ARGENTINA
Univ. Nac.de
Córdoba - UNC

1

Odontologia

Univ. Nac. de Mar
del Plata - UNMdP

1

Área de Materiais
(Eng. de Materiais,
Eng. Mecânica, Física)

Univ. Nac. del
Nordeste - UNNE

1

Cursos relacionados ao
PROCOAS – Comitê
Acadêmico de
Processos Cooperativos
e Associativos

Univ. Nac. de
Rosario - UNR

1

ABERTA

Univ. Nac.del Sur
UNS

1

14 DIAS
Engenharia Mecânica

PARAGUAI

Univ. Nac.de
Asunción - UNA

1

Arquitetura ou Design

URUGUAI

Univ. de la
República - UdelaR

1

Química ou Farmácia

PRIORIDADES
A AUGM e a UFPR priorizarão a(s) candidatura(s) formalmente apoiadas pelos Coordenadores dos
Comitês Acadêmicos, Núcleos Disciplinares ativos ou das Comissões Permanentes.
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3.

DO FINANCIAMENTO

O financiamiento das mobilidades ficará a cargo das universidades participantes, de acordo com o
seguinte esquema:
a universidade de origem do docente assumirá o custo da passagem aérea para o deslocamento
até a universidade de destino e,
a universidade de destino financiará a hospedagem e a manutenção (auxílio-alimentação) do
docente visitante, conforme o sistema de recepção de professores visitantes de cada instituição.
4.

DAS CANDIDATURAS




5.

cada universidade realizará uma pré-seleção das candidaturas recebidas, em função das
suas prioridades institucionais.
o Grupo de Delegados Assessores da AUGM procederá a uma análise conjunta das
candidaturas pré-selecionadas e emitirá parecer de aprovação definitiva dos docentes
selecionados na convocatoria 2017;
Os candidatos deverão enviar para o e-mail augm@ufpr.br os documentos do ANEXOS I e
II com o assunto ‘PED 2017 CANDIDATURA’ em arquivo pdf.
DISPOSIÇÕES GERAIS

O docente participante compromete-se a buscar os meios institucionais na UFPR para que a
mobilidade no ESCALA Docente AUGM possa efetivamente ser somente o início de uma
relação acadêmica duradoura entre as partes envolvidas. Para tanto, promoverá a
apresentação de projetos a serem desenvolvidos de forma conjunta, às convocatorias das
agências de financiamento da região, quer sejam as de caráter nacional quer as de caráter
bilateral ou multilateral.
Além da atividade principal, o docente selecionado no perfil ‘Docente Formado’ (DF) deve se
comprometer a desenvolver uma atividade aberta à comunidade acadêmica da universidade
na qual está realizando a mobilidade. Esta atividade (conferência, aula aberta/pública, seminario
etc.) deverá ser organizada pelo Departamento ou pela Faculdade anfitriã e desenvolvida e
divulgada como atividade oficial da AUGM.
A duração de cada mobilidade não poderá ultrapassar 15 dias;
Licença ou Afastamento: a universidade a qual pertence o docente em mobilidade deverá lhe
conceder o devido afastamento do País e de suas atividades acadêmicas com gozo dos seus
vencimentos pelo período correspondente ao da mobilidade aprovada. O Processo de Afastamento
é de responsabilidade do(a) docente selecionado(a), competindo à A.R.I. o envio do ofício de
solicitação da passagem aérea com o ‘de acordo’ do chefe de gabinete do Reitor para anexação ao
processo;
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A AUGM emitirá um Certificado Oficial de participação aos docentes participantes da
mobilidade Escala Docente, no qual constará a categoria e o tipo de atividade(s) desenvolvida(s).
O docente participante do Programa deverá apresentar um Relatório ao final do período da
mobilidade sobre a(s) atividade(s) desenvolvida(s).

Curitiba, 22 de agosto de 2016.
Profª. Eva Cristina Rodrigues Avelar Dalmolin
Coordenadora de Mobilidade
Assessoria de Relações Internacionais
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ANEXO I
FORMULARIO DE APRESENTAÇÃO ESCALA DOCENTE 2017
DADOS PESSOAIS DO DOCENTE

Nome Completo: _________________________________________________________________________________
CPF: ________________________________
e-mail institucional: ______________________________________________________________________
e-mail alternativo: _______________________________________________________________________

Endereço Profissional: (rua, nº., cidade, CEP):________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Tel. Institucional: ________________________________________
Celular: _________________ _______________________

PERFIL DOCENTE: ____________________________________________________________________________
ATIVIDADES A REALIZAR
Tipo de atividade (aulas na pós-graduação, pesquisa conjunta, administrativas de apoio institucional etc):
___________________________________________________________________________________________
Descrição da atividade a realizar na Universidade de destino:__________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Período estimado da Mobilidade (início e término):

Universidade para a qual postula a candidatura (DE DESTINO):
____________________________________________________________________________________________________
Setor, Faculdade, Centro, Departamento onde desenvolverá atividades:
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____________________________________________________________________________________________________
APOIO À APRESENTAÇÃO
A candidatura é formalmente apoiada por um dos Comitês Acadêmicos ou Núcleos Disciplinares AUGM?
SIM
NÃO
Anexar Carta de Recomendação do Coordenador do CA ou ND
COMPROMISSO DO DOCENTE
Comprometo-me a desenvolver a(s) atividade(s) descrita(s) no presente formulário no âmbito do Programa de Mobilidade
“ESCALA DOCENTE” da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu (Convocatória 2017), assim como a
desenvolver adicionalmente uma atividade aberta à comunidade acadêmica da universidade anfitriã (conferência, aula
aberta/pública, seminário etc.), se docente formado, e a apresentar o Relatório em até 30 dias após o final da mobilidade.

__________________________________
Assinatura do docente

__________________________________
Nome Legível por extenso

Data:
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ANEXO II
CHECK LIST – UFPR
PROGRAMA ESCALA DOCENTE
CONVOCATORIA 2017

Envio a documentação abaixo:
 Carta Convite da Universidade de Destino, assinada por um(a) docente e pelo(a)
Delegado(a) Assessor (a) da Universidade de Destino junto à AUGM
 Formulário de Apresentação completo
 Carta de Recomendação do(a) Coordenador(a) do Comitê Acadêmico, Núcleo Disciplinar
ou Comissão Permanente da AUGM (se a candidatura tiver apoio formal do CA, ND ou CP)
 Ata da Reunião do Colegiado da Pós-Graduação com a aprovação da candidatura ao
ESCALA DOCENTE 2017
 Currículum Lattes e Vitae
_____________________ (local), _______ (dia) de ________________ (mês) de 2016.

Nome Completo
Assinatura e Carimbo
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