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1. APRESENTAÇÃO DA UNIDADE(i)

A Secretaria Geral de Relações Internacionais – SRInter - foi criada por meio da Portaria GR 231/09 de 03 de agosto de 2009 em
substituição à então chamada Assessoria da Reitoria para Assuntos Internacionais.
A SRInter possui a seguinte estrutura hierárquica (fonte Siorg – Sistema de Informações Organizacionais da Administração Pública
Federal):

Código   Unidade Organizacional      Sigla
104837 Secretaria Geral de Relações Internacionais SRInter
104838 Divisão de Convênios para Relações Internacionais DiCRInter
104839 Divisão para Mobilidade nas Relações Internacionais DiMRInter

 
Atualmente a SRInter tem no seu quadro 04 servidores: Marcelo Fila Pecenin na função de Diretor da DiCRInter; Andréia Businaro
Forim lotada na DiMRInter, Bruno Soto de Andrade na Secretaria da SRInter e Maria Estela Antonioli Pisani Canevarolo como
Secretária Geral de Relações Internacionais. Desde maio/2020 a função de Diretor de Mobilidade está vacante devido a aposentadoria
do servidor.
A SRInter tem como missão promover a internacionalização da universidade, ampliando as oportunidades de mobilidade acadêmica e
reforçando a presença da instituição no cenário mundial do Ensino Superior e da pesquisa. 
Entre as atividades da secretaria destacam-se:

Promoção, prospecção, operacionalização e divulgação de programas de mobilidade acadêmica de estudantes, professores e
pesquisadores;
Fornecimento de documentos, informações e orientações a alunos e docentes da UFSCar que desejam fazer mobilidade
internacional ou que já estão executando atividades acadêmicas no exterior e também à comunidade internacional interessada
em fazer mobilidade na UFSCar;
Recepção a estudantes, professores e pesquisadores em mobilidade internacional na UFSCar, assim como a recepção de
representantes e delegações de instituições estrangeiras de Ensino Superior e/ou pesquisa em visita à UFSCar;
Apoio à formalização de colaborações acadêmicas e científicas internacionais, por meio de celebração de acordos de
cooperação;
Elo de ligação entre os pesquisadores da UFSCar e instituições estrangeiras para a elaboração de propostas de projetos com
financiamento de agências de fomento internacionais;
Representação da UFSCar em Associações/Rede de universidades. 

A SRInter atua de forma transversal por toda a administração. No âmbito da comunidade interna da UFSCar mais especificamente no
nível da Administração Superior da universidade, a SRInter atua em ações com as várias Pró-reitorias e o SPDI. Destacamos as
seguintes atividades:

1. PROGRAD/DIGRA/ CAAPE/CEM:

1.1. Elaboração conjunta de editais de mobilidade acadêmica internacional com instituições parceiras no âmbito de acordos de
cooperação e no âmbito de programas específicos de mobilidade com Associações de universidades;
1.2. Verificação juntamente ao DIGRA de documentação de candidaturas aos editais de mobilidade acadêmica internacional;
1.3. Orientação/verificação de documentação referente a visto consular dos alunos internacionais no âmbito do Programa de
estudantes-convênio de graduação – PEC-G (http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/processo_seletivo/inscricoes/2021.php);
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1.4. Elaboração conjunta de procedimentos sobre estágios no exterior.

2. PROPG

2.1. Elaboração conjunta de edital de mobilidade acadêmica internacional relativo ao Programa ESCALA de Pós-grado da AUGM;
2.2. Recepção conjunta de alunos internacionais no âmbito do programa PAEC/OEA/GCUB – Programa de Alianzas para la
Educación y la Capacitación estabelecido entre a Organização dos Estados Americanos e o Grupo Coimbra de Universidades
Brasileiras e alunos do Programa PEC-PG (http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECPG.php), dentre outros;
2.3. Orientação aos alunos internacionais de pós-graduação relativo a visto consular;
2.4. Recepção conjunta de delegações estrangeiras no âmbito do projeto UFSCar PrInt – CAPES;
2.5. Participação em eventos sobre internacionalização na CAPES, bem como em atividades organizadas por entidades representativas
de universidades estrangeiras (DAAD, Campus France etc).

3. PROPQ:

 3.1. Atividades conjuntas referente a demandas relativas a projetos de pesquisa com recursos financeiros provenientes de agências de
fomento internacionais;
3.2. Atendimento a pós-doutorandos/pesquisadores estrangeiros no que tange a renovação/solicitação de residência de visto
Temporário I (vide documentação no processo SEI 23112.016446/2020-46);
3.3. Acompanhar o Pró-reitor de Pesquisa em reuniões envolvendo universidades estrangeiras;
3.4. Elaboração conjunta de editais no âmbito do Programa ESCALA docente da AUGM.

4. PROACE: Parceria na elaboração de editais para a concessão de bolsa PROMISAES (http://portal.mec.gov.br/promisaes) para
alunos do programa PEC-G.

5. PROEX: Assessoria para a elaboração de minutas de acordos de cooperação com instituições estrangeiras envolvendo projetos
de extensão acadêmica.

6. SPDI: Assessoramento ao SPDI no contato com a comunidade externa principalmente no levantamento de contatos de
acadêmicos e empresas (academic e employeers peers) para fins de rankings internacionais.

Com relação a recursos humanos, a SRInter está com um déficit de pessoal, a saber:  01 assistente em administração em substituição a
servidora que se aposentou em maio/2020 e 02 estagiários sendo uma para auxiliar a Secretaria e as Diretorias e o outro para o Espaço
Internacional localizado na Biblioteca Comunitária do campus da UFSCar em São Carlos. O Espaço Internacional é fruto de um
projeto piloto (SEI n°0249353) no âmbito do projeto CAMINOS - Enhancing and Promoting Latin American Mobility - 
https://www.caminosproject.org, Programa Erasmus +  Capacity Building da EACEA/European Commission . 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS E ATIVIDADES DA UNIDADE(i)

A SRInter tem como processos de forma contínua a tramitação de acordos de cooperação acadêmica internacional, atendendo dessa
forma todos os docentes da UFSCar. Desde 2016 a SRInter vem trabalhando com minutas referencias de acordo de cooperação
acadêmica internacional, minutas essas aprovadas pela Procuradoria Federal. Dessa forma não se faz necessária a tramitação pela
Procuradoria Federal das minutas dos acordos. Se a minuta a ser utilizada para a formalização da parceria seja proveniente da
instituição estrangeira, caso seja necessário, são consultadas a Agência de Inovação da UFSCar quanto a verificação sobre clausulas
de Propriedade Intelectual e Confidencialidade e a própria Procuradoria Federal para itens não compatíveis com as minutas
referenciais utilizadas pela UFSCar. Atribuições da Divisão de Acordos estão no Anexo Rol atribuições DiCRInter (SEI n° 0249343).
Estão disponíveis no site https://www.srinter.ufscar.br/pt-br/cooperacao-internacional relação de acordos vigentes e procedimentos
para a formalização dos instrumentos jurídicos.
Na Divisão de Mobilidade da SRInter são elaborados e lançados editais de mobilidade acadêmica internacional para a graduação com
periodicidade bianual, atendendo ao calendário das universidades parceiras. O número de vagas, cursos contemplados da UFSCar,
questões relativas a proficiência linguística, bem como datas de lançamento do edital e nomeação dos candidatos aprovados variam de
acordo com cada universidade de destino com as quais a UFSCar possui acordos de cooperação acadêmica que contemplem esse tipo
de mobilidade. Em 2019 foram lançados editais de seleção compreendendo cerca de 500 vagas em universidades parceiras no exterior,
nos seguintes países: Alemanha, Argentina, Bélgica, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Irlanda, Itália, Japão,
México, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai. Outros países, tais como Austrália, Áustria, República Tcheca e Reino Unido, não foram
contemplados em editais de seleção, porém foram destinos para atividades de estágio. Para editais de mobilidade consulte
https://www.srinter.ufscar.br/pt-br/mobilidade-academica/outgoing.
Já para editais no âmbito de Programas Específicos de Cooperação de Associação/Rede de universidades (AUGM, BRACOL e
BRAMEX do GCUB) as regras diferem em alguns aspectos e a modalidade contempla algum tipo de ajuda financeira.
Também cabe a Divisão de Mobilidade a elaboração de editais dos Programas ESCALA da AUGM: Pós-grado, Docente, Gestores e
Administradores e Jornadas de Jovens Pesquisadores. Detalhes estão em Programas Específicos de Mobilidade (SEI n°0249346).

3. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES NO PERÍODO NOV/2016 A NOV/2020(i)

Como principais realizações destacamos:

1. Desenvolvimento de novos procedimentos para promover a mobilidade acadêmica internacional no nível da graduação,
principalmente referente a divulgar as oportunidades de mobilidade no âmbito dos acordos de cooperação.  A divulgação é
realizada pelo site da SRInter (www.srinter.ufscar.br), pelo Facebook SRInter, Inforede e através das Coordenações de Curso.
Os editais são realizados agrupando-se os países de destino levando em consideração o prazo de nomeação dos aprovados no
edital junto a universidade de destino.
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2. Elaboração de editais específicos para mobilidade acadêmica internacional no nível da graduação, ou seja, para atender
programas específicos de mobilidade internacional, que de maneira geral possuem algum tipo de recurso financeiro da parte da
UFSCar ou da instituição estrangeira.

3. Priorização à celebração de acordos específicos de cooperação internacional para o desenvolvimento conjunto de projetos de
pesquisa, visando à internacionalização da pesquisa e pós-graduação na UFSCar, com reflexos positivos sobre a avaliação dos
programas de pós-graduação da Universidade efetuada pela CAPES.

4. Incentivo à formalização de cooperações internacionais em andamento, tanto no nível da pós-graduação, por meio da celebração
de acordos de cotutela de teses de doutorado, como no nível da graduação, mediante acordos de dupla diplomação.

5.  Participação em projetos internacionais organizados por redes de universidades no âmbito do Erasmus+ Capacity Building
(programa da Comissão Europeia para a educação), colaborando para a elaboração de um Guia de Melhores Práticas voltadas à
Internacionalização na América Latina.

6. Organização e sede de eventos internacionais envolvendo associações e redes de universidades (Relatório das XXVII Jornadas
de Jovens Pesquisadores da AUGM - SEI n° 0249347).

7. Apoio a docentes na elaboração de propostas de projetos com redes de universidades estrangeiras, tendo como fonte de
financiamento agências de fomento internacionais.

8. Ampliação do atendimento à comunidade internacional na UFSCar a respeito de procedimentos para obtenção de vistos
consulares.

9. Otimização do atendimento a delegações estrangeiras, mediante a organização de reuniões com a participação de públicos
específicos conforme a(s) área(s) de interesse, potencializando assim a celebração de acordos de dupla diplomação nos níveis da
graduação e da pós-graduação – neste caso, inclusive no âmbito do programa CAPES-PrInt.

10. Lançamento de novo site da SRInter, em três idiomas, com foco tanto na comunidade interna da UFSCar, como no público
internacional.

11.  Ampliação da participação em programas de mobilidade acadêmica internacional na América Latina.
12.  Criação e implantação do Espaço Internacional, nas dependências da BCo, para dar maior visibilidade às oportunidades de

mobilidade acadêmica internacional existentes na UFSCar, bem como oferecer mais um local de referência e atendimento à
comunidade internacional na Universidade.

4. NOVAS AÇÕES OU ATIVIDADES EM ANDAMENTO(i)

Devido a pandemia, a questão da mobilidade acadêmica internacional sofreu um grande impacto em 2020. A incerteza das condições
sanitárias e de fronteiras nos países de destino fez com que alguns dos nossos alunos retornassem ao Brasil,  bem como a negociar
com nossos parceiros internacionais o adiamento do início da mobilidade  dos alunos selecionados nos editais do 1º semestre de 2020.
Algumas universidades informaram que irão receber alunos no 2º semestre de 2020 (setembro/outubro), outros confirmaram o
recebimento para o 1º semestre de 2021.
Estamos na fase do lançamento dos editais para mobilidade no 1º semestre de 2021, porém estamos verificando pouco interesse dos
nossos alunos. Acreditamos que a nova experiência de ensino remoto na UFSCar tem tirado o foco/interesse dos alunos em
mobilidade internacional neste momento. Entretanto, acreditamos que essa demanda reprimida fará com que os editais a serem
lançados no 1º semestre de 2021 para mobilidade no 2º semestre de 2021 serão muito concorridos.
Estamos trabalhando juntamente com docentes de cursos do CCET na elaboração de editais para mobilidade no âmbito de grupo de
Escolas francesas como o ParisTech e o Institut Polytechnique de Paris, neste último para a mobilidade visando o duplo diploma.
Com relação ao Programa ESCALA de estudantes de graduação da AUGM, apesar de termos recebidos 10 alunos no 1º semestre de
2020 (8 campus São Carlos, 02 campus Sorocaba, 02 campus Araras), esses alunos não concretizaram sua mobilidade, tendo em vista
o cancelamento das aulas na UFSCar, conforme RESOLUÇÃO COG Nº 326, DE 23 DE JUNHO DE 2020.
É importante ressaltar que conforme acordo realizado entre as universidades da AUGM, a UFSCar deverá receber os 10 alunos que
retornaram aos seus países de destino sem a conclusão da mobilidade. Caso eles não possam retornar à UFSCar no próximo ano, as
vagas permanecem para as universidades parceiras, são elas: Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional del Litoral,
Universidad Nacional de San Luis, Universidad de Buenos Aires e Universidad Nacional del Nordeste  da Argentina; Universidad de
Santiago de Chile e Universidad de Valparaiso ambas do Chile; Universidad Nacional de Asunción e Universidad Nacional de Itapúa
ambas do Paraguai e Universidad de La Republica do Uruguai.
Já quanto aos nossos alunos nas Universidades da AUGM no 1º semestre de 2020, tivemos o retorno ou cancelamento da mobilidade
de 04 alunos nas seguintes universidades: Universidad Nacional del Litoral e Universidad Nacional del Nordeste  ambas Argentinas;
Universidad de Valparaiso , Chile e Universidad Nacional de Itapúa, Paraguai. Caso os alunos não possam realizar a mobilidade em
2021, a UFSCar permanecerá com vagas nessas universidades. Porém, novo edital deverá ser realizado em tempo hábil para a
mobilidade, se as vagas forem efetivamente utilizadas. Devido à incerteza dos calendários acadêmicos das universidades parceiras da
AUGM não temos como precisar no momento o início de novas mobilidades no âmbito do Programa ESCALA de graduação.
Segue Anexo Escala de Grado com dados dos estudantes IN e OUT mencionadas acima. (SEI n°0249355)
Foram iniciadas reuniões junto ao Departamento de WebSites e Hospedagem - DeWeb da SIN para automação do processo de
recebimento de candidaturas para os editais de mobilidade acadêmica internacional. A automação do referido processo trará
melhoras significativas com relação ao tempo de trabalho para análise das candidaturas. 

5. PONTOS PARA ACOMPANHAMENTO ESPECIAL(i)

Acompanhar atentamente junto a AUGM por meio da participação nas reuniões de Delegados Assessores das deliberações para a
execução dos programas ESCALA da AUGM (Graduação, Pós-Graduação, Gestores e Administradores e Docente) que tiveram suas
atividades canceladas/postergadas em 2020, para que as mesmas se concretizem em 2021. Para o ESCALA docente, gestores e
administradores e provavelmente de pós-grado as negociações do recebimento/envio dos docentes/técnicos-administrativos serão
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bilaterais.

Escala Docente (Outgoing 2020 SEI n °0249356 e Incoming 2020 SEI n°0249357)
Escala de Pós-grado (Outgoing 2020 SEI n°0249358 e Incoming 2020 SEI n° 0249359)
Escala Gestores e Administradores (SEI n°0249361)

Foram realizados empenhos de recursos financeiros em 2020 para que possam ser realizadas as mobilidades pendentes acima
descritas. (Empenhos SEI n°0249650 e orçamento AUGM SEI n°0249652).
A UFSCar é membro de várias associações/grupos de universidades nacionais e internacionais. Importante manter o pagamento das
anuidades em dia para participação em eventos. Para valores anexo Pagamentos a entidades nacionais e internacionais sob
responsabilidade da SRInter (SEI n°0249717).

6. PREPARATIVOS FINAIS(i)

A UFSCar está cadastrada em base de dados de organismos internacionais para que a instituição possa participar de programas
específicos votados a pesquisa, a mobilidade dentre outros. Atuais representantes e códigos da UFSCar nas referidas bases estão no
anexo Identificação UFSCar em bases de dados internacionais (SEI n°0249352).
Atualmente utilizamos a certificação digital do Pró-reitor de Pesquisa no processo para renovação de visto Temporário I para os pós-
doutorandos/pesquisadores internacionais na UFSCar. Deverá, portanto, ser dado poderes ao novo pró-reitor de pesquisa ou outro
membro da administração superior da UFSCar que responderá pelas ações da instituição na solicitação do referido visto.
A UFSCar é representada no CGRIFES (Conselho de Gestores de Relações Internacionais da ANDIFES) pela atual Secretária Geral
de Relações Internacionais, portanto, nova representação deverá ser informada. O grupo utiliza a ferramenta SLACK para
comunicação.
A comunicação entre os membros da equipe da SRInter está sendo feita de forma remota desde 19 de março de 2020 utilizando
ferramentas como google meet, grupo whatsapp, e.mail). Dessa forma não houve prejuízo no desempenho das atividades da Secretaria.
 
Maria Estela Antonioli Pisani Canevarolo
Secretária Geral de Relações Internacionais
 

Documento assinado eletronicamente por Maria Estela Antonioli Pisani Canevarolo, Secretário(a) Geral de Relações
Internacionais, em 28/09/2020, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0242041 e o código CRC 8C09EBD7.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.016541/2020-40 SEI nº 0242041 

Modelo de Documento:  Adm: Relatório de Transição, versão de 09/Setembro/2020  
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Atribuições práticas da Divisão de Convênios para Relações Internacionais (DiCRInter): 
 

1. Receber e atender a requerimentos de celebração de acordos de cooperação 
internacional, incluindo acordos de cooperação internacional para o desenvolvimento 
de projetos de pesquisa selecionados por agências de fomento à pesquisa – 
principalmente, a FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), no 
âmbito de seu programa SPRINT – São Paulo Researchers in International Collaboration 
– e acordos de cotutela internacional de teses de doutorado, executando as seguintes 
ações: 
 
a) Preparar minutas em português e, quando necessário, também em inglês ou em 

espanhol, a partir de modelos pré-definidos, analisados e aprovados previamente 
pela Procuradoria Federal junto à UFSCar; ou, quando é o caso, analisar, com 
fundamento no Parecer referencial n.º 128/2016/PF/UFSCar/PGF/AGU, e 
posteriormente traduzir, minutas em inglês ou em espanhol fornecidas por 
instituições estrangeiras, neste caso submetendo eventuais disposições sobre 
direitos de propriedade intelectual, confidencialidade de informações e publicação 
de resultados científicos à análise da AIn;  

b) Apresentar e/ou discutir com as instituições estrangeiras eventuais sugestões de 
alteração nas minutas, intermediando a apresentação ou a análise de sugestões de 
alteração relativas a disposições sobre direitos de propriedade intelectual, 
confidencialidade de informações e publicação de resultados científicos;   

c) Iniciar, instruir, conduzir e supervisionar toda a tramitação da versão definitiva 
(final) das minutas no interior da UFSCar, por meio do SEI – esse procedimento está 
descrito detalhadamente em: https://www.srinter.ufscar.br/pt-br/cooperacao-
internacional/procedimentos-para-a-celebracao-de-um-novo-acordo; 

d) Imprimir as vias originais de cada acordo de cooperação e entregá-las no GR, para 
que sejam assinadas pelo(a) representante legal da UFSCar; 

e) Coletar, nas vias originais impressas dos acordos de cooperação, assinaturas 
adicionais eventualmente necessárias, por exemplo, de chefes de departamentos 
e/ou coordenadore(a)s de programas de pós-graduação da UFSCar; 

f) Providenciar o envio por correio das vias originais impressas dos acordos de 
cooperação às instituições estrangeiras conveniadas, para que sejam assinadas 
também pelo(s) representante(s) delas ou, quando esses instrumentos já estão 
devidamente assinados – isto é, firmados por todas as partes e, como resultado 
disso, então em vigor –, apenas para os arquivos de tais entidades; 

g) Providenciar a publicação no Diário Oficial da União dos extratos dos acordos de 
cooperação recém-celebrados, na forma do disposto no parágrafo único do art. 61 
da Lei n.º 8.666/1993; 

h) Entregar as vias originais impressas dos acordos de cooperação recém-celebrados na 
CContrat, para formalização dos instrumentos (registro interno de tais documentos); 

i) Digitalizar as vias originais impressas dos acordos de cooperação recém-celebrados e 
proceder ao arquivamento definitivo de tais documentos.   

 
2. Monitorar o decurso do prazo de vigência dos acordos de cooperação internacional 

celebrados pela UFSCar e, quando avaliado como oportuno e conveniente à 
universidade, propôr tempestivamente às instituições estrangeiras conveniadas a 
prorrogação do prazo de vigência de tais acordos de cooperação ou a renovação desses 
instrumentos, prolongando a colaboração objeto dos mesmos;    
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3. Preencher e manter atualizadas as planilhas de acordos gerais e específicos de 
cooperação internacional vigentes e cujo prazo de vigência encerrou-se, e de acordos de 
cotutela internacional de tese de doutorado; 

4. Manter as páginas sobre cooperação internacional do site da SRInter atualizadas, 
disponibilizando as informações essenciais e a versão digitalizada de cada acordo de 
cooperação internacional em vigor; 

5. Levantar e fornecer dados sobre acordos de cooperação internacional celebrados pela 
UFSCar para o relatório anual de atividades da universidade, bem como para a 
elaboração de apresentações institucionais realizadas pela SRInter e para 
departamentos acadêmicos e programas de pós-graduação da UFSCar, na prestação de 
informações sobre sua internacionalização; 

6. Utilizando o software VantagePoint, levantar dados sobre publicações resultantes de 
parcerias entre professores e pesquisadores da UFSCar e autores vinculados a 
instituições estrangeiras, visando a subsidiar a formalização de tais parcerias, mediante 
acordos de cooperação; 

7. Auxiliar o(a) secretário(a) geral de Relações Internacionais da UFSCar na organização e 
participação em recepções a representantes, professores e pesquisadores de 
instituições estrangeiras em visita à universidade, bem como em reuniões entre tais 
visitantes e autoridades, professores e pesquisadores da UFSCar – a maioria desses 
compromissos é conduzida em inglês ou em espanhol. 
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Mobilidade Acadêmica no âmbito de Programas Específicos de Mobilidade 
 
A UFSCar trabalha com 03 Programas Específicos de Mobilidade para 

graduação com 02 Associações/Grupo de Universidades, a saber: 
 
1) Grupo Coimbra de Universidade Brasileiras – GCUB – 

www.grupocoimbra.org.br 
Trabalhamos no âmbito do referido Grupo com os Programas 
BRACOL (Brasil-Colômbia) e BRAMEX (Brasil-México). Oferecemos 
02vagas para cada um desses programas por semestre. Detalhes dos 
editais BRACOL e BRAMEX estão disponível em 
https://www.srinter.ufscar.br/pt-br/mobilidade-
academica/outgoing/bracol e https://www.srinter.ufscar.br/pt-
br/mobilidade-academica/outgoing/bramex, respectivamente. 
 
 

2) Associação de Universidades Grupo Montevidéu - AUGM – 
grupomontevideo.org 
Breve histórico: A AUGM  foi criada em 1991 e em 1994 a UFSCar foi 
incorporada como membro da Associação. Atualmente a AUGM 
conta com 40 universidades membro (14 universidades argentinas, 2 
bolivianas, 15 brasileiras, 4 chilenas, 4 paraguaias e 1 uruguaia). A 
importância de pertencer à AUGM e, consequentemente, participar 
de seus programas proporciona à UFSCar uma constante troca de 
informações científicas e culturais, tanto para servidores da UFSCar 
por meio de seus Programas ESCALA Gestores e Administradores e 
ESCALA Docente, quanto para a comunidade discente de graduação 
e de pós-graduação, por meio do Programa ESCALA de Graduação e 
ESCALA de Pós-graduação. 
Através da AUGM, a UFSCar participou de 02 projetos internacionais 
no âmbito da Comissão Europeia, projeto ULISES e projeto CAMINOS 
(http://obsglob.org/obreal/projects) 
 

   
               Os Programas ESCALA (Espaço Acadêmico Comum Ampliado Latino 

Americano) da AUGM são os pilares para a promoção da mobilidade acadêmica entre 
as universidades do grupo, consequentemente levando ao fortalecimento institucional 
e estabelecimento de alianças estratégicas. 

 
 Programa ESCALA de estudantes de graduação: participamos 

atualmente com 12 vagas tanto incoming como outgoing por 
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semestre. Editais bianuais e negociação de vagas com 
instituições é anual - http://grupomontevideo.org/escala/. 

 Programa ESCALA Docente – oferta de 6 vagas anuais – 
descrição do programa em 
http://grupomontevideo.org/escaladocente. Para modelo edital 
acesse: https://www.srinter.ufscar.br/pt-br/mobilidade-
academica/outgoing/editais-abertos-para-docentes. Obs: edital 
elaborado conjuntamente com o Pró-reitor de Pesquisa. A 
seleção é realizada pela PROPq. 

 Programa ESCALA de Gestores e Administradores – oferta de 3 
vagas anuais – http://grupomontevideo.org/sitio/escala-
gestores-y-administradores/ - não há edital interno, as vagas são 
discutidas pela administração superior da UFSCar de acordo com 
a área/setor oferecido pela universidade parceira. 

 Programa ESCALA de Estudantes de Pós-graduação – oferta de 4 
vagas anuais, sendo 02 para mestrado e 02 para doutorado – 
http://grupomontevideo.org/esclaposgrado - edital elaborado 
conjuntamente com a PROPG. Modelo edital disponível em 
https://www.srinter.ufscar.br/pt-br/mobilidade-
academica/outgoing/editais-abertos-para-pos-graduacao 
 

  Outro programa importante da AUGM, apesar de não ser mobilidade 
acadêmica, é Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM. Evento extremamente 
complexo em sua organização, reuni anualmente estudantes de graduação e de 
pós-graduação em uma instituição membro. A UFSCar sediou o evento em 2019 no 
âmbito dos 50 anos da nossa instituição. Regras e detalhes das Jornadas estão 
disponíveis em http://grupomontevideo.org/sitio/jornada-de-jovenes-
investigadores/.   

  Segue abaixo detalhes do compromisso da UFSCar no âmbito da AUGM 
nos programas acima descritos,   bem como a representação de nossos 
docentes nos Programas Núcleos Disciplinares, Comitês   
 Acadêmicos e Comissões Permanentes. 

  

 Programa ESCALA de estudantes de graduação - Oferta de 12 vagas 
semestrais. 

Auxílio outgoing: pagamento de R$ 2.000,00 para despesas com emissão de 
passagem e gastos com seguro internacional de viagem com cobertura de 
repatriação. 

Auxílio para incoming: pagamento de R$ 1.000,00 para cobrir todos os 
gastos (alimentação, alojamento, e demais despesas). Os estudantes podem 
utilizar o RU gratuitamente se assim o desejarem. 
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 Programa ESCALA Docente - Oferta de 06 vagas anuais 

Auxílio outgoing: pagamento da emissão de passagem  

Auxílio para incoming: pagamento de estadia em hotel conveniado da 
UFSCar em regime de meia pensão (café da manhã e jantar). Ajuda de 
R$35,00 ao dia para despesas com o almoço. 

O período na UFSCar para recebimento de docentes para realizarem a 
mobilidade é de 5 dias uteis. 

 Programa ESCALA de Gestores e Administradores – Oferta de 3 
vagas anuais 

Auxílio outgoing: pagamento da emissão de passagem  

Auxílio para incoming: pagamento de estadia em hotel conveniado da 
UFSCar em regime de meia pensão (café da manhã e jantar). Ajuda de 
R$35,00 ao dia para despesas com o almoço. 

O período na UFSCar para recebimento dos gestores para realizarem a 
mobilidade é de 5 dias uteis. 

 Programa ESCALA de Estudantes de Pós-Graduação – Oferta de 4 
vagas anuais 

Auxílio outgoing: pagamento da emissão de passagem (ProPG) 

Auxílio para incoming: Pagamento de R$ 1.500,00/mês para cobrir todos os 
gastos (alimentação, alojamento, e demais despesas). Os estudantes podem 
utilizar o RU gratuitamente se assim o desejarem. 

O período na UFSCar para recebimento dos estudantes de pós-graduação 
para realizarem a mobilidade é de até um mês. 

 Jornada de Jovens Pesquisadores – Oferta de 40 vagas (20 para 
estudantes de graduação e 20 para estudantes de pós) 

Auxílio: pagamento de ajuda financeira para auxiliar na compra de 
passagem, alimentação, pôster e seguro internacional de viagem com 
cobertura de repatriação quando envolver universidade fora do país. 

Além dos Programas, faz parte também da AUGM agrupamentos 
acadêmicos: Comitês Acadêmicos, Núcleos Disciplinares e Comissões 
Permanentes.  

Anualmente são realizadas reuniões desses agrupamentos em uma 
universidade membro. Para lista de representantes da UFSCar acesse 
Representantes em agrupamentos acadêmicos AUGM (SEI n° 0249345 – 
Processo SEI n° 23112.017458/2020-98) 
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Auxílio: pagamento da emissão de passagem e de 2 diárias.  

 
Comitês Acadêmicos – A UFSCar participa de 06 dos 13 Comitês 

existentes 
Núcleos Disciplinares – A UFSCar participa de 05 dos 12 Núcleos 

existentes 
Comissões Permanentes - A UFSCar participa de 04 dos 05 

Comissões existentes 
 
 
A UFSCar não participa dos Programas: Seminário Internacional 

Universidade – Sociedade – Estado; Escolas de Verão e Cidades e 
Universidades. 

Faz parte do organograma da AUGM: A Presidência e Vice-
Presidência da Associação, a Secretaria Executiva, o Conselho de Reitores e 
os Delegados Assessores (a Secretária Geral de Relações Internacionais da 
UFSCar é a delegada assessora da instituição na AUGM).  
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Participantes 

915 participantes inscritos / 827 participantes presentes 

Participantes por países 
 

País Qtd. Participantes 

Argentina 267 

Bolivia 9 

Brasil 308 

Chile 30 

Colombia 2 

Paraguay 177 

Uruguay 34 

Total 827 
 

Participantes por universidade 
 

Universidade Número de Participantes 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 169 

Universidad Nacional del Este (UNE) 73 

Universidad Nacional de Asunción (UNA) 62 

Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 46 

Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 36 

Universidad de la República (UDELAR) 33 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 32 

Universidad de Santiago de Chile (USACH) 30 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 28 

Universidad Nacional del Litoral (UNL) 24 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) 22 

Universidade Federal de Goiás (UFG) 22 

Universidade Federal do ABC (UFABC) 23 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 21 

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) 20 

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 18 

Universidad Nacional de Rosario (UNR) 18 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 16 

Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA) 15 

Universidad Nacional del Sur (UNS) 14 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 12 

Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) 11 

Universidad Nacional de San Luis (UNSL) 11 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 9 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 9 

Universidad de Buenos Aires (UBA) 10 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 8 

Universidade de Brasília (UnB) 7 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 7 

Universidad Nacional de Concepción (UNC) 6 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) 5 

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) 4 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 4 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 2 

Total 827 
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Universidades 

 

País Qtd. De universidades 

Argentina 14 

Bolívia 1 

Brasil 13 

Chile 1 

Paraguai 4 

Uruguai 1 

Total 34 

 

Trabalhos 

602 trabalhos submetidos / 549 trabalhos apresentados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15
14

1

13

1
4

1

Universidades por país
34 universidades

Anexo - Relatório XXVII Jornadas da AUGM UFSCar (0249347)         SEI 23112.016541/2020-40 / pg. 12



 

 

 

 

 

 

 

Número de trabalhos por universidade 
 

Universidade Quantidade de 
trabalhos 

Universidad de Buenos Aires 7 

Universidad Nacional de Córdoba 12 

Universidad Nacional de Cuyo 9 

Universidad Nacional de Entre Rios 16 

Universidad Nacional de La Plata 22 

Universidad Nacional de Mar del Plata 4 

Universidad Nacional de Quilmes 18 

Universidad Nacional de Rosario 12 

Universidad Nacional de San Luis 10 

Universidad Nacional de Tucumán 35 

Universidad Nacional del Litoral 15 

Universidad Nacional del Nordeste 26 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 5 

Universidad Nacional del Sur 11 

Universidad Mayor de San Andrés 4 

Universidade de Brasília 6 

Universidade Estadual de Campinas 7 

Universidade Estadual Paulista 19 

Universidade Federal de Goiás 17 

Universidade Federal de Minas Gerais 10 

Universidade Federal de Santa Catarina 1 

Universidade Federal de Santa Maria 8 

Universidade Federal de São Carlos  36 

Universidade Federal de São Paulo 8 

Universidade Federal do ABC 22 

Universidade Federal do Paraná 4 

Universidade Federal do Rio Grande 2 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 20 

Universidad de Santiago de Chile 28 

Universidad Nacional de Asunción 48 

Universidad Nacional de Concepción 3 

Universidad Nacional de Itapúa 29 

Universidad Nacional del Este 49 

Universidad de la República 26 

Total 549 
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Trabalhos Premiados 
 

Universidade 
Qtd. 

Premiados 

Universidad Nacional del Este 9 

Universidad Nacional de Tucumán 8 

Universidad Nacional de Asunción 6 

Universidade Federal de São Carlos 6 

Universidad Nacional de La Plata 5 

Universidad de Buenos Aires 4 

Universidad de la República 4 

Universidad Nacional del Nordeste 4 

Universidade Federal do ABC 3 

Universidad de Santiago de Chile 2 

Universidad Nacional de Córdoba 2 

Universidad Nacional de Entre RÍos 2 

Universidad Nacional de Itapúa  2 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 2 

Universidad Nacional del Sur 2 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2 

Universidad Nacional de Mar del Plata 1 

Universidad Nacional de Rosario 1 

Universidade de Brasília 1 

Universidade Estadual de Campinas 1 

Universidade Estadual Paulista 1 

Universidade Federal de Goiás 1 

Universidade Federal de Minas Gerais 1 

Universidade Federal de Santa Maria 1 

Universidade Federal de São Paulo 1 

Total 72 

 

Avaliadores 

 169 avaliadores via sistema (previamente ao evento) 

 116 avaliadores presenciais 

 42 estrangeiros 

 84 brasileiros 
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Atividades Acadêmicas realizadas durante as XXVII JJI  

Durante as Jornadas, além das apresentações orais e pôsteres, tivemos as seguintes 

atividades: 

Reuniões  

Núcleo Disciplinar 

1) Geotecnologias e Ciências Atmosféricas 

2) Saúde Animal 

Comitês Acadêmicos  

3) Agroalimentário 

4) Gênero 

5) Saúde Humana 

Comissão Permanente 

6) Ciência, Tecnologia e Inovação 

7) Gestores Programas ESCALA 

Apresentações/Workshops  

1) Workshop Inovação  

 

“Inovação na UFSCar” - Prof. Dr. Rafael Vidal Aroca - Diretor Executivo da Agência de 

Inovação- AIn/UFSCar 

a. “Inovação para transformação social” - Anderson Criativo - CEO ONOVOLAB 

(Innovation Rub) - Brasil 

b. “Acceso Abierto, Derechos de Autor e Investigación” - Nayara de Cassia Gaban 

Razatte (AIn-UFSCar) 

 

2) Workshop Agroalimentário e Geotecnologias e Ciências Atmosféricas 

 

a. “A Utilización sustentable de los residuos generados por la industria 

alimentaria. Obtención de compuestos antioxidantes para el desarrollo de 

alimentos funcionales” - Verónica Baroni – Universidad Nacional de Córdoba 

(Argentina) 

b. "Reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. Cómo ser parte de la 

solución?" - Agustín Sola – Universidad Nacional del Nordeste de Buenos Aires 

(Argentina) 

c. “Evolução dos focos de queimadas no Estado de São Paulo e a sua relação com 

os níveis de poluição atmosférica e os avanços nas boas práticas 
agroambientais”- Prof. Dr. Nilton Évora do Rosário - Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP) 

d. “Imageamento Aéreo com Drones e Nanosatelites na Agricultura” – Dr. Lucio 

André de Castro Jorge – pesquisador Embrapa Instrumentação – São Carlos 
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3) Workshop Saúde y Ambiente 

 

a. “Evaluación integral de salud y estrategias de comunicación de riesgos en 

poblaciones rurales de Argentina” - Profª Drª Maria Fernanda Simoniello – 

Universidad Nacional del Litoral (Argentina). 

b. “A problemática da gestão e gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde 

no Brasil” - Profª Drª Sílvia Carla da Silva André Uehara – Dep. Enfermagem –

UFSCar 

c. "Resistencia a antibióticos: Una salud... un problema de todos" - Profª. Drª 

Marta Mollerach - Universidad de Buenos Aires (Argentina). 

d. “Core components para o ensino do uso racional dos antimicrobianos para as 

diferentes carreiras da área de saúde” – Profª. Drª. Rosely Moralez de 

Figueiredo – Dep. Enfermagem – UFSCar 

 

Lançamento de livro  

“Desenvolvimento Sustentável na Produção Agroalimentar” – “Desarollo Sostenibile em la 

Producción Agroalimentaria” – Editores: Marciel J. Stadnik, Aline C. Velho e Susana E. Zorrilla 

Apresentação de Projeto de Internacionalização da Pós-graduação - 

CAPES/PrInt UFSCar 

“UFSCar Strategic Plan for Internationalization: Developing Knowledge and Cultivating 

Intercultural Competencies” – Profª Drª Heloisa Sobreiro Selistre de Araújo 

Exposição de 06 grupos de pesquisa da UFSCar + Agência de Inovação + 

Startups 
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Identificação da UFSCar em base de dados de organizações internacionais 

 

1) European Commission - https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/myarea/projects 
A UFSCar está registrada no Portal da European Commission sob o 
PIC Number  999889096  
O PIC Number – Participant Identification Code é um número com 9 
dígitos que identifica as organizações (legal entities) nos programas 
financiados pela União Europeia. 
Pela UFSCar temos os seguintes servidores cadastrados em papéis 
administrativos: 
Prof.  João Batista Fernandes – LEAR – Legal Entity Appointed 
Representative1  
Maria Estela Antonioli Pisani Canevarolo – Account administrator2 
 
 
 

2) Data Universal Numbering System, abbreviated as DUNS or D-U-N-S, 
is a proprietary system developed and regulated by Dun & 
Bradstreet (D&B) that assigns a unique numeric identifier, referred 
to as a "DUNS number" to a single business entity. It was introduced 
in 1963 to support D&B's credit reporting practice. It is standard 
worldwide. DUNS users include the European Commission, 
the United Nations, and the United States government. More than 
50 global industry and trade associations recognize, recommend, or 
require DUNS. The DUNS database contains over 300 million entries 
for businesses throughout the world. 

 UFSCar D-U-N-S Number: 899457162 

 

 

 

 
 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-
funding/register-an-organisation/lear-appointment_en.htm 
2 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;keywords=/233 
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Proposta para o projeto Piloto CAMINOS – UFSCar 

 

Nombre y apellido del punto focal  Maria Estela Antonioli Pisani Canevarolo  
Nombre del proyectos  Espaço Internacional nas dependências 

da  Biblioteca Comunitária do campus São 
Carlos da UFSCar para maior promoção e 
divulgação da mobilidade acadêmica 
internacional  

Objetivo general  Dar maior visibilidade às oportunidades 
de mobilidade acadêmica internacional 
existentes na UFSCar, bem como oferecer 
mais um local de referência e para o 
atendimento à comunidade internacional 
no que tange a informações acadêmicas, 
administrativas e da cidade de São Carlos. 

Objetivo especifico - Ampliar a divulgação das 
oportunidades de mobilidade 
acadêmica existentes entre a 
UFSCar e universidades no âmbito 
da graduação. O foco é a 
mobilidade com a América Latina, 
dentro dos programas de redes de 
universidades, como a AUGM e o 
GCUB, principalmente em 
Programas com auxílio financeiro, 
bem como no âmbito de acordos 
bilaterais de cooperação 
acadêmica. 

- Ampliar também a divulgação das 
oportunidades existentes em 
outros continentes no âmbito de 
acordos bilaterais de cooperação 
acadêmica. 

¿Qué se puede lograr en el corto 
plazo y que les esperan lograr en el 
largo plazo?  

- No curto prazo espera-se um 
maior número de candidaturas já 
para o 2º semestre/2019, dessa 
forma demonstrando um maior 
interesse da parte dos estudantes 
para a realização da Mobilidade 
acadêmica internacional. 

- A médio prazo, implementar 
questionário de avaliação da 
Mobilidade In e Out da UFSCar 
tanto como universidade de 
origem como de destino, visando à 
melhoria no oferecimento dos 
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serviços prestados à comunidade 
interna e à comunidade 
internacional.  

- Também a médio prazo 
desenvolver o interesse dos alunos 
recém-chegados ou em seus 
primeiros dois anos de curso de 
graduação no sentido da 
conscientização dos seguintes 
fatores: importância da mobilidade 
internacional; conhecimento das 
oportunidades existentes para que 
possam se preparar no que se 
refere a proficiência linguística do 
país de destino; importância da 
necessidade de um alto 
rendimento acadêmico.  

- Já a longo prazo, com o aumento 
no quantitativo de mobilidade 
acadêmica poderemos propor 
discussões sobre duplo-diplomas 
com parceiros estratégicos, 
principalmente com instituições 
parceiras no âmbito das redes, 
tendo em vista que há recursos 
para essas mobilidades, como é o 
caso da AUGM e GCUB. 

Cual elemento de la Guía les van a 
aplicar/implementar?  

              Promoção e divulgação 

Actividades previstas - Instalação de um Espaço 
Internacional ligado à Secretaria 
Geral de Relações Internacionais 
(SRInter), em ponto estratégico da 
UFSCar, onde há uma grande 
circulação de alunos, 
principalmente de graduação. 

- Disponibilizar vídeos 
institucionais e material 
promocional das universidades 
parceiras visando promover o 
interesse  pela mobilidade 
acadêmica para essas 
universidades. 

- Disponibilizar material 
promocional das cidades sedes das 
universidades parceiras. 

-  Promover palestras com alunos 
que já participaram de mobilidade 
acadêmica internacional 
mostrando a importância da 
mobilidade internacional (Rodas 
de Conversa).  

- Promover e divulgar cursos 
preparatórios de línguas 
estrangeiras do Instituto de 
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Línguas (IL/UFSCar).   
- Divulgação do Espaço 

Internacional no site da Secretaria 
de Relações Internacionais 
(www.srinter.ufscar.br), bem 
como em mídias Sociais como 
facebook (UFSCar SRInter). 

Indicadores  - Número de candidaturas para os 
editais de mobilidade. 

- Número de atendimentos no 
Espaço Internacional. 

Personal involucrado (nombres, 
funciones, departamentos…)  

- Maria Estela A.P. Canevarolo - 
Secretária Geral de Relações 
Internacionais/SRInter  

- Maria Cristina Mozaner Nitzche – 
Diretora de Mobilidade/Gestora 
Programas AUGM/SRInterNT  

- Andréia Businaro Forim – 
Assistente de Mobilidade/Divisão 
de Mobilidade-SRInter 

- Marcelo Fila Pecenin – Diretor de 
Convênios/SRInter Internacionais. 

- Bruno Soto – Secretaria  
Executiva/SRInter.  

¿Qué tipo de apoyo les esperan de 
los socios europeos?  

- Relatos de experiências 
semelhantes e opinião no 
direcionamento das ações a serem 
implementadas. 

Con quien quiere trabajar, 
específicamente (entre los socios 
europeos y socios latinos)  

- Entre os sócios europeus a 
Universidade de Coimbra ou outro 
sócio que tenha experiência 
semelhante.  

- Entre os sócios latinos, com a 
AUGM e com as universidades que 
são membros da AUGM: a 
Universidad de La Republica 
(UDELAR), a Universidad Nacional 
del Sur (UNS). 

Riesgos y desafíos potenciales  - Não ter tempo hábil, durante o 
período do projeto piloto para 
implementar, colher resultados e 
analisá-los (já temos resultados 
positivos) 

- O desafio maior é cativar o 
interesse dos estudantes para a 
mobilidade na América Latina, 
bem como a obtenção de recursos 
para  incrementar  as 
oportunidades de  mobilidade já 
existentes. 
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Firma del punto focal y del vice-
rector internacional 
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Nome aluno RA Curso UFSCar Universidade de Destino País de destino
1 Giulia Frizzarin Bassa 728698 Terapia Ocupacional Universidad Nacional del Litoral - UNL Argentina
2 Danilo Carvalho Perotti 618845 Administração - Sor Universidad Nacional del Nordeste - UNNE Argentina
3 Rafaela Maria Rodrigues 728479 Licenciatura em Pedagogia - SC Universidad de Valparaiso - UV Chile
4 Mayara Allison Fagundes Pereira 743999 Educação Especial Universidad Nacional de Itapua - UNI Paraguai

Nome aluno
RA (matrícula 

UFSCar) Cursos matriculados na UFSCar Universidade de origem País de origem
1 Victoria María Ferrero Cabrera 790269 Letras - Linguística Universidad de Buenos Aires - UBA Argentina
2 Florencia Nahir Maldonado 792778 Engenharia de Materiais Universidad Nacional de Cuyo - UnCuyo Argentina
3 Faustina Lozze 793236 Engenharia de Produção Universidad Nacional del Litoral - UNL Argentina
4 Francisco Augusto Ojeda 793237 Administração - Sor Universidad Nacional del Nordeste - UNNE Argentina
5 Virginia Soledad Venturini 792777 Biotecnologia - SC Universidad Nacional de San Luis - UNSL Argentina
6 Alonso Andrés Jiménez Vásquez 792776 Educação Física Universidad de Santiago de Chile - USACH Chile
7 Mary Carmen Duran Delgado 792780 Turismo Universidad de Valparaiso - UV Chile
8 Claudio Marcio González Vera 792775 Ingeniería Agronómica - Ar Universidad Nacional de Asunción - UNA Paraguai
9 Alan Fabián Candia Arguello 793238 Ingeniería Agronómica - Ar Universidad Nacional de Itapua - UNI Paraguai
# Matías Rodríguez Carámbula 790221 Psicologia Universidad de la Republica - UdelaR Uruguai

Alunos AUGM que não concluiram o 1º semestre 2020 pelo cancelamento do semestre na UFSCar

Alunos UFSCar selecionados edital AUGM - mobilidade 1º  semestre 2020 que não efetivaram/concluiram a mobilidade
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Universidade de destino Nome 
Departamento 

UFSCar
ramal: e-mail

Setor Universidade de 
destino

docente que convidou
Apoio 

CA/ND/CP

1

Universidade de Buenos Aires - 
UBA

Profª Drª Rosely Moralez de 
Figueiredo 

Denf 3351 8335 rosely@ufscar.br
Faculdad de Farmácia y 
Bioquímica

Profª Drª Marta Mollerach sim

2

Universidad Nacional de 
Córdoba - UNC

Prof. Dr. João dos Santos Carmo Dpsi
3351 9357       

99720-5063
joaocarmo.dpsi@gmail.com Faculdad de Psicoilogía Prof. Dr. Marcos Cupani não

3

Unviersidad Nacional de Cuyo - 
UNCuyo

Profª Drª Yovana María Barrera 
Saavedra 

Lagoa do Sino 15 3256 9050 yovanab.saavedra@gmail.com  
yovana.saavedra@ufscar.br

Faculdad de Ciencias Agrarias Prof. Dr. Juan E. Solsona não

4

Universidad Nacional de La Plata 
- UNLP

Prof. Dr. Luiz Roberto Gomes Ded 3351 9596 luizroberto.gomes@gmail.com
Faculdad de Humanidades y 
Cs de la Educación 

Prof. Dr. Emiliano Gambarrota sim

5

Universidad de la República - 
UdelaR

Profª Drª Kelly Cristina Tonello DCA-So
15  3229 8820        
15 98118 0206

kellytonello@yahoo.com Faculdad de Ingeniería Profª Drª Jimena Alonso sim

6

Universidad Nacional del Litoral - 
UNL

Não houve inscritos

Docentes selecionados UFSCar - Programa ESCALA Docente convocatória  2020
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Universidade de origem Nome e-mail DNI
Aprovada pela 
Universidade 

origem 
Docente Anfitrião/Departamento e-mail anfitrião

1

Universidad de Buenos Aires - 
UBA

Ana Laura Lusnich sim Prof. Dr. Arthur Autran Franco de Sá/DAC autran@ufscar.br

2

Universidad Nacional de Cuyo - 
UNCuyo 

Alexis Paolo Pucillo 32315644 sim Prof. Dr. Cesar Alves Ferragi/DGTH ferragi@gmail.com

3

Unviersidad de la Republica - 
UdelaR

Magdalena Curbelo sim Igor José de Renó Machado/DCSo igorreno@gmail.com

4

Universidad Nacional del 
Litoral - UNL

5

Universidad Nacional de 
Córdoba - UNC

6

Universidad Nacional de La 
Plata - UNLP

Docentes selecioandos para UFSCar - Incoming  - Programa ESCALA Docente 2020
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Estudante RA
Nível 

estudo
Passaporte/R

G
Programa de Pós-graduação e-mail Universidade de destino situação 

situação 
universidade de 

destino

1
Ivan Luiz de O. Perazzoli 22111433 Doutorado FK819397

Programa de Pós-Graduação 
em Biotecnologia

ivanperazzoli@hotmail.com
Universidad do Chile - 
UChile

Aceito segundo 
planilha da AUGM 

2
Melina Simardel Dantas 22210962 Doutorado FZ537235

Programa de Pós-Graduação 
em Ciência, Tecnologia e 
Sociedade

melinamesmo@gmail.com
Unviersidad Nacional de 
Córdoba - UNC

Aceito segundo 
planilha da AUGM 

3
Jordana Barbosa da Silva 15412369 Mestrado FO699156

Programa de Pós-Graduação 
em Fisioterapia

jordanabsilva@gmail.com
Unviersidad Nacional de 
Mar del Plata - UMNdP

desistiu

Selecionados UFSCar para o Programa ESCALA de Estudantes de Pós-Graduação da  AUGM - PEEPg 2020 
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Nome 
Universidade 

de origem
Passaporte/DNI área PPG/docente anfitrião

e-mail docentre 
anfitrião

Período planejado status

Brenda Gianina Ferrari Slukich UNCuyo 34.068.716 bf.slukich@gmail.com
PPGS/Profª Samira Feldman 
Marzochi

marzochi@gmail.com
março 2020 - 30 

dias - 20/03/2020

Veronica Yanina Risiga Pecantet UNL
AAC786658/2290

1934
yanirisiga@gmail.com PPGL/Prof. Nelson Viana nlsviana@gmail.com set 2020 - 15 dias

Carlos Alfredo Yáñez Fernández UdelaR 147718909 cyanez@fq.edu.uy
PPGQ/Prof. Alzir Azevedo 
Batista daab@ufscar.br

03/02/2020 a 
28/02/2010

mobilidade já 
realizada

Programa ESCALA de Estudantes de pós-graduação  2020 - INCOMING
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Nome Universidade de origem e-mail período Setor Anfitrião na UFSCar

1 Ana Luba Yakusik Slobodiuk Universidad Nacional de Asunción yakusik@yahoo.com a definir em 2021 SRInter

2 Leticia Agüero Universidad Nacional de Córdoba letiaguero@hotmail.com a definir em 2021 ProGPe

3 Juan Pablo Melillo
Universidad Nacional del Nordeste de la 

Provincia de Buenos Aires
jpmelillo@unnoba.edu.ar a definir em 2021 Setor acadêmico - ProGrad/DiGRA

Nome Universidade destino Setor na UFSCar Aprovada pela 
Universidade destino 

e.mail

1 Denilson de Oliveira Sarvo UNL Biblioteca sim denilsonsarvo@gmail.com
Lilian Segnini Rodrigues UdelaR políticas de RH não foi aceita liliansegnini@ufscar.br 

Marcelo Almir Lopes UNSL área administrativa não foi aceita marcelolopes@ufscar.br 

 Programa ESCALA Gestores 2020 -INCOMING

Programa ESCALA Gestores e Administradores 2020 - OUTGOING 
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Empenho Código Alínea Descrição Alínea Saldo R$

2020NE000015 33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 48.578,00R$                                      

2020NE000375 33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 40.497,43R$                                      

2020NE80006 339039 Locação de imóveis 5.826,72R$                                         

2020NE800059 33.90.39 Locação de imóveis 5.826,72R$                                         

Total 102.492,87R$                                    
Valores fornecidos por empenho-decont@ufscar.br em 10/08/2020

2020NE000019 30.91.47 Obrigações tributárias e contributivas 294,00R$                                            

Saldo dos empenhos para utilização nos programas ESCALA da AUGM

2020NE000018 33.90.36 Serviço de Terceiros Pessoa Física 1.470,00R$                                         
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Graduação - PEEG Número alunos Valor bolsa/ajuda financeira Nrº meses ou parcela Valor despesa (RS)
IN 10 1.000,00 5 50.000,00
OUT 4 2.000,00 1 8.000,00

Total PEEG 58.000,00

Docente Número docentes (Diárias Hotel) +  (5 x ajuda custo/almoço) x nº docentes Passagem aérea (valor médio)
IN 4 [(6 x 148,00) + (5 x 35,00)] x 4  não se aplica 4.252,00
OUT 5 não se aplica 2000,00 x 5 10.000,00

Total PED 14.252,00

Pós-grado Nro alunos (Valor bolsa x 01 mês) x nro alunos Passagem aérea (valor médio)
IN 2 1500,00 x 2 não se aplica 3.000,00
OUT 2 não se aplica responsável PROPG

Total PEEPG 3.000,00

Gestores e Adm. Nro gestores (Diárias Hotel) +  (5 x ajuda custo/almoço) x nº gestores Passagem aérea (valor médio)
IN 3 [(6 x 148,00) + (5 x 35,00)] x 3  não se aplica 3.189,00
OUT 1 não se aplica 2000,00 x 1 2.000,00

Total PEGyA 5.189,00

Total aprox. gastos AUGM 80.441,00

Despesas com os programas ESCALA para 2021 (Editais 2020)

Não estão inclusos nessa planilha os possíveis gastos com passagens aéreas e diárias para os representantes da UFSCar em agrupamentos acadêmicos
Nos últimos 02 anos não foram autorizados esses gastos por questões de orçamento, porém é sugerido a participação de forma virtual
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Pagamentos a entidades nacionais e internacionais sob responsabilidade da SRInter 

Nº processo SEI Entidade Site 
Valor moeda 
estrangeira 

Valor em 
reais 

Mês pgto. em 2020 

23112.002883/2020-
82 

AUGM (1) http://grupomontevideo.org/sitio/  US$ 8,500.00 R$ 47.730,00 junho 

23112.003212/2020-
39 

AULP(2) http://aulp.org/  € 1.250,00 R$ 7.129,34 março 

23112.017343/2020-
01 

Grupo 
Tordesillas(3) 

www.grupotordesillas.net € 1.600,00 Processo de pagamento em andamento 

23112.112096/2019-
12 

GCUB(4) www.grupocoimbra.org.br  R$ 9.801,08 fevereiro 

23112.002525/2020-
70 

FAUBAI(5) http://faubai.org.br/pt-br/   R$ 2.245,00 março 

 

Destacamos as principais ações/participações da UFSCar 

(1) Associação Universidades Grupo Montevideo: Programas ESCALA; Jornadas de Jovens Pesquisadores; Representação em Núcleos 

Disciplinares, Comitês Acadêmicos e Comissões Permanentes dentre outros. 

(2) Associação das Universidades de Língua Portuguesa: apesar da pouca interação, divulgamos o prêmio Fernão Mendes Pinto; ocorre 

reunião anual de reitores; programa de mobilidade (demonstramos interesse, porém não nos contataram posteriormente). 

(3) Grupo Tordesillas: reunião anual de reitores; programa de bolsas para docentes em parceria com a Fundación Carolina; representação 

em Escola de Doutorado Tordesillas em Enfermagem (Profª Rosely Moralez de Figueiredo DEnf/UFSCar). 

(4) Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras: conferência anuais e eventos sobre internacionalização na educação superior; editais de 

mobilidade BRACOL, BRAMEX e PAEC/OEA. 

(5) Associação Brasileira de Educação Internacional: conferência anual; reuniões regionais; interlocução c/ MRE, MEC e embaixadas; 

interlocução com organizadores de feiras internacionais (NAFSA, EAIE). 
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