
 

 

CHAMADA 013_2018 PARA ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFMG,  
PROGRAMA ESCALA POSGRADO 2019 DA ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES 

GRUPO MONTEVIDÉU (AUGM) 
 

ERRATA 01 

 
 

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) torna público esta Errata 01 à chamada 013_2018 para estudantes de Pós-

Graduação da UFMG, Programa Escala Posgrado 2019 da Associação de 

Universidades Grupo Montevidéu (AUGM), publicada em 21 de setembro de 2018. 

 

ONDE SE LÊ: 7.1. Para a presente chamada, o período das mobilidades será entre 

fevereiro e dezembro de 2019, respeitando-se o prazo informado pelas universidades 

participantes. 

Parágrafo único: De acordo com a chamada geral do Programa Escala Posgrado, a 
duração total de cada mobilidade não deverá ser inferior a 15 dias, nem superior a seis 
meses.  Os alunos da UFMG aprovados nesta seleção deverão realizar 
mobilidade de até 30 dias, entre os meses de fevereiro e dezembro de 2019. 
Excepcionalmente, e com a concordância das universidades envolvidas, poderão ser 
analisados casos particulares que solicitem mobilidades por um período maior de 
tempo. 
 

LEIA-SE: 7.1. Para a presente chamada, o período das mobilidades será entre março 

e novembro de 2019, respeitando-se o prazo informado pelas universidades 

participantes. 

Parágrafo único: De acordo com a chamada geral do Programa Escala Posgrado, a 
duração total de cada mobilidade não deverá ser inferior a 15 dias, nem superior a seis 
meses.  Os alunos da UFMG aprovados nesta seleção deverão realizar 
mobilidade de até 30 dias, entre os meses de março e novembro de 2019. 
Excepcionalmente, e com a concordância das universidades envolvidas, poderão ser 
analisados casos particulares que solicitem mobilidades por um período maior de 
tempo. 
 

ONDE SE LÊ: 9.1. A submissão de candidaturas será realizada somente pelo site da 

AUGM. Para tanto, o candidato deverá realizar inscrição prévia no site da associação, 

por meio do link http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/index.php/postulacion/. O 

formulário de candidatura online deverá ser assinado pelo(a) seu(sua) orientador(a). 

LEIA-SE: 9.1. A submissão de candidaturas será realizada somente pelo e-mail 

augm@dri.ufmg.br. Para tanto, o candidato deverá enviar o formulário de candidatura 

devidamente assinado pelo(a) seu(sua) orientador(a). O formulário está disponível em 

http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/index.php/formularios/.  

http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/index.php/postulacion/
mailto:augm@dri.ufmg.br
http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/index.php/formularios/


 

 

ONDE SE LÊ: 10.2. Caso o número de estudantes aceitos seja maior que o número 

de vagas disponíveis, os candidatos serão classificados de acordo com seu nível de 

proficiência e artigos publicados e avaliados no sistema Qualis. 

LEIA-SE: 10.2. Caso o número de estudantes aceitos seja maior que o número de 

vagas disponíveis, os candidatos serão classificados de acordo com seu nível de 

proficiência e artigos publicados e avaliados no sistema Qualis, momento em que a 

DRI solicitará o envio do currículo lattes e certificado de proficiência com validade 

internacional e/ou CENEX/FALE para Programas de Mobilidade Internacional da 

UFMG (não será considerado o exame para o processo seletivo de programas de 

Pós-Graduação). 

 

ONDE SE LÊ: 11. CRONOGRAMA  

ATIVIDADE RESPONSÁVEL DATA 
Inscrição prévia no site da AUGM e submissão de candidatura Estudante de Pós-Graduação Até 01/10/2018 
Seleção de estudantes Universidade de Destino 30/10 a 30/11/2018 
Análise e seleção das candidaturas aprovadas pelas 
Universidades de destino 

DRI/UFMG a partir de dezembro de 2018 

Quadro definitivo de mobilidades aprovadas Universidade de Destino a partir de janeiro de 2019 
Comunicação aos estudantes selecionados AUGM a partir de janeiro de 2019 
Início das mobilidades Alunos aprovados a partir de fevereiro de 2019 

 

LEIA-SE: 11. CRONOGRAMA  

ATIVIDADE RESPONSÁVEL DATA 
Inscrição prévia no e-mail da AUGM e submissão de candidatura Estudante de Pós-Graduação Até 01/10/2018 
Seleção de estudantes Universidade de Destino 30/10 a 30/11/2018 
Análise e seleção das candidaturas aprovadas pelas 
Universidades de destino 

DRI/UFMG a partir de dezembro de 2018 

Quadro definitivo de mobilidades aprovadas Universidade de Destino a partir de janeiro de 2019 
Comunicação aos estudantes selecionados AUGM a partir de janeiro de 2019 
Início das mobilidades Alunos aprovados a partir de março de 2019 
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