
 

 

EDITAL DERI Nº 31/2022 
 

PROGRAMA ESCALA DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO AUGM  
 

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), por meio da sua Diretoria Executiva de Relações 
Internacionais (DERI), torna pública a abertura de inscrições no Programa de Mobilidade Internacional. 

 

OBJETIVO 
 

Este processo seletivo destina-se a preencher 12 (doze) vagas para intercâmbio de estudos no ano letivo 
de 2022 em algumas universidades participantes da Asociación de Universidades Grupo Montevidéo 
(AUGM). 
 

O intercâmbio de estudos deverá ter a duração de 1 (um) semestre letivo, e deverá ser realizado durante 
o segundo semestre de 2022. 

 
BENEFÍCIOS 
 
Pela Unicamp: 

● Auxílio no valor de R$ 5.000,00, para cobrir despesas com:  

● Passagem aérea; 

● Seguro saúde (durante o período do intercâmbio). 

Pela Universidade de destino:  

● Moradia e alimentação; 

● Isenção das taxas acadêmicas (matrícula e mensalidades).  
 

Nota: 
Outras despesas tais como obtenção de passaporte, visto etc. serão de responsabilidade do candidato. 
 

Nº VAGAS – CURSO DESTINO PAÍS 

2 – Todos, exceto estágios em Medicina e 

disciplinas práticas de Odontologia. 

Universidad de Buenos Aires (UBA) 

http://www.uba.ar/   
Argentina 

1 – Todos, exceto estágios em Medicina. Universidad de Córdoba (UNC) 

https://www.unc.edu.ar/  
Argentina 

1 – Todos, exceto os cursos que pertencem 

ao Instituto Balseiro e ao Instituto de 

Seguridad Pública. 

Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) 

http://www.uncuyo.edu.ar/    
Argentina 

1 – Todos Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 

https://www.uner.edu.ar/   
Argentina 

1 – Todos os cursos de graduação oferecidos 
na modalidade presencial e que ocorram nos 
campus das cidades de Esperança e Santa 
Fé. 

 

Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

https://www.unl.edu.ar/  

Argentina 

1 – Ciências Econômicas e Ciências 

Naturais 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 

https://unlp.edu.ar/ 
Argentina 

1 – Todos  Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 

http://www.unne.edu.ar/ 
Argentina  

1 – Todos  Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) 

http://www.unq.edu.ar/ 
Argentina 

1 – Todos, exceto Arquitetura, Agronomia, 

Veterinária e Medicina 

Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 

https://www.unt.edu.ar/ 
Argentina 

2 – Todos  Universidad de La República (UdelaR) 

http://www.universidad.edu.uy  
Uruguai 

 

https://www.unc.edu.ar/
https://www.uner.edu.ar/
https://www.unl.edu.ar/
http://www.unne.edu.ar/
http://www.universidad.edu.uy/


 

REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 
 

1. O/A estudante de graduação que, no ato da inscrição e da análise da candidatura, tiver qualquer outro 
tipo vínculo com a Unicamp (aluno de pós-graduação, funcionário ou docente) não terá sua 

candidatura considerada. 
2. O/A estudante deve ter no máximo 30 anos* quando de seu retorno à Unicamp. 
3. O/A estudante deve ter concluído no mínimo 40% do seu curso de graduação atual no momento do 

embarque* e no máximo 80%, condição comprovada pelo Coeficiente de Progressão Futura (CPF), 
sendo esta informação disponibilizada no Relatório de Integralização fornecido pela DAC. 

4. O/A estudante deve ter Coeficiente de Rendimento Padronizado (CRP) positivo. 
5. O/A estudante pode ter no máximo 12 (doze) créditos de reprovação. 

6. O/A estudante deve possuir Formulário de Inscrição/Plano de Estudo aprovado pela respectiva 
coordenação de graduação. 

7. O/A estudante já contemplado por editais da DERI não poderá concorrer em novos editais de 
intercâmbio publicados nos dois semestres seguintes, contados a partir do término do período de 

intercâmbio. 
8. O/A estudante não pode ter desistido de intercâmbio após a nomeação à universidade estrangeira 

em edital anterior gerido pela DERI. 
 

*Normativas do Regulamento do Programa Escala Estudantil de Graduação AUGM: 
http://grupomontevideo.org/escala/images/ESCALA_Estudantes_de_Grado._Regulamento_Gral.pdf  

 

INSCRIÇÃO 
 

1. Os/As candidatos/as devem inscrever-se no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) da 

Unicamp, no portal da DAC, no período do dia 08/04/2022 ao dia 24/04/2022, através da área dos 
usuários, na seção Intercâmbio – Inscrições em Processos Seletivos. Para ter acesso, utilizar o 
mesmo login e senha do seu e-mail institucional (login SISE). Todos os campos obrigatórios devem 
ser preenchidos. 

 

2. Os/As candidatos/as devem depositar, no ato de inscrição no processo seletivo, através do SIGA, 
cópias digitalizadas dos seguintes documentos: 

 

• Passaporte válido para todo o período de intercâmbio (cópia das folhas com informações pessoais). 
Esse arquivo, no formato .pdf, deve ser enviado pelo campo “Cópia do Passaporte. 

• Histórico Escolar (não precisa estar traduzido). Esse arquivo, no formato .pdf, deve ser enviado 
pelo campo “Histórico Escolar Traduzido”. 

• Coeficiente de Progressão Futura (CPF), disponível no Relatório de Integralização fornecido pela 

DAC. Esse arquivo, no formato .pdf, deve ser enviado pelo campo “Outros”. 

• Formulário de inscrição/plano de estudo, específico para este edital e disponível ao final deste 
documento (outra versão do formulário de plano de estudo será desconsiderada), no qual o/a 
estudante deverá indicar para qual universidade está se candidatando (só é possível indicar uma 

universidade). O formulário deverá estar assinado pelo/a estudante e pelo/a Coordenador/a de 
Graduação (Coordenador/a Acadêmico/a) com assinatura física e carimbo e/ou assinatura eletrônica. 
A lista com os contatos dos coordenadores institucionais das universidades estrangeiras encontra-se 
no final deste Edital. Esse arquivo, no formato .pdf, deve ser enviado através do campo “Plano de 
Estudo”. 

 

3. Após o envio da inscrição, a mesma deverá ser aprovada pela coordenação de curso do/a estudante. 
É prerrogativa da coordenação de curso aprovar ou indeferir uma candidatura, de acordo com a 
análise de caso de cada estudante. Caso a coordenação não atue no sistema dentro do prazo 
estipulado, a inscrição será automaticamente aprovada. 

 

Notas:  
(a) Para elaborar o plano de estudo, o/a candidato/a deverá consultar o site da universidade, sendo que 

o curso de destino deverá ser equivalente ao seu curso na Unicamp.  
(b) Postagem de documentos diferentes ou a falta de algum documento, conforme solicitados na 
Inscrição, indeferem, automaticamente, a inscrição do/a candidato/a.  
(c) O/A estudante selecionado/a em outro Edital não terá sua candidatura analisada. 

http://grupomontevideo.org/escala/images/ESCALA_Estudantes_de_Grado._Regulamento_Gral.pdf


 

 

PROCESSO SELETIVO 

 
1. A seleção dos/as candidatos/as será feita através do SIGA, de acordo com os CRPs dos/as 

candidatos/as, do maior para o menor. Em caso de CRPs iguais, será dada prioridade ao/à estudante 
que tiver um Coeficiente de Progressão (CP) maior. 
Nota: nessa etapa, serão considerados os índices disponíveis no SIGA no dia 26/04/2022. 

 

2. Após a seleção, os/as candidatos/as receberão automaticamente um e-mail que pedirá a 
confirmação do interesse na realização do intercâmbio.  
Atenção: ao confirmar o interesse em um intercâmbio para o qual foi selecionado/a, o sistema 
cancelará todas as demais inscrições ativas para outros editais de intercâmbio nos quais porventura 
o/a estudante tenha se inscrito. 

 

3. O e-mail para confirmação de interesse será o fornecido pelo/a estudante no ato da inscrição. Os/As 
candidatos/as devem confirmar seu interesse pela realização do intercâmbio durante o prazo 
informado pelo e-mail de confirmação.  

 

4. Caso não confirme o interesse, o/a estudante terá a sua candidatura indeferida, e a vaga será 
oferecida automaticamente ao próximo nome da classificação que não ficou entre as vagas, que 
também deverá confirmar o interesse pela realização do intercâmbio durante o prazo informado pelo 
e-mail de confirmação. 

 

5. Após a etapa de confirmação dos candidatos, a DERI publicará a lista de aprovados/as no seu 
endereço eletrônico (http://www.internationaloffice.unicamp.br/). 

 

6. A Unicamp fará a nomeação dos/as aprovados/as no prazo estipulado pela universidade de destino. 
A DERI entrará em contato com os/as estudantes para os próximos passos. Cabe à universidade 
de destino o aceite final. Se aprovados/as por ela, os alunos receberão a “Carta de Aceite”, que 
deverá ser utilizada para obter o visto de estudante junto ao consulado do país. 

 

 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

1. Em nenhuma etapa do processo caberá recurso. 

2. Casos omissos a este edital serão decididos pela DERI. 
3. A inscrição do/a estudante implicará no conhecimento e aceitação das condições do presente Edital 

e eventuais aditamentos, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 
4. É responsabilidade do/a estudante manter seu endereço (inclusive eletrônico) e telefone atualizados. 

A Unicamp e a universidade de destino não se responsabilizam por eventuais prejuízos decorrentes 
de: a) endereço eletrônico errado ou não atualizado e b) endereço residencial errado ou não 
atualizado. 

5. O/A estudante selecionado será responsável pela contratação de seguro saúde, no Brasil ou no país 
de destino. Caso o seguro exigido pela universidade de destino não contemple a repatriação médico-
sanitária, o aluno deverá apresentar seguro complementar que a contemple. 

6. É de responsabilidade do/a estudante solicitar o visto adequado junto ao consulado competente, bem 
como arcar com os custos relacionados a este procedimento. 

7. O/A estudante se compromete a respeitar as regras da universidade de destino, além das regras 
vigentes na Unicamp. 

8. Dúvidas e pedidos de informações adicionais: derime@unicamp.br 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.internationaloffice.unicamp.br/
mailto:derime@unicamp.br


 

 

 

CRONOGRAMA 
 
 

24/04 Último dia para inscrição dos/as estudantes. 

25/04 Autorização da inscrição do/a estudante pela Coordenação de Curso. 

26/04 Seleção de inscrições e divulgação de resultado. 

28 e 29/04 1º e 2º Prazo para confirmação do interesse no programa. 

03/05 Prazo final para entrega de documentação na DERI (solicitada apenas aos/às aprovados/as). 

 

Nota: A DERI não se responsabiliza por problemas técnicos apresentados nos sites da Unicamp e das 
universidades parceiras durante o período de inscrições. 

 

 

Dados para preenchimento do formulário de inscrição 

 
Universidade Coordenador Institucional 

Universidad de Buenos Aires (UBA) 

http://www.uba.ar/   

Tatiana Hernando 

thernando@uba.ar  

Tel.: (54) 5285 5623 

Universidad de Córdoba (UNC) 

https://www.unc.edu.ar/ 

Agustin Premat 

admision@internacionales.unc.edu.ar  

Tel: (54) 351 535 3751 

Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) 

http://www.uncuyo.edu.ar/    

Florencia Martinez 

umovilidad@uncu.edu.ar   

Tel.: (54) 261 449 4152  

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 

https://www.uner.edu.ar/ 

 

Josefina Rayan 

saari@uner.edu.ar   

Tel.: 54 03442 421504  

Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

https://www.unl.edu.ar/  

Lorena Faisal 

lfaisal@unl.edu.ar   

Tel.: (54) 342 457 1220 interno 108 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 

https://unlp.edu.ar/ 

 

Natacha Guiñazú 

augm@presi.unlp.edu.ar 

Tel: (54) 221 644 7055 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 

http://www.unne.edu.ar 

Maria Florencia Terraes 

cooperacioninternacional@comunidad.unne.edu.ar    
Tel.: (54) 3794 425314 

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) 
http://www.unq.edu.ar/ 

 

Ángeles Vázquez 
angeles.vazquez@unq.edu.ar 

Tel: (54) 4365 7100 interno 5419 

Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 

https://www.unt.edu.ar/ 

Micaela Mendez Lobo 

internacionalesunt@gmail.com 

Tel.: (54 381) 424 7036 

Universidad de La República (UdelaR) 

http://www.universidad.edu.uy 

Stephanie Cabana 

stephanie.cabana@internacionales.udelar.edu.uy 

Tel. (598) 2408 4821 

 

Notas: 

Para o preenchimento do Formulário de Inscrição/Plano de Estudos: 

● Universidade de Origem, item Coordenador Acadêmico, colocar os dados do coordenador de curso. 

● Universidade de Destino, item Coordenador Institucional, dados na tabela acima. 

● Universidade de Destino, item Coordenador Acadêmico, deixar em branco. 

O formulário deverá ser preenchido digitalmente, mantendo seu formato original. 

mailto:thernando@uba.ar
https://www.unc.edu.ar/
mailto:admision@internacionales.unc.edu.ar
mailto:umovilidad@uncu.edu.ar
https://www.uner.edu.ar/
mailto:saari@uner.edu.ar
https://www.unl.edu.ar/
mailto:lfaisal@unl.edu.ar
mailto:augm@presi.unlp.edu.ar
http://www.unne.edu.ar/
mailto:cooperacioninternacional@comunidad.unne.edu.ar
mailto:angeles.vazquez@unq.edu.ar
mailto:internacionalesunt@gmail.com
http://www.universidad.edu.uy/
mailto:stephanie.cabana@internacionales.udelar.edu.uy


 

 

 

 

PROGRAMA ESCALA DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO – AUGM 
 

UNIVERSIDADE DE ORIGEM: Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 

Coordenador Institucional: Prof. Dr. Rafael Dias 

e-mail: derime@unicamp.br  

Coordenador Acadêmico: ……………………………………………………………………………………………… 

Tel.:  …………………………  e-mail: ……………………………………………………………................... 

UNIVERSIDADE DE DESTINO:  ………………………………………………………………………………………… 

Coordenador/a Institucional: …………………………………………………………………………………………….. 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Coordenador/a Acadêmico/a: ……………………………………………………………………………………………… 

Tel.: …………………………………   e-mail: …………………………………………………………………………. 

CARREIRA / CURSO: …………………………………………………………………………………………………… 

Datas de início e final das atividades acadêmicas na universidade de destino: desde _____________ 

até ____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 20____                     Semestre____ 
 

 

mailto:derime@unicamp.br


 

                                                      Ano 20____                     Semestre____ 

1. DADOS PESSOAIS DO/A ESTUDANTE 

SOBRENOMES: ……………………………………………….  NOMES: ……………………………………………. 

Data de nascimento: …………………………Passaporte/DNI/C.I./RG.: …………………………………………… 

Sexo: …………………… Nacionalidade: ………………………............. Naturalidade: ………………………….... 

Tel.: +55 ……………………………….. e-mail: ………………………………………………………………………... 

Endereço familiar (rua, cidade, código postal, país, telefone, e-mail): …………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome do contato: ………………………………………….. Tel.: +55 ……………………………………….............. 

Vínculo familiar: ………………………………………………................................................................................. 

 

 
 
 
 

 
Padece ou padeceu de alguma enfermidade que implique dificuldades em sua vida cotidiana? 
 

Em caso afirmativo, detalhe: …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Em caso de empregar medicamentos de forma habitual, indique quais: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
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       Año 
2020  
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e 1 

 



 

 

 

                                   Ano 20____                     Semestre____ 
 

 

2. CONFORMIDADE DO/A ESTUDANTE 

 

Quem assina, discente, compromete-se a cursar o Programa de Estudos acordado neste documento nas datas 
assinaladas. 
 
Deverá comunicar a sua Universidade de Origem toda alteração no programa acordado, que estará sujeito à 
aprovação dos Coordenadores das respectivas Universidades (de Destino e de Origem). 
 
Igualmente, compromete-se a retornar a sua Universidade de Origem quando finalizado o período de 
mobilidade. 
 
Quem assina declara estar ciente de que durante sua permanência no exterior (até sete dias antes do começo 
das atividades acadêmicas e sete dias depois de sua conclusão) estará amparado(a) pelo Seguro de Vida, 
Acidente, Saúde e Repatriação. 
 
Declara conhecer o Regulamento Geral do Programa ESCALA de Estudantes de Graduação e as obrigações 
inerentes do mesmo. 
 
O não cumprimento do antes exposto poderá ser considerado causa da finalização do intercâmbio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data: ………………………    ……/……/……     

 

Assinatura do/a estudante: ...…………………………………. 

 

Nome do/a estudante: ……………………………………………………………………………….......................... 

 

 



 

 

 
 
 
    Ano 20____                     Semestre____ 

 

3.  DISCIPLINAS, OFICINAS OU TRABALHOS A REALIZAR NA UNIVERSIDADE DE DESTINO 

Universidade: ……………………………………………Carreira/Curso: ………………………………..……………… 

Denominação 
Horas semanais (Hs) ou Créditos (Cr) 

(especificar)  1 Cr =  ______ Horas Totais 

  

  

  

  

  

 

4. DISCIPLINAS, OFICINAS OU TRABALHOS A RECONHECER NA UNIVERSIDADE DE ORIGEM 

Universidade: UNICAMP                                                        Carreira/Curso: ………………………………………………… 

Denominação 
Horas semanais (Hs) ou Créditos (Cr) 

(especificar)  1 Cr = ______ Horas Totais 

  

  

  

  

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

   

 

 

 

 
 
 
 

 
                                                   Ano 20____                     Semestre____ 

 

5. COMPROMISSO PRÉVIO DE RECONHECIMENTO ACADÊMICO (Universidade de Origem) 

 

Como Coordenador/a Acadêmico/a da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP da AUGM, manifesto 

conformidade com a mobilidade do/a estudante 

…………………………………………………………………....................................................................................... 

                                                                                                                                (nome completo do(a) estudante)   

 

O/A mesmo/a cursará as disciplinas relacionadas no item 3 deste documento e essas lhe serão reconhecidas 

pelas disciplinas constantes do item 4, desde que ele/a seja aprovado/a nos exames e testes da Universidade de 

Destino. 

 

 

 

Assinatura do/a Coordenador/a Acadêmico/a                             Assinatura e Carimbo da autoridade competente 
(Diretor/a ou Reitor) 
 
 
Nome: __________________________________ Nome: ________________________________ 
 
 
Data: ___________________________________ Data: ________________________________ 
 
 
 

Nome e assinatura do Coordenador Institucional: _____________________________________________________ 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


