
 
 
 

 
 

ORIENTAÇÕES PARA CANDIDATURAS 
SECRETARIA DE APOIO INTERNACIONAL SAI - UFSM 

 
PROGRAMA ESCALA GRADO AUGM 2023 

 

Universidade:     Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)  - https://www.ufsm.br/?novo=1         

País: Brasil 

Delegado 
Assessor: 

Prof. Dr. Paulo Bayard Dias Gonçalves 
Coordenador Institucional da UFSM e Delegado Assessor junto à AUGM. 
contato: bayard@ufsm.br  
 
Prof. Dr. Júlio César Cossio Rodriguez  
Coordenador Institucional Adjunto da UFSM e Delegado Assessor suplente junto à AUGM. 
contato: julio.rodriguez@ufsm.br  

E-mail: sai.augm@ufsm.br 

Contato: Caroline Mello 

Telefone: +55 55 3220-8774 

Endereço: Av. Roraima nº 1000, Bairro Camobi Santa Maria - RS CEP: 97105-900 

Programa/ CB: ESCALA GRADO 

Período: 2023 

Cursos: Graduação: https://www.ufsm.br/graduacao/ 
Recebimento de 
candidaturas  

Como Destino: 01/11/2023 
Como Origem: 03/10/2023 

Procedimentos  
para candidatura 
(destino): 

 As candidaturas devem ser enviadas pela coordenação do programa ESCALA das 
universidades de origem para o e-mail sai.augm@ufsm.br; 

 As candidaturas são encaminhadas às unidades acadêmicas da UFSM verificar a 
disponibilidade de vagas e os pré-requisitos para as disciplinas solicitadas; 

 As unidades acadêmicas podem aprovar ou sugerir alguma modificação; 
 Após a concordância das unidades acadêmicas, a carta de aceite do aluno será emitida e 

encaminhada para a universidade de origem. 

Documentos para 
candidatura: 

a) Formulário AUGM; b) histórico escolar acadêmico; c) documento de identificação e d) plano de 
estudos com carga horária mínima de 12 horas aula. 

Documentos para 
a mobilidade: 

a) Passaporte; b) visto estudantil com vigência por todo o período do intercâmbio; b) seguro 
(vida, saúde e repatriação); 
c) Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) e d) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE). 

Calendário 
acadêmico: 

https://www.ufsm.br/calendario/ 

Bolsa auxílio: 
R$ 2.000,00 (Dois mil reais), o montante será pago em 5 parcelas de R$ 400,00 durante os 
meses do intercâmbio. 

Hospedagem: A UFSM oferece alojamento gratuito no campus da universidade. 

Alimentação: 
Os intercambistas da AUGM terão acesso com gratuidade total ao Restaurante Universitário. 
Café da manhã, almoço e jantar de segunda- feira à sabado. 

Mais informações: 

 
Secretaria de Apoio Internacional SAI - UFSM 
http://w3.ufsm.br/sai/index.php/oportunidades-de-intercambio/mobilidades-augm 
 
 

 


