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A Universidade Federal de Santa Maria é uma
Instituição Federal de Ensino Superior, sediada em
Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasil), na Cidade
Universitária Prof. José Mariano da Rocha Filho,
onde acontece a maior parte de suas atividades

acadêmicas e administrativas. Possui, ainda, três
campi fora de sede: um em Frederico Westphalen,
um em Palmeira das Missões e outro em Cachoeira

do Sul.



Secretaria de Apoio Internacional

Delegado Assessor:
Prof. Dr. Érico M. M. Flores - Assessor do Gabinete do Reitor na Secretaria de Apoio Internacional, Coordenador
Institucional da UFSM e Delegado Assessor junto à AUGM.
contato: ericommf@gmail.com; sai.assessor@ufsm.br
Profª. Drª. Paola  de Azevedo Mello como Assessora Adjunta do Gabinete do Reitor na Secretaria de Apoio
Internacional, respondendo como Coordenador Institucional Adjunto da UFSM e Delegado Assessor suplente junto
à AUGM.
contato: paola.mello@ufsm.br
Contato administrativo:
Secretária de Apoio Internacional (SAI) - Adm. Bruna L. Denkin
contato: sai.agum@ufsm.br
Endereço: Av. Roraima nº 1000, Bairro Camobi Santa Maria - RS CEP: 97105-900
Programa: ESCALA Estudiantes de Grado - Período: 2019
Cursos de Pós-Graduação: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/mestrado-doutorado/
Datas limites para candidaturas: Seguimos o cronograma da AUGM.
1º semestre (março a julho): 30 de outubro
2º semestre (agosto a dezembro): 30 de maio
Procedimentos para candidatura: 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 para as unidades acadêmicas da UFSM para que se verifique a disponibilidade
e pré-requisitos das disciplinas solicitadas. As unidades acadêmicas podem aprovar ou sugerir alguma
modificação. Se houver mais candidatos que vagas a UFSM fará a seleção dos candidatos considerando o
apoio dos Núcleos, Comitês e Comissões.
Documentos para candidatura:
Formulário AUGM; documento de identificação, Curriculum Vitae, Plano de trabalho, carta ou e-mail que
comprove contato prévio do candidato com algum docente o Programa de Pós-Graduação que possa orientá-lo na
UFSM. Documentos para mobilidade: seguro.
Calendário acadêmico: https://www.ufsm.br/calendario/
1º semestre 2019: 11/03/2019
2º semestre 2019: 05/08/2019
Requisitos: ter concluído 30% da grade curricular do curso, contato prévio com docente que irá orientar o
aluno na UFSM.
Pagamento de Matrícula: Isentos, pelo Programa ESCALA
Outros gastos que estão a cargo do estudante: transporte, material de estudos, instrumentos quando solicitado
pelo curso, gastos pessoais.
Moradia e Alimentação: 
A UFSM oferece uma bolsa de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais para custos de
moradia e alimentação proporcionais período de estadia. Também é oferecida alimentação gratuita no
restaurante universitário da UFSM. Mais informações: https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/sai/auxilie-um-
estrangeiro/.
Período da mobilidade: até 30 dias
Mais informações: informações sobre disciplinas: https://portal.ufsm.br/ementario/cursos.html
Secretaria de Apoio Internacional: https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/sai/
Mobilidades AUGM: https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/sai/candidatos-estrangeiros/
Links úteis: https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/sai/links-uteis/
 


