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Edital REINTER 03/2021

CHAMADA ERASMUS+ K107 2021-2022

A Secretaria de Relações Internacionais (REINTER) da Universidade Federal do Rio 

Grande FURG), em parceria com a Universidade de Cádiz, informa que está aberto o 

período de inscrições de Professores para a chamada Erasmus+ K107 2019-2021 em 

uma rede de universidades coordenada pela Universidade de Cádiz (UCA, Espanha). 

1. Objetivo

O programa Erasmus + Mobilidade de Pessoal para formação ou ensino oferece a 

oportunidade ao docente de realizar mobilidade por um período de sete dias (cinco dias 

no local e dois dias para chegada e saída de viagens) no primeiro semestre de 2022 

(antes de 31 de julho) da Universidade de Cádiz - UCA, na Espanha. 

O participante poderá usar as facilidades oferecidas pela UCA de forma a cumprir com 

seu acordo de mobilidade, previamente estabelecido, podendo discutir questões de 

colaboração entre as universidades e adquirir competências profissionais específicas. É 

também uma oportunidade de aumentar suas habilidades interculturais e experiências no 

exterior, conhecer outros sistemas de ensino superior e estabelecer contato com 

docentes de outro país, contribuindo com o processo de integração internacional e 

fortalecendo os laços acadêmicos e científicos entre as instituições.

O docente selecionado compromete-se a lecionar no mínimo 8 horas na UCA, tendo 

suas atividades de ensino aprovadas no Acordo de Mobilidade reconhecidas pela 

universidade de origem.

2. Vagas

Será ofertada uma vaga para professor visitante.

3. Período da mobilidade

Disponibilidade para participar durante 1 (uma) semana no primeiro semestre (antes de 

31 de julho) de 2022 da Universidade de Cádiz.
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4. Benefício

Apoio financeiro de € 1120 (€ 160 por dia), mais € 1500 para passagens.

A compra das passagens deve ser feita pelo Docente e este será restituído pela 

Universidade de Cádiz ao chegar na Instituição.

5. Áreas contempladas 2021-2022

O docente deve escolher uma disciplina de uma das seguintes áreas (Disponíveis 

também no link https://internacional.uca.es/visiting-professors-2021-22/):

ART AND HUMAN SCIENCES

ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION

EDUCATION

ENGINEERING

LABOUR SCIENCES

LAW

MARINE SCIENCES

NURSING AND PHYSIOTHERAPY (CADIZ)

NURSING (ALGECIRAS)

SCIENCES

SOCIAL SCIENCES AND COMMUNICATION

SPORT SCIENCES

6. Inscrição

Os interessados deverão enviar a documentação abaixo para o e-mail 

reinter.mobilidade@furg.br até o dia 12 de novembro colocando no Assunto “Chamada 

Cádiz”.

5.1 Documentos:

5.1.1 Termo de Acordo de Mobilidade preenchido e assinado pelo coordenador da 

atividade da Universidade de Cádiz, conforme área selecionada. (Anexo)

https://internacional.uca.es/visiting-professors-2021-22/
https://internacional.uca.es/art-and-human-sciences/
https://internacional.uca.es/economics-and-business-administration/
https://internacional.uca.es/education/
https://internacional.uca.es/engineering/
https://internacional.uca.es/labour-sciences/
https://internacional.uca.es/law/
https://internacional.uca.es/marine-sciences/
https://internacional.uca.es/nursing-cadiz/
https://internacional.uca.es/nursing-algeciras/
https://internacional.uca.es/sciences/
https://internacional.uca.es/social-sciences-and-communication/
https://internacional.uca.es/sport-sciences/
mailto:reinter.mobilidade@furg.br
https://1drv.ms/w/s!AvoUvRKApllGgahRd9BrY9m5K948ng?e=ceFoNf


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
C. Carreiros, Av. Itália, km. 8 - Rio Grande, RS, Brasil – 96203-900

reinter.mobilidade@furg.br; reinter@furg.br

7. Requisitos para seleção e pontuação

1. Primeira participação no Programa Erasmus+ mobilidade docente UCA - 5 pontos.

2. Certificados de Espanhol, inglês ou francês pontuam da seguinte forma:

a. Nível B1– 1 ponto por idioma;

b. Nível B2– 1,5 ponto por idioma;

c. Nível C1 ou C2 – 2 pontos por idioma.

3. Docentes que participam de Programas de Dupla titulação ou como membro do 

Programa Erasmus Mundos - 1 ponto

4. Docentes que participam em projetos conjuntos com a UCA - 3 pontos.

5. Docentes em condições de vulnerabilidade, devidamente comprovada - 2 pontos.

6. Ter vínculo com Programa de Pós-Graduação - 2 pontos

8. Seleção

Serão homologadas as inscrições dos candidatos que preencherem os requisitos deste 

Edital e enviarem por email a documentação exigida conforme item 5.

Caso o número de inscritos seja superior à quantidade de vagas, a seleção será de acordo 

com o item 6 deste edital.

9. Considerações Finais

A confirmação do selecionado será feita pela Reinter. 

Casos omissos serão resolvidos pela Reinter.

Rio Grande 01 de novembro de 2021.

Milton Lafourcade Asmus

Secretário de Relações Internacionais


