Secretaria Geral de Relações Internacionais
Edital n.º 06/2018 de abertura de inscrições para
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO e de PÓS-GRADUAÇÃO para as
XXVI JORNADAS DE JOVENS PESQUISADORES DA AUGM
“A cien años de la Reforma Universitaria: saber te hace libre”

A Secretaria Geral de Relações Internacionais (SRInter) da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar) informa que está aberto o edital para seleção de trabalhos de estudantes
de graduação e de pós-graduação, a serem apresentados nas XXVI Jornadas de Jovens
Pesquisadores da Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM), cuja edição
será realizada pela Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), em Mendoza, Argentina, de
17 a 19 de outubro de 2018.
Por ser membro ativo da AUGM, a UFSCar, como em anos anteriores, participará
enviando 40 (quarenta) representantes, sendo 20 (vinte) estudantes de graduação e 20 (vinte)
estudantes de pós-graduação, com trabalhos previamente selecionados. A organização do
evento (UNCUYO) não aceitará trabalhos enviados diretamente pelos(as) estudantes. Tanto
o resumo quanto o trabalho completo poderão ser escritos em português ou espanhol.
A Convocatória está publicada no website da AUGM:
http://www.uncuyo.edu.ar/jovenesinvestigadoresaugm/uncuyo
1) NÚMERO DE PARTICIPANTES
Neste ano, a UFSCar selecionará 20 (vinte) trabalhos de estudantes de graduação e
20 de pós-graduação. Os trabalhos serão distribuídos de acordo com áreas e temas
relacionados no Item 8 deste edital e propostos pela UNCUYO. Cada universidade pode
selecionar, no máximo, 5 (cinco) trabalhos acerca de um mesmo tema.
2)

AUXÍLIO FINANCEIRO

A SRInter apoiará os(as) participantes com auxílio financeiro para despesas de
transporte, alojamento, alimentação e confecção do pôster somente os alunos de graduação e
que seja o autor principal do trabalho selecionado. No caso de desistência deste(a) autor(a), o
auxílio poderá ser transferido a um(a) dos (as) co-autores(as) do trabalho, se houver, desde
que seja aluno de graduação. O valor a ser oferecido a cada estudante selecionado(a) é de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que serão pagos anteriormente à viagem, em data
estipulada pela SRInter.
Para os alunos de pós-graduação haverá igualmente um auxílio financeiro no valor
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para despesas com transporte, alojamento,
confecção do pôster, entre outras que será custeado pela Pró-reitoria de Pós-graduação.

3) REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHO
Cada estudante pode inscrever 1 (um) trabalho como autor(a) principal e, ao fazêlo,
deve
incluir,
necessariamente,
o
nome
de
um(a)
docente
orientador
que, no âmbito deste edital, não poderá ser autor(a) principal. Os jovens pesquisadores
(estudantes de graduação e de pós-graduação) pertencentes às universidades membro da AUGM
deverão ser autores e co-autores de um trabalho de pesquisa. Não será permitida a inscrição de
jovens pesquisadores com título de doutorado ou que tenham pós-doutorado.
Conforme consta nos requisitos das jornadas, a autoria dos trabalhos de pesquisa
será de um ou mais Jovens Pesquisadores, cujos nomes deverão constar como os primeiros
autores do trabalho. Poderá constar como autores um máximo de 02 orientadores sem restrição
de grau acadêmico que estarão colocados no final da lista de coautores e deverão ser
identificados explicitamente seu caráter de orientador(es), conforme consta do site
http://www.uncuyo.edu.ar/jovenesinvestigadoresaugm/bases-y-condiciones (item “Requisitos
para la inscripción en las jornadas”).
Para a inscrição de trabalho nesta seleção, o(a) autor(a) principal e os(as) co-autores(as),
devem:
1) Para alunos de graduação:
a) Ter até 35 anos de idade, com exceção do orientador(es);
b) Ser estudante de graduação regularmente matriculado(a) na UFSCar, com status
“ativo cursando” tanto no momento da inscrição (primeiro semestre de 2018),
como no momento da viagem para participação nas XXVI Jornadas de Jovens
Pesquisadores da AUGM (outubro de 2018). Não podem inscrever trabalho, nem
participar do evento, estudantes que, nesses períodos, estejam com status suspenso
na UFSCar, ou seja, ter solicitado afastamento e nem trancamento;
c) Não ter sido selecionado, como autor(a) principal, de edições anteriores das
Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM;
d) Não ser estudante de mobilidade acadêmica incoming (Programa ESCALA de
Estudantes de Graduação da AUGM bem como Acordos Bilaterais de
Cooperação).
2) Para os alunos de pós-graduação:
a) Ter até 35 anos de idade, com exceção do orientador(es);
b) Ser estudante de pós-graduação stricto sensu (curso de mestrado ou doutorado)
regularmente matriculado(a) na UFSCar, com status “em andamento” no
ProPGWeb tanto no momento da inscrição (primeiro semestre de 2018) como no
momento da viagem para participação nas XXVI Jornadas de Jovens
Pesquisadores da AUGM (outubro de 2018).
c) Não podem inscrever trabalho nem participar do evento estudantes que, nesses
períodos, estejam com status trancado, desistente ou desligado na UFSCar, ou seja,
não ter solicitado afastamento e nem trancamento e nem estar em doutorado
sanduiche no exterior;

d) Não ter defendido a respectiva dissertação ou tese nos momentos apontados no
requisito anterior. Podem, no entanto, inscrever trabalho mestrandos e
doutorandos cuja defesa esteja marcada para data posterior a das XXVI Jornadas;
e) Não ter sido selecionado, como autor(a) principal, de edições anteriores das
Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM. Caso o(a) aluno(a) tenha participado
das Jornadas AUGM enquanto estudante de graduação, será permitido a
submissão de sua inscrição no âmbito da pós-graduação;
f) Não ser estudante de mobilidade acadêmica incoming.
4) PROCEDIMENTOS PARA A ENTREGA DE TRABALHO NA UFSCAR
Os(as) interessados(as) devem enviar o trabalho no modelo resumo em formato prédeterminado via e-mail, e toda a documentação solicitada no item 5 para o endereço eletrônico
<jornadas.augm.srinter@ufscar.br> impreterivelmente até o dia 24 de junho de 2018. O e-mail
deverá conter no campo Assunto: “Trabalho JJI – Nome do autor principal”.
O formato para apresentação do trabalho modelo resumo está disponível em
http://www.uncuyo.edu.ar/jovenesinvestigadoresaugm/descargables. Apresentar o trabalho
resumo no formato doc.
O nome do arquivo deve seguir a seguinte estrutura:
Número do tema_Nome do tema_Sobrenome_Nome_Resumo_Universidad.doc
Por exemplo: 21_Energia_Silva_José_Resumo_UFSCar.doc
Obs.:
Serão considerados para avaliação SOMENTE os trabalhos modelo resumo registrados
pelo provedor até o dia 24 de junho de 2018 e digitados de acordo com as normas estabelecidas
pela universidade organizadora do evento, conforme orientações disponíveis no site
http://www.uncuyo.edu.ar/jovenesinvestigadoresaugm/descargables.
Portanto, antes do envio do trabalho, é necessário que se faça uma revisão criteriosa das
normas de formatação, como fonte, espaçamento entre linhas, tamanho da folha, configurações
das margens e principalmente o número máximo de caracteres, tanto do trabalho resumo como
do trabalho completo. O trabalho completo deverá ser enviado posteriormente, conforme
cronograma, apenas pelos(as) estudantes selecionados(as).
A UFSCar não se responsabiliza por inscrições e trabalhos modelo resumo não recebidos
dentro do prazo em decorrência de eventuais problemas técnicos, congestionamentos das linhas
de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
5) DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO NA UFSCar
Além do envio do trabalho modelo resumo, os(as) interessados(as) deverão enviar
também por correio eletrônico, IMPRETERIVELMENTE até o dia 24/6/2018, os seguintes
documentos:



Resumo digitado em formato pré-determinado, conforme normas estabelecidas em
http://www.uncuyo.edu.ar/jovenesinvestigadoresaugm/descargables;
Para estudantes de graduação:

o
o
o
o


Comprovante de matrícula na UFSCar;
Cópia do histórico escolar completo da graduação – sistema SIGA
Formulário de Dados Complementares, que consta do Anexo 1, devidamente
preenchido;
Cópia do RG/CRNM ou passaporte.

Para estudantes de pós-graduação:
o Atestado de matrícula assinado e com carimbo da Secretaria do
Programa da UFSCar;
o Cópia do histórico escolar completo atualizado da pós-graduação sistema
ProPGWeb;
o Formulário de Dados Complementares, que consta do Anexo 1, devidamente
preenchido;
o
Cópia do RG/CRNM ou passaporte.
Excetuando-se o trabalho modelo resumo (formato .doc), os demais documentos

escaneados devem ser devidamente nomeados com o nome do(a) estudante e tipo do documento
(Ex.: Daniel Sanchez_Historico.pdf) e enviados em formato .pdf.
6) CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
 Para alunos de graduação:
Para seleção, será considerado na UFSCar inicialmente o resultado da
avaliação dos resumos efetuada pelos(as) pareceristas, de acordo com
critérios mencionados no Anexo 2. No caso de empate nos pareceres entre
trabalhos concorrentes pelo mesmo tema, a SRInter aplicará a seguinte
regra para critérios de desempate: inicialmente a maior Média Ponderada
Total, seguida do maior índice de integralização curricular.
 Para alunos de pós-graduação:
Para seleção, será considerado na UFSCar inicialmente o resultado da
avaliação dos resumos efetuada pelos(as) pareceristas, de acordo com
critérios mencionados no Anexo 2. No caso de empate nos pareceres entre
trabalhos concorrentes pelo mesmo tema, a SRInter aplicará a seguinte
regra para critérios de desempate: Rendimento médio constante do
histórico escolar No caso de persistir o empate, considerar-se-á o aluno que
tiver realizado o exame de qualificação declarado no histórico escolar
apresentado e finalmente a idade como critério de desempate final, ou seja,
o de maior idade será selecionado.
7) RESULTADO DA SELEÇÃO
O resultado da seleção será divulgado pela SRInter no dia 16 de julho de 2018, no site
http://www.srinter.ufscar.br e na página do facebook da SRInter.

8) TEMAS DA PRESENTE CONVOCATÓRIA
Os trabalhos deverão obrigatoriamente enquadrar-se em somente 1 (uma) das áreas
compreendidas nos temas apresentados a seguir.
Não será permitida a submissão de mais de 1 (um) trabalho por estudante como autor(a)
principal, mesmo que em temas diferentes.
I – Temas do presente edital:
Conforme estabelecido nas Normas Gerais das Jornadas, os temas do presente edital são
os seguintes:
Área A: Humanidades
Temas: 1. A cien años de la Reforma Universitaria: saber te hace libre; 2. Evaluación
Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria; 3. Ciencias Políticas y
Sociales; 4. Desarrollo Regional; 5. Educación para la Integración; 6. Enseñanza de Español y
Portugués como Lengua Segunda o Extranjera; 7. Extensión Universitaria 8. Género; 9. Historia,
Regiones, y Fronteras; 10. Literatura, Imaginarios, Estética, y Cultura 11. Medios y
Comunicación Universitaria; 12. Procesos Cooperativos y Asociativos; 13. Producción Artística
y Cultural e 14. Accesibilidad y Discapacidad.
Área B: Ciências Exatas
Temas: 15. Biofísica 16. Ciências e Engenharia de Materiales; 17. Ciencia, Tecnología, e
Innovación; 18. Ingeniería mecánica y de la Producción; 19. Matemática Aplicada; 20. Productos
Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones; 21. Química; 22. Sensoramiento Remoto y
Meteorología Aplicada e 23. Tecnologías de la Información y Comunicación.
Área C: Ciências da Vida
Temas: 24. Águas; 25. Meio Ambiente; 26. Energia; 27. Agroalimentos; 28. Atenção Primária da
Salud; 29. Ciencia, Tecnología, e Innovación; 30. Donaciones y Transplantes; 31. Salud Animal;
32. Salud Humana e 33. Virología Molecular.
9) MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO NAS JORNADAS
A Comissão Científica da Universidad Nacional de Cuyo estabelece que os trabalhos
selecionados pelas universidades de origem serão apresentados na forma orais ou em formato
pôster. O comitê da referida universidade selecionará os trabalhos que serão apresentados
oralmente e informará o resultado, oportunamente, no site das Jornadas, sendo que cada
pesquisador(a) terá como tempo máximo dez (10) minutos para a apresentação oral. Ao
finalizarem as exposições orais, os(as) responsáveis pelos Núcleos Disciplinares e Comitês
Acadêmicos promoverão um debate. Será aceito somente 1 (um)(a) autor(a)-expositor(a) por cada
trabalho que irá apresentá-lo durante as jornadas.

Importante: Os trabalhos que serão selecionados para apresentação oral,
automaticamente estão dispensados para exposição de pôsteres. Tanto os pôsteres como as
apresentações orais poderão ser em português ou espanhol.
As normas e modelos do pôster, assim como do resumo e trabalho completo estão
disponíveis em arquivos para download em:
http://www.uncuyo.edu.ar/jovenesinvestigadoresaugm/descargables
10) ENVIO DE TRABALHOS PARA A UNCUYO
Os trabalhos selecionados pela UFSCar serão enviados pela SRInter à Comissão
Organizadora do evento de 06 a 10 de agosto de 2018, com a devida documentação.
11)

CRONOGRAMA SRINTER/UFSCAR

Datas
De 07 a 24 de junho
de 2018
De 25 de junho a 09
de julho de 2018
16 de julho de 2018
De 17 de julho até 05
de agosto de 2018
De 06 a 10 de agosto
de 2018
07 de setembro de
2018

Atividades
Envio dos resumos e documentação solicitada para o e-mail
jornadas.augm.srinter@ufscar.br *
Os resumos serão analisados por pareceristas UFSCar
Divulgação dos resultados pela SRInter
Alunos selecionados deverão enviar para a SRInter (via email) o trabalho completo **
Envio pela SRInter para a UNCUYO (upload no sistema) dos
trabalhos completos selecionados
Data limite para a comunicação por parte da UNCUYO dos
trabalhos selecionados para exposição oral e pôster

* Não serão aceitos os trabalhos entregues posteriormente à data definida (24 de junho de
2018).
** Os(As) autores(as) que não encaminharem o trabalho completo dentro dos prazos
informados serão considerados(as) desistentes.
IMPORTANTE:
a) O(A) estudante é responsável pelo envio do trabalho seguindo as regras de formatação
estipuladas pela Comissão Organizadora do evento. A SRInter não fará nenhum aviso para
correção do trabalho. Ficando, portanto, sujeito à desclassificação do trabalho pela comissão
organizadora do evento – UnCuyo.

São Carlos, 07 de junho de 2018.

ANEXO 1
FORMULÁRIO DE DADOS COMPLEMENTARES
Inscrição para XXVI Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM
Universidad Nacional de Cuyo - UNCUYO
Mendoza - Argentina
17 a 19 de outubro de 2018
1 - Dados Pessoais do(a) autor(a) principal do trabalho:
Nome Civil Completo:____________________________________________________
Nome Social Completo1:_____________________________________________________
Sexo: ( ) F ( ) M
Telefone residencial: _______________________________________________________
Telefone celular: _________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
RA nº_____________________________________________________________
RG/CRNM( Carteira de Registro Nacional Migratório):___________________________
Órgão Expedidor:_________________________________________________________
CPF: _________________________________________________________________
Data e Local de Nascimento: ______________________________________________
2 – Nível de Formação do(a) autor(a) principal:
( ) Estudante de Graduação
( ) Estudante de Mestrado
( ) Estudante de Doutorado

3 – Curso de graduação ou Programa de Pós-graduação
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

1

O nome social é aceito na instituição de origem. Nas universidades de destino poderá ou não ser aceito, dependendo de legislação
do país

4 – Centro
( ) CCA

( ) CCBS

( ) CCET

( ) CCHB

( ) CCN

( ) CCTS

( ) CCGT
( ) CECH

5 – Orientador(a):
Nome dos(as) Orientadores(as):
_______________________________________________________________________
E-mail orientador:_______________________________________________________
Departamento/Programa de Pós-graduação:
_______________________________________________________________________
6 – Trabalho:
Título do Trabalho (em negrito)
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________
Tema do Trabalho (ítem 8 do edital):
_______________________________________________________________________

7 - Já participou de alguma edição das Jornadas de Jovens Pesquisadores em anos anteriores?
(

) Não

( ) Sim. Indicar ano: ______________

8. Foi ou ainda é bolsista de Iniciação Científica?
(….) Não

(….) Sim. Indicar Programa: ____________

9) É aluno bolsista de pós-graduação?
(….) Não

(….) Sim

XXVI JORNADAS DE JOVENS PESQUISADORES DA AUGM 2018
“A cien años de la Reforma Universitaria: saber te hace libre”

ANEXO 2
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
Os(as) pareceristas2, professores da UFSCar, avaliadores(as) dos trabalhos apresentados
para essa edição das Jornadas, pautarão a análise com base nos seguintes critérios:



Critério básico inicial: enquadramento do conteúdo do trabalho em relação às áreas dos
temas propostos pela Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) (item 8 deste edital);
Demais critérios (somente serão analisados nesta fase os trabalhos que atenderem ao
critério básico inicial):
Critérios
1. Clareza na definição dos objetivos do trabalho
2. Clareza
na
definição
da
perspectiva
de
investigação/metodologia
3. Pertinência e propriedade do arcabouço teórico
4. Propriedade e adequação no uso da linguagem (sugere-se
que seja realizada rigorosa revisão do texto antes da
submissão do trabalho)
5. Fase de desenvolvimento da pesquisa – de acordo com o
texto apresentado (o trabalho já se encontra em fase que
justifica a sua divulgação? Já apresenta encaminhamentos
e/ou resultados?).

Pontuação
Até 2,0
Até 2,0
Até 2,0
Até 2,0

Até 2,0

A nota final data pelo(a) parecerista será o somatório das notas atribuídas a cada critério
relacionado anteriormente.

2

Os(As) pareceristas convocados(as) para fazer a análise são docentes da UFSCar, especialistas nas áreas/temas
propostos para o evento, e também os(as) docentes da UFSCar que participam de Núcleos Disciplinares, Comitês
Acadêmicos e Comissões Permanentes da AUGM.

