Edital n.º 08/2016 de abertura de inscrições para
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO para as

XXIV JORNADAS DE JOVENS
PESQUISADORES DA AUGM
“Desafios Contemporâneos dos Jovens
Investigadores no Desenvolvimento da Ciência na
América Latina”
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 a serem apresentados nas XXIV Jornadas de
Jovens Pesquisadores da Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM),
cuja edição será realizada pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho” (Unesp), em São Pedro, no Estado de São Paulo, Brasil, de 24 a 26 de
outubro de 2016.
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 (Unesp) não aceitará trabalhos enviados
diretamente pelos(as) estudantes. Os trabalhos poderão ser escritos em português ou
espanhol.
A
Convocatória
está
publicada
no
website
da
AUGM:
http://grupomontevideo.org/sitio/jornada-de-jovenes-investigadores.
1) NÚMERO DE PARTICIPANTES
Neste ano, a UFSCar selecionará 20 (vinte) trabalhos de estudantes de
graduação. Os trabalhos serão distribuídos de acordo com os temas e áreas arrolados
no Item 7, propostos pela Unesp. Cada universidade pode selecionar no máximo 5
(cinco) trabalhos acerca de um mesmo tema.
2) AUXÍLIO UFSCAR
A UFSCar apoiará os(as) participantes com ajuda financeira para
despesas de transporte, alojamento, alimentação e confecção do pôster. O apoio se
aplica somente ao(à) autor(a) principal do trabalho selecionado. No caso de

desistência deste(a) autor(a), o auxílio poderá ser transferido a outro(a) autor(a) do
trabalho, se houver. O valor a ser oferecido a cada estudante selecionado(a) é de R$
500,00 (quinhentos reais), que serão pagos anteriormente à viagem, em data
estipulada pela SRInter.

3) REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHO
Cada estudante pode inscrever 1 (um) trabalho como autor principal e, ao
fazê-lo, deve incluir o nome de um(a) pesquisador(a) formado(a) na função de
orientador(a), que no âmbito deste edital não será considerado(a) autor(a) principal
nem co-autor(a) do trabalho. O(A) orientador(a) está, portanto, dispensado(a) do
preenchimento dos requisitos “a” e “d” infra. A indicação do(a) orientador(a) como
autor(a) principal ou co-autor(a) implicará a desclassificação do trabalho.
Para inscrever trabalho nesta seleção, o(a) autor(a) principal e os(as) coautores(as), quando houver, devem:
a) Ter até 35 anos de idade;
b) Ser estudante de graduação regularmente matriculado(a) na UFSCar, com
status “ativo” na universidade aos tempos tanto da inscrição (primeiro semestre
de 2016) como da viagem para participação nas XXIV Jornadas de Jovens
Pesquisadores da AUGM (outubro de 2016). Não podem inscrever trabalho nem
participar do evento estudantes que, nesses períodos, estejam com status
suspenso na UFSCar – “trancado” ou “afastado”;
c) Não estar em situação de colação de grau no primeiro ou no segundo semestre
de 2016;
d) Não ter participado como autor(a) principal de edições anteriores das Jornadas
de Jovens Pesquisadores da AUGM.
4) PROCEDIMENTOS PARA A ENTREGA DE TRABALHO NA UFSCAR
Os(as) interessados(as) devem enviar o resumo do trabalho em formato
pré-determinado (impresso e via e-mail) e toda a documentação para o endereço
eletrônico <jornadas.augm.2015@gmail.com> impreterivelmente até o dia 17 de
junho de 2016. O e-mail deverá conter no campo Assunto: “Trabalho JJI – Nome do
autor principal”.
O formato para apresentação do trabalho (resumo) está descrito no
Anexo 1 deste edital.
Obs.: a partir do momento do envio do trabalho, é de extrema importância que o(a)
autor(a) principal esteja sempre atento à caixa do endereço de e-mail que usou para
enviar o trabalho, pois a SRInter poderá entrar em contato a qualquer momento para
eventuais dúvidas e questionamentos. Não havendo retorno do(a) autor(a) no prazo de
2 (dois) dias úteis, o trabalho será automaticamente desclassificado.
Obs.: serão considerados para avaliação SOMENTE os trabalhos registrados pelo
provedor até as 18h do dia 17 de junho de 2016 e digitados de acordo com as normas
estabelecidas pela universidade organizadora do evento, conforme orientações
presentes no Anexo 1. 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 resumo como do trabalho completo, o qual deverá ser
enviado posteriormente e apenas pelos(as) selecionados(as). Trabalhos fora das
normas estabelecidas serão automaticamente desclassificados. A UFSCar não se
responsabiliza por inscrições e trabalhos 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.
IMPORTANTE: além do envio do trabalho por correio eletrônico, os(as)
interessados(as) deverão entregar IMPRETERIVELMENTE até o dia 17/6/2016, até as
18h, na SRInter, localizada no prédio da Reitoria, na área Sul do campus São Carlos,
os seguintes documentos impressos:





Resumo digitado em formato pré-determinado, conforme normas estabelecidas;
Comprovante de matrícula na UFSCar;
Cópia do histórico escolar completo da graduação – sistema SIGA;
Formulário de Dados Complementares, que consta do Anexo 2, devidamente
preenchido.

Obs.: para as inscrições de estudantes dos campi Araras, Sorocaba e Lagoa do
Sino, tais documentos deverão ser escaneados e enviados para o endereço de e-mail
indicado anteriormente.
5) CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
Para seleção, será considerado na UFSCar inicialmente o resultado da
avaliação dos trabalhos efetuada pelos(as) pareceristas, de acordo com critérios
mencionados no Anexo 3. Havendo empate nos pareceres, serão considerados como
critérios de desempate o maior IRA e a Média Ponderada Total. Só serão aceitos
trabalhos de candidatos(as) que não participaram como autor principal de edições
anteriores das Jornadas.

6) RESULTADO DA SELEÇÃO
O resultado da seleção será divulgado pela SRInter no dia 8 de julho de
2016, no site http://www.srinter.ufscar.br.

7) 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:

I.1 – Temas correspondentes aos Núcleos Disciplinares da AUGM:
1. Biofísica;
2. Ciência e Engenharia de Materiais;
3. Doação e Transplante;
4. Educação para a Integração;
5. Ensino de Espanhol e de Português como Segunda Língua e Língua
Estrangeira;
6. Avaliação Institucional, Planejamento Estratégico e Gestão Universitária;
7. Engenharia Mecânica e de Produção;
8. Literatura: Imaginário, Estética e Cultura;
9. Matemática Aplicada;
10. Produtos Naturais Bioativos e suas Aplicações;
11. Química;
12. Redes Acadêmicas;
13. Sensoriamento Remoto e Meteorologia Aplicada;
14. Virologia Molecular.
I.2 – Temas correspondentes aos Comitês Acadêmicos da AUGM:
15. Águas;
16. Cuidados Primários de Saúde;
17. Ciências Políticas e Sociais;
18. Desenvolvimento Regional;
19. Energia;
20. Gênero;
21. História, Regiões e Fronteiras;
22. Meio Ambiente;
23. Processos Cooperativos e Associativos;
24. Saúde Animal;
25. Agroalimentos;
26. Saúde Humana.
I.3 – Temas correspondentes às Comissões Permanentes da AUGM:
27. Mídias e Comunicação da Universidade;
28. Produção Artística e Cultural;
29. Extensão Universitária.
8) MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO NAS JORNADAS
Todos os trabalhos deverão ser apresentados em forma de pôster, nas
dimensões de 80 cm de largura por 1 m de altura. A Coordenação Científica local das
XXIV Jornadas selecionará os trabalhos que serão apresentados oralmente e
anunciará o tempo máximo que cada expositor terá para apresentá-lo, que poderá ser
de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos. Ao finalizarem-se as exposições orais, os(as)
docentes responsáveis pelos Núcleos Disciplinares e Comitês Acadêmicos promoverão
um debate. Para cada trabalho, será aceito somente 1 (um)(a) autor(a)-expositor(a).
Tanto os pôsteres como as apresentações orais poderão ser em português ou
espanhol.

O pôster deve ser feito em formato de banner, baseando-se nas
referências de cabeçalho e rodapé indicadas no arquivo para download, cujo modelo
encontra-se em: http://unesp.br/arex/jji-2016/2016/04/26/submissao.
Obs.: as áreas de financiamento e de agradecimentos são opcionais.
9) ENVIO DE TRABALHOS PARA A UNESP
Os trabalhos selecionados pela UFSCar serão enviados pela SRInter à
Comissão Organizadora do evento até o dia 29 de julho de 2016, com a devida
documentação.
10) CRONOGRAMA SRINTER/UFSCAR
Datas
17 de junho de 2016
(até as 18h)*
Etapa
Candidatos(as)
De 20 de junho a 4 de
julho de 2016
Etapa
SRInter/ Pareceristas
08 de julho 2016
Etapa SRInter
Até 20/7/2016
Etapa Candidatos(as)
Selecionados(as)
25 a 29 de julho de
2016
Etapa SRInter
2 de setembro de 2016
Etapa Unesp

Atividades
Entrega dos resumos/trabalhos e documentação solicitada
na SRInter (por e-mail e impressos) – estudantes campus
São Carlos.
Entrega dos resumos/trabalhos e documentação solicitada
(por e-mail) – estudantes campi Araras, Sorocaba e Lagoa
do Sino.
Resumos/trabalhos serão analisados por pareceristas
UFSCar – docentes participantes de NDs, CAs e CPs,
Coordenadores de curso, Chefes de departamento, entre
outros(as).
Divulgação dos resultados pela SRInter.
Envio para a SRInter (via e-mail) do trabalho completo
pelos(as) estudantes que tiverem seus resumos
selecionados**.
Envio para a UNESP (upload no
resumos/trabalhos completos selecionados.

sistema)

dos

Data limite para a comunicação por parte da Unesp dos
trabalhos selecionados para exposição oral.

* Não serão aceitos os trabalhos entregues (via email e impressos) posteriormente à
data definida (17 de junho de 2016, até as 18h).
** Os(As) autores(as) que não confirmarem participação ou não encaminharem o
trabalho completo dentro dos prazos informados serão considerados(as) desistentes.
IMPORTANTE: este edital não prevê recursos de nenhuma natureza.

ANEXO 3
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS E TRABALHOS
Os(as) pareceristas1, 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 Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” (Unesp) (item 7 deste edital);
Demais critérios (somente serão analisados nesta fase os trabalhos que
atenderem ao critério básico inicial):

1)
2)
3)
4)

Clareza na definição dos objetivos do trabalho;
Clareza na definição da perspectiva de investigação/metodologia;
Pertinência e propriedade do arcabouço teórico;
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?).
6) Outros critérios cuja banca de pareceristas achar pertinentes, de acordo com o
tema.



Ao final da avaliação, o(a) parecerista irá atribuir uma nota (de 0 a 10,0),
No caso de empate nos pareceres entre trabalhos concorrentes pelo mesmo
tema, será aplicada a seguinte regra: serão considerados como critérios de
desempate o maior IRA e a maior Média Ponderada Total para os(as)
estudantes de graduação. Para os(as) estudantes de pós-graduação, dar-se-á
preferência aos(às) estudantes de Mestrado, além de ser considerada uma
Média das notas das disciplinas já cursadas pelo(a) estudante (presentes no
histórico escolar).

IMPORTANTE: este edital não prevê recursos de nenhuma natureza.

1

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.

