Edital nº 03/2015 de abertura de inscrições para as

XXIII JORNADAS DE JOVENS
PESQUISADORES DA AUGM
“Ciencia, Tecnología e Innovación para la Inclusión
Social”

A Secretaria Geral de Relações Internacionais da UFSCar – SRInter – informa que
selecionará trabalhos a serem apresentados nas XXIII Jornadas de Jovens Pesquisadores
da Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM), que serão realizadas na
Universidad Nacional de La Plata – UNLP – na cidade de La Plata, Argentina, nos dias
25 a 27 de Agosto de 2015.
A UFSCar, como em anos anteriores, participará enviando representantes, estudantes
de graduação e de pós-graduação, com trabalhos previamente selecionados. A organização
do evento (UNPL) não aceita trabalhos enviados diretamente pelos(as) estudantes. Os
trabalhos poderão ser escritos em português.

1) NÚMERO DE PARTICIPANTES
Neste ano, embora cada universidade membro da AUGM possa enviar até 40
trabalhos, a UFSCar, em virtude de restrição orçamentária, selecionará 30 trabalhos, como
nos anos anteriores. Dos 30 trabalhos selecionados, 20 serão de estudantes de graduação
e 10 de pós-graduação.

Os trabalhos serão distribuídos nas áreas compreendidas de acordo com o Item 7,
propostas pela Universidade Nacional de La Plata – UNLP. Cada universidade poderá
apresentar um máximo de 05 trabalhos para cada um dos temas definidos no item 7.
OBS: No caso da UFSCar, este número dependerá da quantidade total de trabalhos
submetidos, ou seja, só será enviado mais de 01 trabalho por tema se houver temas sem
inscrição de trabalhos e sobra de vagas. A intenção da UFSCar é preencher as 30 vagas
oferecidas com o maior número possível de temas.
2) APOIO DA UNIVERSIDADE
A UFSCar apoiará os(as) participantes com uma ajuda financeira para fins de
transporte, alojamento, seguro de viagem internacional e confecção do pôster. O apoio se
aplica somente ao autor principal do trabalho selecionado. No caso de desistência deste
autor, o auxílio será transferido a um outro autor do trabalho. O valor a ser oferecido a cada
estudante selecionado(a) será de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pagos anteriormente à
viagem, em data estipulada pela SRInter/UFSCar.
3) REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
a) Para participar como autores principais ou co-autores dos trabalhos, os(as)
interessados(as) deverão ser estudantes de graduação ou pós-graduação stricto
sensu (Mestrado ou Doutorado), com idade máxima de 35 anos;
b) Não serão admitidas como autores ou coautores pessoas que possuam título de
Doutorado ou Pós-doutorado. Tais pessoas somente poderão ser admitidas como
orientadores dos trabalhos;
c) A UFSCar só aceitará trabalhos de estudantes de graduação e pós-graduação que
não tenham participado das jornadas anteriores. Também não poderão participar
estudantes que atualmente cursam um Programa de pós-graduação e que já tenham
participado de edições anteriores no âmbito da graduação;
d) Somente poderão participar estudantes que estejam com vínculo com a UFSCar
(status “ativo cursando”) no momento da viagem (agosto de 2015), ou seja, os(as)
estudantes não poderão estar em status “trancado” ou “afastado”, ou de colação de
grau, neste caso, no primeiro e segundo semestre de 2015;
e) Deverá ser incluído no trabalho um(a) orientador(a), ou seja, um(a) pesquisador(a)
formado(a), que não necessariamente deve ter menos de 35 anos. Esse(a)
pesquisador(a) participará somente como orientador(a) do trabalho apresentado nas
Jornadas dos Jovens Pesquisadores e não como autor(a) ou co-autor(a), sob pena de
o trabalho ser desclassificado;
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4) PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA DOS TRABALHOS JUNTO à UFSCar
Os(as) interessados(as) deverão enviar os trabalhos, em formato pré-determinado
(impressos e via e-mail), e toda a documentação para o endereço eletrônico:
jornadas.augm.2015@gmail.com, impreterivelmente, até o dia 04 de maio de 2015.
O e-mail deverá conter no assunto: “Trabalho JJI – Nome do autor principal”. No
corpo da mensagem, deverá ser informado um número de telefone para contato.
OBS.: A partir do momento do envio do trabalho, é de extrema importância que o(a)
autor(a) principal esteja sempre atento à sua caixa de mensagens do 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 autor no prazo de 02 (dois)
dias úteis, o trabalho será automaticamente desclassificado.
O formato para apresentação do Trabalho está descrito no Anexo 2 deste edital.
OBS.: Serão considerados para avaliação SOMENTE os trabalhos registrados pelo
provedor até às 12h da data limite (04 de maio de 2015) e digitados de acordo com as
normas estabelecidas pela universidade organizadora do evento, presentes no Anexo 2
deste edital. Portanto, antes do envio do trabalho, pedimos a gentileza que revisem as
normas de formatação, como fonte, espaçamento de linhas, tamanho da folha (carta),
configurações das margens, e principalmente o número máximo de caracteres, tanto do
resumo como do trabalho completo. Trabalhos fora das normas estabelecidas serão
automaticamente desclassificados.
IMPORTANTE: Além do envio do trabalho por correio eletrônico, os(as)
interessados(as) deverão entregar na SRInter – Secretaria Geral de Relações Internacionais,
localizada no prédio da Reitoria, IMPRETERIVELMENTE até o dia 04/05/2015, até às 12h,
os seguintes documentos impressos:
 Trabalho digitado em formato pré-determinado – conforme normas estabelecidas;
 Comprovante de matrícula na UFSCar em 2015 (graduação ou pós-graduação);
 Cópia do histórico escolar completo (“sujo”) da graduação ou histórico escolar
atualizado do curso de pós-graduação;
 Formulário preenchido denominado “Dados Complementares”, presente no Anexo 1;
OBS.: Para as inscrições de estudantes dos campi Araras e Sorocaba, tais
documentos deverão ser digitalizados e enviados pelo e-mail designado anteriormente, e
também impressos e enviados via Correios (data de postagem – 04/05/2015, até às 12h).
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5) CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO
Para seleção, será considerado, na UFSCar, inicialmente o resultado da avaliação dos
trabalhos pelos pareceristas (avaliados de acordo com critérios mencionados no Anexo 3).
Havendo empate nos pareceres, será considerado o maior IRA e a média total ponderada
para os estudantes de graduação. Para os estudantes de pós-graduação, dar-se-á
preferência aos estudantes de mestrado, além de ser considerada uma média das notas das
disciplinas já cursadas pelo(a) estudante (presentes no histórico escolar). Só serão aceitos
trabalhos de candidatos que ainda não participaram das edições anteriores das Jornadas,
Também não poderão participar estudantes que atualmente cursam um Programa de pósgraduação e que já tenham participado de edições anteriores no âmbito da graduação.
IMPORTANTE: Este edital não prevê recursos de nenhuma natureza.

6) RESULTADO DA SELEÇÃO
O resultado da seleção será divulgado no dia 08 de junho de 2015 pela SRInter, no site
www.srinter.ufscar.br.

7) TEMAS DA PRESENTE CONVOCATÓRIA
Os trabalhos deverão, obrigatoriamente, enquadrar-se em somente UMA das áreas
compreendidas nos temas apresentados a seguir. Não será permitida a submissão de mais
que um trabalho por estudante, como autor principal, mesmo sendo 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 – Tema proposto pela Universidad Nacional de La Plata:
1. Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão Social.
I.2 – Temas correspondentes aos Núcleos Disciplinares da AUGM:
2. Biofísica;
3. Ciência e Engenharia de Materiais;
4. Doação e Transplante;
5. Educação para a Integração;
6. Ensino de Espanhol e de Português como Segunda Língua e Língua Estrangeira;
7. Avaliação Institucional, Planejamento Estratégico e Gestão Universitária;
8. Engenharia Mecânica e de Produção;
4

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.3 – Temas correspondentes aos Comitês Acadêmicos da AUGM:
15. Águas;
16. Atenção Primária à 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.
I.4 – Temas correspondentes aos Comissões Permanentes da AUGM:
26. Meios e Comunicação Universitária;
27. Produção Artística e Cultural;
28. Extensão Universitária.

8) MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO
Todos os trabalhos deverão ser apresentados em forma de pôster (painéis), de 0,80m x
1,00m. A Coordenação Científica local das XXIII Jornadas selecionará os trabalhos que
serão apresentados oralmente e anunciará o tempo máximo que cada expositor terá em
apresentá-lo, que será de 10 (dez) minutos. Ao finalizarem-se as exposições orais, os
professores responsáveis pelos Núcleos Disciplinares e Comitês Acadêmicos promoverão
um debate. Para cada trabalho, será aceito somente 1 (um) autor-expositor. Tanto os
pôsteres quanto as apresentações orais poderão ser em português ou espanhol.
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9) ENVIO DE TRABALHOS PARA A UNLP
Os trabalhos selecionados pela UFSCar serão enviados pela SRInter à Comissão
Organizadora do evento até o dia 12 de junho de 2015, com a devida documentação.

10) CRONOGRAMA – SRInter/UFSCar
Datas
04 de maio de 2015 (até às 12h)*

De 05 de maio a 29 de maio de 2015
08 de junho 2015
12 de junho de 2015

Eventos
Entrega dos resumos/trabalhos na SRInter (por email e impressos ou postados via Correios).
Resumos/trabalhos
serão
analisados
por
pareceristas UFSCar (docentes participantes de
NDs, CAs e CPs, coordenadores de curso, chefes
de departamento, entre outros).
Divulgação dos resultados pela SRInter.
Envio dos resumo/trabalhos selecionados para a
UNLP – La Plata, Argentina.

*Não serão aceitos os trabalhos entregues (via email e impressos) posteriormente à
data definida (04 de maio de 2015, até às 12h).
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ANEXO 1
FORMULÁRIO DE DADOS COMPLEMENTARES
Inscrição para XXIII Jornadas de Jovens Pesquisadores
da AUGM
Universidad Nacional de La Plata - UNLP
Cidade de La Plata - Argentina
25 a 27 de agosto de 2015

1 - Dados Pessoais do autor principal do trabalho:
Nome Completo: _____________________________________________________________
Sexo: ( ) F

( )M

Telefone residencial: __________________________________________________________
Telefone celular: _____________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
RG/RNE(Registro Nacional de Estrangeiros): ______________________________________
CPF: ______________________________________________________________________
Passaporte (n°, se houver): ____________________________________________________
Data de Nascimento: _________________________________________________________

2 – Nível de Formação do autor principal:
( ) Estudante de graduação
( ) Estudante de pós-graduação – Mestrado
( ) Estudante de pós-graduação – Doutorado

3 – Orientador:
Nome do Orientador: ___________________________________________________________
Departamento/Programa de Pós-graduação: _________________________________________

4 – Trabalho:
Título do Trabalho (em negrito e caixa alta):
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Todos os autor(es), inclusive autor principal, por ordem alfabética, separando por ponto e vírgula;
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5 - Já recebeu algum prêmio pelo desenvolvimento do trabalho inscrito?
(

) Não

(

) Sim. Indicar: _______________________________________

6 - Já participou de alguma Jornada de Jovens Pesquisadores?
(

) Não

( ) Sim. Indicar ano:
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ANEXO 2
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO RESUMO E TRABALHO
O único arquivo em Word deve incluir todos os detalhes a seguir:
o Indicar Tema antes do título do trabalho: Verdana, tamanho 13, Negrito (por
exemplo: 21. História, Regiões e Fronteiras);
o Título: Verdana, tamanho 13, Negrito;
o Autores: indicar sobrenomes, nomes com as primeiras letras maiúsculas e as
restantes minúsculas. Ordenar alfabeticamente, separando por ponto e vírgula
cada autor;
o Nome do Orientador (Prof. Dr. XXX);
o E-mails de todos autores;
o Universidade de Origem: Universidade Federal de São Carlos;


Resumo:
o O resumo deve ser escrito no idioma de origem (português);
o Máximo de 1500 caracteres com espaços (não “palavras”). Dentro desse
número, o resumo deve conter os objetivos, metodologia e principais
resultados;
o Corpo do texto do resumo: Verdana, tamanho 11;
o Espaçamento entre linhas: 1,5 cm;
o Tamanho da folha: carta;
o Margens: superior e inferior 3 cm; esquerda e direita 2,5 cm;
o Palavras-chave: máximo de 150 caracteres. Cinco palavras separadas por
vírgulas.



Trabalho Completo:
o Corpo do texto do trabalho: Verdana, tamanho 11;
o Espaçamento entre linhas: 1,5 cm;
o Tamanho de folha: carta;
o Margens: superior e inferior 3 cm; esquerda e direita 2,5 cm;
o As imagens devem ser parte integrante do texto;
o Máximo de 15.000 caracteres com espaços (não “palavras”), sem considerar
o resumo, as palavras-chave e as referências bibliográficas;
o As referências bibliográficas devem estar no fim do trabalho.



Orientações para salvar e enviar o arquivo:
o O nome do arquivo deve seguir a seguinte estrutura:
o Número do tema_sobrenome do autor principal_nome do autor principal.doc
o Ex: 21_fernandes_carlos eduardo.doc
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FORMATO MODELO

21. Tema Tema Tema
Título do Trabalho Título do Trabalho Título do Trabalho Título do
Trabalho Título do Trabalho
Autores: Sobrenome, Nome; Sobrenome, Nome; Sobrenome, Nome; Sobrenome, Nome
(em ordem alfabética)
Nome do Orientador: Prof. Dr. Fulano de Tal
E-mails: ufscar@ufscar.br; ufscar@ufscar.br; ufscar@ufscar.br; ufscar@ufscar.br
Universidade de origem: Universidade Federal de São Carlos – UFSCar
Resumo: Deve ser escrito em português. Máximo de 1500 caracteres com espaços.
Deve conter objetivos, metodologia e principais resultados. O corpo do texto deve ser em
Verdana, tamanho 11, com espaçamento entre linhas de 1,5cm e tamanho da folha carta. As margens deve ser superior e inferior 3 cm; esquerda e direita 2,5 cm. Resumo
resumo resumo resumo resumo.
Palavras-chave: palavra-chave, palavra-chave, palavra-chave, palavra-chave, palavrachave.
Introdução
O trabalho completo deve ter o corpo do texto em Verdana, tamanho 11, com
espaçamento entre linhas de 1,5cm e tamanho da folha 0 carta. As margens deve ser
superior e inferior 3 cm; esquerda e direita 2,5 cm e tamanho da folha - carta. As
imagens devem ser parte integrante do texto. O trabalho deve conter máximo de 15.000
caracteres com espaços, sem considerar o resumo nem as referências bibliográficas.
(Sugestão: Introdução, Fundamentação Teórica, Materiais e Metodologia, Análise de
dados, Resultados e discussões, Considerações Finais).
Referências bibliográficas
TAL, Fulano de. Referências bibliográficas Referências bibliográficas, no final do texto.
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ANEXO 3
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS E TRABALHOS
Os(as) pareceristas1, professores da UFSCar, avaliadores dos trabalhos apresentados
para essas 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 La Plata (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 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: será considerado o maior IRA e a média total
ponderada para os estudantes de graduação. Para os estudantes de pós-graduação,
dar-se-á preferência aos 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 pareceristas convocados para fazer a análise são professores da UFSCar, especialistas nas áreas/temas
propostos para o evento, e também os professores da UFSCar que participam de Núcleos Disciplinares,
Comitês Acadêmicos e Comissões Permanentes da AUGM.
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