
XIX JORNADAS DE JOVENS PESQUISADORES
ASSOCIA(:AO DE UNIVERSIDADES DO GRUPO MONTEVIDEO - AUGM

Universidad Nacional del Este
Ciudad del Este, Republica do Paraguai

25, 26 e 27 de outubro de 2011

CHAMADA PARA SELE(:AO DE TRABALHOS
de pesquisadores da UFMG

A Diretoria de Relac;5es Intemaciollais da Uuiversidade Federal de Minas Gerais-UFMG em conjunto
com a Associac;ao de Universidades do Grupo Montevideo-AUGM e a Universidad Nacional del Este-
UNE tomam publica esta chamada para a selec;ao de traba1hos de pesquisadores da UFMG interessados
em se apreselltar nas XIX Jomadas de Jovens Pesquisadores da AUGM que serao realizadas entre os dias
25 e 27 de outubro de 2011 na UNE, Ciudad del Este, Paraguai.

• Avaliac;ao Instituciona1, Planejamento estrategico e Gestao Ulliversitaria
• Biofisica
• Ciencia e Engenharia dos Materiais
• Doac;ao e Tral1splante
• Educac;ao para IlltegraC;ao
• El1gel1hariaMecanica e de Produc;ao
• Ensino de Espallhol e Portugues como SeglUldas Linguas e Linguas Estral1geiras
• Matematica Aplicada
• Produtos Naturais Bioativos e suas aplicac;5es
• Quimica
• Sellsoriamel1to Remoto e Meteorologia Aplicada
• Viro10gia Molecular



• Aguas
• Atenyao prinuiria it saude
• Desenvolvimento Regional e Desenvolvimento Tecnol6gico Regional
• Energia
• Extensao Universitaria
• Genero
• Historia, Regi6es e Fronteiras
• Meio Ambiente
• Nanociencia e Nanotecnologia
• Processos Cooperativos e Associativos
• Produyao Artistica e Cultural
• Saude Animal
• Tecnologia da Informayao e da Comunicayao em Educayao Superior, Redes Academicas e Meios

de Comunicayao Universitana

• Atenyao Primaria it saude: Doenyas cronicas nao transmissiveis
• Ci€mcias Politicas e Sociais
• Ciencias Politicas e Sociais: Erradicayao da pobreza
• Economia Ecologica (Bioeconomia)
• Energia: Energia Renovavel
• Engenharia Agricola
• MERCOSUL e Integrayao
• Microeletronica

A Delegayao da UFMG sera composta por ate 30 (trinta) pesquisadores com trabalhos referentes aos
temas expostos no item 1 (um). Serao selecionados ate 5 (cinco) trabalhos porcada urn dos temas.

Em caso de lTabalho desenvolvido por mais de urna pessoa, autor(es) e co-autor(es), 1 (um) deven'i se
apresentar como representante do trabalho, seja autor au co-autor.

Poderao se inscrever para participar das XIX Jomadas de Jovens Pesquisadores AUGM estudantes de
graduayao, bolsistas de pesquisa ou docentes em formayao que sejam autor(es) ou co-autor(es) de um
trabalho de pesquisa, extensao ou desenvolvimento tecnologico na UFMG.

Nao serao admitidos trabalhos de pesquisadores que ja tenham urn titulo de doutorado ou pos-doutorado;
de pesquisadores que tenham mais de 35 anos; e serao priorizados os trabalhos de pesquisadores que nao
tenham participado de Jomadas anteriores.

Os trabalhos poderao incluir urn orielltador que possua titulo de doutorado ou pos-doutorado e que tenha
mais de 35 anos. Neste caso, devera ser especificado que 0 pesquisador participa no carater de orientador
do trabalho ou dos jovens pesquisadores.



• Hospedagem durante os 3 (tres) dias do evento na Ciudad del Este, Paraguai, para 0 representante
do trabalho. A DRI se responsabilizara pelas despesas e providencias relativas a hospedagem;

• Ajuda de custo para a passagem do represent ante do trabalho.

Todos os trabalhos serao apresentados em forma de poster de O,80m x 1,Om.0 Comite Organizador das
XIX Jomadas na UNE selecionam os trabalhos que tamhem serao apresentados oralmente e informara aos
representantes dos trabalhos com a devida antecipa~ao. 0 tempo maximo (em minutos) das apresenta~oes
orais tambem sera definido pelo Comite Organizador na UNE.

Ao finalizar as exposi~oes, os responsaveis dos NiIcleos Disciplinares e Comites Academicos da AUGM
promoverao instancias de debate entre os representantes dos trabalhos.

Os seguintes docurnentos deverao ser enviados ate 0 dia 27 de maio de 2011, no formato doc, por via
eletronica, ao e-mail ccpiadri.ufmg.br:

-~Curriculurn Vitae de urn representante do trabalho;
- Resurno do trabalho a ser apresentado nas XIX Jomadas conforme 0 "Formulario de Inscri~ao e
Resurno" (Anexo 1).

o Curriculum Vitae deve conter endere~o, telefones e e-mails para facilitar a comunica~ao. Os resurnos
devem necessariamente seguir 0 formato especificado no formulario e conterem NiIcleo Disciplinar 01.1

Comite Academico 01.1 urn dos temas propostos peia UNE, conforme for correspondente ao trahalho.

A sele~ao dos trabalhos sera realizada na UFMG pelos Comites Assessores da Pro-Reitoria de Pesquisa-
PRPQ e pela Diretoria de RelayOes Intemacionais, conforme os criterios abaixo:

• relevallcia do tema de pesquisa do trabalho;
• enquadramento do tema de pesquisa em urn dos temas expostos no item 1 (mu) desta

convocat6ria;
• autor(es) e co-autor(es) nao podem ter mais de 35 (trinta e cinco) anos nem possuir titulo de

doutorado ou p6s-doutorado;
• a delegayao da UFMG devera ser composta por ate 30 (trinta) pesquisadores;
• deverao ser selecionados no maximo 5 (cinco) trabalhos por cada tema exposto no item 1 (urn)

desta convocat6ria;
• terao prioridade os trabalhos que nao participaram de Jomadas anteriores.



Os pesquisadores selecionados devedio enviar a DRI os trabalhos completos, conforme 0 formubirio
"Apresentayao dos Trabalhos Completos" (Anexo II), ate 0 dia 04 de juIho, em formato doc, para 0 e-
mail ccpi ll'dri.ufmg.br.

Belo Horizonte, 13 de abril de 20 II.
,/'"

Professor Eduardo Vian
Diretor
Diretoria de Relayoes Intemacionais
Universidade Federal de Minas Gerais


