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XXIV JORNADAS DE JOVENS PESQUISADORES 

ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES DO GRUPO MONTEVIDÉU – AUGM 

 

“Desafios Contemporâneos dos Jovens Investigadores no Desenvolvimento da Ciência na 

América Latina” 

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 

São Paulo, Brasil 

24 a 26 de outubro de 2016 

 
CHAMADA 007-2016 PARA SELEÇÃO DE TRABALHOS DE PESQUISADORES DA UFMG 

 
A Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais – DRI- UFMG, 

em conjunto com a Associação de Universidades do Grupo Montevidéu-AUGM e a 

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" tornam pública esta chamada para a 

seleção de trabalhos de pesquisadores da UFMG interessados em se apresentar nas XXIV 

Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM que serão realizadas dos dias 24 e 26 de outubro 

na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP, Brasil. 

 

 

1 - TEMAS DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos deverão estar situados no âmbito dos temas que seguem: 

 

1.1. TEMAS CORRESPONDENTES A NÚCLEOS DISCIPLINÁRIOS DA AUGM 

1.Biofísica 

2.Ciência e Engenharia de Materiais 

3.Doação e Transplante 

4.Educação para Integração 

5.Ensino de Espanhol e Português como Segundas Línguas e Línguas Estrangeiras  

6.Avaliação Institucional, Planejamento Estratégico e Gestão Universitária 

7.Engenharia Mecânica e de Produção 

8.Literatura: Imaginário, Estética e Cultura 
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9.Matemática Aplicada 

10.Produtos Naturais Bioativos e suas aplicações 

11.Química 

12.Redes acadêmicas 

13.Sensoriamento Remoto e Meteorologia Aplicada 

14.Virologia Molecular 

   

1.2. TEMAS CORRESPONDENTES AOS COMITÊS ACADÊMICOS DA AUGM 

15.Águas 

16.Cuidados Primários 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 

26.Saúde Humana 

 

1.3. TEMA PROPOSTO PELA UNESP 

27.Desafios Contemporâneos dos Jovens Investigadores no Desenvolvimento da Ciência na 

América Latina 

 

1.4. TEMAS CORRESPONDENTES AOS COMITÊS PERMANENTES DA AUGM 

28.Mídias e Comunicação da Universidade 

29.Produção Artística e Cultural 

30.Extensão Universitária 
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2 - NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 

2.1. A Delegação da UFMG será composta por até 20 (vinte) pesquisadores com trabalhos 

referentes aos temas descritos no item 1 (um). Serão indicados os 20 primeiros trabalhos 

classificados pela Comissão Avaliadora. 

2.2. Em caso de trabalho desenvolvido por mais de um pesquisador - autor(es) e co-autor(es) - 

apenas  1 (um) deverá apresentar o trabalho selecionado, seja autor ou co-autor. 

 

3 - PÚBLICO ALVO 

 

3.1. Poderão se inscrever para participar das XXIV Jornadas de Jovens Pesquisadores AUGM 

estudantes de graduação e de pós-graduação ou docentes em formação que sejam autor(es) 

ou co-autor(es) de um trabalho de pesquisa, extensão ou desenvolvimento tecnológico na 

UFMG. 

3.2. Não serão admitidos trabalhos de pesquisadores que já tenham um título de doutorado 

ou pós-doutorado e/ou de pesquisadores que tenham mais de 35 anos. Serão priorizados 

trabalhos de pesquisadores que não tenham participado de Jornadas anteriores. 

3.3. Os trabalhos poderão incluir um orientador que possua título de doutorado ou pós-

doutorado e que tenha mais de 35 anos. Neste caso, deverá ser especificado que o 

pesquisador participa no caráter de orientador do trabalho ou dos jovens pesquisadores. 

 

4 - AJUDA FINANCEIRA 

 

4.1. A ajuda financeira será destinada para 1 (um) representante do trabalho selecionado e 

incluirá: 

4.1.1. Ajuda de custo para hospedagem durante os 3 (três) dias do evento em São Paulo, para 

o representante do trabalho.  

4.1.2. Ajuda de custo para a passagem do representante do trabalho. 

4.1.3. Ajuda de custo para o seguro de vida. 

4.1.4. O valor total disponibilizado pela DRI será limitado a R$ 800,00 (oitocentos reais), 

mediante comprovação da compra da passagem e do seguro de vida para os dias do evento. 
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Parágrafo primeiro: o representante do trabalho selecionado deverá contratar seguro de vida 

de ampla cobertura, isto é, que inclua, pelo menos, assistência médica e hospitalar em caso de 

acidente ou enfermidade.  

4.1.5. Os participantes deverão prestar contas do recurso recebido da UFMG, destinado às 

despesas com passagem, hospedagem e seguro de vida. Para tanto, deverão apresentar à DRI, 

os comprovantes de embarque originais de ida e volta, até 10 dias corridos após o retorno da 

viagem. Além disso, os participantes ficam obrigados a preencher o relatório de avaliação e 

enviar cópia do certificado de participação em até 60 dias pelo e-mail augm@dri.ufmg.br. 

 

5 - MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NAS XXIV JORNADAS DE JOVENS 

PESQUISADORES AUGM 

 

5.1. Todos os trabalhos serão apresentados em forma de pôster de 0,80m x 1,0m. O Comitê 

Organizador das XXIV Jornadas de Jovens Pesquisadores selecionará os trabalhos que também 

serão apresentados oralmente e informará aos representantes dos trabalhos com a devida 

antecedência. Cada apresentador terá um tempo máximo de 10 minutos para expor sua 

pesquisa. Os trabalhos podem ser apresentados em português. Outras informações podem ser 

consultadas na página da XXIV de Jovens Pesquisadores AUGM, no endereço eletrônico 

http://unesp.br/arex/jji-2016/. 

5.2. Ao finalizar as exposições, os responsáveis dos Núcleos Disciplinares e Comitês 

Acadêmicos da AUGM promoverão instâncias de debate entre os representantes dos 

trabalhos. 

 

 

6 - INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

 

6.1. Os seguintes documentos deverão ser enviados até o dia 26 de junho de 2016, em 

formato PDF, por via eletrônica, ao e-mail augm@dri.ufmg.br com o assunto “Inscrição XXIV 

Jornadas – [NOME DO CANDIDATO]”: 

6.1.1. Curriculum Vitae de um representante do trabalho; 

6.1.2. Formulário de Inscrição, conforme Anexo I; 

6.1.3. Resumo do trabalho a ser apresentado nas XXIV Jornadas, conforme Anexo II. 

 

mailto:augm@dri.ufmg.br
http://unesp.br/arex/jji-2016/
mailto:augm@dri.ufmg.br
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6.2. O Curriculum Vitae deve conter endereço, telefones e e-mails para facilitar a comunicação. 

Os resumos devem, necessariamente, seguir o formato especificado no Anexo II e conter 

Núcleo Disciplinar, Comitê Acadêmico, Comitê permanente ou o tema proposto pela UNESP, 

conforme for correspondente ao trabalho. 

6.3. O prazo para envio dos documentos encerra-se às 23:59 (horário de Brasília) do dia 26 de 

junho de 2016, impreterivelmente. Não serão aceitos pela DRI os documentos enviados fora 

do prazo. 

 

 

7 - SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

 

7.1. A seleção dos trabalhos será realizada na UFMG pelos Comitês Assessores da Pró-Reitoria 

de Pesquisa-PRPQ e pela Diretoria de Relações Internacionais, conforme os critérios abaixo: 

7.1.1. Relevância do tema de pesquisa do trabalho; 

7.1.2. Enquadramento do tema de pesquisa em um dos temas expostos no item 1 (um) desta 

convocatória; 

7.1.3. Autor(es) e co-autor(es) não podem ter mais de 35 (trinta e cinco) anos nem possuir 

título de doutorado ou pós-doutorado; 

7.1.4. Terão prioridade os trabalhos que não participaram de Jornadas anteriores. 

 

 

8 - RESULTADO FINAL 

 

8.1. O resultado final será divulgado no site da DRI no dia 20 de julho de 2016.  

8.2. Posteriormente, a DRI informará aos pesquisadores selecionados o prazo e as normas para 

o envio dos trabalhos completos. 

 

 

Professor Fabio Alves da Silva Júnior 

Diretor de Relações Internacionais 

Universidade Federal de Minas Gerais 

16 de junho de 2016 
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XXIV JORNADAS DE JOVENS PESQUISADORES 

CHAMADA 007-2016 

 

ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Universidade (nome completo e sem abreviaturas):  

 

Faculdade/Centro/Instituto (nome completo e sem abreviaturas): 

 

Autor(es) -- iniciar com o nome do pesquisador principal e separar por vírgulas: 

 

Título do Trabalho (em negrito e caixa alta): 

 

Núcleo Disciplinar/Comitê Acadêmico/Outros Temas (vide item 1 da Chamada; apenas um 

por trabalho): 

 

E-mail do autor principal: 

 

Palavras-chave (deverão ser incluídas 3 palavras-chave em português e em espanhol): 

 

Nível de Formação do Pesquisador Principal: 

(    ) Estudante de graduação 

(    ) Graduado ou estudante de pós-graduação 

(    ) Com título de mestre 

 

Orientador (se for o caso): 

 

Tem interessem em fazer apresentação oral do seu trabalho? ( )SIM ( )NÃO 

*Esta preferência está sujeita a alteração em função da disponibilidade. 
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XXIV JORNADAS DE JOVENS PESQUISADORES 

CHAMADA 007-2016 

ANEXO II 

 

NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS 

  

Em primeira instância, a DRI receberá os resumos. Em seguida, os pesquisadores selecionados 

deverão entregar os trabalhos completos, que terão um formato especial cujas normas serão 

informadas posteriormente. 

 

O formato dos resumos pode ser conferido no arquivo “Modelo de Resumo”, encontrado junto 

a esta Chamada, no site da DRI, disponível em https://www.ufmg.br/dri/. 

 

Tipo de documento: serão aceitos somente documentos em formato PDF. 

Idioma: os trabalhos devem ser escritos em português. 

Formato: Tamanho de folha A4. 

Margens: 3 cm para as margens superior e inferior e 2,5 cm para as margens esquerda e 

direita. 

Título: Centralizado. Fonte: Arial, maiúscula, negrito, 10 pts.  

Antes do título, se indicará o número correspondente ao tema central da Comissão de 

Disciplina Acadêmica na qual o trabalho está inscrito. Esse número deverá estar escrito em 

Arial, em tamanho 10 pts. 

Autores: Sobrenome(s), Nome(s) devem estar no texto em maiúscula e minúscula. Ordem 

alfabética, separando por ponto e vírgula (;) a cada novo autor. 

Afiliação dos autores: Abaixo do nome dos autores, deve-se colocar sua afiliação (nome da 

universidade e da faculdade de origem, local de origem e e-mail para contato), utilizando Arial, 

tamanho 10 pts. 

Corpo do texto: o texto completo deverá possuir até 1.500 caracteres. Fonte: Arial. Tamanho: 

10pts. Posição: justificado. O texto deve ser escrito em um parágrafo. Nomes científicos em 

itálico. 

Imagens: Não será permitido o uso de imagens. 

Nome do arquivo: Sobrenome do primeiro autor, instituição e o número da comissão 

acadêmica disciplinária (número do tema correspondente), como em: PEREIRA_UFMG_25.pdf 

https://www.ufmg.br/dri/

