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FAQ 
XXV JORNADAS DE JOVENS PESQUISADORES 

ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES DO GRUPO MONTEVIDÉU – AUGM 
Chamada 006_2017 

 
 

1- A minha formatura será no fim do 1º semestre de 2017. Posso participar da XXV 
Jornadas? 
A XXV Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM serão realizadas nos dias 18, 19 e 20 de 
outubro de 2017 na Universidad Nacional de Itapúa, na cidade Encarnación, Paraguai. O 
candidato deve estar regularmente matriculado na UFMG durante todas as etapas do 
evento. 
 

2- Quais idiomas são admitidos para o artigo científico, o resumo, a apresentação oral e o 
pôster? Há diferença na avaliação do trabalho em decorrência do idioma? 
O português e o espanhol são as línguas oficiais da Associação de Universidades do Grupo 
Montevidéu (AUGM), que promove as Jornadas de Jovens Pesquisadores. Portanto, serão 
admitidos os dois idiomas para o artigo científico, o resumo, a apresentação oral e o pôster 
sem que haja prejuízo ou vantagem na avaliação. 

 
3- Um dos co-autores do artigo científico possui o título de doutorado. Mesmo assim posso 

participar da XXV Jornadas de Jovens Pesquisadores? 
Somente o representante do trabalho, que fará a inscrição e participará do evento, não 
pode ter o título de doutorado ou pós-doutorado e/ ou ter mais de 35 anos.  

 
4-  Qual é o procedimento para a submissão da candidatura? O arquivo deve estar na 

extensão PDF ou DOC?  
Os requisitos de submissão da candidatura constam no item 8 da Chamada 06_2017, que 
dá as seguintes instruções:  

(1) Enviar, em arquivo único, até às 23:59 do dia 16 de junho de 2017, os 
seguintes documentos:  

(1.1) Curriculum vitae de um representante do trabalho; 
(1.2) Formulário de Inscrição, conforme Anexo I; 
(1.3) Resumo do trabalho a ser apresentado nas XXV Jornadas, conforme 
Anexo II; 
(1.4) Artigo Científico (trabalho completo), conforme Anexo III. 

(2) O arquivo deve ser enviado em formato PDF, por via eletrônica, ao e-mail 
augm@dri.ufmg.br com o assunto “Inscrição XXV Jornadas- [NOME DO 
CANDIDATO]- Número do tema proposto- Tema”, tal como o exemplo a seguir: 
“Inscrição XXV Jornadas- [MARIA DA SILVA]- 2- Biofísica”. 
(3) O curriculum vitae deve conter endereço, telefones e e-mails atualizados, para 
facilitar a comunicação. 
(4) Os resumos devem, necessariamente, seguir o formato especificado no Anexo 
II, informando a numeração correspondente a um dos temas propostos e em 
conformidade com o item 5 de que trata esta Chamada.  
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Considerando que o Anexo II e Anexo III da Chamada constam os critérios da AUGM para o 
nome do arquivo e a extensão doc, serão aceitos os dois formatos e os dois modelos de 
nome de arquivo para o processo de submissão da candidatura.  

 
5-  O meu trabalho não é inédito, ou seja, já foi publicado. Mesmo assim posso participar 

das XXV Jornadas de Jovens Pesquisadores? 
Sim. Não há restrições nesse aspecto. 

 
6- Ao final do evento, os trabalhos serão publicados? Se sim, qual o veículo de publicação? 

Sim. A instituição organizadora informará a data da publicação, bem como, disponibilizará o 
link para visualização da mesma. 

 
7- O meu artigo científico não está completo. Posso enviar apenas o resumo? 

Nesta edição das Jornadas de Jovens Pesquisadores, foi requerido o envio de trabalhos 
completos pela Instituição organizadora, não sendo possível submeter apenas o resumo.  

 


