
 
 

 

CHAMADA 07_2021 
 

XXVIII JORNADAS DE JOVENS PESQUISADORES 
ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES DO GRUPO MONTEVIDÉU (AUGM) 

 
“Generación de conocimientos desde el sur para el mundo post pandemia” 

Universidad de Santiago de Chile, Chile 
10, 11 e 12 de novembro de 2021 

 
 
O Diretor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Professor Aziz Tuffi 
Saliba, no uso de suas atribuições, torna pública a Chamada de Seleção de Trabalhos de Pesquisadores da 
UFMG interessados em se apresentar nas XXVIII Jornadas de Jovens Pesquisadores da Associação de 
Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM), que realizar-se-á nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2021,  
de forma virtual, na Universidad de Santiago de Chile (USACH), Chile, conforme as seguintes disposições. 
 
 
1 – DO OBJETIVO 
 
Promover e incentivar a interação e cooperação entre jovens cientistas de países membros da AUGM, bem 
como estabelecer redes inter-relacionais de caráter científico e acadêmico, por meio da construção de 
possíveis grupos de investigação científica regional. 
 
 
2 – DO PÚBLICO ALVO 
 
2.1 Poderão se inscrever para participar das XXVIII Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM estudantes 
de graduação ou pós-graduação nos níveis de mestrado ou doutorado, que sejam autores ou coautores de 
trabalho de pesquisa, extensão ou desenvolvimento tecnocientífico na UFMG, regularmente matriculados na 
Universidade. 
2.2 Não serão admitidos trabalhos de pesquisadores que já tenham título de doutorado ou pós-doutorado 
e/ou de pesquisadores que tenham mais de 35 anos de idade completos na data de abertura das inscrições.  
 
3 – DO NÚMERO DE PARTICIPANTES 
 
A Delegação da UFMG será composta por até 40 (quarenta) pesquisadores com trabalhos em conformidade 
aos temas descritos no item 4, sendo selecionados, no máximo, 4 (quatro) trabalhos para cada um dos eixos 
temáticos.  
 
4 – DOS TEMAS DOS TRABALHOS 
 
Os temas dos trabalhos devem corresponder aos agrupamentos definidos pelos Núcleos Disciplinários, 
Comités Acadêmicos e Comissões Permanentes da AUGM descritos abaixo. A universidade anfitriã, 
Universidad de Santiago de Chile (USACH), propõe como tema geral para essa edição do evento: 
 
    “Generación de conocimientos desde el sur para el mundo post pandemia” 
 
 



 
 

 

4.1 TEMAS CORRESPONDENTES À ÁREA: INTERDICIPLINÁRIO 
 
1) Generacion de conocimientos desde el sur para el mundo post pandemia; 
2) Interculturalidad; 
3) Sustentabilidad; 
4) DDHH en America Latina: desafios presentes y futuros; 
5) Inclusion; 
6) Innovacion en el ambito alimentario; 
7) Desarrollo de la nanociencia – nanotecnologia y sus aplicaciones; 
8) Innovaciones en las ciencias farmaceuticas y biologia; 
9) Desafios de la biotecnologia y bioquímica. 
 
4.2 TEMAS CORRESPONDENTES À ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS 
 
10) Evaluacion Institucional, planeamiento estrategico y gestion universitária; 
11) Ciencias politicas y sociales; 
12) Desarrollo regional; 
13) Educacion para la integracion; 
14) Ensenanza de espanol y portugues como lengua segunda o extranjera; 
15) Extension universitária; 
16) Genero; 
17) Historia, regiones y fronteras; 
18) Literatura, imaginarios, estetica y cultura; 
19) Medios y comunicacion universitária; 
20) Procesos cooperativos y associativos; 
21) Produccion artistica y cultural. 
 
4.3 TEMAS CORRESPONDENTES À ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS 
 
22) Biofisica; 
23) Ciencias e ingenieria de materiales; 
24) Ciencia, tecnologia e innovacion; 
25) Ingenieria mecanica y de la produccion; 
26) Matematica aplicada; 
27) Productos naturales bioactivos y sus aplicaciones; 
28) Tecnologias de la informacion y comunicacion; 
29) Quimica de los materiales. 
 
4.4. TEMAS CORRESPONDENTES À ÁREA: CIÊNCIAS DA VIDA 
 
30) Aguas; 
31) Medio ambiente y contaminacion ambiental; 
32) Energia; 
33) Agroalimentos; 
34) Atencion primaria de la salud; 
35) Salud animal; 
36) Salud humana; 
37) Virologia molecular. 
 



 
 

 

4.5. Informações detalhadas podem ser acessadas por meio do endereço eletrônico: https://jjii.usach.cl/ . 
 
 
5 - DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1 Para realizar as inscrições, os candidatos deverão enviar os seguintes documentos para o e-mail da 
DRI: augm@dri.ufmg.br , com o título: XXVIII Jornadas de Jovens Pesquisadores, até o dia 31/07/2021, em 
arquivo único, formato PDF: 
 
5.1.1 Resumo de meia lauda do trabalho, contendo nome completo do autor e coautor, o tema escolhido, 
número de matrícula, data de nascimento, e-mail, telefone de contato, curso ao qual está(ão) vinculado(s) 
na UFMG e o nome do professor-orientador com e-mail; 
5.1.2 Trabalho completo; 
5.1.3 Currículo Lattes. 
 
5.2 Inscrições fora do prazo NÃO serão aceitas em nenhuma hipótese. 
 
 
6 - DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA  
 
O candidato deverá reunir, conjuntamente, todos os requisitos abaixo: 
 
6.1 Ser estudante de graduação ou de pós-graduação nos níveis de mestrado ou doutorado, que seja autor 
ou coautor de trabalho de pesquisa, extensão ou desenvolvimento tecnocientífico na UFMG, regularmente 
matriculado na Universidade. É vedada participação de candidatos que tenham concluído doutorado ou pós-
doutorado; 
6.2 Ter, no máximo, 35 anos de idade completos até a data de início das inscrições;  
6.3 Não estar respondendo a processo administrativo disciplinar no âmbito da UFMG. 
 
Parágrafo Único: É vedada a candidatura do aluno que estiver em situação de trancamento total de 
matrícula desde a data de abertura das inscrições até a data de encerramento do evento, ou seja, até o dia 
12 de novembro de 2021. 
 
7 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
7.1 A seleção dos trabalhos será realizada na UFMG pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI), levando 
em conta os critérios de: 
7.1.1 Originalidade; 
7.1.2 Qualidade acadêmica; 
7.1.3 Relevância em relação ao tema; 
7.1.4 Viabilidade. 
 
7.2 Terão prioridade os pesquisadores que não participaram de Jornadas anteriores. 
7.3 A cada item será atribuída a pontuação de 0 a 10 pontos. A pontuação máxima obtida pelo candidato é 
40 (quarenta pontos) e a mínima para aprovação é 24 (vinte e quatro) pontos, que corresponde ao 
aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento). Candidatos com nota inferior a 24 pontos estarão 
automaticamente desclassificados. 
 
 

https://jjii.usach.cl/


 
 

 

7.4 Critério de desempate: 
 
7.4.1 Terá prioridade o candidato que obteve maior pontuação no item 7.1.3. Persistindo o empate, o de 
maior idade. 
7.4.2 A listagem oficial dos candidatos selecionados e excedentes será publicada no site da DRI 
www.dri.ufmg.br . 
7.4.3 Na hipótese de desistência de candidato selecionado, poderão ser convocados excedentes conforme 
ordem de classificação. 
7.4.4 Após a seleção dos trabalhos, a DRI enviará à USACH o endereço de e-mail dos candidatos cujos 
trabalhos foram selecionados para que a USACH encaminhe o formulário oficial de inscrição na XXVIII 
Jornadas de Jovens Pesquisadores. 
7.4.5 Os candidatos deverão enviar para a USACH o formulário oficial de inscrição preenchido, até dia 15 de 
agosto de 2021, juntamente com o resumo e o trabalho completo.    
7.4.6 Não será aceito formulário enviado à USACH após data limite descrita no item 7.4.5. 
 
8 - CRONOGRAMA 
 
Os candidatos deverão atender integralmente ao cronograma abaixo, sob pena de eliminação. As datas 
mencionadas nessa Chamada poderão sofrer alterações. Toda e qualquer modificação será comunicada na 
página oficial da DRI: www.dri.ufmg.br. 
 

ETAPA DATA 

Publicação da Chamada 28 de junho de 2021 

Prazo para impugnação da Chamada Até 02 dias corridos a partir da data de publicação na 
página da DRI 

Prazo para envio dos resumos e trabalhos De 01 a 31 de julho de 2021 

Período de análise dos trabalhos pela DRI Até 08 de agosto de 2021 

Publicação do resultado dos trabalhos 
selecionados e excedentes 

Até 09 de agosto de 2021 

Prazo para recurso etapa anterior Até 2 dias corridos após a publicação do resultado 

Prazo para submissão de candidatura à AUGM Até dia 15 de agosto de 2021 

Publicação do resultado final pela USACH Após dia 15 de agosto de 2021 
 

Realização das XXVIII Jornadas de Jovens 
Pesquisadores 

10, 11 e 12 de novembro de 2021 

 
9 - DA MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NA XXVIII JORNADAS DE JOVENS 
PESQUISADORES AUGM 
 
Todos os trabalhos serão apresentados, obrigatoriamente, na modalidade virtual, conforme Anexo I. Os 
trabalhos podem ser apresentados em português. 
 
10 - DO RESULTADO FINAL 
 
O resultado final será divulgado, no site da DRI www.dri.ufmg.br , a partir do dia 15 de agosto de 2021. 
 
 
 
 

http://www.dri.ufmg.br/
http://www.dri.ufmg.br/
http://www.dri.ufmg.br/


 
 

 

11 - DA IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA E DO GRAU DE RECURSO 
 
11.1 Ao efetuar sua inscrição, o aluno estará manifestando ciência e concordância com os itens da presente 
Chamada, sendo de sua única e inteira responsabilidade a observância e cumprimento das regras 
estabelecidas. 
 
11.2 O prazo para impugnação desta Chamada é de 02 (dois) dias corridos contados a partir da data de 
publicação na página da DRI. Os eventuais pedidos deverão ser enviados através do preenchimento do 
formulário de impugnação que estará disponível por meio do link:  https://forms.gle/kZaf1rFukznF2mA78 . 
 
11.3 Findado o prazo de impugnação, entende-se haver aceitação plena dos termos da Chamada por todos 
os candidatos inscritos. 
 
11.4 O prazo para interposição de recurso contra o resultado da etapa de avaliação é de 02 (dois) dias 
corridos contados a partir da data de divulgação dos resultados que motivaram a interposição do recurso. Os 
eventuais pedidos deverão ser enviados através do preenchimento do formulário, que estará disponível por 
meio do link: https://forms.gle/i8ULPg8cUKhfUPmE8. 
  
 
12- DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da UFMG.  
 
 
 
Belo Horizonte, 28 de junho de 2021. 
 
 
 

Prof. Aziz Tuffi Saliba 
Diretor de Relações Internacionais 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
 

https://forms.gle/kZaf1rFukznF2mA78
https://forms.gle/i8ULPg8cUKhfUPmE8

