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XXIII Jornadas de Jovens Pesquisadores 

Associação de Universidades do Grupo Montevidéu 

AUGM 

“Ciência, Tecnologia e Inovação para a inclusão social” 

 

25, 26 e 27 de Agosto de 2015 

Universidad de La Plata - Argentina 

 

EDITAL nº 02 de 31 de março 2015 – Estabelece as regras do 

processo de seleção de trabalhos de pesquisa de alunos de 

graduação e de pós graduação para participação na XXIII 

Jornadas de Jovens Pesquisadores da Associação de 

Universidades do Grupo Montevidéu – AUGM. 

 

 

A Universidade Federal do Paraná, doravante referida como UFPR divulga Edital para abertura de 

prazo para o envio de candidaturas dos interessados em participar da XXIII Jornadas de Jovens 

Pesquisadores da AUGM, doravante referida como JJP. 

A participação da UFPR nas JJP da AUGM visa prioritariamente promover a internacionalização 

regional da pesquisa e da extensão na graduação, não vedando a participação de estudantes de pós-

graduação strictu sensu.  
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I. TEMAS DA CONVOCATÓRIA 

Conforme estabelecido no Regulamento Geral das Jornadas, os temas para apresentação de trabalhos 

são os que se seguem: 

Tema proposto pela Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 

 

1. Ciência, Tecnologia e Inovação para a inclusão social 

 

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 Línguas Estrangeiras  

7. Avaliação Institucional, Planejamento Estratégico e Gestão Universitária 

8. Engenharia Mecânica e de Produção 

9. Matemática Aplicada 

10. Produtos Naturais Bioativos e suas Aplicações 

11. Química 

12. Redes Acadêmicas 

13. Sensoriamento Remoto e Meteorologia Aplicada 

14. Virologia Molecular 

 

Temas correspondentes aos COMITÊS ACADÊMICOS da AUGM 

15. Águas 

16. Atenção Primária à Saúde 

17. Ciências Políticas e Sociais 

18. Desenvolvimento Regional 
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19. Energia 

20. Gênero 

21. História, Regiões e Fronteiras 

22. Meio Ambiente 

23. Processos Cooperativos e Associativos 

24. Saúde Animal 

25. Agroalimentos 

 

Temas correspondentes às COMISSÕES PERMANENTES da AUGM 

26. Comunicação e Mídia Universitárias 

27. Produção Artística e Cultural 

28. Extensão Universitária 

 

II. Dos REQUISITOS para INSCRIÇÃO 

 

 Ser estudante de Graduação formalmente vinculado ao Programa de Iniciação Científica ou em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação PICDTI/PRPPG/UFPR (PIBIC, PIBIC – Af, PIBITI) ou 

bolsista PROEC; 

  Ser estudante da Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) regularmente 

matriculado na UFPR , ficando a critério da comissão UFPR a definição do perecentual de 

participantes de Pós-Graduação; 

 Ter no máximo 35 anos completos no momento da inscrição; 

 Dado a natureza eminentemente formativa das Jornadas de Jovens pesquisadores da AUGM 

fica vedada a inscrição de trabalho cujo primeiro(a) autor(a) seja portador(a) do título de Doutor; 

 Dar-se-á preferência aos candidatos que não tenham participado em edições anteriores das 

Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM. 
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 Cada autor(a) poderá se increver uma única vez, com um único trabalho de pesquisa no qual 

seja o(a) primeiro(a) autor(a); 

 Todo trabalho inscrito deverá ser submetido com texto completo além da ficha de inscrição 

UFPR (Anexo II), sob pena de ter sua inscrição indeferida.  

 Apenas o(a) primeiro(a) autor(a) terá direito a participar das Jornadas na UNLP.  

 Somente serão aceitos trabalhos em algum dos Temas do Item I do presente Edital; 

 As inscrições cujos trabalhos não estiverem estritamente formatados segundo as normas de 

apresentação estabelecidas pela UNLP (Anexo I) serão indeferidas. 

 

Dos Trabalhos 

 

 Serão selecionados no máximo 5 trabalhos em cada um dos temas da Convocatória (Item 1: 

Núcleos, Comitês, Comissões e UNLP), ficando a critério da comissão UFPR a definição de menor 

número a fim de maximizar a participação de áreas ligadas aos temas, com base na qualidade do 

trabalho; 

 Todos os trabalhos selecionados pela UFPR a participar das Jornadas devem ser apresentados 

no formato Pôster de 0,80 x1,0 m (orientação retrato); 

 Os melhores trabalhos, avaliados por uma comissão científica da UNLP serão apresentados 

oralmente. Cada expositor terá 10 (dez) minutos para realizar sua exposição, ao final da qual a Banca 

de Avaliação promoverá uma sessão de perguntas. 

 Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail 

mailto:jornadasaugm.ufpr@gmail.com?subject=Inscrição 

Trabalhos enviados para outros endereços de e-mail não serão desconsiderados 

 

IV. Dos SELECIONADOS 

 Número de participantes: a UFPR selecionará 15 trabalhos (máximo 5 em cada Tema); 

mailto:jornadasaugm.ufpr@gmail.com?subject=Inscrição
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 Os melhores trabalhos do 22º EVINCI e da 7º EINTI apresentados na 6ª SIEPE (2014) DESDE 

QUE os temas dos trabalhos premiados se enquadrem em um dos temas deste Edital participarão na 

condição de convidados especiais da ARI/UFPR, como prêmio. Igualmente, o melhor trabalho da 13º 

ENEC.  

 

V. Da ANÁLISE e SELEÇÃO DOS TRABALHOS  

Os trabalhos cujas inscrições tenham sido deferidas, conforme condições expostas no item 3 acima, 

serão analisados por uma Comissão de professores da UFPR.  

VI. Do FINANCIAMENTO 

A ARI/UFPR irá conceder ajuda de custo no valor total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para 

deslocamento áereo, alojamento, alimentação e seguro saúde.  

 

A ARI/UFPR não se responsabiliza por valores gastos a mais pelo(a) estudante decorrente de suas 

opções de passagem aérea, hospedagem, alimentação e/ou seguro saúde. 

 

V. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE PRAZO 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO de 01/04 até 30/04 

ANÁLISE E SELEÇÃO de 01/05 até 31/05 

DIVULGAÇÃO do RESULTADO 01/06 
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ANEXO I 

NORMAS DE ESTILO PARA APRESENTACÃO DE TRABALHOS. 

 

Trabalho Completo: 

Indicar número e nome do Tema conforme Item I deste Edital antes do título do 

trabalho. 

Por exemplo: 21. Historia, Regiões e Fronteiras. 

Corpo do trabalho: 15.000 caracteres (sem considerar o resumo e as referências 
biliográficas) 

Aviso: as imagens formam parte do texto 

O arquivo en WORD deve incluir todos los detalhes do formulário (que será 

disponibilizado pela UNLP em breve e publicado em Edital Complementar. 

Configuracão do texto: 

 Fonte do Título: verdana, 13, negrito. 

 Fonte do Corpo: verdana, 11 

 Entre linhas: 1,5 

 Tamanho do Folha: carta. 

 Margens: superior e inferior 3 cm; esquerda e direita,  2,5 cm. 

 O nome do arquivo deve seguir a seguinte estrutura:  

 Número do Núcleo_sobrenome_nome.doc 

 Por exemplo: 21_zapata_humberto.doc 

 

 

Resumo: 

 Idioma de origem: máximo 1500 caracteres. Deve conter objetivos, 

metodologia e principais objetivos. 

 Fonte do Título: verdana, 13, negrito 
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 Indicar o Núcleo Disciplinar, o Comitê Acadmico, a Comissão 

Permanente ou o Tema Geral da UNLP no qual  se inscreve o trabalho. 

 A relação dos nomes dos  Núcleos, Comitês, Comissões e Tema Geral 

são os que constam do Item 1 do presente Edital e, estão também 

disponíveis ná página oficial do evento na Internet 

http://www.jovenesinvestigadoresaugm.unlp.edu.ar/jornadas 

 Autor(es): Indicar Sobrenome(s), Nome(s) em maiúsculas e minúscula. 

Ordenar alfabeticamente, separando por ponto e vírgula(;) cada novo 

autor(a); 

 Orientador 

 Endereços de E-mail dos(as) autores(as); 

 Palavras chaves: máximo 150 caracteres. 5 (cinco) palavras separadas 

por vírgulas. 

 Nome da Universidade de Origem. 

(Universidade Federal do Paraná) 

 

As dúvidas referentes à apresentação dos trabalhos deverão ser 

dirimidas por meio da leitura do documento original disponível no link 

acima e/ou por mensagem - clique aqui  

ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

Título: ___________________________________________________________________________  

Núcleo Disciplinário / Comitê Acadêmico / Comissão Permanente na qual inscreve-se o trabalho: 

___________________________________________________________________________  

Comprovante do vínculo a Projeto de Pesquisa: 

__________________________________________________________________________ 

 

http://www.jovenesinvestigadoresaugm.unlp.edu.ar/jornadas
http://www.jovenesinvestigadoresaugm.unlp.edu.ar/contacto
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Nome 1º/ªAutor(a):  

___________________________________________________________________________  

 

Sobrenome(s): 

___________________________________________________________________________  

 

Curso na UFPR: __________________________________________________________ 

 

Matrícula (GRR/MER/DER): __________________________  

 

 

Orientador(a): 

________________________________________________________________ 

Assinatura do Orientador(a): 

________________________________________________________________ 

 

Não serão aceitos os trabalhos sem a assinatura do Orientador(a) 

 


