
 

 

                    

Estabelece as Regras do Processo de Seleção de Trabalhos de 

Pesquisa 

Graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) da 

Universidade 

Jornada

Universidades do Grupo Montevidéu (

período

Encarnación, Paraguai.

A UNIVERSIDADE FEDER

Internacional – A.U.I., no uso de suas atribuições legais e nas condições e exigências 

estabelecidas neste Edital, torna público as 

estudantes de graduação e de pós

para a 25ª edição das Jornadas de Jovens Pesquisadores AUGM

mostrados no cronograma abaixo:

 

26/06 à 09/07 

17/07 

18 à 19/07 

21/07 

 

DO PROGRAMA 

 

Criado em 1993, é o espaço anual que reúne centenas de jovens pesquisadores de várias 

universidades-membro da AUGM para promover o relacionamento entre 

visando ao desenvolvimento de

posteriormente, possam consolidar

Atualmente, cada edição do programa define temas centrais estratégicos como

                    EDITAL A.U.I. Nº 07, de 26 de JUNHO de 2017 

Estabelece as Regras do Processo de Seleção de Trabalhos de 

Pesquisa e de Extensão de estudantes de Graduação e de Pós

Graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) para participação na 

Jornada de Jovens Pesquisadores da Associação de 

Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM), a ser realizada no 

período de 18 a 20 de Outubro de 2017

Encarnación, Paraguai. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, por intermédio da Agência UFPR 

, no uso de suas atribuições legais e nas condições e exigências 

estabelecidas neste Edital, torna público as normas que regem o processo de seleção de 

estudantes de graduação e de pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) 

para a 25ª edição das Jornadas de Jovens Pesquisadores AUGM, cujos prazos são 

mostrados no cronograma abaixo: 

CRONOGRAMA 

INSCRIÇÃO 

Resultado Preliminar 

Recursos 

Resultado Definitivo  

Criado em 1993, é o espaço anual que reúne centenas de jovens pesquisadores de várias 

membro da AUGM para promover o relacionamento entre 

imento de redes interpessoais e de caráter científico e acadêmico que, 

ossam consolidar-se como grupos de pesquisa científica regionais. 

Atualmente, cada edição do programa define temas centrais estratégicos como

de JUNHO de 2017 

Estabelece as Regras do Processo de Seleção de Trabalhos de 

de estudantes de Graduação e de Pós-

Graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) da 

Federal do Paraná (UFPR) para participação na 25ª 

da Associação de 

), a ser realizada no 

7, na cidade de 

 

, por intermédio da Agência UFPR 

, no uso de suas atribuições legais e nas condições e exigências 

normas que regem o processo de seleção de 

uação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) 

, cujos prazos são 

Criado em 1993, é o espaço anual que reúne centenas de jovens pesquisadores de várias 

membro da AUGM para promover o relacionamento entre países da região 

er científico e acadêmico que, 

rupos de pesquisa científica regionais. 

Atualmente, cada edição do programa define temas centrais estratégicos como “Ciência pela  



 

 

Paz", "Humanização da Ciência e Tecnologia no Mercos

entre outros temas de extrema relevância para a América Latina, visando contribuir para a 

formação profissional ampla e comprometida com a realidade atual do continente latino

americano. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS REQUISITOS

1.1 Estar regularmente matriculado

1.2 Estudantes de Graduação deverão ter 

1.3 Máximo de 2 reprovações

1.4 Não ser estudante com registro temporário 

1.5 Não ter registro em PC 

da inscrição; 

1.6 Não ter concluído Doutorado

1.7 Ter no máximo 35 anos completos até a data de início das JJP

1.8 O trabalho deverá conter o nome de um professor orientador e deverá 

um projeto de pesquisa ou 

Pesquisa e Pós-Graduação ou 

aluno de graduação.; 

1.9 Alunos de pós-graduação

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS VAGAS

2.1 A UFPR selecionará até 20 ( vinte ) estudantes 

TEMAS CONSTANTES DO 

2.1.1 Máximo de 5 ( cinco ) trabalhos

2.2 Somente 1 (um) autor

participação custeada pela A.U.I./UFPR.

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA INSCRIÇÃO 

3.1 Início: 26/06/2017 ( vinte e três de

3.2 Término: 09/07/2017 ( nov

3.3 Enviar a FICHA DE INSCRIÇÃO
serão aceitas inscrições sem a assinatura do orientador

3.4 Enviar a ficha de inscrição, resumo

único arquivo; 

Paz", "Humanização da Ciência e Tecnologia no Mercosul", "Ciência, Ética e Integração" 

entre outros temas de extrema relevância para a América Latina, visando contribuir para a 

formação profissional ampla e comprometida com a realidade atual do continente latino

CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

regularmente matriculado no momento da inscrição; 

Graduação deverão ter IRA igual ou maior a 0,7000; 

Máximo de 2 reprovações no Histórico de Integralização Curricular;  

egistro temporário GRT; 

 (Participação Mobilidade Acadêmica) no Histórico no momento 

Doutorado; 

35 anos completos até a data de início das JJP; 

O trabalho deverá conter o nome de um professor orientador e deverá est

um projeto de pesquisa ou de extensão devidamente cadastrado na Pró

Graduação ou na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura quando s

graduação: indicar o nome do orientador. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS VAGAS 

até 20 ( vinte ) estudantes que tenham se inscrito para um dos 

CONSTANTES DO ANEXO I parte integrante do PRESENTE EDITAL

trabalhos por tema, conforme Regulamento da 

autor-expositor por trabalho selecionado poderá 

pela A.U.I./UFPR. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA INSCRIÇÃO  

vinte e três de Junho de dois mil e dezessete ); 

nove Julho de dois mil e dezessete ) 

FICHA DE INSCRIÇÃO devidamente preenchida em todos os campos. 
serão aceitas inscrições sem a assinatura do orientador; 

ficha de inscrição, resumo e trabalho completo em um 

ul", "Ciência, Ética e Integração" 

entre outros temas de extrema relevância para a América Latina, visando contribuir para a 

formação profissional ampla e comprometida com a realidade atual do continente latino-

(Participação Mobilidade Acadêmica) no Histórico no momento 

estar vinculado a 

extensão devidamente cadastrado na Pró-Reitoria de 

quando se tratar de 

que tenham se inscrito para um dos 

PRESENTE EDITAL. 

 AUGM; 

poderá contar com a 

devidamente preenchida em todos os campos. Não 

e trabalho completo em um 



 

 

3.5 Enviar a comprovação da participação atual ou anterior 

Programa de Iniciação Científica, Tecnológica, à Docência, de Extensão ou PVA mediante 

apresentação de documento comprobatório emitido pela Pró

Programa (PRPPG, PROGRAD, PROEC)

3.6 Forma de Envio: SOMENTE 

assunto: “XXV JJP AUGM_INSCRIÇÃO_1ºNome_ÚltimoSobrenome”, 

ARQUIVOS (ANEXO II, Ficha de Inscrição para a AUI + ANEXO III, Resumo e Artigo 

Completo conforme orientações da UNI)

ATENÇÃO! Resumo e Artigo Completo DEVEM ESTAR em ÚNICO ARQUIVO!!!

 
CLÁUSULA QUARTA: DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
4.1 Considerando que as JJP visam a 

comprometidos com a realidade atual da América Latina, os trabalhos submetidos serão 

avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

4.1.1 Enfoque, abordagem e 

Disciplinar, Comitê Acadêmico, Comissão Permanente ou Tema da 25ª edição das JJP 

estabelecido pela UNI;  

4.1.2 Qualidade da apresentação escrita

4.1.3 Qualidade do trabalho

contextualização;  

4.1.4 Uso da metodologia ( 

discussão dos resultados e conclusões

4.1.5 Importância da contribuição para a área

produtos, processos, publicações ou propõe melhorias/investigações acadêmicas).  

 

CLÁUSULA QUINTA: DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
5.1 Participar ou ter participado como estudante selecionado de Programa de Iniciação 

Científica, Tecnológica, à Docência 

comprobatório emitido pela Pró

PROEC) 

5.2 Ter participado como voluntário

 

CLÁUSULA SEXTA: DA COMISSÃO AVALIADORA

6.1 Representantes da UFPR nos Comitês Acadêmicos, Núcleos Disciplinares e Comissões 

Permanentes da AUGM; 

6.2  Presidentes e/ou Membros das Comissões Setoriais de Relações Internacionais;

6.3 Professores da UFPR que tenham participado em Programas da AUGM 

Docente, ESCALA Graduação e de Pós

a comprovação da participação atual ou anterior como estudante selecionado em 

Programa de Iniciação Científica, Tecnológica, à Docência, de Extensão ou PVA mediante 

documento comprobatório emitido pela Pró-Reitoria responsável pelo 

Programa (PRPPG, PROGRAD, PROEC).  

SOMENTE por E-MAIL para o endereço aui.augm@gmail.com

“XXV JJP AUGM_INSCRIÇÃO_1ºNome_ÚltimoSobrenome”, 

S (ANEXO II, Ficha de Inscrição para a AUI + ANEXO III, Resumo e Artigo 

Completo conforme orientações da UNI) em .PDF 

Resumo e Artigo Completo DEVEM ESTAR em ÚNICO ARQUIVO!!!

CLÁUSULA QUARTA: DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
4.1 Considerando que as JJP visam a formação de profissionais qualificados e cidadãos 

comprometidos com a realidade atual da América Latina, os trabalhos submetidos serão 

avaliados de acordo com os seguintes critérios:  

nfoque, abordagem e adequação do texto em relação ao tema

Disciplinar, Comitê Acadêmico, Comissão Permanente ou Tema da 25ª edição das JJP 

Qualidade da apresentação escrita do trabalho ( linguagem clara e objetiva

ualidade do trabalho em relação ao mérito, justificativa, abrangência e 

 adequação do projeto aos objetivos propostos, fontes, método, 

discussão dos resultados e conclusões );  

contribuição para a área (apresenta possibilidade de ger

produtos, processos, publicações ou propõe melhorias/investigações acadêmicas).  

CLÁUSULA QUINTA: DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
Participar ou ter participado como estudante selecionado de Programa de Iniciação 

Científica, Tecnológica, à Docência e/ou de Extensão, mediante apresentação de documento 

comprobatório emitido pela Pró-Reitoria responsável pelo Programa (PRPPG, PROGRAD, 

voluntário em qualquer Projeto Institucional. 

CLÁUSULA SEXTA: DA COMISSÃO AVALIADORA 

presentantes da UFPR nos Comitês Acadêmicos, Núcleos Disciplinares e Comissões 

6.2  Presidentes e/ou Membros das Comissões Setoriais de Relações Internacionais;

6.3 Professores da UFPR que tenham participado em Programas da AUGM 

Docente, ESCALA Graduação e de Pós-Graduação, Escolas de Verão-Inverno entre outros).

como estudante selecionado em 

Programa de Iniciação Científica, Tecnológica, à Docência, de Extensão ou PVA mediante 

responsável pelo 

aui.augm@gmail.com com o 

“XXV JJP AUGM_INSCRIÇÃO_1ºNome_ÚltimoSobrenome”, com os 2 (dois)  

S (ANEXO II, Ficha de Inscrição para a AUI + ANEXO III, Resumo e Artigo 

Resumo e Artigo Completo DEVEM ESTAR em ÚNICO ARQUIVO!!! 

formação de profissionais qualificados e cidadãos 

comprometidos com a realidade atual da América Latina, os trabalhos submetidos serão 

adequação do texto em relação ao tema do Núcleo 

Disciplinar, Comitê Acadêmico, Comissão Permanente ou Tema da 25ª edição das JJP 

linguagem clara e objetiva );  

justificativa, abrangência e 

adequação do projeto aos objetivos propostos, fontes, método, 

presenta possibilidade de geração de 

produtos, processos, publicações ou propõe melhorias/investigações acadêmicas).   

Participar ou ter participado como estudante selecionado de Programa de Iniciação 

, mediante apresentação de documento 

Reitoria responsável pelo Programa (PRPPG, PROGRAD, 

presentantes da UFPR nos Comitês Acadêmicos, Núcleos Disciplinares e Comissões 

6.2  Presidentes e/ou Membros das Comissões Setoriais de Relações Internacionais; 

6.3 Professores da UFPR que tenham participado em Programas da AUGM (ESCALA 

Inverno entre outros). 

mailto:aui.augm@gmail.com


 

 

 

 

6.4. Demais professores(as) da UFPR escolhidos livremente pelo Presidente da Comissão 

Julgadora, este designado pelo Diretor da Agência UFPR Internacional mediant

Magnífico Reitor. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

7.1 Deslocamento: Micro-ônibus da Central de Transportes da UFPR;

7.2 Auxílio-Alojamento e Ajuda de Custo para

por estudante (valor total para todo o período do evento

 

CLÁUSULA OITAVA: DO RESULTADO PRELIMINAR

Data: 17/07/2017 ( dezessete 

http://www.internacional.ufpr.br/

 

CLÁUSULA NONA: DO RECURSO

9.1 O candidato que desejar interpor recurso ao resultado preliminar poderá fazê

23:59h ( vinte e três horas e cinquenta e nove minutos ) do

( dezenove de Julho de dois mil e dezessete);

9.2 O recurso deverá ser apresentado 

aui.augm@gmail.com tendo 

NOME_ÚLTIMO SOBRENOME do candidato;

9.3 Recursos enviados para outro

UFPR Internacional, e/ou fora do modelo acima serão 

 

CLÁUSULA DEZ: DO RESULTADO DEFINITIVO

Data: 21/07/2017 ( vinte e um 

http://www.internacional.ufpr.br/

 

CLÁUSULA ONZE: DAS OBRIGAÇÕES

11. Enviar o Termo de Compromisso assinado com firma reconhecida em Cartório

data a ser posteriormente comunicada por e

11.1  Manter seu(s) endereço(s) de e

exclusivamente pelo e-mail aui.augm@gmail.com

11.2  CONSULTAR DIARIAMENTE O E

INSCRIÇÃO, INCLUSIVE SPAM, LIXEIRA etc;

 

6.4. Demais professores(as) da UFPR escolhidos livremente pelo Presidente da Comissão 

Julgadora, este designado pelo Diretor da Agência UFPR Internacional mediant

DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 

ônibus da Central de Transportes da UFPR; 

Ajuda de Custo para Alimentação: R$ 700,00 ( setecentos reais

total para todo o período do evento). 

CLÁUSULA OITAVA: DO RESULTADO PRELIMINAR 

dezessete de Julho de dois mil e dezessete) no site da A.U.I.

http://www.internacional.ufpr.br/  

NONA: DO RECURSO 

O candidato que desejar interpor recurso ao resultado preliminar poderá fazê

( vinte e três horas e cinquenta e nove minutos ) do dia 19 de Julho

de dois mil e dezessete); 

recurso deverá ser apresentado em formato .pdf e enviado para o email  

tendo obrigatoriamente como assunto: RECURSO JJD

ÚLTIMO SOBRENOME do candidato; 

Recursos enviados para outro(s) e-mail(s), ainda que seja(m) conta

UFPR Internacional, e/ou fora do modelo acima serão desconsiderados

CLÁUSULA DEZ: DO RESULTADO DEFINITIVO 

vinte e um de Julho de dois mil e dezessete ) no site da A.U.I.

http://www.internacional.ufpr.br/  

CLÁUSULA ONZE: DAS OBRIGAÇÕES 

Termo de Compromisso assinado com firma reconhecida em Cartório

data a ser posteriormente comunicada por e-mail; 

ereço(s) de e-mail(s) permanentemente atualizado(s) junto à A.

aui.augm@gmail.com  

ONSULTAR DIARIAMENTE O E-MAIL UTILIZADO PARA ENVIO DA 

INSCRIÇÃO, INCLUSIVE SPAM, LIXEIRA etc; 

6.4. Demais professores(as) da UFPR escolhidos livremente pelo Presidente da Comissão 

Julgadora, este designado pelo Diretor da Agência UFPR Internacional mediante Portaria do 

setecentos reais ) 

de Julho de dois mil e dezessete) no site da A.U.I. 

O candidato que desejar interpor recurso ao resultado preliminar poderá fazê-lo até às 

de Julho de 2017 

.pdf e enviado para o email  

: RECURSO JJD_1º 

conta(s) da Agência 

considerados. 

o de dois mil e dezessete ) no site da A.U.I. 

Termo de Compromisso assinado com firma reconhecida em Cartório em 

permanentemente atualizado(s) junto à A.U.I., 

MAIL UTILIZADO PARA ENVIO DA 

http://www.internacional.ufpr.br/
mailto:aui.augm@gmail.com
http://www.internacional.ufpr.br/
mailto:aui.augm@gmail.com


 

CLÁUSULA DOZE: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Os trabalhos selecionados serão 

 

12.2 A descrição do formato está disponível no endereço:

http://jji-augm.uni.edu.py/index.php/descargables/

12.3 Conforme a opção do candidato, a UNI 

Comitês, dos Núcleos e das 

selecionar o trabalho para participar de apresentação oral

12.4 Os trabalhos selecionados para apresentação em sala serão divulgados em 

Setembro de 2017 no site http://jji

 12.5 A concordância plena do

expressos no presente Edital é condição necessária à inscrição;

12.6 Após a inscrição, em hipótese alguma poderá o(a) estudante alegar desconhecimento e/ou 

discordância de qualquer termo e/ou co

12.7 A eventual divergência de entendimento ou de interpretação em relação à qualquer das 

normas, regras, critérios, e/ou disposições presentes neste Edital deverá ser esclarecida 

exclusivamente através do e-mail 

12.8 E-mails enviados para qualquer outro email da A.U.I. e/ou da UFPR serão 

desconsiderados; 

12.9 Esclarecimento de dúvidas: de 2ª à 6ªs feira,

da AUI, no endereço Rua XV de Novembro, 1457, Casa Amarela, Térreo, ou por e

endereço aui.augm@ufpr.br ou por telefone no número 41 3360 5474 somente no horário 

especificado acima para atendimento presencial.

 

 

Prof. Dr. André de Macedo Duarte

Diretor da Agência UFPR Internacional

Delegado Assessor da UFPR na AUGM

DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 Os trabalhos selecionados serão apresentados na forma de pôster 

12.2 A descrição do formato está disponível no endereço:  

augm.uni.edu.py/index.php/descargables/  

12.3 Conforme a opção do candidato, a UNI – por meio de avaliação dos Coordenadores dos 

das Comissões e de seus representantes nos mesmos 

participar de apresentação oral em sala de aula; 

12.4 Os trabalhos selecionados para apresentação em sala serão divulgados em 

http://jji-augm.uni.edu.py/ 

12.5 A concordância plena do(a) candidato(a) com todos os termos e com todas as 

expressos no presente Edital é condição necessária à inscrição; 

12.6 Após a inscrição, em hipótese alguma poderá o(a) estudante alegar desconhecimento e/ou 

discordância de qualquer termo e/ou condição estabelecido(a) no presente Edital;

12.7 A eventual divergência de entendimento ou de interpretação em relação à qualquer das 

normas, regras, critérios, e/ou disposições presentes neste Edital deverá ser esclarecida 

mail aui.augm@gmail.com  

mails enviados para qualquer outro email da A.U.I. e/ou da UFPR serão 

12.9 Esclarecimento de dúvidas: de 2ª à 6ªs feira, entre 14:00 e 20:00, na sala da

no endereço Rua XV de Novembro, 1457, Casa Amarela, Térreo, ou por e

ou por telefone no número 41 3360 5474 somente no horário 

especificado acima para atendimento presencial. 

Curitiba, 26 de junho de 2017. 

 

Prof. Dr. André de Macedo Duarte 

Diretor da Agência UFPR Internacional 

Delegado Assessor da UFPR na AUGM 

 

oordenadores dos 

Comissões e de seus representantes nos mesmos - poderá 

12.4 Os trabalhos selecionados para apresentação em sala serão divulgados em 09 de 

com todas as condições 

12.6 Após a inscrição, em hipótese alguma poderá o(a) estudante alegar desconhecimento e/ou 

ndição estabelecido(a) no presente Edital; 

12.7 A eventual divergência de entendimento ou de interpretação em relação à qualquer das 

normas, regras, critérios, e/ou disposições presentes neste Edital deverá ser esclarecida 

mails enviados para qualquer outro email da A.U.I. e/ou da UFPR serão 

entre 14:00 e 20:00, na sala da Mobilidade 

no endereço Rua XV de Novembro, 1457, Casa Amarela, Térreo, ou por e-mail no 

ou por telefone no número 41 3360 5474 somente no horário 

http://jji-augm.uni.edu.py/index.php/descargables/
http://jji-augm.uni.edu.py/
mailto:aui.augm@gmail.com
mailto:aui.augm@ufpr.br


 

Tema escolhido pela Universidade Organizadora

 

1. Investigación sin Frontera para la Integración Científica y Cultural

Temas correspondentes aos NÚCLEOS DISCIPLINARES

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. Literatura: Imaginário, Estética e Cultura 

10. Matemática Aplicada  

11. Produtos Naturais Bioativos e suas Aplicações 

12. Química  

13. Tecnologias da Informação e da Comunicação

14. Redes Acadêmicas  

15. Sensoriamento Remoto e Meteorologia Aplicada 

16. Virologia Molecular   

Temas correspondentes aos COMITÊS ACADÊMICOS

17. Águas  

18. Atenção Primária à Saúde

19. Ciências Políticas e Sociais

20. Desenvolvimento Regional 

21. Energia  

20. Gênero  

 

 

ANEXO I – TEMAS  

 

Universidade Organizadora ( Universidad Nacional de 

Investigación sin Frontera para la Integración Científica y Cultural 

NÚCLEOS DISCIPLINARES 

. Ciência e Engenharia de Materiais  

Educação para a Integração  

. Ensino de Espanhol e de Português como Línguas Estrangeiras   

Avaliação Institucional, Planejamento Estratégico e Gestão Universitária 

Engenharia Mecânica e de Produção  

Literatura: Imaginário, Estética e Cultura  

rodutos Naturais Bioativos e suas Aplicações  

Tecnologias da Informação e da Comunicação 

Sensoriamento Remoto e Meteorologia Aplicada  

COMITÊS ACADÊMICOS 

Atenção Primária à Saúde  

Ciências Políticas e Sociais  

nal  

acional de Itapúa – UNI ):  

Avaliação Institucional, Planejamento Estratégico e Gestão Universitária  



 

 

21. História, Regiões e Fronteiras

22. Meio Ambiente  

23. Processos Cooperativos e Associativos

24. Saúde Animal  

25. Agroalimentos   

26. Saúde Humana  

Temas correspondentes às COMISSÕES PERMANENTES

26. Comunicação e Mídia Universitárias

27. Produção Artística e Cultural

28. Extensão Universitária   

29. Ciência, Tecnologia e Inovação

História, Regiões e Fronteiras  

Processos Cooperativos e Associativos  

COMISSÕES PERMANENTES  

Comunicação e Mídia Universitárias  

Produção Artística e Cultural  

 

Tecnologia e Inovação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Ficha de Inscrição para a A

 

Nome Completo:  

Curso:  

Matrícula:  

Unidade de Ensino: Graduação (  ) / Pós

Projeto: (  ) Ensino ; (  ) Pesquisa; (  ) Extensão

Já participou da Jornada de Jovens Pesquisadores da AUGM (  ) Sim (  ) Não 

Título do trabalho:  

Tema: 

Professor(a) Orientador(a): 

Nome e Número do Projeto de Pesquisa ou Extensão: 

 

Assinatura do(a) Aluno(a)    

Assinatura do(a) Orientador(a) 

 

ANEXO II 

(Ficha de Inscrição para a A.U.I) 

Unidade de Ensino: Graduação (  ) / Pós-Graduação: Mestrado (  )  Doutorado (  )  

Projeto: (  ) Ensino ; (  ) Pesquisa; (  ) Extensão 

Já participou da Jornada de Jovens Pesquisadores da AUGM (  ) Sim (  ) Não  

Nome e Número do Projeto de Pesquisa ou Extensão:  

 



 

Normas 

 Formato y Estructura 

Configuración de texto: 

 Tipografía cuerpo: Cambria, 11 puntos (tal como este texto

 Tipografía título: Cambria, 11

 Interlineado: 1,5 

 Tamaño de hoja: carta. 

 Márgenes: superior e inferior 2,54 

 Indicar número y nombre del núcleo temático

Por ejemplo: 21.Energía 

 El título original del trabajo debe tener la siguiente tipografía: Cambria, tamaño 11, negrita.

 Los autores: Apellido(s), Nombre(s) deben tener el texto en mayúsculas y minúscula. 

 Ordene alfabéticamente, separando por punto y coma (;) cada nuevo autor.

 Afiliación Institucional: Escriba aquí el nombre de la institución de la cual proviene.

Por ejemplo: Universidad Nacional de Itapúa.

 El resumen en idioma de origen: Máximo 1500 caracteres

objetivos, metodología y principales resultados.

 Las Palabras clave: Máximo 150 caracteres. 

 El nombre del archivo debe seguir la siguiente estructura:

numero_nucleo_apellido_nombre

Por ejemplo: 21_sensoramiento

12. Sensoramiento Remoto y Meteorología Aplicada

Prototipo de Bastón Inteligente para Invidentes

Cabral Franco, Mary Carolina; Lezcano Irala, Johana Gisselle

Universidad Nacional de Itapúa.

 

ANEXO III 

Normas para la Redacción de Resúmenes 

Tipografía cuerpo: Cambria, 11 puntos (tal como este texto). 

, 11 puntos. Negrita. 

 

Márgenes: superior e inferior 2,54 cm; izquierdo y derecho 2,54 cm. 

Indicar número y nombre del núcleo temático 

El título original del trabajo debe tener la siguiente tipografía: Cambria, tamaño 11, negrita.

Los autores: Apellido(s), Nombre(s) deben tener el texto en mayúsculas y minúscula. 

Ordene alfabéticamente, separando por punto y coma (;) cada nuevo autor.

: Escriba aquí el nombre de la institución de la cual proviene.

o: Universidad Nacional de Itapúa. 

El resumen en idioma de origen: Máximo 1500 caracteres sin espacio. Debe contener 

objetivos, metodología y principales resultados. 

Las Palabras clave: Máximo 150 caracteres. Entre tres y cinco palabras separadas por comas

El nombre del archivo debe seguir la siguiente estructura: 

nucleo_apellido_nombre_universidad.doc 

_sensoramiento_sanchez_daniel_UNI.doc 

(Modelo de Resumen) 

12. Sensoramiento Remoto y Meteorología Aplicada 

Inteligente para Invidentes 

Cabral Franco, Mary Carolina; Lezcano Irala, Johana Gisselle 

Universidad Nacional de Itapúa. 

  

El título original del trabajo debe tener la siguiente tipografía: Cambria, tamaño 11, negrita. 

Los autores: Apellido(s), Nombre(s) deben tener el texto en mayúsculas y minúscula.  

Ordene alfabéticamente, separando por punto y coma (;) cada nuevo autor. 

: Escriba aquí el nombre de la institución de la cual proviene. 

. Debe contener 

inco palabras separadas por comas. 



 

Generalmente para movilizarse un no vidente, en lugares desconocidos emplea el bastón 

blanco, sin embargo éste no detecta obstá

por lo tanto en este trabajo se ha propuesto desarrollar un prototipo que puede realizar 

tareas que el tradicional bastón no lo cumple mediante una tecnología que es capaz de 

detectar diferentes obstáculos

tradicional y notificar al usuario por medio de vibraciones el obstáculo cercano a él. El 

objetivo de este trabajo fue la elaboración del prototipo de bastón inteligente para 

invidentes utilizando el tipo de metodología aplicada. Para ello, se diseñó el prototipo de 

bastón inteligente teniendo en cuenta las siguientes etapas: sistema de detección de 

obstáculos a partir del sensor por ultrasonido HY

comunicación por medio de los módulos Ublox NEO6m y GPRS shield SIM900; en cada 

etapa se realizaron pruebas por medio de códigos programados en la plataforma Arduino 

Uno, con el fin de analizar y comprobar el funcionamiento y rango de trabajo de cada 

módulo, el total de pruebas realizadas fue de siete, consiguiendo los resultados óptimos en 

cada prueba, los cuales al integrarse obtuvo un equipo sofisticado, económicamente 

accesible, utilizando componentes de alta calidad tecnológica, aplicable para cualquier tipo 

de bastón independientemente del material que esté compuesto.

 

Palabras Claves: Módulos, Sistema de Teledetección, Arduino, Hy

Normas para Elaboración de Artículo Científico
  Formato y Estructura 

Configuración de texto: 

 Tipografía cuerpo: Cambria, 11 puntos.

 Tipografía título: Cambria, 11

 Interlineado: 1,5 

 Tamaño de hoja: carta. 

 Márgenes: superior e inferior 2,54 cm; izquierdo y derecho 2,54 cm.

 Las Imágenes forman parte del texto

Resumen 

Generalmente para movilizarse un no vidente, en lugares desconocidos emplea el bastón 

blanco, sin embargo éste no detecta obstáculos que se encuentran de la cintura para arriba, 

por lo tanto en este trabajo se ha propuesto desarrollar un prototipo que puede realizar 

tareas que el tradicional bastón no lo cumple mediante una tecnología que es capaz de 

detectar diferentes obstáculos que se encuentren fuera del rango del bastón blanco 

tradicional y notificar al usuario por medio de vibraciones el obstáculo cercano a él. El 

objetivo de este trabajo fue la elaboración del prototipo de bastón inteligente para 

o de metodología aplicada. Para ello, se diseñó el prototipo de 

bastón inteligente teniendo en cuenta las siguientes etapas: sistema de detección de 

obstáculos a partir del sensor por ultrasonido HY-SRF05, sistema de teledetección y 

de los módulos Ublox NEO6m y GPRS shield SIM900; en cada 

etapa se realizaron pruebas por medio de códigos programados en la plataforma Arduino 

Uno, con el fin de analizar y comprobar el funcionamiento y rango de trabajo de cada 

realizadas fue de siete, consiguiendo los resultados óptimos en 

cada prueba, los cuales al integrarse obtuvo un equipo sofisticado, económicamente 

accesible, utilizando componentes de alta calidad tecnológica, aplicable para cualquier tipo 

ndientemente del material que esté compuesto. 

: Módulos, Sistema de Teledetección, Arduino, Hy-srf05, GPRS Shield, Neo6

 

Normas para Elaboración de Artículo Científico

Cambria, 11 puntos. 

, 11 puntos. Negrita. 

Márgenes: superior e inferior 2,54 cm; izquierdo y derecho 2,54 cm. 

Las Imágenes forman parte del texto 

Generalmente para movilizarse un no vidente, en lugares desconocidos emplea el bastón 

culos que se encuentran de la cintura para arriba, 

por lo tanto en este trabajo se ha propuesto desarrollar un prototipo que puede realizar 

tareas que el tradicional bastón no lo cumple mediante una tecnología que es capaz de 

que se encuentren fuera del rango del bastón blanco 

tradicional y notificar al usuario por medio de vibraciones el obstáculo cercano a él. El 

objetivo de este trabajo fue la elaboración del prototipo de bastón inteligente para 

o de metodología aplicada. Para ello, se diseñó el prototipo de 

bastón inteligente teniendo en cuenta las siguientes etapas: sistema de detección de 

SRF05, sistema de teledetección y 

de los módulos Ublox NEO6m y GPRS shield SIM900; en cada 

etapa se realizaron pruebas por medio de códigos programados en la plataforma Arduino 

Uno, con el fin de analizar y comprobar el funcionamiento y rango de trabajo de cada 

realizadas fue de siete, consiguiendo los resultados óptimos en 

cada prueba, los cuales al integrarse obtuvo un equipo sofisticado, económicamente 

accesible, utilizando componentes de alta calidad tecnológica, aplicable para cualquier tipo 

srf05, GPRS Shield, Neo6 

Normas para Elaboración de Artículo Científico 



 

 

 El Trabajo Completo debe Contener las Sigu

 Resumen 

 Introducción 

 Objetivos 

 Materiales y Métodos 

 Resultados y Discusión 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 Financiamiento (Si hubiere)

 Agradecimiento (Opcional)

 El cuerpo del texto: Máximo 15.000 cara

bibliográficas. 

 Las referencias bibliográficas: Deben 

continuación del cuerpo del texto y se redactan 

 El nombre del archivo debe seguir la siguiente e

numero_nucleo_apellido_nombre

Por ejemplo: 21_Energía_sanchez_daniel_UNI

 Indicar número y nombre del núcleo temático

Por ejemplo: 21.Energía

El Trabajo Completo debe Contener las Siguientes secciones: 

(Si hubiere) 

(Opcional) 

El cuerpo del texto: Máximo 15.000 caracteres, sin espacio, sin incluir referencias 

Las referencias bibliográficas: Deben ceñirse según las normas APA - Sexta edición, a 

ntinuación del cuerpo del texto y se redactan al final del documento. 

El nombre del archivo debe seguir la siguiente estructura: 

nucleo_apellido_nombre_universidad.doc 

Por ejemplo: 21_Energía_sanchez_daniel_UNI.doc 

Indicar número y nombre del núcleo temático 

espacio, sin incluir referencias 

Sexta edición, a 



 

Balance Hídrico en la Cuenca del Paraná en el Departamento De Itapúa

Kunher Lombardo, Jessica; Sánchez Rivas, Gonzalo

 kunher.lj

Resumen 

Insertar aquí el texto en letra Cambria, 11 puntos

El mismo no debe tener más de 1500 caracteres con espacio

Las Palabras clave: Máximo 150 caracteres. 

Introducción 

Insertar aquí el texto: letra Cambria, 11 puntos.

Objetivos 

Insertar aquí el texto: letra Cambria, 11 puntos.

Materiales y Métodos 

Insertar aquí el texto: letra Cambria, 11 puntos.

Resultados y Discusión  

Insertar aquí el texto: letra Cambria, 11 puntos.

Insertar figuras en el espacio que crea conveniente.

Conclusiones 

(Modelo de Artículo Científico) 

16. Aguas 

en la Cuenca del Paraná en el Departamento De Itapúa

Kunher Lombardo, Jessica; Sánchez Rivas, Gonzalo 

kunher.lj@gmail.com; rivas.sg@gmail.com;  

Facultad de Ingeniería 

Universidad Nacional de Itapúa 

Cambria, 11 puntos.  

de 1500 caracteres con espacio.  

Máximo 150 caracteres. Entre tres y cinco palabras separadas por comas.

Cambria, 11 puntos. 

Cambria, 11 puntos. 

Cambria, 11 puntos. 

Cambria, 11 puntos. 

nsertar figuras en el espacio que crea conveniente. 

en la Cuenca del Paraná en el Departamento De Itapúa 

inco palabras separadas por comas. 



 

Insertar aquí el texto: letra Cambria, 11 puntos.

Bibliografía 

Insertar aquí el texto: letra Cambria, 11 puntos.

Agradecimientos (Opcional) 

Insertar aquí el texto: letra Cambria, 11 puntos.

Financiamiento (Si hubiere) 

Insertar aquí el texto: letra Cambria, 11 puntos.

 

Cambria, 11 puntos. 

Cambria, 11 puntos. 

Cambria, 11 puntos. 

Cambria, 11 puntos. 

  


	DO PROGRAMA 
	Criado em 1993, é o espaço anual que reúne centenas de jovens pesquisadores de várias universidades-membro da AUGM para promover o relacionamento entre países da região visando ao desenvolvimento de redes interpessoais e de caráter científico e acadêmico que, posteriormente, possam consolidar-se como grupos de pesquisa científica regionais. Atualmente, cada edição do programa define temas centrais estratégicos como “Ciência pela  
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	CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
	CLÁUSULA SEGUNDA: DAS VAGAS 
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	CLÁUSULA QUARTA: DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
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	5.2 Ter participado como voluntário em qualquer Projeto Institucional. 
	6.1 Representantes da UFPR nos Comitês Acadêmicos, Núcleos Disciplinares e Comissões Permanentes da AUGM; 
	6.2  Presidentes e/ou Membros das Comissões Setoriais de Relações Internacionais; 
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	6.4. Demais professores(as) da UFPR escolhidos livremente pelo Presidente da Comissão Julgadora, este designado pelo Diretor da Agência UFPR Internacional mediante Portaria do Magnífico Reitor. 
	CLÁUSULA SÉTIMA: DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 
	7.1 Deslocamento: Micro-ônibus da Central de Transportes da UFPR; 
	7.2 Auxílio-Alojamento e Ajuda de Custo para Alimentação: R$ 700,00 ( setecentos reais ) por estudante (valor total para todo o período do evento). 
	CLÁUSULA OITAVA: DO RESULTADO PRELIMINAR 
	Data: 17/07/2017 ( dezessete de Julho de dois mil e dezessete) no site da A.U.I. http://www.internacional.ufpr.br/  
	CLÁUSULA NONA: DO RECURSO 
	9.1 O candidato que desejar interpor recurso ao resultado preliminar poderá fazê-lo até às 23:59h ( vinte e três horas e cinquenta e nove minutos ) do dia 19 de Julho de 2017 ( dezenove de Julho de dois mil e dezessete); 
	9.2 O recurso deverá ser apresentado em formato .pdf e enviado para o email  aui.augm@gmail.com tendo obrigatoriamente como assunto: RECURSO JJD_1º NOME_ÚLTIMO SOBRENOME do candidato; 
	9.3 Recursos enviados para outro(s) e-mail(s), ainda que seja(m) conta(s) da Agência UFPR Internacional, e/ou fora do modelo acima serão desconsiderados. 
	CLÁUSULA DEZ: DO RESULTADO DEFINITIVO 
	Data: 21/07/2017 ( vinte e um de Julho de dois mil e dezessete ) no site da A.U.I. http://www.internacional.ufpr.br/  
	CLÁUSULA ONZE: DAS OBRIGAÇÕES 
	11. Enviar o Termo de Compromisso assinado com firma reconhecida em Cartório em data a ser posteriormente comunicada por e-mail; 
	11.1  Manter seu(s) endereço(s) de e-mail(s) permanentemente atualizado(s) junto à A.U.I., exclusivamente pelo e-mail aui.augm@gmail.com  
	11.2  CONSULTAR DIARIAMENTE O E-MAIL UTILIZADO PARA ENVIO DA INSCRIÇÃO, INCLUSIVE SPAM, LIXEIRA etc; 
	CLÁUSULA DOZE: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
	12.1 Os trabalhos selecionados serão apresentados na forma de pôster 
	12.2 A descrição do formato está disponível no endereço:  
	http://jji-augm.uni.edu.py/index.php/descargables/  
	12.3 Conforme a opção do candidato, a UNI – por meio de avaliação dos Coordenadores dos Comitês, dos Núcleos e das Comissões e de seus representantes nos mesmos - poderá selecionar o trabalho para participar de apresentação oral em sala de aula; 
	12.4 Os trabalhos selecionados para apresentação em sala serão divulgados em 09 de Setembro de 2017 no site http://jji-augm.uni.edu.py/ 
	 12.5 A concordância plena do(a) candidato(a) com todos os termos e com todas as condições expressos no presente Edital é condição necessária à inscrição; 
	12.6 Após a inscrição, em hipótese alguma poderá o(a) estudante alegar desconhecimento e/ou discordância de qualquer termo e/ou condição estabelecido(a) no presente Edital; 
	12.7 A eventual divergência de entendimento ou de interpretação em relação à qualquer das normas, regras, critérios, e/ou disposições presentes neste Edital deverá ser esclarecida exclusivamente através do e-mail aui.augm@gmail.com  
	12.8 E-mails enviados para qualquer outro email da A.U.I. e/ou da UFPR serão desconsiderados; 
	12.9 Esclarecimento de dúvidas: de 2ª à 6ªs feira, entre 14:00 e 20:00, na sala da Mobilidade da AUI, no endereço Rua XV de Novembro, 1457, Casa Amarela, Térreo, ou por e-mail no endereço aui.augm@ufpr.br ou por telefone no número 41 3360 5474 somente no horário especificado acima para atendimento presencial. 
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