XXVII Jornadas de Jovens Pesquisadores da Associação de Universidades do Grupo
Montevideo (AUGM)
“ A Ciência e a Tecnologia na produção de inovação e transformação social”
Universidade Federal de São Carlos – São Carlos - Brasil
23, 24 e 25 de Outubro de 2019

A Associação de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) e a Universidade Federal de São Carlos
convocam para a apresentação de trabalhos de pesquisa no evento “XXVII Jornadas de Jovens
Pesquisadores da AUGM”, que ocorrerá de 23 a 25 de Outubro de 2019 em São Carlos, SP, Brasil.

I – TEMAS DO PRESENTE EDITAL:
Conforme estabelecido nas Normas Gerais das Jornadas, os temas das Jornadas são os
correspondentes aos Núcleos disciplinares, Comitês Acadêmicos e Comissões Permanentes da
AUGM (para informações sobre os temas acesse www.grupomontevideo.org):
1. “A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e Transformação Social”.
2. Acessibilidade e Deficiência
3. Avaliação Institucional, Planejamento Estratégico e Gestão Universitária
4. Ciências Políticas e Sociais
5. Desenvolvimento Regional
6. Educação para a Integração
7. Ensino de Espanhol e Português como Segunda Língua/Língua Estrangeira
8. Extensão Universitária
9. Gênero

10. História, Regiões e Fronteiras
11. Literatura, Imaginários, Estética e Cultura
12. Meios e Comunicação Universitária
13. Processos Cooperativos e Associativos
14. Produção Artística e Cultural
15. Biofísica
16. Ciência e Engenharia de Materiais
17. Ciência, Tecnologia e Inovação
18. Engenharia Mecânica e de Produção
19. Matemática Aplicada
20. Produtos Naturais Bioativos e suas Aplicações
21. Geotecnolgia e Ciências Atmosféricas
22. Tecnologias da Informação e da Comunicação
23. Agroalimentar
24. Águas
25. Atenção Primária à Saúde
26. Energia
27. Meio Ambiente
28. Saúde Animal
29. Saúde Humana
30. Virologia Molecular

II – NÚMERO DE PARTICIPANTES:

- Serão selecionados pela UFRGS até 20 trabalhos relacionados aos temas referidos acima no item
I.
- Cada Universidade poderá inscrever no máximo cinco (05) trabalhos por cada um dos temas
definidos no item I.

III – MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO:

- A Coordenação Científica selecionará os trabalhos que serão apresentados oralmente e
informará oportunamente junto com o tempo máximo que cada expositor disporá para sua
apresentação (10 minutos). No final das apresentações, os responsáveis pelos Núcleos
Disciplinares, Comitês Acadêmicos e Comissões Permanentes respectivos promoverão debates;
- Os trabalhos que não forem selecionados para apresentação oral deverão ser apresentados em
formato pôster com 80 cm de largura por 1m de altura;
- Para cada trabalho será aceito um (01) único apresentador.

IV – NORMAS E REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NAS JORNADAS

Requisitos
- Poderão inscrever-se nas XXVII Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM estudantes de
graduação e pós-graduação da UFRGS e que sejam autores e/ou coautores de um trabalho de
pesquisa.

- Não será permitida a participação daqueles que já possuam título de doutor ou pós-doutor;
- Terão preferência os candidatos que não participaram em Jornadas anteriores;
- A idade máxima dos participantes será de 35 anos;
- Em cada trabalho poderá estar incluído um orientador, ou seja, um pesquisador formado que
não necessariamente precisa ter menos do que 35 anos. Neste caso, deve-se informar no
formulário de resumo que este pesquisador participa em caráter de orientador dos jovens
investigadores.

V – INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS

Inscrição

- A candidatura nas Jornadas é feita sob a forma de envio do resumo em um único arquivo
formato .doc (normas conforme instrução da página 8 deste edital) através do ambiente Moodle
da UFRGS, no endereço https://moodlecolaboracao.ufrgs.br/login/index.php até as 23h59min
do dia 23 de Junho de 2019.
- O modelo de formulário do resumo está disponível na página da Relinter, no link
http://www.ufrgs.br/relinter/portugues/portugues/menugeral/aluno-ufrgs/editais-abertos .
-

Para

enviar

o

resumo

o

candidato

deve

o

acessar

o

endereço

https://moodlecolaboracao.ufrgs.br/login/index.php , clicar na opção “Moodle colaboração” e
realizar o login com seu usuário e senha (os mesmos de acesso ao portal do aluno da UFRGS). Após
realizar o login, o candidato deve seguir os seguintes passos:
1. Na ferramenta “buscar cursos”, digitar “JORNADAS DE JOVENS PESQUISADORES AUGM”;
2. Clicar na opção “JORNADAS DE JOVENS PESQUISADORES AUGM” e realizar cadastro para
ingresso no ambiente, clicando em “Inscreva-me”;

3. Ao ingressar no ambiente, localizar o edital das “XXVII JORNADAS DE JOVENS
PESQUISADORES AUGM”;
4. Localizar logo abaixo do edital o tópico “Envio de documentos”;
5. Ao clicar sobre este tópico, abrirá um espaço para o envio do formulário do resumo para a

candidatura. Clicar em “adicionar tarefa”, para o envio do arquivo .DOC contendo a
candidatura;
6. O

nome

do

arquivo

(.DOC)

deve

seguir

a

seguinte

estrutura:

numerodotema_sobrenome_nome_resumo_iniciaisdauniversidade.doc
Por exemplo: 21_sanchez_daniela_resumo_ufrgs.doc
7. O candidato receberá uma mensagem de confirmação após 10 minutos do envio da
candidatura, através de seu e-mail cadastrado no ambiente Moodle. Caso não receba esta
mensagem, contatar a Relinter através do e-mail: fabiano.aguiar@relinter.ufrgs.br,
informando que enviou sua candidatura, mas não recebeu confirmação.

O formulário do resumo deverá ser enviado em um único arquivo em formato .DOC de até 16
MB.

Seleção
- Recebidos os resumos, a UFRGS realizará uma seleção de acordo com seus mecanismos de
avaliação internos e levando em consideração as disposições do presente Edital.
- Os resumos serão avaliados por docentes representantes da UFRGS na AUGM ou pelos
coordenadores acadêmicos de cada curso.
- A lista dos selecionados será divulgada no site da Relinter a partir do dia 31/07/2019, através do
link http://www.ufrgs.br/relinter/portugues .

ATENÇÃO: os candidatos selecionados deverão enviar os trabalhos completos através do
ambiente Moodle da UFRGS, conforme será orientado logo que a etapa de seleção seja
encerrada.

VI - MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DURANTE AS JORNADAS
A Comissão Científica da Universidade Federal de São Carlos estabelece apresentações em
modalidade oral e em formato pôster. A comissão selecionará os trabalhos que serão
apresentados

oralmente

e

informará

oportunamente

no

site

das

Jornadas

(http://www.uncuyo.edu.ar/jovenesinvestigadoresaugm/ ). Cada pesquisador terá tempo máximo
de dez (10) minutos para a apresentação oral. Ao finalizar as exposições, os responsáveis das
respectivas temáticas promoverão instâncias de debate. Será aceito somente (1) autor-expositor
por cada trabalho, que fará sua exposição durante as Jornadas. Os trabalhos que não forem
selecionados para exposição oral serão apresentados na modalidade pôster.
Os trabalhos selecionados para apresentação oral ficarão automaticamente excluídos da
exposição como pôster.

VII – ATIVIDADES PARALELAS
- O Comitê Organizador das XXVII Jornadas informará oportunamente acerca das atividades que se
realizarão com os representantes dos Núcleos Disciplinares, Comitês Acadêmicos e Comissões
Permanentes.

VIII – TRANSPORTE, ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO
- A UFRGS disponibilizará para os jovens pesquisadores transporte em ônibus para o evento;
- A UFRGS irá garantir aos 20 jovens pesquisadores selecionados um auxílio financeiro para
alojamento e alimentação durante as Jornadas: cada jovem pesquisador receberá um auxílio de R$
400 (quatrocentos reais);
- Após a divulgação do resultado, os selecionados serão convocados para uma reunião onde serão
tratadas as questões logísticas relacionadas à participação no evento;
- As reservas para hospedagem deverão ser realizadas pelos responsáveis de cada delegação;

- O Comitê organizador das Jornadas informará oportunamente a disponibilidade hoteleira, assim
como sobre as distintas opções de alimentação e os mecanismos de confirmação.

IX – INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

- As informações adicionais e consultas poderão ser feitas através do correio eletrônico:
fabiano.aguiar@relinter.ufrgs.br ou pelo site https://jornadasaugm.faiufscar.com/#/.

X – CRONOGRAMA

DATAS LIMITE
28/05 a 23/06/2019

ATIVIDADE
Envio dos formulários de resumo para o ambiente moodle da UFRGS:
https://moodlecolaboracao.ufrgs.br/login/index.php .

24/06 a 23/07/2019

Período de seleção dos resumos.

23/07/2019

Divulgação dos nomes dos inscritos com resumos selecionados

23/07 a 31/07/2019

Envio dos trabalhos completos dos selecionados para o ambiente
moodle da UFRGS.

23, 24 e 25/10/2019

XXVII Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM.

Anexos. NORMAS PARA PREPARAÇÃO DE RESUMOS E TRABALHOS PARA AS XXVII JORNADAS DE
JOVENS INVESTIGADORES AUGM
No período de inscrições, serão recebidos os resumos. Feita a seleção, serão solicitados aos
selecionados os trabalhos completos para envio.

Normas para a redação dos resumos
Formatação e Estrutura do Resumo
Configurações do texto:
 Tipo e tamanho de fonte para o título do trabalho: Arial, 11 em negrito
 Tipo e tamanho de fonte para o corpo do resumo e demais textos: Arial, 11
Espaçamento entre linhas: 1,5
Tamanho da folha: A4
Margens: superior e inferior 3cm; esquerda e direita 2,5cm


Idioma: o resumo poderá ser no idioma da universidade de origem.

O arquivo deverá ter a seguinte estrutura:
 Indicar número e tema. Por exemplo: 24.Águas
 Indicar Título do trabalho
 Autor: Indicar Sobrenome, Nome e e-mail, com iniciais em letras maiúsculas, conforme
exemplo.
Exemplo: Silva, José; e-mail.
 Coautor(es): Indicar Sobrenome, Nome e e-mail, com iniciais em letras maiúsculas, em
ordem alfabética, separando-se por ponto e vírgula (;) a cada novo autor, conforme
exemplo.
Exemplo: Souza, João; e-mail.

 Orientador: Indicar Sobrenome, Nome e e-mail, conforme exemplo, com iniciais em
letras maiúsculas. Exemplo: Moraes, João; e-mail.
 Departamento/Instituto/Faculdade: escrever por extenso
 Universidade de origem: escrever por extenso o nome da instituição de origem.
Exemplo: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
 O resumo deverá conter os objetivos, metodologia e principais resultados e no
máximo 1500 caracteres sem espaço.
 Palavras chave: máximo 150 caracteres; e no máximo 3 palavras separadas por
vírgula.
 O
nome
do
arquivo
deverá
ter
a
seguinte
estrutura:
número_nomedogrupotemático_sobrenomedoautor_nomedoautor_universidade.
doc.
Por exemplo: 24_Águas_Silva_José_UFRGS.doc
 Importante: o nome do participante indicado no arquivo corresponde ao do autor
que apresentará o trabalho.

O formato dos resumos será o que se encontra no Modelo de Resumo, logo abaixo do link desse
edital

(http://www.ufrgs.br/relinter/portugues/portugues/menugeral/aluno-ufrgs/editais-

abertos), na página da Relinter ou em https://jornadasaugm.faiufscar.com/pagina/3371templates#/.

Informação adicional: https://jornadasaugm.faiufscar.com/#/

Normas para redação trabalhos completos
Formatação e Estrutura do Trabalho
Configurações do texto:








Tipo e tamanho da fonte para o título do trabalho: Arial, 11 em negrito
Tipo e tamanho de fonte para o corpo do trabalho e demais textos: Arial, 11
Espaçamento entre linhas: 1,5
Tamanho da folha: A4
Margens: superior e inferior 3 cm; esquerda e direita 2,5 cm
As imagens fazem parte do texto
As citações e referências bibliográficas deverão observar as normas APA – 6ª
edição.

Exemplo de Livro em formato impresso: Abramovay, R. (2012). Muito além da economia verde.
São Paulo, SP: Abril
Confira demais formas de fontes de referência acessando: http://bit.ly/2DX1FRQ
 O trabalho completo deverá ter no máximo 20 páginas
 Idioma: O trabalho poderá ser no idioma da universidade de origem.
O trabalho completo deve necessariamente conter os seguintes tópicos:










Resumo
Introdução
Objetivos
Materiais e Métodos
Resultados e Discussão
Conclusões
Referência Bibliográfica
Agradecimento (Opcional)
Financiamento (caso houver)

O arquivo deverá ter a seguinte estrutura:
 Indicar número e tema. Por exemplo: 24.Águas
 Indicar Título do Trabalho
 Autor: Indicar Sobrenome, Nome e e-mail, com iniciais em letras maiúsculas, conforme
exemplo. Exemplo: Silva, José; e-mail.
 Coautor(es): Indicar Sobrenome, Nome e e-mail, com iniciais em letras maiúsculas, em
ordem alfabética, separando-se por ponto e vírgula (;) a cada novo autor, conforme
exemplo. Exemplo: Souza, João; e-mail
 Orientador: Indicar Sobrenome, Nome e e-mail, conforme exemplo, com iniciais em letras
maiúsculas. Exemplo: Moraes, João; e-mail.
 Departamento/Instituto/Faculdade: escrever por extenso
 Universidade de origem: escrever por extenso o nome da instituição de origem
Exemplo: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
 nome do arquivo deverá ter a seguinte estrutura:
número_nomedogrupotemático_sobrenomedoautor_nomedoautor_universidade.doc
Exemplo: 24_Águas_Silva_José_UFRGS.doc
 Importante: o nome do participante indicado no arquivo corresponde ao do autor
que apresentará o trabalho.

Normas para elaboração de pôsteres
 O pôster deve contar as seções indicadas e incluir o cabeçalho e o rodapé segundo modelo
pré-estabelecido.
 Dimensões: 80cm de largura por 1m de altura
 As seções Financiamento e Agradecimentos são opcionais
 O espaçamento do corpo do texto pode ser definido pelo autor
 As imagens contam como texto
Seções Tipo e tamanho da fonte
Título do trabalho Arial Negrito 54
Número e tema Arial Negrito 32
Autor Arial Negrito 28
Co-autor(res)
Orientador Arial 26
Universidade de Origem Arial Negrito 28
Introdução
Objetivos
Materiais e Métodos
Resultados e Discussão
Conclusão
Títulos de Seção: Arial Negrita 44
Corpo do texto de cada seção: Arial 32

Referências Bibliográficas
Financiamento
Agradecimento
Títulos de Seção: Arial Negrito 28
Corpo do texto de cada seção: Arial 26

O formato dos pôsteres pode ser encontrado: https://jornadasaugm.faiufscar.com/pagina/3371templates#/
Informação adicional: https://jornadasaugm.faiufscar.com/#/

