EDITAL 010/2019/INT
XXVII JORNADAS DE JOVENS PESQUISADORES
“A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e Transformação Social”
23 a 25 de outubro de 2019 na Universidade Federal de São Carlos/São Paulo
O Diretor da Assessoria de Assuntos Internacionais da Universidade de Brasília, no uso de suas
atribuições como Delegado Assessor da UnB na AUGM, torna público o Edital seleção de trabalhos
de pesquisadores da UnB, estudantes de graduação, interessados em se apresentar nas XXVII
Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM, que serão realizadas nos dias 23 a 25 de outubro
de 2019 na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar ) em São Paulo, conforme as disposições
a seguir estabelecidas.

1. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA
1.1. Criado em 1993, o evento Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM reúne anualmente
centenas de pesquisadores das várias universidades membro da Associação. As Jornadas estão
orientadas a promover, desde cedo, o relacionamento entre jovens pesquisadores dos países da
região, promovendo o desenvolvimento de redes interpessoais e científico-acadêmicas. Dessa
maneira, possibilitam a formação de grupos regionais de pesquisa científica, atendendo uma das
prioridades da Associação: a formação de profissionais qualificados e cidadãos comprometidos
com a realidade atual da América Latina.
1.2. Neste ano o evento XXVII Jornadas de Jovens Pesquisadores será sediado pela Universidade
Federal de São Carlos – UFSCar e o tema central será: “A Ciência e a Tecnologia na Produção
de Inovação e Transformação Social”.
1.3. Mais informações se encontram disponíveis no site da AUGM (http://bit.ly/AUGM_Jornadas) e
no site das Jornadas na UFSCar (http://bit.ly/UFSCarAUGM_Jornadas)

2. OBJETIVOS
2.1. Promover o relacionamento entre jovens cientistas de países membros da AUGM e incentivar a
integração entre os trabalhos criados. Promover as redes interpessoais, de caráter científico e
acadêmico, e possíveis grupos de investigação científica regional.

3. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO
3.1. O candidato deverá reunir, conjuntamente, todos os requisitos abaixo:
3.2. Ser estudante regular de graduação;
3.3. Ser participante ou ter participado do Programa de Iniciação Científica ou do Programa de
Iniciação Científica - Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Decanato de Pós-Graduação
da UnB;
3.4. Ter elaborado trabalho acadêmico que:
3.4.1.

Tenha recebido prêmio destaque IC 2018; OU

3.4.2.

Tenha sido selecionado para participação na 71ª reunião da SBPC; OU
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3.4.3.

Tenha recebido premiação na 70ª reunião da SBPC.

3.5. Não estar respondendo a processo administrativo disciplinar no âmbito da UnB;
3.6. Possuir plenas aptidões físicas e mentais para a realização da viagem;
a)

Não serão admitidos trabalhos de pesquisadores que já tenham título de doutorado ou pósdoutorado e/ou de pesquisadores que tenham mais de 35 anos.

b)

Os trabalhos submetidos à avaliação de que trata esta Chamada devem ser supervisionados
por um docente da UnB. Neste caso, deverá ser especificado que o docente participa no
caráter de orientador do trabalho.

c)

A UnB reserva-se o direito de verificar a veracidade de informações prestadas pelos
candidatos a qualquer momento, estando o candidato, então, sujeito à exclusão do processo
de seleção no caso de inexatidão ou omissão de informações

d)

É inelegível, e não poderá se candidatar, o aluno que estiver com trancamento total de
matrícula na época das inscrições de que tratam esta Chamada e ao longo do ano de 2019,
até a data de encerramento do evento, ou seja, até o dia 23 de outubro de 2019.

4. VAGAS OFERTADAS
4.1. A Delegação da UnB será composta por até 13 (treze) pesquisadores com trabalhos em
conformidade aos temas descritos no item 6. Uma Comissão, formada pela Assessoria de
Assuntos Internacionais (INT), fará a análise dos documentos submetidos.

5. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA UnB
5.1. A Assessoria de Assuntos Internacionais concederá auxílio financeiro a 01 (um) representante
por trabalho,
5.2. O auxílio financeiro concedido pela UnB a cada representante selecionado no valor fixo de
R$1.000,00 (um mil reais) destinado a auxiliar o estudante com gastos relacionados ao
deslocamento de ida e volta, conforme as disposições estabelecidas a seguir:
5.2.1.

O auxílio financeiro será concedido por meio de depósito bancário em data a ser
definida. O valor se destina a auxiliar o estudante nos gastos referentes ao
deslocamento de ida e volta do estudante selecionado entre Brasília e São Carlos
e despesas de hospedagem. O depósito será feito de uma só vez, somente após
a apresentação do Termo de Compromisso, que será entregue aos contemplados
no edital.

5.3. Caso desista de participar do evento, o estudante deverá comunicar oficialmente e por escrito,
apresentando justificativa plausível. Se já tiver recebido o auxílio financeiro, deverá restituir o
valor integral à UnB.
5.4. O representante do trabalho selecionado deverá, obrigatoriamente, participar dos três dias do
evento, sob pena de restituição do valor integral do auxílio financeiro. Nenhum estudante está
autorizado a participar parcialmente da programação.

6. TEMAS DOS TRABALHOS
6.1. De acordo com a normativa geral das Jornadas, os temas da presente convocatória são aqueles
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correspondentes aos agrupamentos temáticos dos Núcleos Disciplinares, Comitês Acadêmicos
e Comissões Permanentes da AUGM. Para mais detalhes sobre os temas acesse: .
6.2. A UFSCar propõe como tema geral para esta edição do evento: (1.) “A Ciência e a Tecnologia
na Produção de Inovação e Transformação Social”. Os demais temas estão divididos em três
grandes áreas do conhecimento:

TEMAS CORRESPONDENTES À ÁREA DE HUMANIDADES
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
TEMAS CORRESPONDENTES À ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS
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
TEMAS CORRESPONDENTES À ÁREA DE CIÊNCIAS DA VIDA
23. Agroalimentar
24. Águas
25. Atenção Primária à Saúde
26. Energia
27. Meio Ambiente
28. Saúde Animal
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29. Saúde Humana
30. Virologia Molecular
7. INSCRIÇÕES
7.1. As inscrições serão realizadas no período de 10 a 16 de julho de 2019, de acordo com os
procedimentos especificados no item 8.
7.2. Em hipótese alguma serão aceitas inscrições fora do prazo.
7.3. Após os procedimentos de abertura de edital e seleção dos trabalhos pela UnB, a inscrição dos
participantes e submissão dos trabalhos selecionados serão realizadas na plataforma do evento
pela Comissão Avaliadora.
7.4. A UFSCar comunicará a cada participante, por e-mail, a data, local e horário, bem como a
modalidade de apresentação do trabalho, oral ou pôster, até 20 de setembro.

8. PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DE CANDIDATURA
8.1. Inscrever-se para somente 01 (um) dos temas propostos da XXVII Jornadas de Jovens
Pesquisadores. Para tanto, o candidato deverá obedecer às seguintes etapas:
8.1.1.

O candidato deve preencher o formulário eletrônico de coleta de dados disponível
em: www.int.unb.br;

8.1.2.

Enviar, por meio do formulário citado no item 8.1.1, a documentação abaixo:

a) Histórico escolar completo emitido a partir de 1º de junho de 2019, em formato PDF;
b) Cópia de documento de identificação válido do estudante com número de CPF, em
formato PDF (caso o documento principal não contenha CPF, anexar comprovante
da Receita Federal);
c) Currículo Lattes atualizado após 1 de janeiro de 2019, em formato PDF;
d) Declaração de aptidão física e mental conforme modelo disponível no Anexo I, assinada e
escaneada em formato PDF.
e) Cópia do artigo científico em formato DOC ou DOCX, elaborado conforme Modelo do
Trabalho Completo e seguindo as Normas do Trabalho Completo (esses documentos
estão disponíveis em https://jornadasaugm.faiufscar.com/pagina/3371-templates#/).
f) Cópia do resumo em formato DOC ou DOCX, elaborado conforme Modelo do Resumo e
seguindo as Normas do Resumo (esses documentos estão disponíveis em
https://jornadasaugm.faiufscar.com/pagina/3371-templates#/).
g) Comprovação do requisito indicado no item 3.4 deste edital.
8.2. Caso o candidato não siga as instruções da Chamada e as especificações de que constam
nos Anexos, será eliminado do processo seletivo sem possibilidade de recurso.
8.3. A INT utilizará o correio eletrônico para comunicação com os candidatos aprovados, cabendo
a estes a inteira responsabilidade pela indicação correta de seu endereço, atualizações e
conferências durante toda sua participação no evento.
8.4. Não serão homologadas inscrições incompletas, mesmo que tenham sido enviadas dentro
do prazo regulamentar.

9. PROCESSO DE SELEÇÃO
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9.1. A seleção dos trabalhos será realizada na UnB pela Comissão Avaliadora, formada na
Assessoria de Assuntos Internacionais (INT), conforme os critérios abaixo:
9.1.1.

Comprovação de enquadramento do tema de pesquisa em um dos temas
expostos no item 6 desta convocatória (eliminatório);

9.1.2.

Número de semestres concluídos no curso atual (classificatório).

9.2. Em caso de empate, será considerado o trabalho do estudante com maior idade.
9.3. Os autores dos trabalhos selecionados pela Comissão Avaliadora deverão preencher, assim
que solicitados pela INT, o termo de compromisso para auxílio financeiro.
10. MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
10.1. Todos os trabalhos serão apresentados em forma de pôster, conforme instruções da página
eletrônica do evento .
10.2. O Comitê Organizador das XXVII Jornadas de Jovens Pesquisadores selecionará os
trabalhos que também serão apresentados oralmente e informará aos representantes dos
trabalhos com a devida antecedência. Cada apresentador terá um tempo máximo de 10
minutos para expor sua pesquisa. Os trabalhos podem ser apresentados em português.
Outras informações podem ser consultadas na página da XXVI de Jovens Pesquisadores
AUGM, no endereço eletrônico: https://jornadasaugm.faiufscar.com/#/
10.3. Ao finalizar as exposições, os responsáveis dos Núcleos Disciplinares e Comitês
Acadêmicos da AUGM promoverão instâncias de debate entre os representantes dos
trabalhos.
11. COMPROMISSOS DO REPRESENTANTE DO TRABALHO SELECIONADO
11.1. Responder, em até 03 (três) dias, ao e-mail de confirmação de participação na XXVIII
Jornadas de Jovens Pesquisadores, que será enviado pelo INT aos candidatos selecionados
logo após a divulgação do resultado final. Caso não se manifeste dentro deste prazo, o
candidato será automaticamente eliminado.
11.2. Apresentar a documentação correta e completa dentro do prazo estipulado pela INT. Em
caso de descumprimento de um dos prazos, o aluno estará automaticamente eliminado. A
INT informará posteriormente;
11.3. Participar de todo o programa da XXVII Jornada de Jovens Pesquisadores.

12. CRONOGRAMA
12.1. Os candidatos deverão obedecer ao cronograma proposto pela INT, sob pena de
eliminação. As datas mencionadas nesta Chamada poderão sofrer alterações. Toda e
qualquer modificação será comunicada na página da INT: .
12.2. Após os procedimentos de abertura de edital e seleção dos trabalhos na UnB, a inscrição
dos participantes e submissão dos trabalhos selecionados deverão ser realizadas na
plataforma do evento (www.jornadasaugm.faiufscar.com), até 31 de julho.
12.3. A UFSCar comunicará a cada participante, por e-mail, a data, local e horário, bem como a
modalidade de apresentação do trabalho, oral ou pôster, até 20 de setembro.
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ETAPA

DATA

Inscrições dos interessados na UnB

10 a 16 de julho de 2019

Análise das submissões pela Comissão Avaliadora

18 a 22 de julho de 2019

Divulgação da lista provisória de trabalhos
selecionados

23 de julho de 2019, na página da INT:
www.int.unb.br

Envio de recursos

24 de julho de 2019, na página da INT:
www.int.unb.br

Divulgação da lista final de trabalhos selecionados

29 de julho de 2019, na página da INT:
www.int.unb.br

Comunicação a cada participante, por e-mail,
informações sobre data, local e horário, bem como a
modalidade de apresentação do trabalho (oral ou
pôster)

Até 20 de setembro de 2019

Realização das XXVI Jornadas de Jovens
Pesquisadores

23 a 25 de outubro de 2019

13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Em caso de corte orçamentário antes da realização das Jornadas ou caso uma das partes
envolvidas infrinja qualquer de seus compromissos assumidos, o programa poderá ser
cancelado sem prejuízo para a UnB.
13.2. Casos omissos serão decididos pela Comissão de Avaliação.

Professor Virgílio de Almeida
Diretor da Assessoria de Assuntos Internacionais - INT
Universidade de Brasília
Junho de 2019
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Anexo I

Declaro que eu,
gozo de boa saúde física e mental,
estando, portanto, apto(a) para realizar apresentação no âmbito das Jornadas de Jóvenes
Investigadores AUGM.

Brasília,
Data:

/

/

Assinatura do Candidato
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