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Convocatória para a XXVII Jornadas de Jovens Pesquisadores da Associação de 

Universidades Grupo Montevideo - AUGM 

A Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM) e a Universidade Federal 

de São Carlos convocam as universidades membro para apresentação de trabalhos de 

pesquisa no marco das XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores da AUGM que serão 

realizadas nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2019 em São Carlos (SP), Brasil. Os detalhes 

do evento podem ser observados no link https://jornadasaugm.faiufscar.com/#/.  

 
TEMAS 
 
De acordo com a normativa geral das Jornadas, os temas da presente convocatória são 
aqueles correspondentes aos agrupamentos temáticos dos Núcleos Disciplinares, Comitês 
Acadêmicos e Comissões Permanentes da AUGM.  Para maiores detalhes sobre os temas 
acesse https://jornadasaugm.faiufscar.com/#/ 
 
1 - Tema Geral  
 - A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e Transformação Social 
 
Os demais temas estão divididos em três grandes áreas do conhecimento: 
2 - Humanidades 
- Acessibilidade e Deficiência 
- Avaliação Institucional, Planejamento Estratégico e Gestão Universitária 
- Ciências Políticas e Sociais 
- Desenvolvimento Regional 
- Educação para a Integração 
- Ensino de Espanhol e Português como Segunda Língua/Língua Estrangeira 
- Extensão Universitária 
- Gênero 
- História, Regiões e Fronteiras 
- Literatura, Imaginários, Estética e Cultura 
- Meios e Comunicação Universitária 
- Processos Cooperativos e Associativos 
- Produção Artística e Cultural 
 
 3 - Ciências Exatas 
- Biofísica 
- Ciência e Engenharia de Materiais 
- Ciência, Tecnologia e Inovação 
- Engenharia Mecânica e de Produção 
- Matemática Aplicada 
- Produtos Naturais Bioativos e suas Aplicações 
- Geotecnolgia e Ciências Atmosféricas 
- Tecnologias da Informação e da Comunicação 
 
 
4 - Ciências da Vida 
- Agroalimentar 
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- Águas 
- Atenção Primária à Saúde 
- Energia 
- Meio Ambiente 
- Saúde Animal 
- Saúde Humana 
- Virologia Molecular 
 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
- Podem participar das Jornadas como autores ou coautores de trabalhos científicos, 
acadêmicos de universidades membro da AUGM estudantes de graduação, mestrado e 
doutorado; 
- Não é permitida a inscrição de pesquisador (autor ou coautor) com mais de 35 anos de 
idade, exceto na condição de orientador; uma vez que a jornada tem a intenção de apoiar 
jovens pesquisadores em início de carreira. 
- Não é permitida a inscrição de pesquisador (autor ou coautor) com título de doutor ou pós-
doutorado, exceto na condição de orientador. 
 
 
SUBMISSÃO DA PROPOSTA 
 
- O estudante deverá encaminhar para o email reinter@furg.br ficha de inscrição (ANEXO I) 
e resumo com formatação específica (disponível no site 
https://jornadasaugm.faiufscar.com/pagina/3371-templates#/), com no máximo uma página, 
até o dia 21 de junho de 2019; 
- Uma comissão formada pela PROGRAD, PROPESP e REINTER selecionará os resumos, 
totalizando até 40 trabalhos para participar do evento, com base em critérios de qualidade 
científica, tais como informações sintéticas e sequenciais, adequação linguística e 
informação clara sobre objetivos, metodologia, resultados e conclusão. 
- O trabalho completo deverá ser encaminhado para o email reinter@furg.br até o dia 24 de 
julho de 2019; 
- A REINTER encaminhará os trabalhos selecionados até o dia 31 de julho de 2019. 
 
 
MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO 
 
- Após aceito, 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 o dia 20 de 
setembro de 2019. 
- Os pôsteres deverão ser feitos em formato de banner segundo o formato pré-estabelecido, 
cujas características não deverão ser alteradas; 
- As apresentações orais deverão utilizar slides, seguindo modelo e formato pré-
estabelecido. Cada pesquisador terá como tempo máximo dez (10) minutos para a 
apresentação oral. Ao finalizarem-se as exposições orais, os avaliadores promoverão um 
debate. 
- Os modelos e normas de apresentação estão disponíveis no site 
https://jornadasaugm.faiufscar.com/pagina/3371-templates#/ 
- Será aceito somente 1 (um) autor/expositor para cada trabalho inscrito. 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
- Os estudantes selecionados receberão auxílio (transporte terrestre) para apresentar seus 
trabalhos no Evento, 
- Dúvidas podem ser encaminhadas à Secretaria de Relações Internacionais, por email, 
reinter@furg.br, ou por telefone 32336988/32336735; 
- Para mais informações sobre o evento acessar o site https://jornadasaugm.faiufscar.com 
 
 
CRONOGRAMA 
 
Envio do resumo à reinter: 21 de junho 
Seleção dos resumos pelas Pró-reitorias e REINTER: até 19 de julho 
Envio do trabalho completo: 26 de julho 
Envio do trabalho pela REINTER: até 31 de julho 
Comunicado da UFSCar: até 20 de setembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO 
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DADOS DO AUTOR 

NOME:  

DATA DE NASCIMENTO:  

IDENTIDADE:  

CELULAR:  

E-MAIL:  

 

 Estudante de graduação   Curso: 

 Estudante de mestrado     Curso: 

 Estudante de doutorado   Curso: 

 Docente                              Unidade: 

 

DADOS DO TRABALHO 

Título  

Tema  

Nome dos co-autores  

 
 
 
 
 
 


