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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

AGÊNCIA UFPR INTERNACIONAL 

 

ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDÉU – AUGM 

XXVIII JORNADA DE JÓVENES INVESTIGADORES DE AUGM “Generación 

de conocimientos desde el sur para el mundo post pandemia”. 

 

EDITAL 04/2021 - AUI 

A Agência UFPR Internacional (AUI) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

informa que estão abertas as inscrições para seleção de trabalhos de estudantes da UFPR 

interessados(as) em participar da XXVIII Jornada de Jovens Investigadores da Associação 

de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), organizada pela Universidade de Santiago 

do Chile (USACH) junto com a Secretaria Executiva da AUGM. O processo ocorrerá de 

acordo com os critérios estabelecidos neste Edital e com as disposições da convocatória, 

disponível em https://jjii.usach.cl/. O evento será realizado de forma virtual nos dias 10, 11 

e 12 de novembro de 2021. 

1. Objetivo 

O objetivo da chamada é selecionar trabalhos da UFPR para a XXVIII Jornada de 

Jovens Investigadores, conforme convocatória da Associação de Universidades Grupo 

Montevideo (AUGM). 

2. Público-alvo 

Podem concorrer a este edital estudantes regularmente matriculados(as) nos cursos 

de graduação e pós-graduação da UFPR com até 35 anos de idade. 

3. Cronograma 

Datas e Prazos Atividade 

09/07/2021 Publicação do Edital 

https://jjii.usach.cl/
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De 09/07/2021 a 

20/07/2021 
Inscrições na UFPR (item 8) 

De 21/07/2021 a 

27/07/2021 
Seleção dos trabalhos na UFPR (item 10) 

Até 27/07/2021 Divulgação do resultado (item 11) 

De 27/07/2021 a 29/02021 
Período para interposição de recurso ao resultado preliminar (item 

12) 

Até 30/07/2021 
A AUI enviará à USACH os nomes e contatos do(a)s estudantes 

selecionados localmente, para a seleção por parte da Comissão 

Científica do Evento, junto à USACH. 

Até 15/08/2021 Prazo para o(a)s estudantes selecionados pela USACH enviarem 

os resumos e os trabalhos completos. 

 

4. Temas, normas, formatação e apresentação dos trabalhos 

4.1. Conforme regulamento do evento, os trabalhos devem corresponder à proposta 

temática do Evento: Generación de conocimientos desde el sur para el mundo post 

pandemia, ligado a um dos seguintes temas de investigação (original em espanhol, 

https://jjii.usach.cl/): 

a) Eje Interdisciplinario 

● Generación de conocimientos desde el sur para el mundo post pandemia 

● Interculturalidad 

● Sustentabilidad 

● DDHH en América Latina: desafíos presentes y futuros 

● Inclusión 

● Innovación en el ámbito alimentario 

● Desarrollo de la Nanociencia – Nanotecnología  y sus aplicaciones 

● Innovaciones en las Ciencias Farmacéuticas y Biología  

●  Desafíos de la Biotecnología y Bioquímica  

 

b) Ciencias Humanas 

● Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria 

● Ciencias Políticas y Sociales 

● Desarrollo Regional 

● Educación para la Integración 

● Enseñanza de Español y Portugués como Lengua Segunda o Extranjera 

● Extensión Universitaria 

● Género 

● Historia, Regiones, y Fronteras 

● Literatura, Imaginarios, Estética, y Cultura 

● Medios y Comunicación Universitaria 

https://jjii.usach.cl/
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● Procesos Cooperativos y Asociativos  

●  Producción Artística y Cultural  

 

c) Ciencias Exactas 

● Biofísica 

● Ciencias e Ingeniería de Materiales 

● Ciencia, Tecnología, e innovación 

● Ingeniería Mecánica y de la Producción 

● Matemática Aplicada 

● Productos Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones 

● Tecnologías de la Información y Comunicación  

●  Química de los Materiales  

 

d) Ciencias de la Vida 

● Aguas 

● Medio Ambiente y Contaminación Ambiental 

● Energía 

● Agroalimentos 

● Atención Primaria de la Salud 

● Salud Animal 

● Salud Humana 

● Virología Molecular 

 

4.2. Cada trabalho deve ser apresentado por um(a) investigador(a) somente 

(mesmo que o trabalho tenha sido realizado por uma equipe), ainda que o papel 

do(a) expositor(a) não tenha sido de investigador(a) principal. 

4.3. As apresentações deverão ser em língua portuguesa ou língua espanhola.  

4.4. As informações a respeito das normas para elaboração, formatação e 

apresentação dos resumos e trabalhos estão disponíveis em 

https://jjii.usach.cl/convocatoria/. 

5. Vagas 

A UFPR selecionará alunos de graduação e de pós-graduação, com um máximo de 

4 (quatro) trabalhos por tema de investigação. Dar-se-á prioridade a estudantes que não 

tenham participado de edições anteriores deste evento. 

6. Duração do evento 

O evento ocorrerá de forma virtual, entre os dias 10 e 12 de novembro de 2021. 

https://jjii.usach.cl/convocatoria/
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7. Requisitos para a candidatura 

a) Ser estudante de graduação ou pós-graduação da UFPR regularmente 

matriculado(a) e autor(a) e/ou coautor(a) de um trabalho de ensino, pesquisa, 

extensão ou desenvolvimento tecnológico na UFPR que se adeque a algum dos 

temas propostos no evento; 

b) Ter iniciado seus estudos em ano anterior a 2020; 

c) O(a) candidato(a) selecionado(a) deverá ser pessoa física habilitada à prática de 

todos os atos da vida civil, nos termos do artigo 5º do Código Penal Brasileiro (Lei 

nº 10.406/2002), residente e domiciliado(a) no território nacional, maior de 18 anos 

e ter idade de até 35 (trinta e cinco) anos na data de realização do evento; 

d) Não serão admitidos(as) candidatos(as) que já tenham título de doutorado ou pós-

doutorado; 

e) Não estar respondendo a processo disciplinar, não ter sofrido penalidade disciplinar 

nos últimos 12 meses e não apresentar pendência institucional. 

8. Inscrições 

As inscrições serão recebidas até às 23h59min de 20 de julho de 2021, 

exclusivamente através do correio eletrônico coord.mobilidade@ufpr.br, com o assunto: 

“Inscrição para Convocatória - XXVIII JORNADA DE JOVENS INVESTIGADORES DA 

AUGM”. 

8.1. Cada candidato(a) poderá submeter 1 (um) trabalho para participação no evento. 

8.2. Para inscrever-se, o(a) candidato(a) deverá anexar todos os documentos necessários 

para a inscrição (item 9) em um único correio eletrônico. 

8.3. O(A) candidato(a) deverá enviar os documentos exigidos neste edital, salvos em 2 

(dois) arquivos pdf – um arquivo apenas com o resumo, de acordo com as normas 

em (https://jjii.usach.cl/convocatoria/) e outro arquivo com todos os demais documentos, 

listados no item 9 deste edital. Não serão aceitos documentos ilegíveis ou digitalizados 

de forma inadequada. A legibilidade e qualidade dos documentos é responsabilidade do(a) 

candidato(a). 

8.4. Ao enviar a inscrição, esta ficará com situação submetida. 

8.5. Após o término do prazo de inscrição, a AUI analisará as inscrições submetidas. Não 

serão homologadas as inscrições de candidatos(as) que, porventura, apresentarem 

documentação incompleta ou ilegível. 

https://jjii.usach.cl/convocatoria/
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9. Documentos necessários para a inscrição 

Para participação na seleção da AUI para o evento, o(a) candidato(a) deverá 

apresentar os seguintes documentos: 

a) Formulário de inscrição (Anexo I deste edital); 

b) Carta de anuência do(a) orientador(a) (Anexo II deste edital); 

c) Resumo do trabalho, de acordo com as normas em https://jjii.usach.cl/convocatoria/; 

d) Comprovante de matrícula; 

e) Histórico escolar completo e atualizado, com IRA, para os alunos da graduação e 

Histórico escolar completo e atualizado, para os alunos da pós-graduação; 

f) Documento de identificação com foto válido em território nacional; 

 

10. Seleção e classificação dos trabalhos 

 

10.1. Haverá uma seleção interna dos trabalhos, a ser realizada por uma banca de 

professores da UFPR, que constituirão uma Comissão Científica local.  

 

10.2. Os(as) candidatos(as) serão classificados(as) obedecendo o seguinte critério: 

a) Melhores notas obtidas pela Comissão Científica interna da UFPR, responsável pela 

análise dos trabalhos. Se houver empate, será selecionado o(a) candidato(a) com 

maior porcentagem de integralização do curso; 

b) Persistindo o empate, será selecionado o(a) candidato(a) de maior idade, 

respeitando-se o limite de 35 anos de idade, até a data de início do evento.  

 

10.3.  Haverá duas listas de classificação com 20 vagas cada (uma para estudantes 

de graduação e outra para estudantes de pós-graduação).  

 

10.4. No caso de estudante(s) classificado(a)(s) dentro do número de vagas totais 

disponíveis, porém com tema que já tenha 4 (quatro) candidatos(as) melhores 

classificados(as), este(a) será desclassificado(a) por exceder o número de vagas 

por tema conforme critério estabelecido pela organização do evento. 

 

https://jjii.usach.cl/convocatoria/
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10.5. Os(As) candidatos(as) melhor(es) classificados, de acordo com os critérios 

estabelecidos no item 10.2, serão encaminhados à Comissão Científica do Evento, 

ligada ao grupo AUGM junto à USACH. 

 

Parágrafo Único: A Comissão Científica do Evento realizará nova seleção dos 

trabalhos enviados pela UFPR, não cabendo recurso em caso de indeferimento. 

 

10.6. Posteriormente, os(as) estudantes selecionados(as) pela USACH receberão 

um e-mail com um link para um formulário web, a fim de que seja enviado novamente 

o resumo, bem como o trabalho completo para publicação. O prazo final para envio 

desses documentos pelo(a) estudante é até 15 de agosto de 2021 (domingo). 

11. Divulgação dos resultados 

O resultado final desta seleção será publicado na página da AUI/UFPR 

(www.internacional.ufpr.br) até 28 de julho de 2021.  

11.1. A AUI encaminhará os dados de contato dos(as) selecionados(as) localmente para a 

USACH, organizadora do evento junto com a Secretaria Executiva da AUGM, até o dia 30 

de julho de 2021, prazo final para envio das candidaturas selecionadas localmente. 

12. Recursos 

12.1. O recurso contra o resultado poderá ser interposto junto à AUI, via correio eletrônico 

para coord.mobilidade@ufpr.br, nos dias 28 e 29 de julho de 2021. 

 

12.2. O recurso deve ser claro e objetivo, indicando a discordância da avaliação com o(s) 

critério(s) do edital, programa ou resolução avaliados. Não serão aceitos recursos com 

matéria diversa do edital. 

13. Responsabilidades dos participantes 

13.1. Os(as) candidatos(as) deverão ler atentamente o presente edital e cumprir os 

requisitos necessários para participação no evento, bem como apresentar todos os 

documentos solicitados pela SAI para a seleção, sob pena de ter sua candidatura excluída 

do processo seletivo. 
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13.2. O(a) candidato(a) deve atentar-se à disponibilidade de recursos tecnológicos 

(equipamentos e conexão adequados) para participação no evento e apresentação do 

trabalho. 

14. Disposições finais 

14.1. A concordância plena do(a) candidato(a) à seleção para participação no evento 

“XXVIII Jornada de Jóvenes Investigadores da AUGM” realizada pela SAI/UFPR com todas 

as regras, normas, critérios e outras disposições contidos no presente Edital estabelecer-

se-á desde o momento do envio da candidatura. 

14.2. O(A) estudante não poderá alegar desconhecimento de qualquer item explicitado no 

presente edital. 

14.3. Esclarecimentos e informações adicionais devem ser obtidos pelo correio eletrônico 

mobilidade@ufpr.br, informando como assunto “Edital 04/2021”. Os correios eletrônicos 

serão respondidos em até 48 horas. Também é possível entrar em contato diretamente com 

a organização do evento, no correio eletrônico jjii@usach.cl. 

14.4. Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do(a) candidato(a). 

Dados incorretos ou incompletos, ausência de assinaturas ou de qualquer dos documentos 

exigidos, bem como o não atendimento aos requisitos dispostos neste Edital, 

desqualificarão a candidatura. 

14.5. As alterações e comunicações referentes a este edital serão divulgadas na página da 

AUI (www.internacional.ufpr.br). 

14.6. A AUI não se responsabiliza por indisponibilidade e erros no envio da inscrição. 

14.7. Não há previsão de custeio de despesas ou de auxílio de qualquer natureza para 

participação neste evento. 

14.8. Os(as) expositores(as) receberão um certificado por sua participação no evento. 

14.9. A AUI poderá alterar ou encerrar este edital em qualquer momento, 

independentemente do calendário estabelecido. 

14.10. Qualquer comunicação com o(a) candidato(a) se dará, exclusivamente, pelo 

endereço de correio eletrônico indicado no Formulário de candidatura (Anexo I deste edital). 

Cabe ao candidato ficar atento às comunicações enviadas a este. 

14.11. Casos omissos serão deliberados pela AUI. 
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Curitiba, 08 de julho de 2021. 

AUI UFPR  
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ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDÉU – AUGM 

XXVIII JORNADA DE JÓVENES INVESTIGADORES DE AUGM “Generación 

de conocimientos desde el sur para el mundo post pandemia”. 

EDITAL xxx/2021 - AUI 

ANEXO I 

Formulário de inscrição 

 (    ) Estudante de graduação (    ) Estudante de pós-graduação 

Nome completo: 

Endereço de correio eletrônico (e-mail): 

Data de nascimento: 

Curso: 

Eixo temático: 

Tema: 

Título do trabalho: 

Participou do mesmo evento em edições anteriores? (    ) Sim      (    ) Não 

Participou do evento “Primeiro Encontro Virtual de Jovens Investigadores da AUGM” no 

ano de 2020? (    ) Sim      (    ) Não 

Declaro estar ciente das condições e disposições estabelecidas neste edital, bem como 

possuir os requisitos necessários para a participação no evento, incluindo recursos 

tecnológicos para apresentação do trabalho. 

_______________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDÉU – AUGM 

XXVIII JORNADA DE JÓVENES INVESTIGADORES DE AUGM “Generación 

de conocimientos desde el sur para el mundo post pandemia”. 

EDITAL xxx/2021 - AUI 

ANEXO II 

Carta de Anuência 

Eu, Prof./Profa. _________________________________________________________, 

lotado(a) no(a) _________________________________________________, informo que 

oriento/orientei o trabalho do(a) estudante _____________________________________, 

do curso de ______________________________. O trabalho se enquadra na temática da 

XXVIII Jornada de Jóvenes Investigadores – AUGM, a saber: Generación de 

conocimientos desde el sur para el mundo post pandemia. O resumo do trabalho foi 

revisado por mim e autorizo o(a) estudante a submetê-lo para inscrição ao Edital 0XX/2021 

- AUI. 

Curitiba, ____ de _________________ de 2021. 

_______________________________________ 

Docente 


