Inscrições abertas para a XXVII Jornadas de Jovens Pesquisadores da
Associação de Universidades Grupo Montevideo – AUGM
Universidade Federal de São Carlos
23 a 25/10/2019

Criada em 1993 a Jornada de Jovens Pesquisadores reúne anualmente pesquisadores
das Universidades-Membro da Associação de Universidades Grupo Montevideo (Rede
de universidades públicas e autônomas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e
Uruguai, que compartilham suas vocações, seu caráter público e similaridades em suas
estruturas acadêmicas e níveis equivalentes de serviços). Com vistas a promover
integração entre jovens pesquisadores de diferentes países da região, a Jornada
possibilita desde cedo o desenvolvimento de diversas redes de cooperação acadêmicocientíficas.
Este ano o evento será sediado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),
tendo como tema central: “A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e
Transformação Social” e ocorrerá de 23 a 25/10/2019 em São Carlos - SP.

Poderão participar do evento estudantes de graduação e pós-graduação da Unifesp ou
de Universidade membro da AUGM como autores ou coautores de trabalhos
científicos.

A Unifesp poderá indicar até 40 trabalhos dentro dos temas propostos, sendo no
máximo 05 trabalhos por tema. Caso o número de trabalhos inscritos seja superior ao
limite estabelecido, a Unifesp realizará uma seleção interna dos trabalhos que serão
enviados à Jornada.

Os temas propostos podem ser consultados aqui:
https://jornadasaugm.faiufscar.com/pagina/3468-participa%C3%A7%C3%A3o#/

Importante:


Apenas serão aceitos trabalhos que foram apresentados no V Congresso
Acadêmico da Unifesp ou XXVII Congresso de Iniciação Científica – PIBIC;



Não é permitida a inscrição de pesquisador (autor ou coautor) com mais de 35
anos de idade, exceto na condição de orientador;



Não é permitida a inscrição de pesquisador (autor ou coautor) com título de
doutor ou pós-doutorado, exceto na condição de orientador;



As despesas com a participação no evento correrão por conta do estudante.

Inscrição
Os interessados deverão se inscrever até 21/07/2019 preenchendo este formulário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJc-QO2TcxrCK3zllqL6d-y5r2lNVBKzRWH5u8Hwu4sjYE1A/viewform?usp=sf_link

Para obter os modelos de pôster e apresentação de slides clique aqui:
https://jornadasaugm.faiufscar.com/pagina/3371-templates#/.
Os resumos de trabalho (até 1500 caracteres sem espaço) e trabalhos completos (até
20 páginas) deverão ser anexados no momento da inscrição conforme modelos
disponibilizados aqui: https://jornadasaugm.faiufscar.com/pagina/3371-templates#/
Trabalhos que não atenderem aos requisitos serão desclassificados.
Para mais informações acesse: https://jornadasaugm.faiufscar.com/#/

Modalidade de apresentação dos trabalhos
Todos os trabalhos inscritos na Jornada serão apresentados obrigatoriamente na
modalidade pôster. Além disso, a organização da Jornada oferecerá a oportunidade
de apresentar o trabalho na modalidade oral. Nesse caso, após recebidos todos os
trabalhos, a UFSCar realizará uma segunda seleção entre os trabalhos inscritos na
modalidade oral. Os trabalhos que não forem selecionados para apresentação oral
deverão ser apresentados em formato pôster.

A relação final dos trabalhos selecionados, acompanhada da(s) respectiva(s)
modalidade(s) de apresentação (somente pôster, ou pôster e oral), será disponibilizada
até 20/09/2019 pela UFSCar.
Os pôsteres deverão ser feitos em formato de banner segundo o formato préestabelecido, cujas características não deverão ser alteradas.
As apresentações orais deverão utilizar slides, seguindo modelo e formato préestabelecido com tempo máximo de exposição de 10 min.

