
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

 
EDITAL SRI Nº 05/2021 

 
XXVIII Jornada de Jóvenes Investigadores – AUGM 

 
SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO  

E DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
 
A Secretaria de Relações Internacionais (SRI) da Universidade Federal de Goiás (UFG) 
faz saber que estão abertas as inscrições para seleção de 20 (vinte) estudantes de 
graduação e de 20 estudantes de Pós-Graduação stricto sensu da UFG, para 
participação, com apresentação de trabalho, sem pagamento de inscrição, na XXVIII 
Jornada de Jóvenes Investigadores – da Associação de Universidades Grupo 
Montevideo – AUGM, que terá como temática central: “Generación de conocimientos 
desde el sur para el mundo post pandemia”. O evento será realizado virtualmente 
pela Universidad de Santiago de Chile (USACH), no período de 10 a 12 de novembro 
de 2021, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital e com base nas 
informações disponíveis em: https://jjii.usach.cl/ Em caso de dúvidas, enviar e-mail 
para: jjii@usach.cl 
 
1. Do período para as inscrições a este Edital: de 02 a 22 de junho de 2021. 
 
2. Do número e distribuição das vagas: Ao todo são 40 (quarenta) vagas para a 
Universidade Federal de Goiás, sendo 20 (vinte) vagas para estudantes de graduação e 
20 (vinte) vagas para estudantes de pós-graduação. Para cada tema de investigação, 
serão destinadas 2 (duas) vagas para estudante de graduação e 2 (duas) vagas para 
estudantes de pós-graduação, totalizando o máximo de 4 (quatro) estudantes para cada 
tema de investigação. Caso sobrem vagas de uma categoria (graduação ou pós-
graduação) nos temas, estas poderão ser completadas com estudantes da outra categoria, 
obedecendo ao máximo de 4 estudantes por tema. Se mais do que 10 temas forem 
escolhidos pelos(as) estudantes, terão prioridade os temas em que os estudantes forem 
mais bem classificados. Estes são os temas de investigação: 
 
Ejes Temas 
A. Eje Interdisciplinario 1) Generación de conocimientos desde el 

sur para el mundo post pandemia  
2) Interculturalidad  
3) Sustentabilidad  
4)DDHH en América Latina: desafíos 

presentes y futuros  
5) Inclusión  



6) Innovación en el ámbito alimentario  
7) Desarrollo de la nanociencia – 

nanotecnología y sus aplicaciones  
8) Innovaciones en las ciencias 

farmacéuticas y biología  
9) Desafíos de la biotecnología y 

bioquímica 
B. Eje Ciencias Humanas 10) Evaluación Institucional, 

planeamiento estratégico y gestión 
universitaria  

11) Ciencias políticas y sociales  
12) Desarrollo regional  
13) Educación para la integración  
14) Enseñanza de español y portugués 

como lengua segunda o extranjera  
15) Extensión universitaria  
16) Género  
17) Historia, regiones y fronteras  
18) Literatura, imaginarios, estética y 

cultura  
19) Medios y comunicación universitaria 
20) Procesos cooperativos y asociativos 
21) Producción artística y cultural 

C. Eje Ciencias Exactas 22) Biofísica  
23) Ciencias e ingeniería de materiales 
24) Ciencia, tecnología e innovación  
25) Ingeniería mecánica y de la 

producción  
26) Matemática aplicada  
27) Productos naturales bioactivos y sus 

aplicaciones  
28) Tecnologías de la información y 

comunicación  
29) Química de los materiales 

D. Eje Ciencias de la Vida 30) Aguas  
31) Medio ambiente y contaminación 

ambiental  
32) Energía  
33) Agroalimentos  
34) Atención primaria de la salud  
35) Salud animal  
36) Salud humana  
37) Virología molecular 

 
OBSERVAÇÕES:  
1) De acordo com as normas da AUGM, os candidatos deverão ter, no máximo, 35 
anos de idade até a data do fim do evento (12 de novembro de 2021).  
2) Os trabalhos deverão ser apresentados oralmente em espanhol e deverão contemplar 
o tema do evento. 
3) Cada candidato deverá se inscrever em apenas 1 (uma) área e submeter apenas 1 
(um) trabalho. 



4) Os trabalhos serão apresentados apenas pelo(a) autor(a), por meio de plataformas 
digitais a serem posteriormente divulgadas aos estudantes selecionados.  
 
3. Sobre o resumo do trabalho e o trabalho completo:  
 
3.1 Formato do resumo 
O resumo deve obedecer ao seguinte formato de texto: 
✔ Tamanho da folha A4  
✔ Título: Arial 11, negrito  
✔ Corpo: Arial 11 
✔ Espaçamento entre linhas: 1,5 
✔ Margens: superior e inferior 3 cm / esquerda e direita 2,5 cm. 
 
Além disso, o resumo deve incluir as seguintes informações:  
✔ Indique a letra do eixo, número e nome do tema  
✔ Título do trabalho com o formato indicado  
✔ Autor(a): Sobrenome(s), Nome(s), e-mail 
✔ Se houver coautor(es), eles devem ser indicados da seguinte forma: Sobrenome(s), 

Nome(s), e-mail. Caso haja mais de um coautor, devem ser ordenados em ordem 
alfabética e separados por ponto e vírgula (;) 

✔ Professor(a)/orientador(a): Sobrenome, Nome do(a) professor(a), e-mail  
✔ Universidade  
✔ Use o banner da Jornada 2021 no cabeçalho da página (ver Anexo C). 
 
3.2 Conteúdo do resumo: 
✔ O resumo deve conter os objetivos da pesquisa, metodologia e principais resultados 
✔ Extensão do resumo: máximo de 1.500 caracteres sem espaço 
✔ Palavras-chave: 3 palavras com, no máximo, 150 caracteres sem espaço. Separe as 
palavras com uma vírgula (,) 
 
3.3 Tipo de arquivo:  
✔ O arquivo deve estar no formato PDF. 
✔ O nome do arquivo deve ser o seguinte: 
Letradeleje_número_Tema – Apellido_Nombre_Resumen_Universidad 
Exemplo: A_1_Accesibilidad_y_Discapacidad – Pérez_Juan_Resumen_USACH  
 
3.4 Formato do trabalho completo  
Utilizar o banner da Jornada 2021 no cabeçalho de cada página (ver Anexo C).  
O trabalho completo deve obedecer ao seguinte formato de texto: 
● Título: Arial 11, negrito 
● Corpo: Arial 11 
● Espaçamento entre linhas: 1,5 
● Tamanho da folha: A4 
● Margens: superior e inferior 3 cm; esquerda e direita 2,5 
● Numeração de página: canto inferior direito, use algarismos arábicos 
● O texto do trabalho deve ser escrito em duas colunas 
● As imagens, se houver, devem ser inseridas no corpo do texto 
● Extensão: o texto completo deve ter, no máximo, 20 páginas 
● Referências bibliográficas: devem estar em conformidade com as normas APA - sexta 
edição, e devem ser escritas no final do trabalho, após as conclusões. 



● O nome do arquivo deve seguir a seguinte estrutura: Letradeleje_número_Tema- 
Apellido_Nombre_Universidad.doc  
Exemplo: A_1_Accesibilidad_y_Discapacidad_Pérez_Juan_USACH.pdf 
O nome indicado corresponde ao autor que apresentará o trabalho 
● A letra, o número e nome do tema devem ser indicados na parte superior do trabalho, 
com alinhamento centralizado. 
Além disso, o trabalho completo deve conter as seguintes seções:  
● Resumo  
● Introdução  
● Objetivos  
● Materiais e métodos  
● Resultados e discussão  
● Conclusões  
● Bibliografia  
● Financiamento (se houver) 
● Agradecimento (opcional)  
 
OBSERVAÇÕES:  

a) Para fins de inscrição, os candidatos deverão enviar o resumo do trabalho em 
espanhol, seguindo as orientações constantes neste Edital. Posteriormente, os 
estudantes selecionados receberão um e-mail com um link para que enviem 
novamente o resumo, bem como o trabalho completo para publicação. O prazo 
final para envio desses documentos pelo(a) estudante é dia 15 de agosto de 2021 
(domingo). 

b) Os candidatos que enviarem arquivos com resumos e trabalhos fora dos padrões 
estabelecidos neste Edital serão desclassificados pela Comissão Organizadora do 
evento e, devido a isso, não poderão apresentar seus trabalhos, nem terão seu 
resumo e o trabalho completo publicados. 

c) Em caso de trabalho com coautor(a), apenas o(a) apresentador(a) receberá o 
Certificado de participação na Jornada.  

 
Os trabalhos necessariamente deverão se adequar ao tema do evento. O resumo deverá 
ser inscrito em espanhol. No trabalho, deverão constar o(a) autor(a) e o(a) orientador(a) 
como coautor(a). O(A) orientador(a) deverá assinar um termo de anuência em que 
afirma que orientou o trabalho, que revisou o resumo a ser apresentado e que autoriza a 
submissão do trabalho (Anexo B). Os trabalhos deverão apresentar pelo menos 
resultados parciais. Assim, não serão aceitas apenas propostas de pesquisas ainda 
a ser executadas.  
 
4. Dos requisitos para a inscrição a este Edital:  
1) ser estudante de graduação da UFG, matriculado e com frequência no primeiro 
semestre de 2021 e ter, pelo menos, 40 (quarenta) por cento da carga horária 
integralizada; ou ser estudante de pós-graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado) 
da UFG, matriculado e com frequência no primeiro semestre de 2021; 
2) ter conhecimento intermediário de língua espanhola (Nível B1); 
3) não ter mais de 35 anos no momento da realização do evento.  
OBS: Não poderão participar candidatos que já tenham completado o doutorado ou que 
estejam fazendo estágio pós-doutoral. 
 
 
 
 



5. Dos documentos necessários para a inscrição a este Edital:  
a) ficha de inscrição (ver Anexo A):  
b) comprovante de matrícula e frequência para os estudantes de graduação; ou 
declaração de vínculo ao Programa da Pós-Graduação da UFG (retirado do Sigaa);  
c) comprovante de conhecimento de nível B1 da língua espanhola (pelo menos três 
semestres de estudo ou 180 horas em curso de línguas ou na graduação. Poderão ser 
aceitos certificados de cursos on-line. Estudantes estrangeiros cuja língua seja o 
espanhol poderão comprovar a proficiência na língua por meio da carteira de identidade 
ou do passaporte); 
d)) extrato acadêmico – somente para os estudantes de graduação; 
e) documento de identidade em que constem foto e a data de nascimento;  
f) resumo do trabalho escrito em língua espanhola, conforme orientações constantes no 
item 3 deste Edital; 
g) carta de anuência assinada pelo(a) orientador(a), afirmando que orientou o trabalho, 
que o trabalho se enquadra no tema do evento, que revisou o resumo de seu(sua) 
orientando(a) e que o(a) autoriza a submeter o resumo do trabalho a este Edital (ver 
Anexo B). 
 
6. Das inscrições a este Edital: As inscrições deverão ser realizadas de 02 a 22 de 
junho de 2021. Todas as inscrições deverão ser encaminhadas SOMENTE para o 
endereço eletrônico: editais.sri@gmail.com  
Em assunto, colocar: Edital SRI 05/2021 - XXVIII Jornada de Jóvenes Investigadores – 
AUGM.  
Anexar a documentação mencionada no item 5 deste Edital. OS DOCUMENTOS 
DEVEM SER ENVIADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS, em uma mesma 
mensagem de e-mail, nomeados de “a” a “g” (para alunos de graduação) e de “a” a “f” 
(para alunos de pós-graduação), de acordo com cada um dos subitens do item 5 acima, 
sob pena de desclassificação.  
OBSERVAÇÃO:  
 
7. Da seleção dos(as) candidatos(as):  
 
7.1: Estudantes de graduação: 
A seleção será feita considerando-se a maior média relativa dos candidatos, sendo dois 
estudantes para cada tema, conforme o item 2 deste Edital. Em caso de empate, será 
considerado o estudante que apresentar maior carga horária de integralização. 
Permanecendo o empate, será selecionado o candidato mais velho.  
 
7.2: Estudantes de pós-graduação stricto sensu: 
Serão selecionados os candidatos cujo Programa de Pós-Graduação da UFG a que 
pertencer tenha a maior pontuação na CAPES, segundo dados disponíveis na Plataforma 
Sucupira, sendo dois estudantes por cada tema, conforme o item 2 deste Edital. Em caso 
de empate, será selecionado o candidato mais velho.  
 
OBSERVAÇÃO:  

1) O candidato que não preencher os requisitos (de acordo com o item 4 deste 
Edital) ou não apresentar os documentos necessários (de acordo com o item 5 
deste Edital) será considerado desclassificado. 

2) Caso sobrem vagas de uma categoria (graduação ou pós-graduação) nos temas, 
estas poderão ser completadas com estudantes da outra categoria, obedecendo ao 
máximo de 4 estudantes por tema. Se mais do que 10 temas forem escolhidos 



pelos(as) estudantes, terão prioridade os temas em que os estudantes forem mais 
bem classificados. 

 
8. Do cronograma:  
 
Data: Atividade: 
02 a 22 de junho de 2021 Inscrições: Todas as inscrições deverão 

ser encaminhadas para o endereço 
eletrônico editais.sri@gmail.com  
Em assunto, especificar: Edital SRI 
05/2021 - XXVIII Jornada de Jóvenes 
Investigadores – AUGM. Anexar a 
documentação mencionada no item 5 
deste Edital. Os documentos devem ser 
enviados em arquivos separados, em uma 
mesma mensagem de e-mail, nomeados 
de “a” a “g” (estudantes de graduação) ou 
de “a” a “f” (estudantes de pós-
graduação), de acordo com cada um dos 
subitens do item 5 deste Edital, sob pena 
de desclassificação. 

02 de julho de 2021 Resultado preliminar publicado no site da 
SRI (www.sri.ufg.br) 

05 de julho de 2021 (até 13:00)  Data e horário final para recurso contra o 
resultado preliminar, por meio de correio 
eletrônico a ser enviado para 
editais.sri@gmail.com Em assunto, 
colocar: RECURSO Edital SRI 05/2021 - 
XXVIII Jornada de Jóvenes 
Investigadores – AUGM. 

06 de julho de 2021  Resultado final no site da SRI 
(www.sri.ufg.br) 

A partir de 6 de julho de 2021 A SRI enviará à USACH os nomes e os 
contatos dos estudantes selecionados. 

15 de agosto de 2021 Prazo final para os estudantes 
selecionados enviarem o resumo e o 
trabalho completo, de acordo com um link 
que lhes será enviado posteriormente. 

 
9. Das disposições finais: Casos omissos serão deliberados pela SRI. 
 

Goiânia, 2 de junho de 2021.  
 
 
 
 

Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo 
Delegado Assessor da AUGM na UFG 

Secretário de Relações Internacionais – UFG 
 
 


