
 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 
 

EDITAL CAI RETIFICADO Nº 022/2016 
 

XXIV CONFERÊNCIA DE JOVENS PESQUISADORES DA AUGM 
 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES 
 
 
A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da Universidade Federal de Goiás (UFG) faz saber que estão 
abertas as inscrições para seleção de estudantes de graduação da UFG, para participação, com apresentação de 
trabalho, na XXIII Conferência de Jovens Pesquisadores da AUGM (Associação de Universidades Grupo 
Montevidéu), organizada pela Universidade Estadual de São Paulo-UNESP, a ser realizada na cidade de São 
Pedro-SP, de 24 a 26 de outubro de 2016, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital e com a 
convocatória, disponível em: http://unesp.br/arex/jji-2016/. 
 
 
1. Do objetivo: A Conferência de Jovens Pesquisadores da AUGM busca promover o relacionamento entre os 
jovens cientistas dos países da região e impulsionar sua integração. Ainda possibilita a formação de redes de 
caráter científico-acadêmico. 
 
 
2. Da data limite para inscrições: até 17 de junho de 2016. 
 
 
3. Do número e distribuição das vagas: 15 vagas, assim distribuídas: 
 

VAGAS PROGRAMA 

5 (cinco) graduandos que participaram do PIBIC, PIVIC, PIBITI ou PIVITI e tiveram o 
trabalho final do período 2014/2015 aprovado. 

5 (cinco) graduandos que concluíram o PROBEC ou PROVEC do período 2014/2015 com 
apresentação do relatório final. 

5 (cinco) graduandos que participaram do PET, PIBID ou PROLICEN em 2015 e têm 
relatório aprovado, sendo 1 (uma) vaga para PET, 1 (uma) vaga para PIBID e 1 
(uma) vaga para PROLICEN. As (2) duas vagas restantes serão atribuídas aos 
candidatos que obtiverem a maior nota, de acordo com os critérios 
estabelecidos neste Edital. 

 
OBSERVAÇÕES: Poderá haver remanejamento de vagas, de acordo com o que segue: 

1) Caso não haja candidato aprovado para PET, PIBID ou PROLICEN, a vaga será remanejada para o 
programa de maior demanda entre os três. Caso ainda haja vaga, será remanejada para o bloco de 
programas que apresentar maior demanda.  

2) Caso não haja candidato aprovado para PIBIC, PIVIC, PIBITI, PIVITI, PROBEC OU PROVEC, a vaga será 
remanejada para o programa ou bloco de programas de maior demanda. 

 

http://unesp.br/arex/jji-2016/


 

4. Dos temas: o tema central será: “Desafios contemporâneos dos jovens investigadores no desenvolvimento 
da ciência na América Latina”. 

 

Os trabalhos necessariamente deverão se adequar a um dos temas relacionados a seguir, sendo que 
somente serão selecionados até 5 (cinco) trabalhos de um mesmo tema. 
 

Núcleos Disciplinares 

1. Biofísica 

2. Ciência e Engenharia de Materiais 

3. Doação e Transplante 

4. Educação para a Integração 

5. Ensino de Espanhol e Português como segunda língua e línguas estrangeiras 

6. Avaliação Institucional, Planejamento Estratégico e Gestão Universitária 

7. Engenharia Mecânica e de Produção 

8. Literatura: Imaginário, Estética e Cultura 

9. Matemática Aplicada 

10. Produtos Naturais Bioativos e suas Aplicações 

11. Química 

12. Redes Acadêmicas 

13. Sensoriamento Remoto e Meteorologia Aplicada 

14. Virologia Molecular 
 

Comitês Acadêmicos 

15. Águas 

16. Cuidados Primários de Saúde 

17. Ciências Políticas e Sociais 

18. Desenvolvimento Regional 

19. Energia 

20. Gênero 

21. História, Regiões e Fronteiras 

22. Meio Ambiente 

23. Processos Cooperativos e Associativos 

24. Saúde Animal 

25. Agroalimentos 

26. Saúde Humana 
 

Comissões Permanentes 

27. Mídias e Comunicação da Universidade 

28. Produção Artística e Cultural 

29. Extensão Universitária 
 
5. Da modalidade de apresentação: 
 

1) Todos os estudantes selecionados deverão apresentar seus trabalhos em formato de cartaz (banner) e 
0,80 cm x 1,0 m em formato vertical. 



 

2) O comitê científico selecionará os trabalhos que serão apresentados também oralmente e informará 
oportunamente quais trabalhos foram selecionados e o tempo máximo que cada expositor disporá 
para sua apresentação.  

3) Para cada trabalho, um só autor/expositor participará da jornada por meio deste edital.  

 
6. Da data e local do evento: de 24 a 26 de outubro de 2016, na cidade de São Pedro-SP, Brasil, sob a 
organização da UNESP.  
 
7. Do apoio concedido pela UFG: 
 
a) Será concedido veículo para deslocamento ida e volta, saindo de Goiânia no dia 23 de outubro de 2016 e 
retornando a Goiânia no dia 26 de outubro de 2016.  
b) Será concedida bolsa auxílio alojamento e alimentação no valor de R$ 711,00. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
a) O evento será realizado no Hotel Fazenda Colina Verde (http://www.hotelcolinaverde.com.br/), conforme 
informações disponíveis em: http://unesp.br/arex/jji-2016/hotel/. Conforme esclarecimentos fornecidos pelo 
hotel, seguem os preços da diária com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar): 

apartamento standard: 
triplo: R$ 247,00 – por pessoa por dia 
quádruplo: R$ 237,00 – por pessoa por dia 
quíntuplo: R$ 237,00 – por pessoa por dia 
sêxtuplo: R$ 237,00 – por pessoa por dia 

No caso de apartamento triplo, quádruplo, quíntuplo e sêxtuplo, para efetuar a reserva, é necessário informar 
os dados de todas as pessoas que forem ocupá-lo. 
Pagamento: 30% sinal em depósito bancário e o restante na saída do hotel. 

b) O estudante selecionado deverá fazer um seguro viagem. 

 
8. Dos requisitos para inscrição: 
 

1) ser estudante de graduação da UFG, matriculado e com frequência no primeiro semestre de 2016, e 
não ter conclusão de curso prevista para o final do primeiro semestre de 2016; 

2) ter participado em 2015, com bom desempenho, de algum dos programas previstos no item 3 deste 
Edital; 

3) não ter participado da Jornada de Jovens Pesquisadores da AUGM em anos anteriores; 
4) não ter mais de 35 anos no momento da realização do evento (pode ser incluído o orientador com 

mais de 35 anos, deixando claro que se trata do orientador); 
5) não possuir título de doutorado. 

 
9. Dos documentos necessários para a inscrição: 

 
1) comprovante de matrícula e frequência; 

2) documento de identidade em que conste a data de nascimento; 

3) documento que comprove participação em algum dos programas, conforme o item 3 deste Edital; 

4) formulário de inscrição, cujo modelo será disponibilizado em:     http://unesp.br/arex/jji-2016/ 

        5) resumo e trabalho completo, de acordo com as orientações disponíveis em: 

           http://unesp.br/arex/jji-2016/2016/04/26/submissao/ 

http://www.hotelcolinaverde.com.br/
http://unesp.br/arex/jji-2016/hotel/
http://unesp.br/arex/jji-2016/


 

 
 
 
10. Das inscrições: As inscrições deverão ser realizadas até 17 de junho de 2016.  
 
Todas as inscrições deverão ser encaminhadas SOMENTE para o endereço eletrônico: editaiscai@gmail.com. 
Em assunto, colocar: Edital-22 Jovens Investigadores-AUGM. Anexar a documentação mencionada no item 9 
deste Edital. 
 
MAIS INFORMAÇÕES: editaiscai@gmail.com ou nas Regionais: 
 
 

 Regional Catalão: das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h30, na recepção da Direção, Prédio 
Administrativo. Informações: Fone: (64) 3441-5319, denisufg@gmail.com.  

 Regional Goiânia: das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, na Coordenadoria de Assuntos 
Internacionais (CAI) – Prédio da Reitoria. Informações: Fone: (62) 3521- 1165, 
augm.cai.ufg@gmail.com  

 Regional Goiás: das 9h00 às 12h00 e das 19h00 às 21h00, na Coordenação de Graduação da 
Regional Goiás – Cograd. Informações: alisonufg@yahoo.com.br.  

 Regional Jataí: às quintas e sextas-feiras das 14h00 às 18h00, na COGRAD-CAI, sala 18, Unidade 
Jatobá. Prof. Márcio Issamu Yamamoto. Fone: (64) 9981-0250, cai.rej.ufg@gmail.com. 

 

OBSERVAÇÕES: 
1) O candidato que não apresentar os documentos necessários, de acordo com o item 9 deste edital, será 

considerado desclassificado. 
2) Os candidatos selecionados deverão apresentar comprovante de matrícula referente ao segundo semestre 

de 2016. 
3) A CAI/UFG fará a inscrição dos pré-selecionados por meio da página web das Jornadas. 
 

11. Seleção: 
 
a) Para candidatos às vagas relativas ao PIBIC, PIVIC, PIBITI ou PIVITI: 
 
1) A seleção será feita de acordo a média final obtida pelo estudante, calculada pela avaliação do trabalho final 

e a avaliação da apresentação no Seminário de Iniciação Científica (avaliação referente ao período 
2014/2015). 

2) A seleção estará sob a responsabilidade da coordenação do PIBIC na UFG.  

 
b) Para candidatos às vagas relativas ao PET, PROLICEN ou PIBID: 

1) A seleção será feita de acordo com análise técnica e de mérito do trabalho completo, que receberá uma nota 
de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando-se a relevância do objeto de pesquisa, a bibliografia e os 
resultados. 

2) A seleção será coordenada pela PROGRAD. 

 
c) Para candidatos às vagas relativas ao PROBEC ou PROVEC: 

1) A seleção será feita de acordo com análise técnica e de mérito do trabalho completo, que receberá uma nota 
de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando-se a relevância do projeto e do impacto na formação do 
estudante. 

2) A seleção será coordenada pela PROEC. 

mailto:editaiscai@gmail.com
mailto:editaiscai@gmail.com
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12. Cronograma: 
 

Data Atividade 

Até 17 de junho de 2016 Inscrições, para o endereço eletrônico: editaiscai@gmail.com. Em 
assunto, colocar: Edital-22 Jovens Investigadores-AUGM. Anexar a 
documentação mencionada no item 9 deste Edital. 

14 de julho de 2016 Resultado preliminar publicado no site da CAI (www.cai.ufg.br) 

15 de julho de 2016* Prazo para recurso* 

22 de julho de 2016 Resultado final no site da CAI (www.cai.ufg.br) 

26 de julho de 2016 Para os estudantes selecionados: Prazo final para envio do 
Formulário de Dados Pessoais (ANEXO I) e Declaração de 
Participação (ANEXO II) para o correio eletrônico: 
secretaria.augm.cai.ufg@gmail.com 

30 de setembro de 2016 Para os estudantes selecionados: Prazo final para envio do 
comprovante de seguro viagem para o correio eletrônico: 
secretaria.augm.cai.ufg@gmail.com 

*O candidato que desejar interpor recurso ao resultado preliminar do processo seletivo poderá fazê-lo 
EXCLUSIVAMENTE no dia 15 de julho de 2016, até às 23:59h (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos). O 
recurso deverá ser apresentado em formato PDF e enviado para o correio eletrônico editaiscai@gmail.com. O 
e-mail de recurso deverá ter como ASSUNTO: RECURSO-JJI + PRIMEIRO NOME + ÚLTIMO SOBRENOME do 
candidato.  
 
 
Das disposições finais: 
1) Mais informações: http://unesp.br/arex/jji-2016/ 
2) Casos omissos serão deliberados, conjuntamente, pela CAI, PRPI, PROGRAD e PROEC. 
 

 
 

Goiânia, 3 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 

Ofir Bergemann de Aguiar 
Coordenadora de Assuntos Internacionais 
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