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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

GABINETE DO REITOR 

SECRETARIA DE APOIO INTERNACIONAL – SAI 

 

ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDÉU – AUGM 
PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE JÓVENES INVESTIGADORES 

“PROYECTANDO EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN” 
Desafíos interdisciplinarios en la investigación en tiempos de pandemia y 

proyecciones futuras. 

 

EDITAL 006/2020-SAI 

 

A Secretaria de Apoio Internacional (SAI) da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM) informa que estão abertas as inscrições para seleção de trabalhos de 

estudantes da UFSM interessados em participar do Primeiro Encontro Virtual de Jovens 

Investigadores da Associação de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). O processo 

ocorrerá de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital e com as disposições da 

convocatória, disponível em: http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/convocatoria-a-

trabajos-encuentro-virtual-de-jovenes-investigadores-de-augm/. O evento será realizado 

de forma virtual de 27 a 29 de outubro de 2020. 

 

1. Objetivo 

O objetivo da chamada é selecionar trabalhos da UFSM para o Primeiro Encontro Virtual 

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 UFSM com até 35 anos de idade. 

 

 

http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/convocatoria-a-trabajos-encuentro-virtual-de-jovenes-investigadores-de-augm/
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/convocatoria-a-trabajos-encuentro-virtual-de-jovenes-investigadores-de-augm/
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3. Cronograma 

Datas e Prazos Atividade 

30/09/2020 Publicação do Edital 

De 30/09/2020 a 05/10/2020 Inscrições na UFSM (item 8) 

06/10/2020 Seleção dos trabalhos na UFSM (item 12) 

Até 07/10/2020 Divulgação dos trabalhos selecionados (item 13) 

Até 08/10/2020 
Prazo para os alunos selecionados enviarem os trabalhos 
completos para a SAI (item 14.1) 

09/10/2020 
Envio das inscrições dos trabalhos selecionados para USACH 
(item 13.1) 

 

4. Temas dos trabalhos 

Conforme regulamento do evento, os trabalhos devem corresponder aos seguintes 

eixos temáticos:  

a) Desafíos interdisciplinarios en la investigación en tiempos de pandemia y 

proyecciones futuras; 

b) Humanidades; 

c) Ciencias Exactas; 

d) Ciencias de la Vida. 

 

4.1. Formatação e apresentação 

Estabelecer-se-ão como base para apresentação dos trabalhos e seus resumos o 

seguinte formato e especificações:  

a) O resumo deverá ter mínimo de 300 e máximo de 500 palavras; 

b) Letra: Times New Roman; 

c) Tamanho: 12; 

d) Espaçamento: simples; 

e) O trabalho deve ter, pelo menos, resultados parciais; 

f) O trabalho deverá ser apresentado apenas por um aluno, que o apresentará 

individualmente, caso seja selecionado, em modo virtual. 

 

5. Vagas 

Será submetido pela UFSM 01 (um) trabalho por eixo temático, totalizando até 04 (quatro) 

trabalhos. 
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6. Duração do evento 

O evento terá duração de 3 (três) dias, entre 27 e 29 de outubro de 2020. 

 

7. Requisitos para a candidatura 

a) Ser estudante de graduação ou pós-graduação da UFSM (regularmente matriculado) e 

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

desenvolvimento tecnológico na UFSM; 

b) 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 no território nacional, maior de 18 anos e ter idade 

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

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

doutorado; 

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

nos últimos 12 meses e não apresentar pendência institucional; 

e) Ter idade igual ou inferior a 35 anos. 

 

8. Inscrições 

As inscrições serão recebidas no período de 29 de setembro de 2020 até às 23h59min 

de 05 de outubro de 2020, exclusivamente através do e-mail sai.augm@ufsm.br, com o 

assunto: “Inscrição para Convocatória - PRIMEIRO ENCONTRO VIRTUAL DE JOVENS 

INVESTIGADORES”. No ato da inscrição, deve ser feita a indicação do eixo temático 

escolhido. Os(as) candidatos(as) que não atenderem aos requisitos deste Edital ou não 

apresentarem a documentação necessária, não terão a candidatura homologada e serão 

considerados desclassificados. 

 

9. Documentos necessários para a inscrição  

a) Resumo do trabalho;  

b) Comprovante de matrícula;  

c) Histórico escolar completo e atualizado (gerado no Portal do Aluno ou emitido pelo 

DERCA);  

d) Cópia do RG e CPF;  

e) Comprovante de Média Geral Acumulada (para estudantes de graduação). 

 

 



4 

10. Procedimento para inscrição  

a) O(a) candidato(a) deverá enviar o e-mail de candidatura para sai.augm@ufsm.br e 

anexar todos os documentos solicitados neste Edital (item 9);  

b) Com exceção do resumo, os(as) candidatos(as) deverão enviar os demais documentos 

exigidos neste Edital em formato “.pdf”. Não serão aceitos documentos ilegíveis ou 

digitalizados de forma inadequada. A legibilidade e qualidade dos documentos é de 

responsabilidade do(a) candidato(a).  

 

11. Situação da inscrição:  

a) Ao enviar a inscrição, esta ficará com situação confirmada;  

b) Após o término do prazo de inscrição, a SAI analisará a documentação, 

desclassificando as que se apresentarem incompletas ou inelegíveis. 

 

12. Seleção dos trabalhos na UFSM 

12.1. As indicações dos trabalhos irão acontecer por eixo temático (01 trabalho por eixo, 

totalizando até 04 trabalhos), de modo que o trabalho do(a) candidato(a) mais bem 

pontuado em cada eixo será selecionado para ser indicado pela UFSM. 

12.2. Os(as) candidatos(as) serão classificados(as) obedecendo a seguinte ordem de 

critérios: 

a) Maior MGA (estudantes de graduação) ou maior conceito médio (estudantes de 

pós-graduação). O conceito médio será expresso por um valor numérico, obtido 

pela média de números (notas) equivalentes a cada conceito, conforme segue: 

 

Conceito Nota 

A 10 

A- 9 

B 8 

B- 7 

C 6 

C- 5 

D 4 

D- 3 

E 2 

E- 1 

 

mailto:sai.augm@ufsm.br
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b) Maior porcentagem de integralização do curso; 

c) Se houver empate, será selecionado o candidato de maior idade, respeitando-se o 

limite de 35 anos até a data de início do evento.  

 

12.3. A seleção de até 04 trabalhos, sendo até 01 por eixo, obedecerá a seguinte 

prioridade: 

a) Trabalho 1: trabalho submetido por estudante de graduação melhor classificado, 

independente de eixo temático; 

b) Trabalhos 2, 3 e 4: trabalhos submetidos pelos(as) estudantes melhores 

classificados(as) na classificação geral (item 12.2), independente de serem 

oriundos de graduação ou pós-graduação, dentro de cada eixo temático 

(excetuando o eixo temático contemplado pela alínea „a‟). 

12.4. Os melhores classificados em cada eixo temático terão sua candidatura 

encaminhada para a USACH, organizadora do evento em parceria com a Secretaria 

Executiva da AUGM.  

 

13. Divulgação dos resultados  

O resultado desta seleção será publicado na página da SAI/UFSM até 07 de outubro de 

2020.  

13.1. A SAI encaminhará os trabalhos selecionados para a USACH, organizadora do 

evento junto com a Secretaria Executiva da AUGM, até o dia 09 de outubro de 2020, 

prazo final para envio das candidaturas selecionadas. 

 

14. Responsabilidades dos participantes  

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.  

14.1. Os(as) candidatos(as) selecionados(as) deverão encaminhar o trabalho completo 

através do e-mail sai.augm@ufsm.br, até às 23h59min do dia 08 de outubro de 2020.  
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15. Disposições finais  

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

“Primer  Encuentro Virtual de Jóvenes Investigadores” realizada pela SAI/UFSM com 

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

estabelecer-se-á desde o momento do envio da inscrição. 

15.2. O(a) estudante não poderá alegar desconhecimento da normas e critérios 

explicitados no presente Edital. 

15.3. A eventual divergência de entendimento, esclarecimento ou interpretação em 

relação a qualquer das normas, e/ou regras, e/ou critérios, e/ou disposições presentes 

neste Edital deverá ser esclarecida pelo e-mail sai.augm@ufsm.br. 

15.4. 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 o(a) candidato(a). 

15.5 Não há previsão de custeio de despesas ou de auxílio de qualquer natureza para 

participação neste evento. 

15.6. Casos omissos serão deliberados pela SAI. 

 

 
 

Santa Maria, 30 de setembro de 2020. 
 
 
 
 

 
Érico Marlon de Moraes Flores 

Assessor do Reitor na Secretaria de Apoio Internacional 
Delegado Assessor da AUGM na UFSM 

 
 
 

Paola de Azevedo Mello 
Assessora Adjunta do Reitor na Secretaria de Apoio Internacional 

Delegada Assessora suplente da AUGM na UFSM 
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