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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 
JOINT WORKSHOP OF JUNIOR RESEARCHER – CG - AUGM 

 

EDITAL 002/2019-SAI 

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

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

alunos(as) Doutorado e Pós-Doutorado da UFSM, interessados em participar do evento 

“JOINT WORKSHOP OF JUNIOR RESEARCHER – CG – AUGM (JWJR-CG-AUGM)”. O 

processo de pré-seleção, dos(as) participantes, pela UFSM, ocorrerá de acordo com os 

critérios estabelecidos neste Edital. O evento será realizado na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre, no dia 10 de maio de 2019. 

 

1.Público alvo 

Alunos(as) de Doutorado e Pós-Doutorado, regularmente matriculados(as) ou 

vinculados(as), respectivamente, a Programas de Pós-Graduação da UFSM. 

 

2. Cronograma 

Previsto Atividade 

19/02/2019 Divulgação do Edital 

De 19 a 27/02/2019 Inscrições na UFSM 

De 28 a 08/03/2019 Pré-seleção dos trabalhos na SAI/UFSM 

11/03/2019 Divulgação dos trabalhos pré-selecionados pela SAI/UFSM 

12/03/2019 Prazo para recurso dos trabalhos selecionados 

13/03/2019 Resultado final da pré-seleção dos trabalhos na SAI/UFSM 

15/03/2019 Envio das inscrições dos trabalhos selecionados para a organização 

do JWJR-CG-AUGM 

29/03/2019 Divulgação dos trabalhos selecionados pela organização JWJR-CG-

AUGM 
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Outras etapas poderão ser divulgadas posteriormente conforme orientações da 

organização do evento. 

 

3. Sobre o evento 

A Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) e o Coimbra Group 

Universities (CG), o primeiro encontro conjunto para jovens investigadores, com tema 

principal a “Sustentabilidade”. 

3.1 O referido evento tem como objetivo revisar e discutir diferentes enfoques da 

América Latina e Europa a partir do ponto de vista de estudantes de Doutorado e Pós-

Doutorado, com vistas a promoção de um futuro sustentável nestas sociedades. 

3.2 Informações sobre o evento podem sem encontradas na página oficial do evento, 

disponível em http://grupomontevideo.org/jwjr/ ou na página da AUGM disponível em 

3.3. Outras informações podem ser solicitadas diretamente à organização do evento 

pelo correio eletrônico nicolas.maillard@relinter.ufrgs.br. 

 

4. Temas dos trabalhos 

 O Evento terá como tema principal a “Sustentabilidade”. Incluindo os seguintes 

tópicos: 

• Governança e desenvolvimento sustentável; 

• Sustentabilidade ambiental, social e econômica; 

• Sustentabilidade e infraestrutura; 

• Agricultura sustentável; 

• Estratégias eticamente sustentáveis; e 

• Representações da sustentabilidade ecológica e social. 

 

5. Modalidade de apresentação 

Os(as) participantes terão 20 minutos para exposição oral, em inglês. Por iniciativa da 

organização do evento, poderão haver outras formas de organização. 

 
6. Vagas 

Serão submetidos pela UFSM até 05 (cinco) vagas, priorizando-se a diversificação de 

áreas do conhecimento na UFSM. O número de vagas de que a UFSM dispõe poderá 

ser ampliado pela organização do evento. 

 

7. Despesas referentes ao evento 
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7.1. A SAI/UFSM oferecerá transporte institucional de ida e volta (Santa Maria/Porto 

Alegre). 

7.2. O(a) aluno(a) é responsável por custear as demais despesas de sua participação 

no evento. 

8. Requisitos para candidaturas 

a) Ser aluno(a) de Doutorado e Pós-Doutorado, regularmente matriculado(a) ou 

vinculado(a), respectivamente, a Programas de Pós-Graduação da UFSM e autor(a) 

e/ou coautor(a) de um trabalho de Ensino, Pesquisa, Extensão ou Desenvolvimento 

Tecnológico na UFSM. 

b) Estar com vínculo com o respectivo Programa de Pós-Graduação da UFSM até a 

data do referido evento.  

c) Concordância do(a) orientador(a) ou, na ausência deste(a), do(a) coordenador(a) do 

respectivo Programa de Pós-Graduação (Anexo I). 

 

9. Inscrições 

 As inscrições devem ser encaminhadas pelo portal de inscrições da UFSM, disponível 

em: https://portal.ufsm.br/concursos/inscricao/opcoes.html?edicao=3806, mediante o 

preenchimento completo do formulário de inscrição online. 

8.1. Será aceita somente a inscrição de 01 (um) trabalho por candidato(a). 

8.2. Será aceita somente 01 (uma) inscrição por trabalho. 

 

10. Documentos necessários para inscrição 

a) Currículo Modelo Lattes/CNPq resumido, compreendendo o período de 01 janeiro 

de 2015 até o presente; 

b) Resumo expandido do trabalho, em inglês, com no máximo 500 (quinhentas) 

palavras ou 02 (duas) páginas, incluindo uma reflexão sobre como sua investigação 

aborda um ou mais temas do evento (item 04). Anexar o arquivo em “pdf” durante a 

submissão. 

c) Comprovante de matrícula, ou comprovante de vínculo com Programa de Pós-

Graduação para candidatos(as) de Pós-Doutorado; 

d) Histórico escolar completo, atualizado (gerado no Portal do Aluno ou emitido pelo 

DERCA); 

d) Cópia do RG e CPF; 

e) Declaração de Ciência (Anexo I); e 
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f) Comprovante do vínculo a projeto registrado na UFSM, obtido no GAP do seu centro 

ou Portal do Aluno. 

 

11. Período de inscrição 

As inscrições deverão ser realizadas de 19 de fevereiro de 2019 até as 23h59min de 27 

de fevereiro de 2019, através do portal de inscrições no endereço: 

https://portal.ufsm.br/concursos/inscricao/opcoes.html?edicao=3806 

11.1. Procedimento para inscrição 

a) O(a) candidato(a) deverá preencher o formulário de inscrição online e anexar os 

documentos solicitados neste Edital (item 10); 

b) Os(as) candidatos(as) deverão enviar os demais documentos exigidos nesta 

convocatória, em formato “.pdf”. Não serão aceitos documentos inelegíveis ou 

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

responsabilidade do(a) candidato(a).  

11.2. 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 apresentarem documentação incompleta ou inelegível. 

 

12. Seleção 

A SAI/UFSM realizará a pré-seleção das candidaturas de acordo com seus 

mecanismos internos de avaliação, levando em conta as proposições da presente 

convocatória e regulamento do evento, conforme os seguintes critérios: 

a) Relevância do tema do trabalho; 

b) Enquadramento do assunto do trabalho em um dos temas expostos no item 04 

desta convocatória; 

c) Prioridade para quem ainda não participou de eventos anteriores promovidos pela 

SAI/UFSM, nos últimos 02 anos; 

12.1. Os(as) candidatos(as) que não atenderem aos requisitos desta convocatória ou 

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

serão considerados desclassificados. 

 

13. Divulgação do resultado da pré-seleção 

O resultado desta pré-seleção será publicado na página da SAI/UFSM, conforme 

cronograma desta convocatória. 
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13.2. Os trabalhos selecionados serão encaminhados pela SAI para a organização de 

evento. 

 

14. Recurso 

O recurso contra o resultado da pré-seleção poderá ser interposto junto à SAI, via e-

mail para sai.augm@ufsm.br  até 12 de março de 2019. 

13.1. O recurso deve ser claro e objetivo, indicando a discordância com o(s) critérios do 

edital, programa ou resolução avaliados. Não serão aceitos recursos com matéria 

diversa do edital. 

 

15. Seleção final 

  A seleção final será realizada pela organização do evento e divulgada na data prevista 

de 29 de março de 2019 na página oficial do evento, disponível em 

http://grupomontevideo.org/jwjr/ e, também, na página da SAI disponível em 

https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/sai/. 

 

16. Responsabilidades dos participantes selecionados 

a) Ler atentamente e cumprir as normas deste Edital e do evento; 

b) Apresentar na SAI documentos, adicionais, caso solicitado. 

c) Atender demandas não previstas, relativas ao evento 

d) Com exceção do transporte que será fornecido pela SAI/UFSM, o(a) candidato(a) é 

responsável por custear todos os gastos implicados na sua participação no evento. 

 

17. Disposições finais 

17.1. A concordância plena do(a) candidato(a) à pré-seleção para participação no evento 

“JOINT WORKSHOP OF JUNIOR RESEARCHER – CG - AUGM”, realizada pela 

SAI/UFSM, com todas as regras, normas, critérios e outras disposições contidas no 

presente Edital, estabelecer-se-á desde o momento do envio da candidatura; 

17.2. Em hipótese alguma poderá o(a) estudante alegar desconhecimento da normas e 

critérios explicitados no presente Edital; 

17.3. A eventual divergência de entendimento ou interpretação em relação à quaisquer 

das disposições presentes neste Edital deverá ser esclarecida por e-mail 

sai.augm@ufsm.br  

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

mailto:sai.augm@ufsm.br
mailto:sai.augm@ufsm.br
mailto:sai.augm@ufsm.br
mailto:sai.augm@ufsm.br
mailto:sai.augm@ufsm.br
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candidato(a). Dados incorretos ou incompletos, ausência de assinaturas ou de 

quaisquer dos documentos exigidos, bem como o não atendimento aos requisitos 

dispostos neste Edital, desqualificarão o(a) candidato(a). 

17.5. A SAI não se responsabiliza por indisponibilidade e erros no envio da inscrição, 

ocasionados pelo provedor do(a) candidato(a) ou que não sejam do sistema da UFSM. 

17.6. Caso o(a) candidato(a) não consiga enviar a inscrição por algum tipo de erro de 

sistema, deverá fazer um registro (“print”) da tela com a mensagem de erro, data e 

horário do ocorrido e enviar para o e-mail sai.augm@ufsm.br, para que a situação seja 

verificada. 

17.7. Esclarecimentos devem ser encaminhados apenas para o endereço eletrônico 

sai.augm@ufsm.br. 

17.8. Casos omissos serão deliberados pela SAI. 

 
 
 
 

Santa Maria, 19 de fevereiro de 2019 
 
 

 
 

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 - Secretaria de Apoio Internacional 
Delegada Assessora suplente da AUGM na UFSM 
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