
A Inter-American Network of Academies of 

Science (IANAS), entidade que congrega 96 
academias de ciência das américas do Nor-

te, Central e do Sul, concedeu diploma de 
mérito ao ecólogo brasileiro José Galizia 

Tundisi, presidente do Instituto Internacio-
nal de Ecologia e Gerenciamento Ambiental 

(IIEGA). 
 
O reconhecimento foi devido à atuação de 

Tundisi à frente do Programa de Águas 
(“Water Programme”) da IANAS, entidade 

que tem como objetivo promover o desen-
volvimento de capacidades para a gestão de 

recursos hídricos, além de pesquisas que 
podem resultar em novas estratégias para o 

setor e ações de educação da sociedade 

sobre o uso das fontes de água existentes. 

 

“O programa colocou em discussão em 

todas as academias de ciência das Américas 
a questão dos recursos hídricos, auxiliando 

Brasileiro recebe honraria da Inter-American 

Network of Academies of Science 

X X I Prêmio Tesouro Nacional - 2016  

  

Idealizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o concurso tem a finalidade de estimu-

lar a pesquisa na área de Finanças Públicas, reconhecendo os trabalhos de qualidade téc-

nica e de aplicabilidade na Administração Pública. Poderão concorrer trabalhos individu-

ais ou coletivos, de candidatos de qualquer nacionalidade e formação acadêmica 

(graduação ou pós-graduação). 

                                                     Temas: 

                                    Política Fiscal  E Contabilidade Pública  

Ficam impedidos de participar: 

I–Trabalhos de autoria dos membros da comissão julgadora e dos responsáveis pela 

execução do concurso lotados na Diretoria de Educação da Escola de Administração 

Fazendária, bem como de seus parentes até terceiro grau; 

II–capítulos de teses ou dissertações que já tenham sido premiados; 

III–trabalhos premiados ou agraciados com menção honrosa em edições anteriores do 

Prêmio STN ou em outros certames congêneres 
 

Para maiores informações, acesse: http://esaf.fazenda.gov.br/assuntos/premios/premios-1/xxi

-premio-tesouro-nacional-2016-principal 
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Eletrônico da Pesquisa 

a montar uma rede de interações entre institui-

ções de pesquisa e de gestão desses recursos 

que, por meio de uma série de atividades e publi-

cações, levou a importantes análises das deficiên-

cias e das perspectivas da área nos países. Além 

disso, a formação de comitês locais para tratar 

da questão ajudou a consolidar as estruturas de 

algumas dessas academias, como as da Nicará-

gua, do Uruguai e da Bolívia”, disse Tundisi, que 

coordenou o Programa de Águas da IANAS de 

2010 a 2015. 

 

Tundisi conduz o projeto “Pesquisas ecológi-
cas de longa duração nas bacias hidrográficas 

dos rios Itaqueri e Lobo e Represa da UHE 
Carlos Botelho, Itirapina, SP, Brasil (PELD)”, 

realizado com apoio da FAPESP.o pesquisador 

é livre-docente em Ecologia pela Universidade de 

São Paulo (USP) e doutor em Ciências pela insti-

tuição, onde também cursou bacharelado em 

História Natural.   

 
Fonte:http://agencia.fapesp.br/

http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/81968
http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/81968
http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/81968
http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/81968


Estudantes de escola pú-

blica de Itaúna visitam 
unidade da UEMG Divi-

nópolis 
 

A UEMG Unidade Divinópolis 

recebeu, no último dia 13 de 

maio, a visita de estudantes do 

3º ano do Ensino Médio da 

Escola Estadual Victor Gonçal-

ves de Souza, de Itaúna. 

 

Os alunos foram recepciona-

dos pela diretora acadêmica da 

unidade, professora Ana Cris-

tina Franco da Rocha Fernan-

des, e pela servidora Virgínia 

Maria Ramos, do Registro 

Acadêmico, que fizeram uma 

apresentação sobre a unidade 

e tiraram dúvidas a respeito 

do Vestibular da Universidade. 

Os alunos visitaram a bibli-

oteca e os laboratórios das 
áreas de Ciências, Comuni-

cação Social, Engenharia e 
Saúde da unidade, além do 

Centro de Memória Profes-
sora Batistina Corgozinho 

(Cemud). 
 

A visita foi acompanhada 

pela professora Teresa Ra-

quel, que leciona Língua 

Portuguesa para a turma. 

“A visita contribuiu para 

que os alunos comecem a 

entender o que é uma Uni-

versidade e a definir os 

cursos que irão fazer”, res-

saltou. 

ACONTECE NAS UNIDADES... 

 EDITAIS ABERTOS... 

Reitor da UEMG:  

Dijon Moraes Júnior  

 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação:  

Para dúvidas, sugestões e críticas sobre o Boletim 

Eletrônico, segue contato: ana.oliveira@uemg.br 

Mestrado em Artes 

consolida cursos stricto 
sensu na UEMG 

 
Até 2008, o único curso de 

pós-graduação stricto sensu 

oferecido pela Instituição era o 

Programa de Mestrado e Dou-

torado em Engenharia de Ma-

teriais – REDEMAT,  

 

A partir dessa data, a UEMG 

vem desenvolvendo esforços e 

contratando docentes com 

doutorado, visando estabelecer 

condições para criação de 
cursos próprios de pós-

graduação stricto sensu. Como 

resultado dessas iniciativas, 

foram criados os Mestrados de 

Educação e de Design, em 

2009, o Doutorado em Design 

e, mais recentemente, o Mes-

trado em Artes. Esses dois 

últimos cursos iniciaram ativida-

des em 2015.o Mestrado em 

Artes da UEMG, que reuniu 

pela primeira vez a expertise 

de duas Unidades Acadêmicas 

– a Escola Guignard e a Esco-

la de Música – para a elabora-

ção conjunta de um curso 

que tem como proposta a 

compreensão do que a arte 

apresenta em comum em 

todas as suas linguagens. 

 

 Os entendimentos do corpo 

docente interdisciplinar cria-

ram as duas linhas de pesqui-

sa atualmente oferecidas: 

dimensões teóricas e práticas 

da produção artística e Pro-

cessos de formação, media-

ção e recepção  

Convocatória EBW+ | Bolsas para doutorado 

sandwich na Europa  
 
Nesta Convocatória, estão disponíveis bolsas para estu-

dantes brasileiros de doutorado que desejem realizar 

um período de estudos/investigação de um ou dois semes-

tres na Europa. Para serem elegíveis, os estudantes devem 

estar matriculados num curso de doutorado na área de 

Artes Criativas ou Engenharia/Tecnologia numa 

Instituição de Ensino Superior do Brasil. 

 

Data Limite: 
      INSCRICOES/3ª CHAMADA: 29.04.2016 A 

31.08.2016 

               Maiores informações, acesse:  

                         http://ebwplus.up.pt  

Canada-Latin America-Caribbean Zika Virus Pro-

gram  

 
Oportunidade de financiamento para projetos conjuntos 
sobre o vírus Zika financiada pelo Centro de Pesquisas para 
o Desenvolvimento Internacional (IDRC) em parceria com 

o Institutos de Pesquisa em Saúde do Canadá (CIHR).  
                         

                          

                       Data Limite: 

                             12/07/2016  

              Maiores informações, acesse:  

 h t tp s : / /www . re se ar chne t - re che r chenet . c a / rn r16 /

v i e w O p p o r t u n i t y D e t a i l s . d o ?

b r o w s e -

Arc=true&fodAgency=CIHR&org=CIHR&progCd=10691&vie

w=browseArchive&language=E#description1 

EXPEDIENTE CONTATO 

                    DIVULGADO EDITAIS DO CNPQ 2016: PIBIC; PIBIC/AF E PIBITI  

 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação  divulga pacote para seleção de Projetos de Pesquisa para recebimento de 

bolsas.  As inscrições estarão abertas no período de 16 maio a 03 de junho de 2016.  

                          Para ler o edital na íntegra, acesse: http://www.uemg.br/pesquisa.php 

http://ebwplus.up.pt

