
Estamos com a luz amarela acesa, mas ainda 

não chegamos à vermelha”. Essa foi uma das 

principais conclusões levantadas durante os 

debates e palestras realizados ontem (15/6) 

no Fórum Minas e Mineração no Século XXI 

– Desenvolvimentos e Tecnologias para Sus-

tentabilidade Econômica e Ambiental. A ne-

cessidade iminente de se repensar todo o 

setor de mineração, assim como a premência 

de investimentos em tecnologia e capacitação 

de capital humano também deram a tônica 

do evento. 
O encontro reuniu, durante todo o dia, apro-

ximadamente 250 participantes, entre presi-

dentes e representantes de empresas do se-

tor de mineração, assim como professores e 

estudantes universitários. O Fórum foi uma 

realização da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico de Minas Gerais, do Instituto de 

Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais 

(Indi) e do Banco de Desenvolvimento de 

Minas Gerais (BDMG), em parceria com a 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de 

Investimentos em tecnologia, inovação e 

capacitação são os caminhos debatidos no 

Fórum Minas e Mineração no Século XXI 

Mostra Inova Minas FAPEMIG 2016  

  

A segunda edição da mostra Inova Minas FAPEMIG acontecerá entre os dias 5 e 7 de agosto, 
no circuito cultural da Praça da Liberdade. O objetivo da feira é divulgar, junto à sociedade, 

o esforço realizado pelas universidades, centros de pesquisa e empresas para o desenvolvi-
mento da Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado. Para isso, serão apresentados projetos 

de pesquisa que contribuem para solucionar problemas do nosso cotidiano. 
 

Os projetos que serão apresentados são selecionados por meio de um pitch - vídeo de curta 
duração (no máximo três minutos), que pode ser feito por celular ou câmera comum, no 

qual o pesquisador apresenta seu tema de estudo, impactos e resultados. Pode encaminhar 
material qualquer beneficiário do apoio da FAPEMIG, seja direto (por meio de editais ou 

chamadas de fomento) ou indireto (por meio de ações e projetos mantidos pela Fundação).  
 
Os interessados têm até o, dia 30 de junho, para enviar seu material, que passará por uma 

avaliação. Junto com o pitch, deve ser enviado um formulário de inscrição, com informações 
sobre o projeto. As informações fornecidas no ato da inscrição serão utilizadas para a pro-

dução do anuário da mostra, publicação que traz a descrição de todos os projetos apresen-
t a d o s . 

 
Informações, critérios e formulário de inscrição estão disponíveis em http://www.fapemig.br/

pt-br/visualizacao-de-noticias/ler/615/mostra-inova-minas-fapemig-2016-ja-tem-data-marcada
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Eletrônico da Pesquisa 

do Estado de Minas Gerais (Fapemig). O primei-

ro dos quatro painéis debateu o tema “Para Mi-

nas Gerais: Mineração e Desenvolvimento Eco-

nômico”.  

 

A primeira a falar foi a diretora de Desenvolvi-

mento Tecnológico e Inovação da Associação 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 

Maria Luísa Machado Leal, que focou sua apre-

sentação em questões que precisam ser discuti-

das e resolvidas pelos players do mercado como 

a necessidade de agregar mais valor aos produ-

tos minerais, como produzir mais com menos 

água e menos resíduos, como internalizar o de-

senvolvimento tecnológico pelas empresas multi-

nacionais e como potencializar o capital intelec-

tual acumulado na mineração.  
 

Para ler,na  íntegra: http://www.fapemig.br/

pt-br/visualizacao-de-noticias/ler/626/

investimentos-em-tecnologia-inovacao-e-

capacitacao-sao-os-caminhos-debatidos-no-

forum-minas-e-mineracao-no-seculo-xxi 
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IV Congresso de Ecologia 

movimenta Passos 
 

Em sua quarta edição, o Con-

gresso de Ecologia do Sudoes-

te Mineiro recebeu, na Câma-

ra Municipal de Passos, cerca 

de 250 estudantes, professo-

res e profissionais da área 

para assistirem a palestras e 

apresentações de trabalhos 

nos três dias de atividades (7, 

8 e 9 de junho), quando pude-

ram, ainda, participar de mini-

cursos. 

 

No evento, as áreas aborda-

das foram: Ecologia de Ecos-

sistemas, Gestão e Saneamen-

to Ambiental, Saúde Pública e 

Agroecologia e Agronegócio, 

conduzidas por professores 

qualificados nos assuntos.  

 

A professora Drª Odila Ri-

golin de Sá, coordenadora 

do Curso de Ciências Bioló-

gicas –Bacharelado, desta-

cou a importância do con-

gresso para os estudantes:  

 

“Eles puderam conhecer 

várias áreas e aprofundar 

nos mais variados temas e 

também puderam trocar 

muitas informações em bus-

ca de estágios e de partici-

pação em projetos de pes-

quisa.  

 

Durante o evento, três alu-

nos conseguiram estágio 

com os palestrantes”, finali-

zou Odila. 

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 

Projeto de horta conta 

com o apoio da Univer-
sidade em Ituiutaba 

 
Por meio de iniciativa reali-

zada em parceria da UEMG 

com a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social, 

recentemente, foi iniciado 

em Ituiutaba o projeto da 

horta comunitária do Cen-

tro de Referência de Assis-

tência Social (CRAS) Na-

tal.  

O plantio da horta e sua 

preparação estão sendo 

realizadas com o suporte 

dos alunos do curso de 

Agronomia da UEMG, e o 

auxílio dos adolescentes 

que participam do Projeto 

do Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Víncu-

los.O objetivo maior do pro-

jeto é repassar o conheci-

mento de plantio, isso a fim 

de que os jovens participan-

tes da ação possam reprodu-

zi-lo onde acharem necessá-

rio, sobretudo nos quintais 

de suas residências, utilizan-

do os espaços disponíveis 

para produzirem seu próprio 

alimento.  

 

 Assim que os alimentos da 

horta comunitária estiverem 

prontos para a colheita, se-

rão repassados aos partici-

pantes dos projetos sociais e 

à comunidade, como forma 

de promover o despertar da 

consciência para uma alimen-

tação saudável . 

Edital de Educação Empreendedora para Ins-

tituições de Ensino Superior  
 

O Edital de Chamada Pública destina-se a selecionar e 
apoiar, técnica e financeiramente, propostas de parceria 

com Instituições de Ensino Superior – IES, sediadas no 
estado de Minas Gerais.  

 

Data Limite: 

As inscrições vão até o dia 30 de junho de 2016.  
 

                   Maiores informações, acesse:  

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/

mg/sebraeaz/edital-de-chamada-publica-para-

instituicoes-de-ensino-superior-

mg,d8032bb750c04510VgnVCM1000004c00210a

 Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero - 11ª 

Edição 
                       
 Estimula e fortalecer a reflexão crítica e a pesquisa acerca 
das desigualdades existentes entre homens e mulheres em 

nosso país, contemplando suas interseções com as aborda-
gens de classe social, geração, raça, etnia e sexualidade no 

campo dos estudos das relações de gênero, mulheres e fe-
minismos, e sensibilizar a sociedade para tais questões.                  
 

                        Data Limite: 

                 29 de julho de 2016, às 18h.  

   

Maiores informações, acesse: http://estatico.cnpq.br/

premios/2016/ig/regulamento.html 

EXPEDIENTE CONTATO 

Pesquisadores franceses que estarão em missão no Brasil ( de 15 de junho á 15 de julho). 
  

Pesquisadores franceses, estarão em missão no Brasil a partir de 15 de junho 15 de julho. O objetivo é tornar do conheci-
mento dos nossos professores que se interessam em realizar trabalho de pesquisa em parceria com os franceses já que eles 

estarão no Brasil.    A lista dos professores e área de atuação dos docentes encontra-se, em anexo . 
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