
A Assessoria de Relações Internacionais da 

UEMG, atendendo a demanda da PROPPG, 

motivada por pesquisadores da Universida-

de,  conseguiu finalizar o registro da institui-

ção no ECAS, PADOR e PIC, essenciais para 

registro de candidaturas a diversos fomentos 

na União Europeia, como o Horizon 2020. 
 
O ECAS (European Commission Au-

thentication Service) é o Serviço de Au-

tenticação da Comissão Europeia e permite 

acessar uma grande variedade de sistemas de 

informação da Comissão Europeia, utilizando 

o mesmo nome de utilizador e a mesma se-

nha. A UEMG tem agora um login e senha 

para acesso, que serão utilizados quando do 

envio de propostas. 
  

O Potential Applicant Data On-Line 

Registration (PADOR) é o sistema on-line 

no qual as organizações potencialmente 

candidatas para apresentação de propostas 

registram e atualizam regularmente 

informações sobre o seus perfis (parte legal, 

Efetivação cadastro UEMG no ECAS e 
PADOR (União Européia)  

Preparativos para o 18º Seminário de Pesquisa e Extensão – P&E  

O 18º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG será realizado nos dias 9, 10 e 11 de no-

vembro de 2016 e, nessa edição, estamos experimentando novo formato, em busca de modelo 

que se adeque à realidade da Universidade, considerando seus 21.127 alunos, 1.575 professores, 

nas 18 cidades espalhadas e 7 polos de Ensino à Distância pelo Estado.  Os preparativos já foram 

iniciados e o regulamento para as inscrições, bem como a estrutura básica do evento, serão di-

vulgados em breve. 

 

Em função do tempo escasso, o período de inscrições será curto, por isso, preparem 

desde já seus resumos. 

 

O resumo de pôsteres deverá ter, no mínimo, 1.500 (mil e quinhentos) e, no máximo, 2.000 

(dois mil) caracteres e abranger o conteúdo abaixo, na forma de texto corrido, sem escrever os 

subtítulos dos itens: 
 
Introdução: Visão geral sobre a investigação com definição do objeto do trabalho, fundamenta-
ção teórica, relevância da pesquisa; 
Metodologia: Descrição sucinta da forma pela qual o trabalho foi realizado (método de amos-
tragem; parâmetros considerados; tamanho da amostra; procedimentos/ estratégias de coleta e 
análise dos dados); 
Resultados Parciais ou Finais; Discussão.   
                                    
                                           PREPAREM SEUS RESUMOS!  
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informações sobre o seus perfis (parte legal, 

financeira, etc). A informação registrada no 

PADOR é utilizada pela Comissão Europeia 

(ECAS) durante a avaliação das candidaturas, 

bem como para verificar a elegibilidade das 

organizações que participam de chamadas de 

propostas.  

 

O programa PADOR facilita o processo de can-

didatura para as organizações, pois eles não são 

obrigados a voltar a apresentar estas informa-

ções separadamente cada vez que participarem 

de uma chamada. Simplesmente se indica o nú-

mero único de identificação da instituição, cha-

mado de identificação EuropeAid (número PA-

DOR), em suas várias formas de candidatura. Os 

estudos científicos e projetos da instituição que 

desejem concorrer ficam expostos no sistema 

para que possam receber financiamento de ou-

tras organizações, caso as mesmas se interessem.  

 

Esse primeiro passo institucional favorecerá o 

acesso de nossos pesquisadores a novas fontes 

de fomento. 



Tribo Indígena Xacuru 

Kiriri recebe represen-
tantes de Pedagogia da 

UEMG Campanha  
 

Alunos do 1º e 2º período do 

curso de pedagogia visitaram a 

Tribo Indígena na cidade mi-

neira de Caldas. Os Xucurus- 

Kuririn, tribo original do muni-

cípio de Palmeira dos Índios, 

no estado de Alagoas, provêm 

da união de duas etnias distin-

tas, Xucuru e Kariri.  

 

Fugindo de muitos conflitos de 

terras e por morte de indíge-

nas, vieram em 1998 para Mi-

nas Gerais. 

 

 Ainda em 1998, a tribo solici-

tou a FUNAI a compra de uma 

propriedade no estado. Em 

2001, o órgão indigenista 

oficial, na tentativa de assen-

tar definitivamente o grupo, 

destinou uma fazenda no 

município de Caldas, distante 

20 km de Poços de Caldas 

para permanência do grupo.  

 

Espera-se através da vivencia 

implementada, ampliar o 

conhecimento dos acadêmi-

cos acerca do tema “O sujei-

to e sua identidade” bem 

como promover reflexão 

sobre seu papel de cidadão 

pedagogo na contemporanei-

dade.  

ACONTECE NAS UNIDADES... 

 EDITAIS ABERTOS... 

Reitor: Dijon Moraes Júnior   
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação: 

Terezinha Abreu Gontijo  
Editoração: Ana Carolina de Oliveira  

Para dúvidas, sugestões e críticas sobre o Boletim 

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

Estudantes de Design 

de Moda, da Unidade 
Passos, aprovam artigo 

em colóquio nacional  
 

Os universitários Izabela 

Lorrayne Ferreira e Leonar-

do Junio de Sousa Pereira 

do curso de Design-Moda 

da Uemg Unidade Passos 

tiveram um artigo aprovado 

para o 12º Colóquio de 

Moda – 9ª Edição Internaci-

onal e 3º Congresso de 

Iniciação Científica em De-

sign e Moda 2016, que será 

realizado entre os dias 11 e 

14 de Setembro em João 

Pessoa (PB), no Unipê - 

Centro Universitário de 

João Pessoa.  
O Colóquio de Moda é o 

maior congresso científico da 

área no Brasil e se apresenta 

como espaço de intercâmbio 

acadêmico entre estudantes, 

pesquisadores e professores 

de vários Cursos de Gradua-

ção e Programas de Pós-

Graduação, além de profissio-

nais de áreas afins.  

 
Valorizando a diversidade 

cultural, a proposta do even-

to é a de que ele seja realiza-

do em diferentes cidades do 

país, inclusive para envolver 

não apenas profissionais da 

Moda e do Design, mas tam-

bém da História, Psicologia, 

Sociologia, Economia, Admi-

nistração, Marketing, Publici-

dade, Jornalismo e Artes Plás-

ticas.  

Edital Capes nº 18/2016 - Programa de Douto-

rado Pleno no Exterior 
 

 

 

Oferecer bolsas de Doutorado Pleno, como alterna-

tiva complementar às possibilidades ofertadas pelo 

conjunto dos programas de pós-graduação no Brasil.  

 

 

 

Data Limite: 

30 de agosto de 2016  
 

   

 

Para maiores informações, acesse: http://
w w w . c ap e s . g o v . b r / i m a ge s / s t o r i e s / d o w n l o a d /

editais/01072016-Edital-n18-Doutorado-Pleno.pdf 

Edital Capes nº 19/2016: Programa de Doutorado 

Sanduíche no Exterior (PDSE) 

                       

  

 

Oferecer bolsas de estágio em pesquisa de doutorado no 

exterior de forma a complementar os esforços despendi-

dos, pelos programas de pós-graduação no Brasil, na for-

mação de recursos humanos de alto nível para inserção 

nos meios acadêmico, de ensino e de pesquisa no país.  

 

 

Data Limite: 

                       30 de setembro de 2016 
     

 

   

Para maiores informações, acesse: http://

www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/12072016-

edital-n-19-PDSE.pdf 

 

 

EXPEDIENTE 
CONTATO 


