
Você sabia que a nanotecnologia pode ser 

utilizada para uma infinidade de situações, 

inclusive na área da saúde e no setor elétrico? 

E que há um movimento em plena expansão 

no Brasil conhecido como cultura Maker, on-

de o princípio fundamental é a questão de 

indivíduos e coletivos poderem criar ou recri-

ar projetos e parcerias por conta própria? E 

mais, que a FAPEMIG possui programas e par-

cerias para fomentar a Inovação no Estado?  

Esses serão alguns dos temas abordados no 

ciclo de palestras e painéis nos dias 05 e 06 de 

agosto, durante o II Inova Minas FAPEMIG, no 

Circuito Liberdade. 

Os encontros são gratuitos e não há necessi-

dade de inscrição prévia. Acontecerão entre 

10h e 17h, em horários alternados, no 5º an-

dar do Espaço do Conhecimento UFMG. O 

local nomeado como Lounge do Conhecimen-

to será palco de um descontraído bate-papo e 

apresentará tecnologias do futuro na área de 

medicina, dará uma perspectiva sobre o em-

BH no circuito da Ciência, Tecnologia e 
Inovação 

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

 

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG comunica que estão abertas as inscri-

ções para o 18º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG. 

 

As inscrições deverão ser realizadas do dia 01 a 22 de agosto, através do endereço ele-

trônico: www.uemg.br/seminarios. 

 

O 18º Seminário P&E será realizado nos dias 09, 10 e 11 de novembro de 2016, em 4 

polos: 

 

Polo Regional 1, com sede em Belo Horizonte, abrangendo alunos e pesquisadores de 

Belo Horizonte, Diamantina, Ibirité e João Monlevade; 

Polo Regional 2, com sede em Carangola, abrangendo alunos e pesquisadores de Ca-

rangola, Barbacena, Campanha, Leopoldina e Ubá; 

Polo Regional 3 com sede em Passos, envolvendo os alunos e pesquisadores de Pas-

sos, Abaeté, Cláudio, Divinópolis e Poços de Caldas; 

Polo Regional 4 com sede em Ituiutaba, envolvendo os alunos e pesquisadores de Fru-

tal e Ituiutaba. 
 
                                             FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO!  

01/08/2016 Edição 29/16 

Boletim 

Eletrônico da Pesquisa 

preendedorismo dentro das universidades, além 

de esclarecer dúvidas sobre as mudanças e impli-

cações do Marco Legal da CT&I. Ao todo, serão 

14 encontros com temáticas distintas e para to-

dos os gostos, que oferecerão um mix de conhe-

cimento e networking. 

Temas como a Ciência e Tecnologia a serviço da 

saúde, Ambientes de Inovação para a Cultura 

Maker, A nanotecnologia e suas aplicações e Da 

Ideia para o Mercado: Estrutura de apoio a no-

vos negócios serão alguns dos assuntos aborda-

dos. Nesta última, o destaque será a discussão 

sobre a importância dos parques tecnológicos e 

incubadoras para a criação de novos negócios 

para a sociedade.  

 

O painel contará com a presença de Renato Nu-

nes, da Rede Mineira de Inovação (RMI). 

“Trataremos não somente da questão do apoio 

e responsabilidade dos agentes envolvidos, mas 

também da necessidade de dar continuidade aos 

investimentos e seus impactos e oportunidades 

geradas  para o desenvolvimento do Estado”,  

http://www.uemg.br/seminarios
http://www.uemg.br/seminarios/inscricao.php


Faculdade de Engenharia 

lança revista eletrônica 
de artigos acadêmicos 

 

A Faculdade de Engenharia da 

UEMG, em João Monlevade, 

lançou sua primeira revista 

acadêmica, com artigos cientí-

ficos baseados em pesquisa de 

professores e estudantes dos 

quatro cursos oferecidos na 

Unidade: Engenharia Ambien-

tal, Engenharia Civil, Engenha-

ria de Minas e Engenharia Me-

talúrgica. 

 

Segundo o editorial da publica-

ção, a revista "caracteriza-se 

por vislumbrar sua sustentabi-

lidade como ferramenta de 

domínio público para o enri-

quecimento dos estudos e das 

reflexões sobre 

os conhecimentos gerados e 

adquiridos pelo ensino for-

mal, em diálogo com 

os elementos antropológi-

cos, culturais, políticos, soci-

ológicos e econômicos 

que condicionam e, ao mes-

mo tempo, se vulnerabilizam 

perante as ações 

dos métodos científicos e 

acadêmicos e das práticas 

dos profissionais forma-

dos em nossas instituições 

de ensino superior."  

 Um Conselho Editorial foi 

formado a partir do corpo 

discente, bem como uma 

comissão avaliadora dos arti-

gos submetidos, e constituí-

ram a primeira edição da 

Revista.  

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 

UEMG Passos e IFSul-

de Minas realizaram 
congresso de Educação 

Física 
 

Os cursos de Educação 
Física da UEMG Unidade 

Passos e do Instituto Fede-
ral Sul de Minas/Campus 
Muzambinho realizaram 

em conjunto, no mês de 
junho, o 3º Congresso de 

Educação Física e o 2º 
Simpósio de Atividade 

Física e Saúde da Região 

Sudeste.  

 
Os eventos aconteceram 
no município de Muzambi-

nho e tiveram o apoio da 
Sociedade Brasileira de 

Atividade Física e Saúde 

(SBAFS) e da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Esta-

do de Minas Gerais. 

 
O objetivo foi promover 
discussões sobre aspectos 

pedagógicos e socioculturais 
da Educação Física, a biodi-

nâmica do exercício físico e 

a promoção de saúde.  

 
Os temas foram apresenta-
dos em mesas-redondas, 

mini-cursos, palestras, ofici-
nas e apresentações de tra-

balhos científicos.  

Fapemig - Participação Individual em Con-

gressos no País e no Exterior 

 

 

Possibilitar a participação em congressos de caráter 

científico ou técnico-científico, no país ou no exteri-

or, de pesquisadores, autores ou co-autores de tra-

balhos científicos ou tecnológicos formalmente acei-

tos pela comissão organizadora.  

 

 

Data Limite: 
 Fluxo contínuo. A solicitação deve ser apresentada 
com antecedência mínima de 60 dias do início da 

realização do evento.  

 

Para maiores informações, acesse: http://
www.fapemig.br/pt-br/visualizacao-de-divulgacao-cientifica/
ler/359/participacao-individual-em-congressos-no-pais-ou-

no-exterior 

Revista Ciência et Praxis da unidade Passos lança 

chamada para publicação de artigos 

                       

  
A Revista Ciência et Praxis (ISSN: 1983-912X), publicação ci-

entífica interdisciplinar da UEMG – Unidade Passos, abre cha-

mada pública para recebimento de Artigos para edição especial 

com o tema: “Educação, Saúde e Sustentabilidade. O tema bus-

ca estabelecer uma abordagem interdisciplinar, que é o foco 

do periódico, abrangendo todas as áreas do conhecimento, em 

trabalhos originais, de revisão, reflexão, resenhas e relatos de 

experiências. 

 

Data Limite: 

Os trabalhos podem ser submetidos até o dia 18 de se-

tembro de 2016.  
 

 

Para maiores informações, acesse: http://

www.edifesp.fespmg.edu.br/index.php/scientae  

EXPEDIENTE 
CONTATO 

http://www.edifesp.fespmg.edu.br/index.php/scientae
http://www.edifesp.fespmg.edu.br/index.php/scientae

