
Nesta terça-feira, 30/08, às 14h, ocorre no 

auditório da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), a reu-

nião para discussão de políticas de periódicos 

científicos para o Estado. O evento tem o 

objetivo de chegar a um consenso sobre essa 

política, criar um novo edital e propor um 

portal mineiro de periódicos. 

A organização da iniciativa é do pesquisador 

Sérgio Dias Cirino, da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), com apoio da FAPE-

MIG, e é destinada a editores de revistas lo-

cais e pesquisadores interessados no tema. “A 

ideia é melhorar a qualidade para concorrer e 

dar visibilidade à produção mineira, contribu-

indo para a circulação do conhecimento”, 

declara Sérgio Cirino.  

Na reunião, o pesquisador apresentará o pro-

jeto Periódicos de Minas Gerais, financiado 

pela Fundação, que mapeia e identifica as re-

vistas científicas da UFMG, informa sobre o 

assunto que elas abordam e quem são seus 

Evento discute políticas de periódicos no 
Estado de Minas Gerais 

 Professores podem inscrever atividades para Seminário P&E de 10 a 
31 de agosto 

Estão abertas as inscrições para proposta de atividades para o 18º Seminário de Pesquisa 

e Extensão da UEMG. 
 
As propostas deverão ser submetidas de 10 a 31 de agosto, na intranet da UEMG, no 
seguinte caminho: 
 
1º - Acesse a página eletrônica da UEMG: www.uemg.br 
2º - Clique em INTRANET. 
3º - Digite o seu MASP e senha. 
4º - Abrirá a página inicial. Clique no menu SISTEMAS, à esquerda da tela. 
5º - Escolha a opção SEMINÁRIO PE. 
6º - Clique em CADASTROS e a seguir escolha a opção de atividade a ser cadastrada. 
7º - Cadastre a proposta de atividade.  
 
Poderão ser cadastradas as seguintes atividades: 

- Mesas-redondas 

- Oficinas 

- Minicursos 

 

Neste ano, as palestras serão sugeridas pelos Comitês Acadêmicos de Organização do 

Seminário - CAOS Regionais.  
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seus editores. A partir dessas informações foram 

criadas diferentes proposições para aumentar a 

visibilidade, capacitar os profissionais, divulgar os 

conteúdos e qualificar os periódicos, possibilitan-

do que a iniciativa seja referência para abranger 

todo o Estado. 

Nesse sentido, a reunião visa propor uma políti-

ca de periódicos para Minas Gerais, com o obje-

tivo de reunir todas as revistas científicas em um 

só espaço, através de um portal de periódicos. 

Além disso, com base na experiência alcançada 

pela UFMG, será possível usar como referência a 

incubadora de periódicos, para auxiliar na qualifi-

cação das revistas científicas. A partir do encon-

tro, os participantes serão convidados para a 

formação de um Grupo de Trabalho que discuti-

rá essas temáticas. 

Data: 30 de agosto 

Horário: 14 horas 

Local: Auditório da FAPEMIG 

 

       Fonte: http://www.fapemig.br 



Núcleo de Mulheres Cla-
rissas, da UEMG Divinó-
polis, completa um ano 

de fundação 
 

O Núcleo de Mulheres Claris-

sas, da UEMG Unidade Divinó-

polis, completa, neste dia 5 de 

agosto, um ano de fundação. 

Em comemoração à data, o 

núcleo realizou, no último dia 

2 de agosto, no gramado do 

bloco 5 da unidade, um encon-

tro com o objetivo de recepci-

onar as calouras e discutir 

temas relacionados a assédio 

na universidade . 

 

A integrante do núcleo Natalia 

Elias, estudante de História na 

unidade, ressaltou o objetivo 

do encontro: “Inauguramos 

um suporte de apoio a meni-

nas que sofreram abusos e 

assédios dentro da universi-

dade, para que os agressores 

sejam denunciados e puni-

dos.  

 

É muito importante saber-

mos que não devemos silen-

ciar qualquer forma de abuso 

e assédio dentro do ambien-

te acadêmico. Foi pensando 

na ajuda e no apoio que po-

demos oferecer às meninas 

que passaram por tais situa-

ções que realizamos este 

evento na UEMG”, comen-

tou. 

 

 

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 

 Besouteria  da UEMG 

Unidade Frutal leva o 
bronze no BatucaMinas  

 
A bateria universitária da 

UEMG Unidade Frutal, Be-

souteria, conquistou o ter-

ceiro lugar no Desafio Mi-

neiro de Baterias | Batuca-

Minas, realizado em Uber-

lândia (MG), no último final 

de semana (19 a 21 de agos-

to).  
O evento reuniu as melho-

res baterias do Triângulo 

Mineiro, com o intuito de 

promover o crescimento 

dos ritmistas das universida-

des mineiras. A estudante 

da UEMG Frutal, Maria Cla-

ra Vargas, que toca agogô, 

lembra com emoção da 

disputa: “Quando você so-

be no palco e vê todo mun-

do gritando, você consegue 

fazer tudo sem errar nada, 

é indescritível!”.  

 
E l a  c o n t a  q u e 

o BatucaMinas era um dos 

eventos mais importantes 

da agenda da Besouteria em 

2016, razão pela qual os 

alunos vinham se doando ao 

máximo nos ensaios: "Valeu 

a pena o estresse, o cansa-

ço e a fome”, comenta Ma-

ria Clara, que aproveitou 

para elogiar a mestre da 

bateria, Carolina Mariano 

Peres: “Ela cobra muito, 

mas ajuda muito também e 

nos passa tranquilidade”.  

Edital Fapemig nº08/2016 - Cooperação Multi-

lateral FAPs/INRIA/CNRS: Apoio a Projetos 

de Pesquisa Científica e Tecnológica 

 

 

Financia propostas científicas, tecnológicas e de ino-

vação nas áreas das Ciências e Tecnologia de Infor-

mação e Comunicação (TIC), elaboradas em conjun-

to por pesquisadores vinculados a Instituições Cien-

tificas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) sediadas 

no Estado de Minas Gerais, pesquisadores franceses 

do INRIA e/ou do INS2i-CNRS, com a possibilidade 

de colaboração de pesquisadores de outros estados 

da federação.  

 

Data Limite: 

30 de setembro de 2016  

 

 

 
Para maiores informações, acesse: http://
www.fapemig.br/pt-br/arquivos/site/chamadas/abertos/

chamada-08-2016-fapemig-inria-cnrs.pdf 

MMA - Prêmio Nacional da Biodiversidade: 2ª 

Edição 

                       

 

 

Reconhece o mérito de iniciativas, atividades e projetos 

que se destacam por buscarem a melhoria do estado 

de conservação das espécies da biodiversidade brasilei-

ra, contribuindo para o alcance das Metas Nacionais de 

Biodiversidade.  

 

 

 

 

 

Data Limite: 

22 de outubro de 2016  

 

 

 
Para maiores informações, acesse: http://

pnb.mma.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/Edital-01-

2016_SBF_MMA_2%C2%BA-PNB-integral.pdf 

EXPEDIENTE CONTATO 


