
Pesquisadores que atuam em áreas relaciona-

das ao envelhecimento populacional têm até o 

dia 26 de setembro para submeter propostas 

no âmbito da Chamada Pública 17/2016.  

 

Desenvolvida no âmbito do Acordo CNPq-

CONICYT, assinado em dezembro de 2015, a 

Chamada tem como referência a perspectiva 

demográfica semelhante, de ambos os países, 

para 2050, e a decorrente urgência da adoção 

de políticas públicas compatíveis com esse 

cenário. Cada uma das instituições deverá 

investir aproximadamente US$ 300 mil dóla-

res na ação. 

 

De acordo com a Organização das Nações 

Unidas, 73,5 milhões de pessoas com 60 anos 

ou mais vivem na América Latina e Caribe, o 

que representa 11,5% da população da região. 

A previsão é que em 2050 esse número che-

gue a 200 milhões, o equivalente a 26% da 

população local. 

 

O apoio propiciado pela parceria envolvendo 

Últimos dias para submissão de propostas da Chamada 
CNPq/CONICYT de envelhecimento populacional 

2ª edição do Prêmio de Estímulo ao Desenvolvimento de  Projetos de 

Pesquisa (PEDP), 2016 

 

O Prêmio de Estímulo ao Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa (PEDP), visa contribuir 
para o fortalecimento da pesquisa e ampliação da produção na UEMG, apoiar docentes pes-

quisadores da instituição, por meio da concessão de prêmio pelo o desenvolvimento de pro-
jetos de pesquisa. 

 
Docentes que tenham sido contemplados com bolsa de iniciação científica e obtido as me-

lhores avaliações, considerando simultaneamente, a pontuação atribuída ao projeto de pes-
quisa e do currículo do pesquisador, nos seguintes editais de iniciação científica promovidos 

pela PROPPG/UEMG, PIBIC/UEMG/CNPq-04/2015, PIBIC AF/UEMG/CNPq-
05/2015, PIBIT/UEMG/CNPq-06/2015, PIBIC/UEMG/FAPEMIG-09/2015 e PAPq/

UEMG-02/2016.  
 

Nesta edição serão concedidos 40 Prêmios de Estímulo ao Desenvolvimento de Projetos 
de Pesquisa (PEDP). 
 

O período de inscrição será de 09/09/2016 até 25/09/2016 
 

Para ter acesso, ao Edital: http://www.uemg.br/noticia_detalhe.php?id=8315 
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as duas agências de fomento destina-se exclusiva-

mente a projetos binacionais de pesquisa científi-

ca, tecnológica e de inovação e busca dar maior 

mobilidade aos pesquisadores envolvidos, além 

de promover a formação de recursos humanos. 

 

Os interessados em participar da Chamada de-

vem encaminhar suas propostas ao CNPq exclu-

sivamente via internet. Cabe ao coordenador do 

projeto da equipe brasileira a submissão da pro-

posta binacional, utilizando o formulário de pro-

postas online, disponível na Plataforma Carlos 

Chagas. 

 

Mais detalhes acerca das condições de submissão 

das propostas, bem como os critérios de elegibi-

lidade e o cronograma da Chamada estão dispo-

níveis aqui: http://www.cnpq.br/web/guest/

chamadas-publicas?

p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpq

portlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detal

ha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulg

acao=6862 
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Seminário de História 

será promovido por Cen-

tro de Memória da Uni-

dade Divinópolis  
 

Idealizado e realizado, a cada 

dois anos, pelo Centro de 

Memória Batistina Corgozinho 

(CEMUD) em parceria com o 

curso de História, ambos da 

UEMG Unidade Divinópolis, o 

Seminário de História e Me-

mória está chegando à sua 

sexta edição, a ser realizada 

entre os dias 26 e 28 de outu-

bro próximo, trazendo como 

título 'História, Cidadania e 

Direitos Humanos'.  

 

A organização do evento in-

forma que a atividade está 

alinhada aos esforços da Uni-

dade em se engajar na luta 

contra o preconceito e a 

intolerância. Relacionando 

política e justiça, as palestras, 

debates, apresentações cul-

turais e grupos de trabalho 

(GTs) previstas na progra-

mação irão abordar a o di-

reito a memória e história, a 

questão ambiental, étnico-

racial, de gênero, violência, 

mídia, política, sistema prisi-

onal, infância e adolescência.   

 

Inscrições podem ser realiza-

das através do link: 

http://divinopolis.uemg.br/

limesurvey/index.php?

sid=94227&newtest=Y&lang

=pt-BR 

 

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- Ibirité realiza 

Curso de Extensão em 
Ecopedagogia e Ecolo-

gia Integral  
 

O Curso de Extensão em 

Ecopedagogia e Ecologia 

Integral, aprovado pelo 

PAEX 01/2016 e coordena-

do pela professora Tatiana 

Maciel, é ministrado toda 

sexta-feira na UEMG – Ibi-

rité, e está estruturado em 

quatro módulos, em um 

total de 80 horas/aula. Até o 

momento já foram ministra-

dos dois módulos, respecti-

vamente "Alfabetização 

Ecológica" e 

"Ecopedagogia". Com pro-

posta teórico-prática, visan-

do seguir as diretrizes conti-

das no PCN sobre Educação 

Ambiental, o curso atende 

aos graduandos em licencia-

tura e a comunidade exter-

na.  

Vale destaque para as ofici-

nas e vivências já realiza-

das, tais como a "Travessia 

do Lugar", seguida da cons-

trução de "Mapas Mentais" 

e as oficinas de "Biomapas", 

com o professor Fabrício 

Ker e "Slow Food: a arte de 

fazer o pão", com Luzia 

Querina, todas no primeiro 

módulo.  

Para mais informações, visi-

te http://www.uemg.br/

noticia_detalhe.php?

id=8358 
  

 

Edital Fapemig nº09/2016 - Redes de Pesquisa 

Científica, Tecnológica e de Inovação 

 

 

Apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e 

de inovação, desenvolvidos em rede, em diferentes 

instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação 

(ICTs) sediadas no Estado de Minas Gerais.  

 
 

Data Limite: 
24 de outubro de 2016.  

 

 

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

abertos/chamada-09-2016-redes-de-pesquisa.pdf 

Fapemig - Participação Individual em Congres-

sos no País e no Exterior                       

 

Possibilitar a participação em congressos de caráter 

científico ou técnico-científico, no país ou no exterior, 

de pesquisadores, autores ou co-autores de trabalhos 

científicos ou tecnológicos formalmente aceitos pela 

comissão organizadora.  

 

Data Limite: 
Fluxo contínuo. A solicitação deve ser apresentada com an-

tecedência mínima de sessenta dias do início da realização do 

evento.  

 

Solicitações que tenham realização prevista para os meses de 

dezembro de 2016, janeiro, fevereiro e março de 2017 deve-

rão ser submetidas até o dia 14 de outubro de 2016.  
 

 

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 

EXPEDIENTE CONTATO 
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