
Divulgados editais para seleção de projetos de pesquisa que receberão bolsas do Progra-

ma Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBIC/UEMG/FAPEMIG 

e para o Programa Institucional de Iniciação Científica Júnior – BIC JR.  

 

Poderão se candidatar às bolsas do presente edital projetos de pesquisa elaborados e 

apresentados por professores das Unidades da UEMG de Barbacena, Campanha, Caran-

gola, Cláudio, Diamantina, Divinópolis (incluindo Abaeté), Frutal, Ibirité, Ituiutaba, João 

Monlevade, Leopoldina, Passos, Ubá e do Campus BH: Escola de Design, Escola de Músi-

ca, Escola Guignard, Faculdade de Educação (incluindo Poços de Caldas) e Faculdade de 

Políticas Públicas.  

 

A indicação do bolsista pelo professor orientador, deverá ser realizada no momento da 

inscrição da proposta. 

 

A concessão de bolsa dependerá de confirmação, pela FAPEMIG, da cota disponibilizada 

à Universidade para os Editais, e será divulgada na página eletrônica da UEMG posterior-

mente. 

 

       Período das inscrições: 27 setembro a 21 de outubro de 2016.  

 

Os editais encontram-se na página da UEMG, no link: http://www.uemg.br/noticia_detalhe.php?

Divulgados os Editais 07/2016 PIBIC/UEMG/FAPEMIG e 08/2016 BIC 
JR - UEMG/CNPq/FAPEMIG  

ALMG promove debate público sobre impacto 
do Código de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Nesta sexta-feira, 7 de outubro, acontece o 

Debate Público Desenvolvimento Econômi-

co-Social de Minas Gerais: o impacto do 

Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

promovido pela Comissão de Desenvolvi-

mento Econômico da Assembleia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais (ALMG).  

As discussões acontecerão no Plenário da 

ALMG. Um dos conferencistas  do debate é 

o presidente da Fundação de Amparo à Pes-

quisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), 

Evaldo Vilela. Para participar, não é preciso 

se inscrever. 

O Debate Público é uma das modalidades 

de eventos criados pela ALMG para discutir 

temas de repercussão na vida do Estado ou 

do País, que possam contribuir no aperfei-

çoamento da ação legislativa, dentro da polí-

tica de interlocução do Legislativo mineiro 
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com a sociedade. O evento será dividido em duas 

partes, uma expositiva e outra de debates. Tem 

como objetivo qualificar o debate sobre a regula-

mentação do novo marco regulatório no Estado 

de Minas; incluir em ambiente de sinergia e trans-

parência todos os afetados pelo novo marco regu-

latório; reconstruir o cenário da política em ciên-

cia, tecnologia e inovação do estado de minas ge-

rais; e sinalizar gargalos à harmonização de ações 

governamentais afetadas pelo novo Código de 

Ciência, Tecnologia e Inovação.  

 

Evento: Debate Público Desenvolvimento Econô-

mico-Social de Minas Gerais: o impacto do Código 

de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Data: 7/10/2016 

Local: Plenário 

Autoria do requerimento do debate: Comis-

são de Desenvolvimento Econômico 

 

Fonte: http://www.fapemig.br 

http://www.uemg.br/noticia_detalhe.php?id=8419


Estudantes da UEMG 

Guignard estão em expo-

sição na Galeria de Arte 

do BDMG Cultural  

 
Duas exposições individuais 

inauguram, entre esta sexta 

(30) e o dia 2 de novembro, o 

programa Mostra BDMG. Tra-

tam-se das séries “Quase Pre-

senças”, de Sabrina Hemmi, e 

“Caça, a Raposa”, de Lucas 

Emanuel.  

Em cartaz na Galeria de Arte 

do BDMG Cultural, ambas as 

mostras trazem pinturas a 

óleo que revelam a forma co-

mo cada artista percebe a na-

tureza-morta por meio de 

objetos cotidiano deslocados.  

Pós-graduada em artes plásti-

cas e contemporaneidade 

pela Escola Guignard  Sa-

brina Hemmi apresenta sua 

leitura para objetos do coti-

diano que despertam a curi-

osidade. De um plástico azul 

translúcido a um tecido ver-

melho que cobre um objeto 

retangular; de lonas pretas 

dobradas a uma mochila lar-

gada. Em suas pinturas, He-

mmi explora o caimento, as 

dobras e as pregas dos teci-

dos que outrora vestiam as 

figuras ilustradas. 

 

Também sustentada pela 

técnica da pintura a óleo, a 

série de Lucas Emanuel reve-

la detalhes de seu entorno, 

um cotidiano, registrados em 

pinceladas.  
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Alunos da UEMG Pas-

sos visitaram montado-

ra de automóveis  

  
Dois grupos de alunos dos 

cursos de Tecnologia em 

Gestão Comercial e Enge-

nharia de Produção da 

UEMG Passos conheceram 

as instalações da FIAT em 

Betim, na última semana de 

setembro.  
As visitas técnicas foram 

organizadas pelo coordena-

dor do curso de Gestão 

Comercial, Edson Martins, 

em parceria com os Cen-

tros Acadêmicos dos cursos 

participantes. O objetivo foi 

alinhar conhecimento teóri-

co com a prática operacio-

nal de uma empresa de 

g r a n d e  p o r t e . 

 

Acompanhados do profes-

sor Edson, os estudantes 

foram recebidos na FIAT 

por um guia, que apresen-

tou o processo produtivo 

da montadora de veículos e 

suas unidades: operativa de 

prensas, operativa funilaria, 

montagem final e pista de 

testes.   

 
Maior fábrica de automó-

veis da América Latina, a 

planta da FIAT ocupa uma 

área de 2,2 milhões de me-

tros quadrados e tem capa-

cidade para produzir cerca 

de 3 mil veículos por dia. 

Participação Individual em Congressos no País 

e no Exterior 

 

 

Possibilita 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: 
Solicitações que tenham realização prevista para os 

meses de dezembro de 2016, janeiro, fevereiro e 

março de 2017 deverão 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 

Participação Coletiva em Eventos de Caráter 

Científico e Tecnológico 

 

 
Possibilita a participação em eventos de natureza técnico-

científica de grupos de pesquisadores, estudantes de pós-

graduação, de graduação e/ou bolsistas em qualquer modali-

dade, inclusive BIC, autores e co-autores de trabalhos cientí-

ficos, desde que o solicitante efetivamente integre o grupo. 

Esses eventos devem ser tradicionais em cada área e realiza-

dos no Brasil.  
 

Data Limite: 

Solicitações que tenham realização prevista para os 

meses de dezembro de 2016, janeiro, fevereiro e mar-

ço de 2017 deverão ser submetidas até o dia 14 de 

outubro de 2016.  
 

 

 

Para maiores informações, acesse: https://

www.mg.gov.br/governomg/portal/v/governomg/5215-ensino

-superior/50638-participacao-coletiva-em-eventos-de-carater

-cientifico-tecnologico/0/5201 

EXPEDIENTE CONTATO 


