
O CNPq irá realizar o Censo 2016 do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil. O período 

para atualização dos dados é até às 18 horas desta sexta feira, dia 28 de outu-

bro.Participarão do Censo os grupos certificados pelos Dirigentes Institucionais de Pesquisa. 

Grupos certificados que estejam na situação "não-atualizado" ou "em preenchimento" não partici-

pam do censo. 

 
Solicitamos aos Líderes que envidem esforços no sentido de que toda a base de dados seja atualizada. 

Isto significa excluir grupos inativos, finalizar o preenchimento dos grupos, excluir pesquisadores ou estu-

dantes que não fazem mais parte do grupo e incluir novos participantes, atualizar linhas de pesquisa, 

empresas com as quais se relacionam, etc. Lembramos que os Dirigentes podem, se necessário, retirar a 

certificação de grupos que não estejam mais ativos e que, por algum motivo, não foram excluídos pelos 

líderes 

 
Além da revisão dos dados de grupo, é extremamente importante a atualização dos Currículos 

Lattes de todos os pesquisadores, estudantes e técnicos participantes, pois deles são extraídos 

dados da formação acadêmica e da produção CT&A, além de outras informações importantes 

para a realização do Censo.  

 
Importante: Ao final de qualquer alteração nos dados do grupo é imprescindível clicar no botão 

“Enviar ao CNPq”. Pois, se não o fizer, o grupo ficará na situação " em preenchimento e não fará 

parte do Censo 2016. Grupos que passaram mais de um ano sem realizar a atualização dos da-

dos, são automaticamente, classificados pelo CNPq, como "não atualizado" e, também, não farão 

parte do Censo.  

ENCERRAMENTO DO PRAZO DE ATUALIZAÇÃO- Censo 2016 do 
Diretório dos Grupos de Pesquisa 

Pesquisadores monitoram emissões de gases do 
efeito estufa na Caatinga 

Pesquisadores do Instituto Nacional de Pes-

quisas Espaciais (Inpe) monitoraram duas 

regiões da Caatinga, uma de mata nativa e 

outra de pasto, e concluíram que as mudan-

ças do uso do solo na área de estudo não 

apresentaram impacto significativo nas emis-

sões de gases do efeito estufa no bioma. 

Verificaram também que as emissões na 

Caatinga são relativamente baixas quando 

comparadas com as de outros bio-

mas. Entretanto, por ser uma região densa-

mente povoada e, portanto, sujeita a gran-

des alterações humanas, é difícil determinar, 

segundo os pesquisadores, as tendências de 

emissões. 

A pesquisa "Impactos de mudanças climáticas 

sobre a cobertura e uso da terra em Per-

nambuco: geração e disponibilização de in-

formações para o subsídio a políticas públi-

cas", coordenada por Jean Pierre Henry Bal-
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Ometto, foi realizada com o apoio da FAPESP no 

âmbito do Programa de Pesquisa sobre Mudanças 

Climáticas Globais. 

“Trata-se de estudos de medição das emissões de 

gases do efeito estufa a partir do solo nessa regi-

ão. O objetivo foi investigar se o uso da terra e as 

consequentes mudanças na cobertura do solo 

alteram os ciclos biogeoquímicos e as emissões de 

gases do efeito estufa na Caatinga, que abrange 

uma área de 844.453 km² do território brasileiro: 

um bioma de grande biodiversidade endêmica e 

com outras características particulares que o fa-

zem exclusivamente brasileiro”, disse Ometto. 

 

As medições foram realizadas em 2013 e 2014 no 

município pernambucano de São João  

 

Para ler na íntegra, acesse: http://

agencia.fapesp.br 



Oficina de Jeceaba traz o 
trabalho da comunidade 
para o P&D 2016 
 
Parceria da prefeitura de Jece-

aba (MG), por meio da Secre-

taria de Assistência Social 

(CRAS)  com o Centro de 

Estudos em Design e Tecnolo-

gia da Escola de Design da 

Universidade do Estado de 

Minas Gerais (CEDTec - 

UEMG),  é parte da disserta-

ção do mestrado “O reciclar 

de uma cidade:um estudo so-

bre o reaproveitamento de 

resíduos através de Redes de 

Design”, desenvolvida pela 

aluna Ana Carolina Lacerda e 

orientada pela professora Rita 

Engler. 

 

O projeto consiste em aulas 

práticas de criação de obje-

tos em madeira de paletes 

doados por uma siderúrgica 

da região, parceira da Ofici-

na, exibindo as muitas possi-

bilidades que este resíduo 

oferece e estimulando a co-

munidade a valorizar e ex-

plorar o material de forma 

criativa.  

 
Tal projeto levou o municí-

pio de Jeceaba a receber 

menção honrosa, em maio 

deste ano, no Prêmio Minei-

ro de Boas Práticas, da Asso-

ciação Mineira de Municípios. 

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 

VII Semana de Comuni-
cação acontece na Uni-
dade Passos   
 
Na terça-feira, 18, ocorre-

ram as primeiras atividades 

da VII Secom – Semana dos 

cursos de Comunicação e 

Jornalismo. A programação 

envolveu estudantes da 

UEMG – Unidade Passos. A 

partir de minicursos, pales-

tras e oficinas, os alunos 

tiveram acesso a vários con-

teúdos relacionados ao uni-

verso jornalístico e publici-

tário. 

 

Entre as temáticas apresen-

tadas, a produção fotográfi-

ca teve destaque com a 

oficina Composição da Fo-

tografia, ministrada pelo 

publicitário Rafael Pimenta. 

Já o professor do Instituto 

Federal do Sul de Minas, 

Passos, Rodrigo Nascimen-

to abordou a produção e a 

linguagem do audiovisual.  

Antonio Carvalho e Samuel 

Ponsoni desenvolveram 

explicações e promoveram 

reflexões sobre o jornalis-

mo literário. Anderson Ja-

cob levou aos discentes 

conteúdos de linguagem e 

Português com a palestra 

“Nada é por acaso na lín-

gua”. O repertório criativo 

foi tema da atividade Criati-

vidade e Roteiro, ministrada 

por Allan Thalles.  

Chamada CNPq nº22/2016 - Apoio à Pesquisa 
e à Inovação em Ciências Humanas, Sociais e 

Sociais Aplicadas 
 
 
 

Promove atividades de pesquisa multi e interdiscipli-
nares articuladas entre grupos de pesquisa nacionais 
e estrangeiros, de alto impacto científico e que subsi-
diem a formulação de políticas públicas.  
 

 
 
 

Data Limite: 

23 de janeiro de 2017.  

 

 

 

 

 
Para maiores informações, acesse: http://

www.cnpq.br/documents/ 

Prêmio de Fotografia - Ciência & Arte 2016 

 

 

 
Fomenta a produção de imagens com a temática de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, contribuir com a divulgação e a popu-

larização da ciência e tecnologia e ampliar o banco de ima-

gens do CNPq.  
 

 

 

Data Limite: 

                 28 de outubro de 2016, às 18h. 

 
 

 

 

 

Para maiores informações, acesse:  http://

www.premiofotografia.cnpq.br/documents/76507/78510/

R e g u l a m e n t o + V I + P r % C 3 %

AAmio+Fotografia+2016+versao+final.pdf/288722fa-6ace-

44ca-a3d1-8bc0a1892b48 

EXPEDIENTE CONTATO 


