
O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) lança a quarta edição do Prêmio Serviço Florestal Brasileiro 

em Estudos de Economia e Mercado Florestal, que tem por finalidade estimular estudos de Eco-

nomia e Mercado Florestal, focando a produção sustentável no Brasil, os seus desafios e perspec-

tivas socioeconômicas e ambientais, e criar um portfólio de estudos que contribuam para o avan-

ço da capacidade do SFB. Poderão concorrer trabalhos individuais e em grupo de candidatos de 

qualquer nacionalidade, idade ou formação acadêmica. O Prêmio será concedido em duas catego-

rias: graduando e profissional. As inscrições vão até 31 de dezembro de 2016.  

 

– Na categoria Graduando: 

a) valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o 1º colocado; 
b) valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o 2º colocado; 
c) valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o 3º colocado; e 

d) certificado para os três primeiros colocados e eventual menção honrosa. 

II – Na categoria Profissional: 

a) valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o 1º colocado; 
b) valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o 2º colocado; 
c) valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o 3º colocado; e 
d) certificado para os três primeiros colocados e eventual menção honrosa. 
 
Maiores detalhes, acesse: http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/premios/iv-premio-

servico-florestal-brasileiro-em-estudos-de-economia-e-mercado-florestal-2016-2017 

 Inscrições abertas para IV Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em 
Estudos de Economia e Mercado Florestal 

Desastres ambientais impactam 
diferentemente pequenas e grandes cidades 

A maioria dos pequenos municípios brasilei-

ros, cuja população é composta por até 100 

mil habitantes e onde está concentrada me-

tade da população brasileira, não tem um 

fundo de financiamento de ações de adapta-

ção a mudanças ambientais, como a eleva-

ção da temperatura e do volume de chuvas, 

ou de aumento da resiliência e de mitigação 

de impactos de desastres naturais.  

 

A falta de recursos financeiros e humanos 

para lidar com questões ambientais e desas-

tres naturais apresentada por esses peque-

nos municípios – que representam 95% das 

cidades brasileiras – os torna mais vulnerá-

veis a ser arrasados por desastres ambien-

tais como o que ocorreu em Mariana, em 

Minas Gerais, em novembro de 2015.  

 

A avaliação foi feita por Ricardo Ojima, pro-

fessor do Departamento de Demografia e 
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Ciências Atuariais da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), durante palestra no 

seminário “Finding solutions for urban resilience 

to nature’s challenges”, realizado na FAPESP. “Se 

um desastre ambiental da magnitude do que acon-

teceu em Mariana tivesse ocorrido em São Paulo, 

por exemplo, o número de mortes certamente 

seria maior, afetaria o funcionamento da cidade, 

mas não a teria destruído completamente”, esti-

mou Ojima. “Já no caso de um município pequeno, 

como Mariana, um evento como o rompimento da 

barragem de minérios pode representar o fim da 

cidade, de seu patrimônio histórico e cultural e 

das relações afetivas que os moradores estabele-

ceram com o lugar”, comparou.  

 
Em comum, tanto nas grandes cidades, quanto nos 
pequenos tem se observado um aumento do nú-
mero de pessoas vivendo em condições precárias, 
o que contribui para aumentar sua exposição a 
desastres ambientais,  
 
Para ler na íntegra, acesse: http://
agencia.fapesp.br 



Projeto de educação musi-

cal da EsMu realiza con-

certo didático 

 

Centenas de jovens do Ensino 

Médio estiveram presentes 

ontem  à Fundação de Apoio e 

Desenvolvimento da Educação, 

Ciência e Tecnologia de Minas 

Gerais (Fadecit), em Belo Ho-

rizonte, para participar de uma 

excursão diferente pelo uni-

verso musical. Alunos de esco-

las estaduais da Região Metro-

politana de Belo Horizonte,  

assistiram a um concerto do 

Projeto ‘Música na Educação 

de Jovens e Adultos’, da Escola 

de Música da UEMG, que reu-

niu uma diversidade de gêne-

ros, incluindo tango, música 

erudita, eletroacústica, trilha 

de filmes e jogos, e mesmo 

outras artes, como o cinema 

e a dança. 

 
O evento foi a penúltima ativi-

dade do Projeto, voltado tam-

bém à formação dos professo-

res das escolas contempladas. 

Conforme relembra a coorde-

nadora da iniciativa, Helena 

Lopes, professora da EsMu e 

do Programa de Pós-

Graduação em Artes da 

UEMG, a Lei Federal 

11.769/08 instituiu a música 

como conteúdo obrigatório 

nos anos finais do Ensino Fun-

damental, Ensino Médio e EJA 

(Educação de Jovens e Adul-

tos), mas não a obrigatorieda-

de de um professor habilitado 

para a docência na área.    

 

ACONTECE NAS UNIDADES... 

 EDITAIS ABERTOS... 

Reitor: Dijon Moraes Júnior   
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Editoração: Ana Carolina de Oliveira  

Para dúvidas, sugestões e críticas sobre o Boletim 

Eletrônico, segue contato: ana.oliveira@uemg.br 

Em sua 60ª edição, Me-
dalha Santos Dumont 
tem representantes da 
UEMG entre seus agra-
ciados 

Personalidades com atuação 

de destaque, em favor da 

sociedade civil, em Minas e 

no Brasil, e representantes 

dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário estão 

entre os grandes homena-

geados da Medalha Santos 

Dumont deste ano.  

A entrega da honraria que 

ocorreu na terça-feira 

(8/11), na Fazenda Cabangu, 

no município de Santos 

Dumont, teve entre os 112 

agraciados, o pró-reitor de 

Planejamento, Gestão e 

Finanças da UEMG, Adail-

ton Vieira Pereira, o diretor 

da UEMG Escola Guignard, 

Adriano Célio Gomide e a 

diretora do Centro de Ci-

ências Sociais Aplicadas da 

UEMG, Maria Ângela Figuei-

redo Braga. 

Criada em 1956, a medalha 

é concedida em quatro 

graus: Grande Colar, Ouro, 

Prata e Bronze. ).  Em 2016, 

a comenda chega à sua 60ª 

edição, mais uma vez com 

realização na Fazenda Ca-

bangu, local onde nasceu o 

inventor do avião. 
 

Edital Fapemig nº12/2016 - Organização de 

Eventos 

 
Incentiva a divulgação de resultados de pesquisas 

científicas, tecnológicas e de inovação e contribuir 

para a promoção do intercâmbio científico e tecno-

lógico através do apoio a organização de eventos 

científico-tecnológico no Estado de Minas Gerais  

 

 

Data Limite: 
Primeira entrada: eventos realizados entre 1/4/2017 a 

31/7/2017 - submissão entre 1/12/2016 a 1/2/2017; 

Segunda entrada: eventos entre 1/08/2017 e 31/10/2017 - 

submis s ão  en t re  2 /2 /2017  a  15 /5 /2017 ; 

Terceira entrada: eventos entre 1/11/2017 e 31/3/2018 - 

submissão entre 16/5/2017 a 15/8/2017.  

 

 

 
Para maiores informações, acesse: http://

www.fapemig.br/pt-br/arquivos/site/chamados/

chamada_12_2016_organizacao_de_eventos.pdf 

Edital Capes nº24/2016: Programa Brafitec 
 
 
 

Fomenta o intercâmbio entre Instituições de Ensino 
Superior (IES) brasileiras e francesas e estimular a apro-
ximação das estruturas curriculares, inclusive a equiva-
lência e o reconhecimento mútuo de créditos obtidos 
nas instituições participantes, por meio da seleção de 
projetos de parcerias universitárias em todas as especi-
alidades de Engenharia, exclusivamente em nível de gra-
duação.  

 
 

Data Limite: 

                        30 de janeiro de 2017.  
 

 

 

 

 
Para maiores informações, acesse: https://
w w w . f i n a n c i a r . o r g . b r / u s e r / p r o g r a m a . p h p ?

pro_codigo=29316 

EXPEDIENTE CONTATO 


