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FAPEMIG divulga nota de protesto das Entidades contra
cortes de verbas nas áreas de CT&I e educação na LOA 2017
Na pagina da Fapemig, encontra-se a seguinte Nota de Protesto: “As entidades abaixo relacionadas, que representam comunidades acadêmicas, científicas, tecnológicas e
de inovação, vêm a público denunciar a operação vergonhosa feita pelo Congresso Nacional na Lei Orçamentária Anual – LOA
2017 com a criação de uma nova fonte de
recursos (fonte 900) retirando verbas das
áreas de educação e CT&I. Esses recursos
estavam antes assegurados pela fonte 100,
que tem pagamento garantido pelo Tesouro
Nacional.

ção clara da fonte de recursos. Qual a fonte real
que o governo utilizará para honrar os pagamentos prometidos pela LOA 2017 à área de CT&I se
a fonte usada está “condicionada” a um apontamento futuro?

Salientamos que só na área de CT&I o impacto
financeiro será de R$ 1,712 bilhão, deixando a
operação das OSs e das bolsas de pesquisa com
apenas R$ 206 milhões na fonte 100, de pagamento direto pelo Tesouro Nacional. Em todo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação – MCTIC, Somente a pesquisa científica
foi atingida pela transferência de recursos para a
Essa transferência para a fonte 900 não tem fonte 900. É lamentável constatar esses fatos que
recursos assegurados, tanto que passam a serão extremamente prejudiciais ao país.”
ser chamados de “recursos condicionados”
de acordo com manual orçamentário. A Para ler na íntegra, acesse: http://
fonte 900 inclusive põe em dúvida o cumpri- www.fapemig.br/pt-br/visualizacao-de-noticias/
mento da Lei de Responsabilidade Fiscal – ler/839/entidades-divulgam-nota-de-protestoLRF, que exige para cada empenho a defini- contra-cortes-de-verbas-nas-areas-de-educacao-ect-i-na-loa-2017

14º PRÊMIO DESTAQUE NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA – 2016
O CNPq divulga, em sua página da internet, que “o Prêmio, concedido anualmente pelo
CNPq, é destinado às três grandes áreas do conhecimento: Ciências Exatas, da Terra e
Engenharias, Ciências da Vida e Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes, que se destacaram durante o ano, sob os aspectos de relevância e qualidade do seu relatório final.
Podem concorrer ao Prêmio os bolsistas de Iniciação Científica do PIBIC - Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, do PIBIC-Af - Programa institucional de
Iniciação Científica nas Ações Afirmativas e bolsistas de Iniciação Científica de quotas
do pesquisador e, do PIBITI - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e bolsistas ITI - Iniciação Tecnológica Industrial, que tenham
desenvolvido projetos no período de 1º de agosto de 2015 a 31 de julho de 2016”.
Serão selecionados e encaminhados ao CNPq no máximo 6 (seis) relatórios.
As inscrições deverão ser individuais e encaminhadas, pelo orientador, ao Setor de Pesquisa/Reitoria da UEMG, através do e-mail: pesquisa.proppg@uemg.br, até 08 de fevereiro de 2016.
Maiores informações, encontram-se no Regulamento: www.destaqueict.cnpq.br ou entre
em contato, com o Setor de Pesquisa da Reitoria/UEMG.

ACONTECE NAS UNIDADES...
Estudantes da Escola de Música da UEMG integram
banda vencedora de concurso nacional de música universitária

Wlly fazem faculdade de
música na UFMG e na
UEMG,
respectivamente.
"Foi uma satisfação enorme, porque somos uma
A Comunicação Social da banda independente, que
UEMG, divulga que “a melhor rala muito, estuda muito e
banda universitária do Brasil é prezamos pela nossa qualidade musical.
mineira.
A Lili Band, de Belo Horizonte,
venceu o Fun Music 2016 com
a música Sorriso. A final do
concurso foi realizada ontem,
em Araçatuba, interior de São
Paulo.

O prêmio é um indicativo
de que o público valoriza e
se identifica com a nossa
mensagem", define o guitarrista.Os jovens mineiros
superaram outros quatro
finalistas”.

O trio é formado pelo baterista Thiago Fernandes, o guitarrista Fred Rezende e a baixista
e vocalista lWlly Thom. Fred e

Professora da Unidade
Ituiutaba é destaque em
matéria sobre mulheres
no agronegócio

de Minas Gerais (UEMG),
sentiu a necessidade de
produzir conteúdos voltados ao público feminino.

A Comunicação Social da
UEMG, divulga que “por
meio de cursos presenciais, e de um site e uma
página no Facebook com
1.665 curtidas, a zootecnista Lilian Jacinto tenta levar mais informação para
as mulheres do campo.

“Eu via que as meninas

lotavam cada vez mais as
minhas salas de aula, chegando a ser 50% ou até
60% do total de alunos,
mas que faltava material
focado especificamente
nelas”, afirma. A realização
em 2016 do 1° Congresso
Nacional das Mulheres do
Seu projeto, chamado Pe- Agronegócio foi um pricuária de Salto Alto, foi meiro passo, lembra a
criado este ano, quando zootecnista”.
Lilian, então professora de
cursos de ciências agrárias
da Universidade do Estado

EDITAIS ABERTOS...
RESULTADO EDITAL FAPEMIG– 01/2016 DEMANDA UNIVERSAL
Conforme notícia veiculada, pela Comunicação Social da UEMG, “professores da UEMG obtiveram a aprovação de quatro projetos em edital de chamada pública promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
(Fapemig) . Foram quatro propostas aprovadas no edital de Chamada Pública 01/2016 Fapemig, pelo professor Alexandre Rodrigues da Costa, da Escola Guignard; pela professora Rita Ribeiro, da Escola de Design da UEMG ("Design Para Autoestima: Ressignificar Para Incluir"); pela professora Eliane Ayres, também da Escola de Design
("Modulação das propriedades mecânicas e antibacterianas de bioespumas derivadas de poliuretano e nanopartículas de
turmalina para o design de curativos bioativos") e a professora Juliana Bohnen Guimarães, da Unidade Ibirité
("Efeito da Morinda Citrofilia L. (Noni) sobre os parâmetros clínicos do diabetes mellitus e o desempenho físico)”.

Fapemig - Seleção de Bolsistas para o Progra- Edital Fapemig nº12/2016 - Organização de Evenma de Comunicação Científica, Tecnológica e tos
de Inovação (PCCT)

Incentiva a divulgação de resultados de pesquisas científicas,
Seleciona profissionais que irão atuar na geração de produ- tecnológicas e de inovação e contribuir para a promoção do
tos de comunicação de diferentes naturezas - revista, rá- intercâmbio científico e tecnológico através do apoio a organização de eventos científico-tecnológico no Estado de Minas
dio, televisão, internet, entre outros.
Gerais

Data Limite:
15 de janeiro de 2017

Data Limite:
Primeira entrada: eventos realizados entre 1/4/2017 a
31/7/2017 - submissão entre 1/12/2016 a 1/2/2017;

Para

maiores informações, acesse: http:// Para maiores informações, acesse: http://
www.fapemig.br/pt-br/arquivos/site/chamadas/abertos/selecao-de- w w w . f a p e m i g . b r / p t - b r / a r q u i v o s / s i t e / c h a m a d o s /
bolsistas-programa-de-comunicacao-cientifica-tecnologica-e-de- chamada_12_2016_organizacao_de_eventos.pdf
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