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Após mobilização da comunidade científica, governo
recompõe orçamento
FAPEMIG divulga em sua página que
“em publicação no Diário Oficial da União
do dia (16), o governo federal retomou
i n t e g r a l m e n te o orçamento de R$ 1,7 bilhão para o Min
istério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações
(MCTIC).
A medida ocorre após mobilização da comu
nidade da ciência, tecnologia e inovação pela
recomposição do orçamento da
área. As informações são da Agência Brasil.

sa em Energia e Materiais) e a RNP (Rede Nacion
al de Ensino e Pesquisa).
Na prática, a medida retoma o orçamento retirad
o pelo Congresso Nacional de fonte referente a r
ecursos
garantidos
do
Tesouro Nacional e transferido para outra fonte em qu
e não havia garantia ou previsão orçamentária, ch
a m a d a
d e
R e c u r sos Condicionados. Ao perceber os cortes na LO
A, a SBPC e a ABC (Academia Brasileira de Ciên
cias)
divulgaram
um
manifesto com mais nove entidades da área alertando so
bre as prováveis consequências da redução de re
c u r s o s . U m
a b a i x o assinado lançado pelas instituições já reuniu mais
de 26 mil assinaturas.

Em portaria assinada pelo secretário de Or
çamento Federal do Ministério do Planejam
ento, George Soares, foram recuperados R$ 1,1 bilhão para o Conselho Nacion
al de Desenvolvimento Científico e Tecnol
ógico (CNPq), R$ 296 milhões para o MCTIC e R$ 317 milhões para as orga Para ler na integra, acesse: http://
nizações sociais ligadas ao ministério, como www.fapemig.br/pt-br/ visualizacao-de-noticias/
o CNPEM (Centro Nacional de Pesqui- ler/846/apos-mobilizacao-da-comunidade-cientificagoverno-recompoe-orcamento

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 fe-

vereiro 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...
Inaugurado o novo espaço de pós-graduação.
da UEMG para os Mestrados
em Educação e em Artes
Em 2009 a UEMG mobilizou-se para concorrer a
A Comunicação Social da um edital, de empresa púUEMG, divulga que “o Mestra- b l ic a fe der a l F INE P
do em Educação e o Mestrado (Financiadora de Estudos e
em Artes da UEMG estão de Projetos) para obtenção de
casa nova. Após um longo pe- recursos para obras e aderíodo de reformas e adequa- quação mobiliária e de inções, o novo espaço foi inau- f r a e s t r u t u r a .
gurado no dia 14 de dezembro.

Trata-se do antigo prédio do
SOSP (Serviço de Orientação e
Seleção Profissional), que atualmente pertence à Secretaria
de Estado de Educação de Minas Gerais e que foi cedido em
2012 para que a UEMG abrigasse no espaço as atividades

Estudantes da UEMG Serra da Canastra. Local
Passos têm aula prática com rica diversidade natusobre flora e fauna
ral, também abriga cachoeiras e trilhas para turismo
A Comunicação Social da de lazer e esportes.
UEMG, divulga que
“estudantes dos cursos de A aula prática aconteceu
Ciências Biológicas – Ba- em novembro, e foi orgacharelado e Licenciatura – nizada e acompanhada
da UEMG Passos tiveram a pelos professores Michael
oportunidade de discutir Silveira Reis, Sônia Zamconteúdos sobre flora e pieron,
Nelci de Lima
fauna in loco, durante uma Stripari, João Zampieron e
visita à região do Vale dos Tânia Teles”.
Canteiros, no município
vizinho de São João Batista
d o
G l ó r i a .

Os recursos aferidos permitiram, desde então, realizar as obras de adequação
do projeto que a Universidade intitulou como LAPED (Laboratório de PesO Vale dos Canteiros se
quisas em Educação “.
localiza na área estendida
do Parque Nacional da

EDITAIS ABERTOS...
Inscrições abertas para a 3ª Rodada do BioStartup Lab
Fapemig divulga em sua página que “o BioStartup Lab abriu inscrições para selecionar 21 startups para a sua terceira
rodada. O programa busca equipes de empreendedores e pesquisadores com ideias, projetos ou empresas iniciantes que pretendam levar ao mercado novos produtos ou serviços nas áreas de saúde humana, digital health, saúde animal/agronegócio e meio ambiente. As inscrições devem ser feitas até o dia 05 de fevereiro de 2017”.
As inscrições devem ser feitas no site: http://biostartuplab.org.br/inscricoes

Call for Abstracts and Special Session Propo- Edital Fapemig/Vinnova nº10/2016 - Projetos Adsals | 24th APDR Congress, July 6-7 2017, Covi- vindos do AIMDAY
lhã, Portugal
Financia projetos de pesquisa científica e tecnológica e de
The 24th APDR Congress has the following central theme: inovação a serem desenvolvidos por pesquisadores vinculaIntellectual Capital and Regional Development: New lands- dos a Instituições Cientifica, Tecnológica e de Inovação
(ICTs) mineiras e pesquisadores suecos.
capes and challenges for space planning.
Data Limite:

Deadline for Abstracts submissions: March 20 th, 2014 .
Abstracts should be submitted electronically, using the
platform available on the Conference website: https://
events.digitalpapers.org/apdr2017/

Para maiores informações, acesse:
www.apdr.pt/siteRPER/PT/submeter.html.

Data Limite:
30 de janeiro de 2017.

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