
A PROPPG divulga edital para seleção de projetos de pesquisa que receberão bolsas de 

Iniciação Científica do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa da UEMG - PAPq / 

U E M G . 

 

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

apresentados por professores das Unidades da UEMG de Abaeté, Barbacena, Campanha, 

Carangola, Cláudio, Diamantina, Divinópolis, Frutal, Ibirité, Ituiutaba, João Monlevade, 

Leopoldina, Passos, Ubá e do Campus BH: Escola de Design, Escola de Música, Escola 

Guignard, Faculdade de Educação (incluindo Poços de Caldas) e Faculdade de Políticas 

P ú b l i c a s . 

 

A implementação das bolsas está condicionada à liberação das cotas orçamentário-

f i n a n c e i r a s  p e l o  G o v e r n o  d o  E s t a d o . 

 

           

         Período de inscrições: 16 de março a 03 de abril de 2017. 
 

    Para ter acesso ao edital,  acesse o link: http://uemg.br/noticia_detalhe.php?id=8954 

 

  Dúvidas devem ser encaminhadas ao e-mail pesquisa.proppg@uemg.br 

Divulgado o Edital 03/2017 PAPq/UEMG  

Prêmio Marcos Luiz dos Mares Guia traz novidades 

Encontra-se divulgado na página da FAPEMIG 

que “o lançamento oficial da Chamada do 

Prêmio de Pesquisa Básica Marcos Luiz dos 

Mares Guia aconteceu ontem, dia 23 de 

março, em Lavras.  

Durante a cerimônia na UFLA, o presidente 

da FAPEMIG, Evaldo Vilela, anunciou que em 

2017 o prêmio será concedido à Instituição/

Empresa e a Empresa Jovem (empresas incu-

badas, aceleradas, laboratórios que traba-

lham com pesquisa básica, startups e spino-

ffs) que, através da pesquisa básica, contribu-

am de forma significativa para o avanço da 

ciência e que apresentem potencial para sub-

sidiar o desenvolvimento de soluções para 

problemas da humanidade.  

Esse ano, o prêmio vai chegar a R$30 mil em 

dinheiro na soma das duas modalidades e os 

interessados já podem ter acesso à ficha de 
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 inscrição na pagina da Fapemig. Para o reitor da 

UFLA, José Roberto Scolforo, é hora de mudar a 

mentalidade das Universidades brasileiras que 

acreditam que o conhecimento deve ficar restrito 

às academias. Para ele é fundamental a parceria 

entre a iniciativa privada e a pública, para que o 

conhecimento gere tecnologia, essa tecnologia 

gere produtos e que esses produtos gerem infini-

tas possibilidades de empreendedorismo e negó-

cio. 

Os trabalhos para a divulgação da Chamada do 

Prêmio de Pesquisa Básica Marcos Luiz dos Mares 

Guia seguem hoje, dia 24 de março, na Universida-

de Federal de Viçosa (UFV) e as inscrições para 

concorrer ao prêmio estarão abertas a partir de 

amanhã, 25 de março e deverão ser encaminhadas 

pelos Correios até o dia 2 de junho de 2017, à 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Minas Gerais (FAPEMIG)” . 
 
Para maiores, informações acesse:http://

www.fapemig.br/pt-br/premio 

http://uemg.br/noticia_detalhe.php?id=8954
http://pesquisa.proppg@uemg.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ler o regulamento, acesse:  

Segurança Alimentar e Nu-

tricional Sustentável de Di-

vinópolis é tema de encon-

tro  

 

A Comunicação Social da 

UEMG, divulga que “com o ob-

jetivo de contribuir com o deba-

te acerca da implementação da 

política na área de Segurança 

Alimentar e Nutricional Susten-

tável (SANS) do município, 

ocorreu, na sexta-feira (3 de 

março), o 2º Encontro sobre 

Segurança Alimentar e Nutricio-

nal Sustentável de Divinópolis. 

 

O evento, foi realizado, no ple-

nário da Câmara Municipal de 

Divinópolis, e contou com a 

participação, entre outros, do 

professor doutor Crispim Mo-

reira, representante da Or-

ganização das Nações Unidas 

para a Alimentação e a Agri-

cultura (FAO, sigla em inglês 

da Food and Agriculture 

Organization of the United . 

 
 Durante a palestra, o pro-

fessor abordou a temática “a 

situação atual e as perspecti-

vas de segurança e soberania 

alimentar e nutricional da 

América Latina”. Também 

participaram do encontro a 

professora doutora Márcia 

Helena Batista Corrêa da 

Costa, coordenadora de 

pesquisa na área de SANS da 

UEMG Unidade Divinópolis, 

e o presidente do Conselho 

Municipal de Segurança Ali-

mentar”.  

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 

Dia Mundial da Água é 

tema de mobilização da 

Unidade Passos  

 

A Comunicação Social da 

UEMG, divulga que 

“estudantes e professores 

do curso de Ciências Bioló-

gicas da UEMG Unidade 

Passos realizaram ações 

para despertar na comuni-

dade local a conscientização 

em torno do Dia Mundial 

da Água (22 de março). Na 

data, mais de 150 mudas 

nativas frutíferas foram dis-

tribuídas, na Avenida Juca 

Stockler, em frente ao Blo-

co 01 – Principal da Univer-

sidade.  

Na ocasião, os alunos, auxi-

liados pelos professores e 

pela Polícia Militar do Meio 

Ambiente, realizaram blitz, 

orientando os passageiros 

dos veículos sobre a impor-

tância de se conservar e 

preservar a água, recurso 

cada vez mais escasso.  

 

A programação foi produzi-

da em parceria do 

'Corredor Verde' - projeto 

de extensão da Unidade 

coordenado pelos professo-

res Tânia Teles Oliveira e 

Michael Silveira Reis - com 

a Polícia Militar do Meio 

Ambiente do Estado de 

Minas Gerais, Corpo de 

Bombeiro, Polícia Rodoviá-

ria de Passos e Piumhi, além 

de escola de mergulho e 

usina de álcool locais”.    

Edital Capes/Paep nº03/2017: Chamada Pú-

blica de Propostas de Eventos Científicos no 

Âmbito do Programa de Apoio a Eventos no 

País (Paep) 

 
Seleciona propostas para apoio financeiro à realiza-

ção de eventos científicos, tecnológicos e culturais 

de curta duração no país, com envolvimento de 

pesquisadores, docentes e discentes dos programas 

de pós-graduação.   

 

 

 

    Data Limite: 
      

31 de março de 2017, às 18 horas, horário de Bra-

sília.  

 
 

Para maiores informações, acesse: http://

www.capes.gov.br/images/stories/download/

editais/01032017-Edital-3-Programa-de-Apoio-a-

Eventos-no-Pais-PAEP.pdf 

37º Prêmio José Reis de Divulgação Científica e 

Tecnológica 

 

 

 
É destinado às iniciativas que contribuam significativamente para 

tornar a Ciência, a Tecnologia e a Inovação conhecidas do gran-

de público.  

 

 

 

 
 

 

Data Limite: 

17 de abril de 2017  

 

 

 
 Para maiores informações, acesse: http://

www.premiojosereis.cnpq.br/web/pjr 

EXPEDIENTE CONTATO 


