
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 

ENCERRAMENTO DO PRAZO- Edital 03/2017 PAPq/
UEMG  

PINT OF SCIENCE BRASIL 2017 

Encontra-se divulgado na página da FAPEMIG que 

“divulgar a ciência para o público em geral é 

o fio condutor de uma iniciativa que vai unir 

Brasil, Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá, 

Espanha, França, Irlanda, Itália e Reino Uni-

do. Mais de 100 cidades espalhadas por esses 

10 países realizarão simultaneamente, nos 

dias 15, 16 e 17 de maio, um dos maiores 

festivais de divulgação científica do mundo: o 

Pint of Science.  

Este ano, o evento se expandiu e alcançará 

22 cidades em todo o Brasil”, revela a coor-

denadora nacional da iniciativa, Natalia Pas-

ternak. O Pint of Science pode ser compara-

do a um grande festival de música, em que 

os artistas se apresentam simultaneamente 

em vários palcos a cada noite. Só que, nesse 

caso, em vez de artistas, há pesquisadores 

conversando com o público em restaurantes, 

cafés e bares. No lugar da música, a melodia 
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 que será ouvida nesses palcos está relacionada a 

biologia, computação, engenharia, estatística, filo-

sofia, física, história, matemática, química, sociolo-

gia e muito mais.  

 

O evento é gratuito no Brasil e as pessoas só pa-

garão o que consumirem nos locais em que acon-

tecerão os bate-papos científicos. “A ciência brasi-

leira enfrenta uma de suas maiores crises de finan-

ciamento e credibilidade. Por isso, divulgá-la nunca 

foi tão importante e tão urgente quanto agora”, 

explica a coordenadora nacional, que é doutora 

em genética molecular pelo Instituto de Ciências 

Biomédicas da USP.  

A programação dos bate-papos que acontecerão 

nas 22 cidades brasileiras será disponibilizada no 

site do evento a partir do dia 27 de março.  

Para maiores, informações acesse:http://

www.pintofscience.com.br/ 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Livro infantil que prega paz 

no clássico Galo e Cruzeiro 

tem ilustrações de artista 

UEMG –Guignard 

 
A Comunicação Social da UEMG, 

divulga que “o  autor do livro 

espera que, não só em clássicos 

de Minas, mas em todo e qual-

quer jogo, que os rivais sejam 

inspirados por Amarildo: "Eu 

gostaria que o meu personagem 

inspirasse não apenas torcedo-

res de Atlético-MG e Cruzeiro, 

mas de qualquer outro time  
 
Os traços do personagem saí-

ram das mãos do artista plástico 

Gutto Paixão. Formado pela 

Universidade do Estado de Mi-

nas Gerais (Uemg) e na Escola 

Guinard, trabalha como designer 

gráfico e ilustrador. Ele con-

ta que a experiência de ilus-

trar um livro que prega a 

tolerância foi uma tarefa 

emocionante: "Quando a 

gente pega uma história que 

já traz uma carga de emoção, 

o trabalho tende a ser mais 

verdadeiro. É uma oportuni-

dade de mexer com a imagi-

nação.  

 
A ilustração, mesmo trazen-

do as imagens para as pala-

vras, não encerra o livro. 

Sempre deixa um espaço 

para que o leitor complete a 

história. Ele sempre vai po-

der dar um passo a mais e 

imaginar uma coisa que não 

está desenhada ali", acres-

centou”.  

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 

Estudantes da Unidade 

Passos são finalistas de 

Desafio do Sebrae  

 
A Comunicação Social da 

UEMG, divulga que “ o Desa-

fio Universitário Empreen-

dedor SEBRAE tem estu-

dantes da UEMG Unidade 

Passos dentre seus finalistas. 

Participaram da competição 

nacional os alunos Altamir 

Junior dos Reis Torres, An-

derson Veloso dos Santos, 

Daniel de Souza França, 

Gustavo Rodrigues de Oli-

veira, Isabella Carolina Ara-

újo, João Pedro Reis de 

Oliveira, Maria Andressa de 

Paula Silva, Michel Nespoli 

Pelegrini, Natália Souza Oli-

veira, Stênio de Souza Silva, 

Vitor Bruno Da Silveira 

Guimarães, do curso de 

Sistema de Informação, e 

Carlos Henrique Fernandes, 

do curso de Engenharia de 

Produção.   

De acordo com a vice-

diretora acadêmica e dire-

tora administrativa da Uni-

dade Passos, professora 

Marisa da Silva Lemos, pela 

primeira vez houve um nú-

mero expressivo de aprova-

dos da Unidade no Desafio 

SEBRAE: “Este é o resulta-

do da capacitação de 120 

professores e 40 servidores 

administrativos da Unidade, 

no curso de Universidade 

Empreendedora em parce-

ria como SEBRAE Passos, 

nestes últimos dois anos.  

Chamada Fapemig nº05/2017 - Publicação de 

Periódicos Científicos Institucionais 

 

 
Apoia a editoração e a publicação de periódicos 

científicos em todas as áreas do conhecimento, 

mantidos e editados por ICTs sediadas em Minas 

Gerais e cadastradas na Fapemig, visando ampliar a 

divulgação de resultados das pesquisas científicas e 

tecnológicas do Estado, bem como estimular o uso 

dessas publicações pela comunidade de usuários de 

informação técnico-científica nacional e internacio-

nal.  

 

 
    Data Limite: 

   15 de maio de 2017. 
 

 

 

Para maiores informações, acesse: http://

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

abertos/versao-final-periodicos.pdf 

Bolsa CNPq de Pós-Doutorado Júnior (PDJ) 2017 

 

 

 
Possibilita a consolidação e atualização dos conhecimentos 

ou o eventual redirecionamento da linha de pesquisa do 

candidato, por meio de estágio e desenvolvimento de pro-

jetos de pesquisa junto a grupos e instituições de reconhe-

cida excelência na área de especialização do candidato.  

 
 

 

 

 

Data Limite: 

Cronograma 2: até 1º de junho de 2017; 

Cronograma 3: até 1º de setembro de 2017.  

 

 
 Para maiores informações, acesse: http://
w w w . c n p q . b r / v i e w / - /
journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2958271?

COMPANY_ID=10132#PDJ 

EXPEDIENTE CONTATO 


