
 
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 des-

tacaram 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 De-

senvolvimento 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 Pes-

quisa/Reitoria da UEMG, através do e-mail: pesquisa.proppg@uemg.br, até 08 de feve-

reiro de 2016. 

 
Maiores informações, encontram-se no Regulamento: www.destaqueict.cnpq.br ou entre 

em contato, com o Setor de Pesquisa da Reitoria/UEMG. 

 14º PRÊMIO DESTAQUE NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA – 2016 

Oportunidade internacional para pesquisadores 
mineiros  

Na pagina da Fapemig, encontra-se que  

“não é de hoje que a Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

(FAPEMIG) vem desenvolvendo inúmeras 

ações e acordos para incentivar e promov-

er a realização de workshops e outras ati-

vida- des em conjunto com instituições 

internacionais. Uma dessas iniciativas, fir-

mada há cinco anos entre a Fundação 

Alemã de Pesquisa (DFG, sigla em alemão) 

e a FAPEMIG, visa justamente a essa possi-

bilidade de troca de experiências entre os 

pesquisadores de Instituições de Ensino 

Superior e Pesquisa de Minas Gerais e da 

Alemanha, e já apre- senta bons resultados 

no que tange ao intercâmbio de ideias. 

É o que diz o professor Eladio Oswaldo 

Flores Sanchez, coordenador do Serviço de 

Bioquímica de Venenos Animais da Direto- 

ria de Pesquisa e Desenvolvimento da Fun- 

dação Ezequiel Dias (FUNED). De acordo 
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com componentes ativos de venenos animais 

(serpentes) com o grupo do Prof. Dr. Johannes 

A. Eble, do Institute of Physiological Chemistry 

and Pathobiochemistry, University of Münster, é 

fun- damental para o desenvolvimento dos tra-

balhos com a finalidade de elucidar as proprie-

dades es- truturais e funcionais das proteínas de 

venenos ofídicos (Bothrops sp e Lachesis muta), 

com po- tencial biotecnológico e ou agentes 

terapêuticos.Na FAPEMIG, as parcerias são ger-

enciadas pela Assessoria Científica Internacional, 

departamento criado especialmente para esse 

fim. As oportuni- dades são divulgadas periodica-

mente, no site da Fundação, e as propostas são 

analisadas por ambas as partes, que decidirão 

sobre as responsabilida- des de apoio financeiro, 

de acordo com as regras  e legislação de cada 

País. Não existe um valor para apoio do projeto 

e os itens financiáveis encontram -se no Manual 

da FAPEMIG.Para maiores informações, 

acesse: http:// www.fapemig.br  

http://www.destaqueict.cnpq.br
http://www.fapemig.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro  de  Cultura  Afro- 
brasileira e indígena em  Le- 
opoldina   debate   cultura e 
religião de matriz africana 
 

Com uma participação expressi- 
va do público externo, bem   co

-mo  da  comunidade   acadêmi-

ca local, o II Encontro de    Cul-

tura Afro-brasileira  e  Indígena: 

Educação, Cultura e História,  

organizado  pelo  NEAB  da 

Unidade Leopoldina  (Núcleo  

de Estudos Afro-brasileiros),  

promoveu um profícuo   bate-

papo   entre três sacerdotes  

umbandistas  e  uma plateia 

composta em sua maioria porfu-

turos educadores com 

atuação nas séries iniciais.  
Essa interlocução se deu após  a  

exibição do documentário Fir-

ma . o Guia Povo do Santo,  

cujos personagens e territó-

rios do sagrado pertencem à 

própria comunidade  onde  

está estabelecido o campus-

da UEMG. 

 

A  palestra  da  noite  ficou a 

cargo  do  professor  Manuel 

Jauará, doutor em  sociologia 

pela USP e docente da   Uni- 

versidade   Federal   de   São 

João Del Rei. Entre os aspec- 

tos levantados em sua  apre- 

sentação,  o  especialista  em 

história   e   cultura  africana 

defendeu  o  conhecimento e 

desmistificação da cultura 

umbandista  para  não  se re- 

petir,  segundo suas palavras, 
"uma  história  permeada 

por equívocos e falsificções". 

ACONTECE NAS UNIDADES...  

 EDITAIS ABERTOS... 

       

Reitor: Dijon Moraes Júnior   
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação: 

Terezinha Abreu Gontijo  

Para dúvidas, sugestões e críticas sobre o Boletim 

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

UEMG  na  5ª Conferên- 

cia Internacional de Dis- 

cursos Multiculturais 

 

Ocorreu  a  5ª  Conferência 

Internacional  de  Discursos 
M u l t i c u l t u r a l : 

“Comunicação M u l t i -

Interou trans-Cultural:   

R e f l e x õe s "  n a  U SP 

(Universidade de  São  Pau-

lo).  O   evento teve  início  

em  29  de  novembro   e   

se   encerra na quinta-feira 

(01/12), contando  com  a  

participação  de palestran-

tes de diversas 

universidades domundo 

inteiro. 

A   conferência   foi  voltada 

para os seguintes temas   de 

estudo:   novos  desenvolvi- 

mentos nas a b o r d a -

gens. culturais  de  comuni-

cação e educação; desen-

volvimento, internacionali-

zação  e política; estudos de 

comunicação e   questões  

multiculturais; discursos de 

paz e cooperaão;   novos   

discursos   de mídia;  novas  

mídias  e educação; discur-

sos do ambiente;   alfabeti-

zação   e educação; e língua, 

cultura e  educação. 

 

O evento incluiu oficinas de 

pré-conferência,  uma  série 
de discursos e 

mesas redondas,  além  de 

sessões de painel com  par-

ticipantes de todo o Brasil e 

do  mundo. 

Prêmio Sociedade Brasileira de Matemática 

2017 

Distingue o melhor artigo original de pesquisa em 

Matemática publicado recentemente por jovem pes-

quisador residente no Brasil. 
 

Data Limite: 

28 de fevereiro de 

2017. 

 

Para maiores informações, acesse: http:// 

www.sbm.org.br/wp-content/uploads/2016/04/ Pre-

CNPq - Auxílios de Curta Duração: Auxílio Parti

- cipação em Eventos Científicos (AVG) 

Apoia a participação de pesquisador com desempenho 

destacado em sua área de atuação em eventos científi-

cos no exterior. 

 

Data Limite: 
A solicitação para o auxílio exige um prazo de 90 

dias antes do início da atividade ou evento. 

 
Para maiores informações, acesse: http:// 
www.cnpq.br/documents/10157/922d46e3-c4a6-43e4- 

EXPEDIENTE CONTATO 

Comunicado FAPEMIG– Suspensão temporária de alguns auxílios 
 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) comunica que, em virtude do cenário 

econômi-  co brasileiro atual, que culminou em uma reestruturação orçamentária do Estado, decorrente da 

Emenda Constitucional    93 e do Decreto 47.101, ambos de 2016; bem como da necessidade de manter ativos 

seus programas prioritários, esta-   rão suspensos, temporariamente, os auxílios à Participação Individual em 

Congressos no Exterior e ao Estágio Técni- co Científico no Exterior, bem como a concessão de bolsas de 

Doutorado Sanduíche (BDSS), a partir de janeiro de 2017. 
 

No caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Informações da FAPEMIG pelo e-mail: ci@fapemig.br  

http://www.sbm.org.br/wp
http://www.cnpq.br/documents/10157/922d46e3-c4a6-43e4-
mailto:ci@fapemig.br

