Boletim
Eletrônico da Pesquisa
Edição 07/17

20/03/2017

Prêmio Cientistas e Empreendedor do Ano Instituto
Nanocell
Encontra-se divulgado na página da FAPEMIG
que “Prêmio Cientistas e Empreendedor do
Ano Instituto Nanocell tem como objetivos
valorizar, incentivar e divulgar trabalhos de
INOVAÇÃO EM CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E
SAÚDE PÚBLICA, com foco em prevenção
e educação, bem como trabalhos clínicos e
outras iniciativas que proponham melhorias
em gestão de saúde, ciência e educação públicas e privadas, políticas de prevenção,
qualidade de atendimento e tratamento,
além de revelar talentos, impulsionar a pesquisa no país e investir em estudantes e jovens pesquisadores que procuram inovar na
solução dos desafios da sociedade brasileira.

que atenda às políticas públicas do governo federal
e, principalmente, aos ensejos da academia e que
seja de relevância para a sociedade brasileira. As
áreas escolhidas para a edição de 2017 são: Biotecnologia AgroIndustrial; Produtos Naturais: Novos fármacos e abordagens terapêuticas; Doenças
Emergentes: Novas estratégias terapêuticas e alvos
letais; Saúde Mental: Descobertas que facilitam a
vida; Biologia Sintética ou Engenharia Genética: Da
básica ao cerco ao alvo; Química fina de materiais:
Rotas sustentáveis e novos (nano)materiais.
Para cada área de ciências acima, a premiação será
considerada para duas categorias Professor e Estudante do Ensino Superior da Graduação ou PósGraduação”.

A cada edição do Prêmio Cientistas e Empreendedor do Ano Instituto Nanocell são Para ler o regulamento, acesse: http://
indicadas áreas de ciências importantes para w w w . i n s t i t u t o n a n o c e l l . o r g . b r / A r q u i v o s /
o desenvolvimento científico, tecnológico e regulamento-premio-ii-nanocell-2017.pdf
educacional, com prioridade nacional, que

Divulgado o Edital 03/2017 PAPq/UEMG
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 orçamentáriof 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

ACONTECE NAS UNIDADES...
Discente de Carangola apre- Penha Assis. Desenvolvido
senta projeto em Congresso na Escola Estadual Emília
no Rio
Esteves Marques, o projeto
objetiva auxiliar alunos dos
A Comunicação Social da 8° e 9° anos com dificuldaUEMG, divulga que “a estudante des no desenvolvimento das
do 5º período de Letras da habilidades de leitura, escrita
UEMG Unidade Carangola, Miriã e interpretação de textos,
Ferreira Braga, esteve ontem promovendo uma prática
(9/03) representando a Universi- pedagógica diferenciada em
dade no X Congresso Internaci- que os estudantes consonal da Associação Brasileira de troem seu conhecimento
Linguística (Abralin), realizado por meio de discussões e
no Campus Gragoatá da UFF, reflexões acerca dos mais
em Niterói.
variados gêneros textuais.
Durante o evento, ela apresentou pôster referente ao projeto Além de auxiliar os jovens, o
a‘Leitura e escrita: pilares da projeto possibilita aos alunos
articulação entre o texto e as do curso de letras da Unidapossibilidade de uma vida cida- de Carangola a inserção na
dã’, que tem como orientadora a sala de aula, contribuindo
professora doutora Maria da para a formação docente.”

Realidade virtual é tema
de capítulo publicado
por professor e ex-aluno
da Escola Guignard em
coletânea internacional

zido pelos dois é Expansion
of Uses and Applications of
Virtual Reality e aborda a
evolução das interfaces e
tecnologias de realidade
virtual, dialogando ainda
A Comunicação Social da com diferentes contextos
UEMG, divulga que Smart de jogos digitais.
technology applications in
business é o título do livro Creio que o livro terá um
que acaba de ser publicada grande impacto no campo
pela IGI Global, reunindo de relações entre tecnologitrabalhos de pesquisadores as, gestão, realidade virtual,
de vários continentes, inclu- robótica, estímulos multisindo o texto produzido por sensoriais dentre outros
Pablo Gobira e Antônio temas”, avalia Gobirae corMozelli,
respectivamente porações.”
professor da Escola Guignard e seu orientando, graduado no final do ano passado.
O nome do capítulo produ-

EDITAIS ABERTOS...

Divulgado Editais de Bolsas Remanescentes 01/2017 BIC JR - UEMG/CNPq/FAPEMIG e
02/2017 PIBIC/UEMG/FAPEMIG
A PROPPG divulga editais para seleção de projetos de pesquisa que receberão bolsas remanescentes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBIC/UEMG/FAPEMIG e para o Programa Institucional de Iniciação Científica Júnior – BIC JR.
O período de inscrições vai de 3 até 22 de março de 2017.
Para ter acesso aos editais, acesse o link:http://uemg.br/noticia_detalhe.php?id=8903
Chamada Fapemig nº05/2017 - Publicação de
Periódicos Científicos Institucionais
Apoiar 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,
Data Limite:
15 de maio de 2017

SEC/SP - Prêmio São Paulo de Literatura 2017
Incentiva a produção literária de qualidade, apoiar e valorizar novos autores e editoras independentes, além de incentivar a leitura. O concurso destina- se à premiação de 3
(três) obras literárias (livros), escritas em língua portuguesa, editadas e comercializadas no Brasil no ano de 2016.
Data Limite:
20 de abril de 2017

Para maiores informações, acesse: http://
Para maiores informações, acesse: http:// www.cu ltu ra.sp .gov.b r/StaticFiles/SEC /download/
www.fapemig.br/pt-br/arquivos/site/chamadas/ Edital_Premio_Literatura_2017.pdf
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