
O Simpósio Internacional Trabalho, Relações de Trabalho, Educação e Identidade - SI-

TRE, como é pensado por seus idealizadores e promotores, procura focar sua atenção na 

interface de áreas tradicionais do conhecimento e de pesquisa, abrigar-se em campos 

teóricos e metodológicos diversos, e tem no trabalho, na educação, na identidade e suas 

relações, seu objeto de estudo. 

 

O SITRE é o lugar onde se encontram e se recobrem em suas interfaces as Ciências Hu-

manas e Sociais Aplicadas, as Ciências Exatas, a Educação, as Engenharias, a Filosofia. On-

de se encontram pesquisadores, mas também docentes dedicados ao estudo da Educa-

ção, do Trabalho e da Identidade. 

 

O evento será realizado entre os dias 28 e 30 de maio de 2018. 

                         

      

 
       Para maiores informações,  acesse o link: http://www.sitre.cefetmg.br/ 

 

 

Chamada de trabalhos - VII Simpósio Internacional Trabalho, 
Relações de Trabalho, Educação e Identidade - SITRE 

Divulgado edital de apoio à participação de 
professores em eventos no país e exterior 

Com o objetivo de estimular a participação 

de professores da UEMG em eventos técni-

co-científicos de abrangência nacional ou 

internacional, com apresentação de traba-

lhos científicos, palestras, coordenação de 

sessões, bem como a participação de coor-

denadores de programas de pós-

graduação Stricto sensu em reuniões nacio-

nais ou internacionais da área, a Pró-Reitoria 

de Pós-graduação e Pesquisa (PROPPG) da 

Universidade acaba de publicar o Edital 

04/2017 – PAPEV. 

 

As solicitações poderão ser encaminhadas 

até o dia 10 de novembro de 2017 e a PRO-

PPG concederá o apoio financeiro de acordo 

com as disponibilidades orçamentária e fi-

nanceira. 

 

Para eventos nacionais, as solicitações deve-

rão ser submetidas com antecedência míni-
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ma de 30 (trinta) dias, contados da data de início de 

realização do evento. Para eventos internacionais, 

deverão ser submetidas com antecedência mínima 

de 40 (quarenta) dias.  

 

O edital com mais informações pode ser 

encontrado no link: http://www.uemg.br/

noticia_detalhe.php?id=9195 
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Lideranças políticas se mo-

bilizam em prol da Unidade 

de Abaeté  

 

As perspectivas da UEMG Uni-

dade Abaeté foram objeto da 

pauta de reunião realizada nessa 

terça-feira (09 de maio), na rei-

toria da UEMG. Participaram do 

encontro o prefeito de Abaeté, 

Armando Greco Filho, a verea-

dora Juvercina Pereira, a lideran-

ça política, Gaspar da Cunha, o 

chefe de gabinete da Secretaria 

de Desenvolvimento Econômi-

co, Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior (Sedectes), Marcelo 

Velloso, o assessor de governo, 

José Pedro Cordeiro, o vice-

reitor da UEMG, professor José 

Eustáquio de Brito, o chefe de 

gabinete, professor Eduardo 

Santa Cecília e o diretor da 

Unidade de Abaeté, profes-

sor Anselmo Botelho. 

 

As autoridades locais apro-

veitaram o encontro para 

reivindicar melhorias e a 

ampliação das instalações 

existentes com vistas a aten-

der à crescente demanda 

dos estudantes da região. A 

reitoria anunciou o repasse 

de recursos visando à reali-

zação de intervenções na 

estrutura, informando ainda 

que o concurso público para 

docentes em processo de 

preparação pela UEMG ofe-

recerá 10 (dez) vagas para a 

Unidade nesse primeiro mo-

mento. 

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 

Curso de História da 

Unidade Passos promo-

ve lançamento de livro 

 

O coordenador do Curso 

de História da Unidade Pas-

sos, professor Edgar Rodri-

gues de Oliveira, juntamen-

te com professores e alunos 

do curso, promoveram no 

dia 24 de março o lança-

mento do livro “A Deser-

ção da História: pós-

modernidade e neoliberalis-

mo como armas ideológicas 

do capitalismo global”, do 

escritor e professor passen-

se radicado em Ribeirão 

Preto-SP, Gilberto Abreu. 

Estiveram presentes aproxi-

madamente 250 pessoas 

entre estudantes, professo-

res dos diversos cursos que 

se fizeram representar e a 

agradável presença em nú-

mero expressivo de amigos 

pessoais de longa data do 

professor Gilberto que aqui 

vieram para ouvi-lo e pres-

tigiá-lo. 

Ao fim da fala do professor 

Gilberto Abreu estabeleceu

-se um ciclo de perguntas 

onde várias pessoas pude-

ram interagir com o escri-

tor e palestrante, o que 

muito ilustrou o evento. 

Após a rodada de pergun-

tas, o professor Gilberto 

fez o lançamento oficial do 

livro seguido de uma sessão 

de autógrafos nos exempla-

res que ali foram disponibi-

lizados para venda.  

Chamada CNPq - Doutorado na Alemanha 

 

 
O objetivo do Programa é apoiar candidatos para 

realização de doutorado pleno, de doutorado san-

duíche e de doutorado sanduíche com cotutela na 

Alemanha, contribuindo para a consolidação da 

cooperação científica entre Brasil e Alemanha.  

 
     

 

 

 

Data Limite: 
 08 de junho de 2017 

 

 
Para maiores informações, acesse: http://
resultado.cnpq.br/3312577591824313 

Programa CAPES/FULBRIGHT - Mestrado 

profissional de formação de roteiristas 

 

Oferece uma bolsa de até 21 meses, com início do progra-

ma nos EUA em agosto ou setembro de 2018.  Objetiva a 

capacitação de profissionais interessados na área de produ-

ção audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

Data Limite: 

12 de junho de 2017 

 

 
 Para maiores informações, acesse: http://
fulbright.org.br/ 

EXPEDIENTE CONTATO 
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