
O Fórum Políticas Culturais em Debate irá acontecer entre os dias 24 e 27 de maio no 

Circuito Liberdade. Ele é um espaço para o diálogo entre diversos profissionais da área 

da cultura, bem como de outras áreas do saber,  para a construção de uma plataforma 

internacional colaborativa. 

 

O Fórum de Políticas Culturais em debate está sendo organizado através de uma parceria 

entre a Embaixada da França no Brasil, o Sesc e o Governo do Estado de Minas Gerais. 

O objetivo final do evento é a construção de uma Plataforma Cultural Internacional, com 

espaços de reflexão, de formação e propostas de consultoria a agentes culturais públicos 

e privados. 

 
 
Para maiores informações como nome dos palestrantes, temáticas abordadas 

e programação, acesse o link abaixo: 

 

http://forumpoliticasculturais.mg.gov.br/ 

 

 

 

Minas Gerais recebe especialistas do Brasil e do exterior 
durante Fórum Políticas Culturais em Debate 

Plataforma que vai facilitar a inovação será lançada em Minas Gerais 

O empenho em difundir o empreendedoris-

mo e a inovação por Minas Gerais fez com 

que nove instituições se unissem. A Trilha 

Mineira de Inovação (TMI) é uma iniciati-

va estratégica que vai auxiliar e facilitar o 

caminho da inovação no estado. 

A TMI será hospedada no portal do Sistema 

Mineiro de Inovação (SIMI) e tem por objeti-

vo facilitar a interação e integração dos ato-

res de inovação no Estado, identificando as 

fases de pesquisa, tecnologia e inovação. Este 

processo vai simplificar a busca por parcei-

ros para desenvolvimento de projetos, gui-

ando os processos inovadores pelos melho-

res caminhos.  

Além disso, a Trilha vai orientar o usuário a 

encontrar a solução mais adequada à sua 

demanda em um momento específico, co-

nectando-o com as ações dos diversos par-
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ceiros (editais, chamadas, consultorias, linhas de 

financiamento etc).  

O secretário de Estado de Desenvolvimento Eco-

nômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

Miguel Corrêa, destaca a iniciativa. “A TMI vem 

para somar ao nosso já dinâmico ecossistema. É 

mais uma iniciativa inovadora em Minas Gerais. 

Nosso papel - como governo e instituições voltadas 

para o desenvolvimento do estado - é acreditar no 

ecossistema mineiro e, assim, transformar em polí-

ticas públicas e em programas de fomento nossa 

aposta no empreendedorismo, na tecnologia e na 

inovação como motores do desenvolvimento do 

Estado.”  

O lançamento da plataforma será transmitido ao 

vivo pelo Portal SIMI (www.simi.org.br) no dia 30 

de maio, terça-feira, às 10h.  

 

http://forumpoliticasculturais.mg.gov.br/
http://www.simi.org.br


FaE promove o VI Diálogos 

Extemporâneos, do Núcleo 

de Estudos e Pesquisa em 

Educação, Filosofia e Socio-

logia 

 

O evento Diálogos Extemporâ-

neos ocorre desde 2009 na Fa-

culdade de Educação da Univer-

sidade do Estado de Minas Ge-

rais. O evento se inspira na ideia 

nietzschiana de extemporaneida-

de,  com a qual o filósofo ale-

mão caracteriza sua própria  

filosofia como sendo composta 

por pensamentos que somente 

seriam compreendidos com o 

advento de uma nova época. A 

palavra extemporâneo, em seu 

sentido literal, significa fora do 

tempo; extemporâneo é tudo 

aquilo que está fora do pensa-

mento hegemônico de uma 

determinada época, fora das 

convenções, daquilo que se 

estabelece como verdadeiro 

em um determinado mo-

mento do tempo e, por isso, 

se revela como inoportuno, 

inconveniente. Nesse senti-

do, o fio condutor do evento 

é instigar seus participantes a 

pensar no que seria extem-

porâneo,  inoportuno, no 

debate contemporâneo acer-

ca da educação. 

 

O evento ocorrerá entre os 

dias 30 de maio e 01 de ju-

nho na Faculdade de Educa-

ção da UEMG. 

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 

Simpósio Brasileiro de 

Ourivesaria, Joalheria e 

Design será promovido 

nesta próxima semana 

pela Escola de Design 

 

Nesta próxima semana, de 

22 e 25 de maio, o Museu 

da Moda de Belo Horizonte 

(MUMO) recebe a primeira 

edição do Simpósio, desti-

nado ao público empresari-

al, designers de todo o país, 

além de acadêmicos da 

área. Exposições, palestras 

e debates farão parte da 

programação do evento, 

com destaque para a partici-

pação de pesquisadores da 

Universidade Católica Por-

tuguesa, instituição que 

compõe a ‘Aliança Minas 

Portugal’ juntamente com a 

Universidade do Estado de 

Minas Gerais, organizadora 

do evento por meio de sua 

Escola de Design. 

 

O projeto é um trabalho 

colaborativo entre a UEMG, 

o Centro Interpretativo da 

ourivesaria do Norte de 

Portugal (CIONP) e o pes-

quisador convidado, profes-

sor Dr. Gonçalo Mesquita 

da Silveira de Vasconcelos e 

Sousa, por meio de um 

Edital de Economia Criativa 

realizado pelo Programa 

Ciência sem Fronteiras da 

CAPES. 

 

Informações: 

www.facebook.com/4sdgem 

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 

Edital PAPEV - PROPPG/UEMG 

 

 

Tem como objetivo estimular a participação de professo-

res da UEMG em eventos técnico-científicos de abrangên-

cia nacional ou internacional, com apresentação de traba-

lhos científicos, palestras, coordenação de sessões, bem 

como a participação de coordenadores de programas de 

pós-graduação Stricto sensu em reuniões nacionais ou in-

ternacionais da área. 

 

 

 

Data Limite: 

10 de novembro de 2017 

 

 
 Para maiores informações, acesse: http://
www.uemg.br/noticia_detalhe.php?id=9195 

EXPEDIENTE CONTATO 

https://www.facebook.com/4sdgem
http://resultado.cnpq.br/3312577591824313
http://resultado.cnpq.br/3312577591824313
http://www.uemg.br/noticia_detalhe.php?id=9195
http://www.uemg.br/noticia_detalhe.php?id=9195

