
   

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

SITRE - tem o prazer de convidá-los para participação e envio de trabalhos.  

 

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

TRE, ao contrário e 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 iden-

tidade e suas relações, seu objeto de estudo.  

 

O SITRE é o lugar, então, onde se encontram e se recobrem em suas interfaces as Ciên-

cias Humanas e Sociais Aplicadas, as Ciências Exatas, a Educação, as Engenharias, a Filoso-

fia. Onde se encontram pesquisadores, mas também docentes dedicados ao estudo da 

Educação, do Trabalho e da Identidade.  

 

   O evento acontecerá entre os dias 28 e 30 de maio de 2018 em Belo Horizonte  
 

 

Para acessar a Plataforma, acesse:http://www.sitre.cefetmg.br 

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

Trilha Mineira da Inovação é lançada em 
parceria com instituições do Estado 

Encontra-se divulgado, na página da FAPEMIG, 

que “um ambiente virtual para conexão dire-

ta entre empreendedores, pesquisadores, 

empresas, instituições e governo. Essa é pro-

posta da Trilha Mineira da Inovação (TMI) 

lançada dentro do espaço do Seed, em Belo 

Horizonte.  

A plataforma é uma parceria entre nove ins-

tituições do Estado que buscam, juntas, con-

tribuir para que empresas nascentes possam 

alcançar o sucesso do modo mais coordena-

do encontrando informações e orientações 

diversas.  

Pesquisa básica, pesquisa aplicada ou tecno-

logia, ideia de negócio ou protótipo, produ-

ção e mercado. Em qualquer estágio do ne-

gócio é possível encontrar editais, concur-

sos, linhas de crédito e apoio a pesquisa. 

Dentro da plataforma, o empreendedor defi-
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ne qual dos estágios está sua ideia e que tipo de 

ajuda precisa. O TMI também terá uma área voltada 

à propriedade intelectual, treinamento, prestação 

de serviços.  

Para o subscretário de Ciência, Tecnologia e Inova-

ção, Leonardo Dias, o TMI vai se transformar e 

crescer como um espaço aberto para que o empre-

endedor possa encontrar ajuda. “Essa é primeira 

versão do projeto e estamos sempre abertos a su-

gestões. Reunimos inicialmente nove instituições, 

mas o objetivo é que mais atores façam parte dessa 

trilha”, completa Leonardo Dias.  

Para Marco Aurélio Crocco, presidente do BDMG, 

“cabe a todos os agentes criar a facilidade para que 

esse diálogo produza o conhecimento e, assim, pos-

sa gerar startups de sucesso”.  

Para ler na integra, acesse:http://

www.fapemig.br/visualizacao-de-noticias/ler/1014/



trilha-mineira-da-inovacao-e-lancada-em-parceria-com-instituicoes-do-estado 

UEMG Carangola realiza 

Simpósio Regional de For-

mação de Professores 

 

Com presença de quase 500 

participantes, entre estudantes, 

professores e convidados, foi 

aberto (31/05) o SIMPÓSIO 

REGIONAL DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES, na UEMG 

Unidade Carangola. 

 

A abertura do evento foi feita 

pelo diretor da Unidade, Braz 

Consenza, seguida da palestra da 

professora Maristela Barenco 

Corrêa de Mello, da Universida-

de Federal Fluminense/Santo 

Antônio de Pádua, com o tema 

"Do esgotamento à interrupção: 

por uma educação comprometi-

da com outros modos de 

existência". 

 

A realização do Simpósio 

teve organização feita pelos 

cursos de Letras, Matemática 

e Pedagogia. A programação 

que vai  foi até sexta-feira, 2 

de junho, terá a realização 

de várias mesas-redondas 

simultâneas, com temas di-

versos, sempre com a pre-

sença de professores mes-

tres e doutores nas respecti-

vas temáticas. Houve tam-

bém a realização de oficinas 

e minicursos. 

 
A abertura contou ainda 

com a apresentação musical 

de Nazaré Valadão e Terena 

Marques. 

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 

Docente da UEMG Uni-

dade Passos publica li-

vro na área da saúde 

 

O professor Geilton Xavier 

de Matos, docente dos cur-

sos de Biomedicina e Nutri-

ção da Unidade Passos e 

farmacêutico do Ambulató-

rio Escola (AMBES), publi-

cou recentemente o livro 

acerca de seus estudos, 

intitulado “Atividade Anti-

microbiana de Micônia Li-

gustróides”. 

 

Este trabalho decorre de 

uma dissertação de mestra-

do na área de Química Bio-

lógica realizada pelo profes-

sor e procede sequencial-

mente de uma série de me-

todologias para Extratos 

brutos em n-hexano, diclo-

rometano e etanol da espé-

cie vegetal Miconia Ligus-

troides.  

 

A pesquisa também aponta 

os resultados promissores 

obtidos através das avalia-

ções e análises descritas no 

livro. Além de uma profun-

da descoberta do autor no 

m e i o  c i e n t í f i c o . 

 

O docente Geilton Xavier 

de Matos declarou sua sa-

tisfação com a publicação 

do livro e acredita que esta 

obra servirá de suporte 

para muitos discentes das 

áreas afins. 

PLP. Universidade da Geórgia/EUA. Mestra-

do em Direito. 

 

 
Abertura de vagas, bem como de oferta de bolsa 

de estudos, para a formação de mestrado em direi-

to (LL.M.) para advogados e juízes estrangeiros. 
 

Nos termos da LDB,  diplomas obtidos no exterior 
só têm validade no país se reconhecidos por uma 
Universidade brasileira que tenha curso na mesma 
área e nível.  

  
Para maiores informações, acesse: http://
www.law.uga.edu/LLM 

Chamada Fapemig nº06/2017 - Pesquisas na área 

do setor aeronáutico - Parceria Fapemig-Embraer 

 

 
Apoiar projetos de pesquisa e inovação científica e tecnológica 

nas Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs) para o 

desenvolvimento de tecnologias alinhadas aos interesses da Em-

braer, do setor aeronáutico e da sociedade como um todo.  

 

Data Limite: 

23 de junho de 2017  

 

 
Para maiores informações, acesse: http://
www.fapemig.br/arquivos/site/chamadas/abertos/2017/

chamada-06-2017-fapemig-embraer.pdf 

EXPEDIENTE CONTATO 

               Divulgado Edital de Bolsas Remanescentes 05/2017 BIC JR - UEMG/CNPq/FAPEMIG 
 
A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG) da UEMG divulga edital para seleção de projetos de pesquisa que 

receberão bolsas remanescentes do Programa Institucional de Iniciação Científica Júnior – BIC JR. Estão sendo ofertadas 23 

bolsas. 
As inscrições estarão abertas até o dia 07 de junho. Dúvidas devem ser encaminhadas ao e-mail pesqui-

sa.proppg@uemg.br 

                       Para ter acesso ao Edital, acesse:  http://www.uemg.br/noticia_detalhe.php?id=9253 


