
A Mostra Tecnológica Inova Minas Fapemig é o evento que propõe mostrar à população 

os investimentos feitos em pesquisa científica e tecnológica em Minas Gerais. 

 

A Fapemig convida todos os seus parceiros a apontarem resultados de projetos de pes-

quisa que possam ser aplicados na solução de problemas que afetam o dia a dia, tornam 

as empresas mais competitivas, públicas ou privadas, bem como o bom funcionamento 

dos órgãos e programas governamentais. 

 

Os conhecimentos desenvolvidos em universidades e centros de pesquisa podem ser 

mais utilizados para movimentar a economia, por meio de soluções para os muitos pro-

blemas em saúde e medicina, agricultura e alimentos, aprendizagem e educação, seguran-

ça pública, mobilidade, meio ambiente, cultura, e todas as demais áreas. 

                                   

                           Data Limite:23 de junho de 2017 

Para maiores, informações, acesse: http://www.fapemig.br/visualizacao-de-noticias/

ler/1006/prepare-se-para-a-inova-minas-fapemig-2017 

Mostra Tecnológica Inova Minas Fapemig 2017 

Para reduzir erros diagnósticos, grupo da USP 
investiga como os médicos pensam 

Encontra-se divulgado na página da FAPESP 

que ”as tarefas de diagnosticar uma doença e 

de prescrever um tratamento com base em 

informações escritas ativam no cérebro dos 

médicos os mesmos circuitos neuronais usa-

dos por qualquer pessoa para nomear obje-

tos ou animais. 

Pesquisadores da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP) chega-

ram a essa conclusão após avaliar o funciona-

mento cerebral de 31 clínicos por meio de 

exames de ressonância magnética funcional – 

tecnologia que permite detectar variações 

no fluxo sanguíneo em resposta à atividade 

neural. 

Também identificamos neste trabalho meca-

nismos que podem levar a uma conclusão 

diagnóstica prematura. Esse tipo de informa-

ção pode contribuir para o desenvolvimento 
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de ferramentas capazes de reduzir esse tipo de 

erro na prática médica”, disse Marcio Melo, pesqui-

sador do Laboratório de Informática Médica da 

FMUSP e primeiro autor do artigo.  

“Nossa análise mostra uma notável semelhança na 

atividade cortical durante as três tarefas – diagnós-

tico, prescrição e nomeação de objetos ou animais 

–, o que corrobora a nossa hipótese inicial”, disse 

Melo.  

Como ressaltou o pesquisador, os achados vão ao 

encontro dos resultados de um estudo anterior-

mente publicado pelo grupo na revista PLoS One –

 no qual o processo diagnóstico foi investigado no 

âmbito visual.  

Para ler na íntegra, acesse: http://

a g e n c i a . f a p e s p . b r /

p a -

ra_reduzir_erros_diagnosticos_grupo_da_usp_inve



stiga_como_os_medicos_pensam/25458/ 

Estudantes da FaPP tem 

trabalhos e artigos aprova-

dos em Seminário Nacional 

 

A Comunicação Social da 

UEMG, divulga que “estudantes 

do Curso Superior de Tecnolo-

gia em Recursos Humanos da 

UEMG | Faculdade de Políticas 

Públicas realizaram Atividades 

de Comunicação Científica no 

âmbito da disciplina Projeto In-

terdisciplinar IV, que consiste 

em submeter resumos e traba-

lhos completos em eventos naci-

onais e internacionais. 

 

Dois grupos tiveram seus resu-

mos aprovados e apresentaram 

seus trabalhos no Seminário 

Nacional de Educação Profissio-

nal e Tecnológica (V SENEPT 

2017). 

 

Outro grupo teve seu artigo 

completo aprovado para 

apresentação oral na Mostra 

de Pesquisa em Ciência e 

Tecnologia 2017, realizada 

em Belo Horizonte na Facul-

dade IBMEC/BH, entre 8 e 

12 de maio de 2017. 

 

E, por fim, o último trabalho 

aprovado foi “A Percepção 

dos Trabalhadores com Defi-

ciência sobre a Qualidade de 

Vida no Trabalho. As estu-

dantes tiveram o Resumo 

aprovado para o Congresso 

ISMA - International Stress 

Management Association,”    
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Curso de Ciências Bioló-

gicas Licenciatura da 

UEMG Passos realiza 

aula prática de Ecologia 

 

A Comunicação Social da 

UEMG, divulga que “sob 

orientação e coordenação 

do professor Hipólito Pauli-

no Neto, discentes do cur-

so de Ciências Biológicas – 

Licenciatura, realizaram, no 

dia 27 de maio, aula prática 

de Ecologia das Populações, 

no Furnas Náutico Clube – 

MG. 

 

Com foco no estudo do 

bioma Cerrado, comum na 

região de Passos – MG, 

docente e discentes discuti-

ram interações ecológicas, 

adaptação das plantas e 

espécies típicas deste bio-

ma, além da possibilidade 

de verificar in loco todos os 

temas discutidos e apresen-

tados em sala de aula. 

 

Segundo Paulino Neto, a 

prática complementa a teo-

ria. “O envolvimento dos 

estudantes nas aulas práti-

cas incentiva o conhecimen-

to e promove a educação. 

Ações como esta aproxi-

mam os alunos da realidade 

estudada em sala de aula”. 

 

Unidade Leopoldina realiza 

oficina de contação de his-

tórias para alunos e profes-

sores da rede pública.” 

  

Edital MRE nº01/2017- I Concurso Itama-

raty de Composição Musical 
 

 

 
      Objetivo:                                                                            

Incentivar a produção de nova literatura musica . 
 

 

              Elegibilidade:                       
Compositores brasileiros, natos ou naturalizados, 

residentes ou não no Brasil  

 

Data Limite: 

                          30 de junho de 2017  

 

 

 
  

Para maiores informações, acesse: http://
w w w . a b m u s i c a . o r g . b r /
uploads/7cc1820045296bf21d9e4d0faaf6b421.pdf 

Edital Capes nº18/2017: Prêmio Capes de Tese 

2017 
 

 

 

Reconhece as melhores teses de doutorado aprovadas nos 

cursos de pós-graduação adimplentes e reconhecidos no 

Sistema Nacional de Pós-Graduação em cada uma das 48 

áreas do conhecimento  

 

 

 

Data Limite: 

30 de junho de 2017  

 

 

 

 

 

 
Para maiores informações, acesse: http://
www.capes.gov.br/component/content/art ic le/36 -
salaimprensa/noticias/8396-inscricoes-abertas-para-premio-

capes-de-tese-2017  

EXPEDIENTE CONTATO 


