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PRÊMIO JOVENS MULHERES CIENTISTAS DE
PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO
Encontra-se divulgado na página da FAPEMIG
que “a Fundação OWSD-Elsevier abriu, nesta semana, inscrições para a indicação de
pesquisadoras ao Prêmio Jovens Mulheres
Cientistas em Países em Desenvolvimento. A
premiação anual contempla profissionais de
países de cinco regiões do mundo: América
Latina e Caribe, países árabes, África subsahariana, Ásia Central e Sul, Leste e Sudeste
asiático e Pacífico. O prêmio de 2018 será
para as áreas de química, matemática e física.
As indicações serão aceitas até 15 de setembro.”
A premiação é uma parceria entre a Organização para Mulheres na Ciência em Países
em Desenvolvimento (OWSD, na sigla em
inglês) e a Fundação Elsevier. O ganhador de
cada região será anunciado em fevereiro de
2018, durante o encontro da American Association for the Advancement of Science
(AAAS) em Austin, Texas (EUA).

Os cinco ganhadores de cada região receberão um
prêmio no valor de US$ 5 mil e terão todas as despesas para a participação na cerimônia de entrega
do prêmio pagas pela organização.
As indicações para a premiação de 2018 devem
estar dentro dos seguintes critérios: as pesquisadoras devem ter completado o doutorado nos últimos
10 anos e estarem morando em um dos 81 países
cientificamente atrasados, segundo definição da
Academia de Ciências dos Países em Desenvolvimento (TWAS).
As indicações serão avaliadas por um Comitê de
eminentes pesquisadores representantes das cinco
regiões, incluindo membros da TWAS e da OWSD,
cuja presidente, Jennifer Thomson, está à frente do
Comitê.
Para maiores informações, acesse: http://
www.elsevierfoundation.org/

Prorrogação inscrições -Edital 06/2017 - Prêmio de Estímulo
à Produção Científica 2017
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação prorroga as inscrições do Edital 06/2017 Prêmio de Estímulo à Produção Científica 2017, até o dia 14/07/2017.
O Edital visa contribuir para o fortalecimento da pesquisa e ampliação da produção científica na Universidade e fortalecimento da Pós-Graduação, através da concessão de prêmio aos docentes da instituição pelo conjunto de publicações recentes em periódicos
com melhor classificação no sistema Qualis/CAPES.
Encontra-se aberto, também, o Edital 07/2017 - 3ª edição do Prêmio de Estímulo ao
Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa (PEDP), 2017. Prêmio visa contribuir para o
fortalecimento da pesquisa e ampliação da produção na UEMG e apoiar docentes pesquisadores da instituição, por meio da concessão de prêmio pelo desenvolvimento de projetos de pesquisa que tenham sido contemplados com bolsa de iniciação científica e obtido
as melhores avaliações, até manhã, 11/07/2017.
Dúvidas devem ser encaminhadas ao e-mail pesquisa.proppg@uemg.br ou pelo telefone
(31) 3916-8621.

ACONTECE NAS UNIDADES...
Professora das unidades de
Divinópolis e Cláudio publi- O artigo, cujo objetivo foi
ca artigo em revista interna- “analisar como os indicadocional
res de controle podem contribuir para tomada de deciA Comunicação Social da UEMG sões mais seguras numa emdivulga que “a professora Valdi- presa de pequeno porte do
lene Gonçalves Machado Silva, ramo farmacêutico”, foi elacoordenadora do curso de Ad- borado em parceria com os
ministração da UEMG Unidade professores Patrícia Cristina
Cláudio e docente do curso de Pereira, Letícia Goulart de
Engenharia de Produção da Sousa e Wellinton Geraldo
UEMG Unidade Divinópolis, Vital, da Faculdade de Ciênpublicou, na edição nº 2 (volume cias Econômicas, Administra4) da revista internacional tivas e Contábeis de Divinó“Research, Society and Deve- polis
(FACED).
lopment”,
o
artigo
“Controladoria: a utilização de A revista é publicada pela
indicadores de controle para Universidade Federal de Itatomada de decisão numa peque- jubá (Unifei)”
na empresa do ramo farmacêutico em Divinópolis, MG”.

Alunos de Engenharia
Civil da UEMG Unidade
Passos realizam visita
técnica
A Comunicação Social da
UEMG divulga que “os estudantes do Curso de Engenharia Civil da UEMG –
Unidade Passos realizaram,
no dia 15 de maio de 2017,
uma visita técnica a empresa WW Engenharia e Construção, localizado no município de Itaú de Minas –
M
G
.

moldadas, com os respectivos materiais e etapas. Na
atividade foi possível verificar todas as etapas de produção até a fase de comercialização, bem como todos
os ensaios de acordo com
documentos normativos,
também visualizados em
sala de aula.

De acordo com a Coordenadora do curso de Engenharia Civil, “a importância
desta visita técnica é a
aproximação do aluno após
ter recebido informações
Discentes aproveitaram a teóricas em sala de aula na
aula prática para conhecer a produção de laje préfundo as atividades da em- moldada”.
presa, como por exemplo, a
fabricação das lajes pré-

EDITAIS ABERTOS...
Bolsa CNPq de Pós-Doutorado Júnior Edital PAPEV - PROPPG/UEMG
(PDJ) 2017
Possibilita a consolidação e atualização dos conhecimentos ou o eventual redirecionamento da linha de
pesquisa do candidato, por meio de estágio e desenvolvimento de projetos de pesquisa junto a grupos e instituições de reconhecida excelência na
área de especialização do candidato.

Tem como objetivo estimular a participação de professores da UEMG em eventos técnico-científicos de abrangência nacional ou internacional, com apresentação de trabalhos científicos, palestras, coordenação de sessões, bem
como a participação de coordenadores de programas de
pós-graduação Stricto sensu em reuniões nacionais ou internacionais da área.

Data Limite:
Cronograma 3: até 1º de setembro de 2017.

Data Limite:
10 de novembro de 2017

Para maiores informações, acesse: w w w . c
n p q . b r / v i e w / - / jourPara maiores informações, acesse:
nal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/2958271
www.uemg.br/noticia_detalhe.php?id=9195
? COMPANY_ID=10132#PDJ
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