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SBPC 2017 - Investimento em jovens traz
retorno importante para a ciência
Encontra-se divulgado, na página do CNPQ,
“ em palestra realizada na manhã da quartafeira, 19/07, durante a 69ª Reunião Anual da
SBPC, em Belo Horizonte (MG), reforçou a
importância do investimento nos jovens para
o desenvolvimento da ciência no país.
No encontro, foram apresentados os resultados do estudo 'A formação de novos quadros para CT&I: avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC)', do CGEE e da pesquisa 'Análise da
trajetória dos vencedores do Prêmio Jovem
Cientista', da FRM.

so, eles recebem remunerações um pouco maior
em relação aos não bolsistas. "O estudo mostrou
que a bolsas de iniciação científica diminui a desigualdade regional e a igualdade de gênero e promovem um melhor salário no futuro", resumiu.
Coordenador na Fundação Roberto Marinho, André Pinto mostrou que a trajetória dos vencedores
do Premio Jovem Cientista, oferecido pelo CNPq
em parceria com a Fundação, também é bem sucedida. "O maior ativo do Prêmio é a trajetória positiva desses jovens cientistas", ressaltou André.

Para ler na íntegra, acesse: http://cnpq.br/web/
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O Prof. Mariano Laplane, presidente do j
CGEE apontou dados como a redução do nal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5783811
tempo entre a graduação e o mestrado entre ex-bolsistas de IC. Segundo o estudo,
65% dos bolsistas ingressaram no mestrado
em até um ano após a graduação. Além dis-

Confap - Pesquisa em Parceria entre o Reino Unido e Brasil
em Sistemas de Saúde 2017
Encontra-se divulgado, na página da FAPEMIG, que esta Chamada “oferece parcerias Reino Unido-Brasil trabalhando conjuntamente para identificar soluções práticas na implementação de melhorias no sistema de saúde para comunidades vulneráveis no Brasil .
Os parceiros apoiadores buscam propostas interdisciplinares de redes do Reino UnidoBrasil com o objetivo de enfrentar os desafios no sistema de saúde no Brasil. As propostas deverão descrever como e por que propostas pelas redes Reino Unido-Brasil estariam melhores preparadas para melhorar a saúde das comunidades vulneráveis no Brasil.
Nota: A rede Reino Unido-Brasil deve incluir pelo menos duas Fundações Estaduais de
Amparo à Pesquisa no Brasil (FAP) e um parceiro no Reino Unido.
Data Limite
26 de setembro de 2017, às 13h (horário de Brasília).

Para maiores informações, acesse:http://confap.org.br/news/newtonfund/

ACONTECE NAS UNIDADES...
Revista experimental Temática é lançada pelo
curso de Jornalismo da
unidade Passos
A Comunicação Social da UEMG
divulga que “resultado das orientações e debates das disciplinas
Edição Gráfica em Jornalismo e
Edição em Jornalismo, os alunos
do 5º período do curso de Jornalismo da Unidade Passos da
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) concluíram
no final do 1º semestre de 2017,
a primeira edição da revista experimental Temática, que em
seu número de estreia traz o
dossiê violência contra a mulher.
Com projeto gráfico e linha editorial definidas pelos estudantes,

foram cerca de dois meses
de produção, desde a sugestão da pauta, a apuração dos
dados, entrevistas, fotografia
e revisão. “A oportunidade
de vivenciar toda a rotina de
elaboração de uma revista,
permite assimilar habilidades
importantes para o futuro
jornalista”, afirma o professor Maurício Mello, que coordenou a montagem da
publicação.
Outra etapa de edição da
revista Temática consistiu na
diagramação. Cada repórter
apresentou sua proposta
relacionada à visualização da
informação jornalística, com
a previsão das colunas e disposição de imagens, ilustrações e gráficos”.

Artigo de professoras
das Unidades Divinópolis e Cláudio é publicado pela em revista da UNICAMP
A Comunicação Social da
UEMG divulga que
“intitulado 'Experiência de
Política Integrada de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentavel (SANS) em
Minas Gerais', o artigo das
professoras-pesquisadoras
Márcia Helena Batista Corrêa da Cota e Joice Alvarenga Borges, da UEMG Divinópolis, e Sandra Meire
Guimarães, da UEMG Cláudio, foi aprovado para compor a edição XXIII e número 3 da Revista Segurança

Alimentar e Nutricional, do
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da
Unicamp.
O trabalho apresenta resultados e análise da pesquisa
desenvolvida por uma equipe multidisciplinar e que
traz um olhar sociológico
na implementação da política nas regiões urbanas Sudeste 1 e 2 de Divinópolis.
As observações e entrevistas junto aos agricultores
familiares, comunidade escolar e profissionais da saúde ocorreram no período
de 2014 a 2016.”

EDITAIS ABERTOS...
Edital Fapemig nº12/2016 - Organização Bolsa CNPq Doutorado Sanduíche no Exterior
(SWE) 2017
de Eventos

Incentiva a divulgação de resultados de pesquisas
científicas, tecnológicas e de inovação e contribuir
para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico através do apoio a organização de eventos
científico-tecnológico no Estado de Minas Gerais

Apoia aluno formalmente matriculado em curso de doutorado no Brasil que comprove qualificação para usufruir, no
exterior, da oportunidade de aprofundamento teórico,
coleta e/ou tratamento de dados ou desenvolvimento parcial da parte experimental de sua tese a ser defendida no
Brasil.

Data Limite:
15/8/2017

Data Limite:
01/09/2017

Para maiores informações, acesse: http:// Para maiores informações, acesse: http://
www.fapemig.br/arquivos/site/chamados/ w w w . c n p q . b r / w e b / g u e s t / v i e w / - /
journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/515690#3
chamada_12_2016_organizacao_de_eventos.pdf
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