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Pesquisadores elaboram novo mapa de ameaça
sísmica do Brasil
Encontra-se divulgado na página da Fapesp,
que “pesquisadores do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da
Universidade de São Paulo (IAG-USP), em
colaboração com colegas das universidades
Estadual Paulista (Unesp), campus de Rio
Claro, da Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), de Brasília (UnB), do Observatório
Nacional e da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), do Rio de Janeiro, estão elaborando
um novo mapa de ameaça sísmica do Brasil.

América do Sul, como o Chile e o Peru, porque o
país está localizado em uma região estável, de terrenos muito antigos e no interior de placa tectônica", disse Assumpção. "Mas o Brasil também registra com uma certa frequência tremores de baixa e
média intensidade cujas consequências podem ser
drásticas dependendo da região onde acontecerem", ponderou o pesquisador, que realiza um Projeto Temático apoiado pela FAPESP .
Um exemplo recente nesse sentido, segundo o
pesquisador, foi a série de tremores de magnitude
entre 2,01 e 2,55 que ocorreram em Mariana (MG)
três dias antes do rompimento da barragem do
Fundão, pertencente à Samarco, que resultou no
maior desastre ambiental no país”.

A versão preliminar do levantamento foi
apresentada por Marcelo Sousa de Assumpção, professor do IAG e um dos coordenadores da Rede Sismográfica Brasileira, em
palestra sobre tremores de terra no Brasil
em palestra na quarta-feira (19/07) durante a
69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira Para ler na íntegra, acesse: http://
para o Progresso da Ciência (SBPC).
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"A ameaça sísmica no Brasil é relativamente res_elaboram_novo_mapa_de_ameaca_sismica_do
baixa em comparação com outros países da _brasil/25721/

FAPEMIG lança chamada para apoiar projetos de pesquisa na área de
CT&I que promovam melhorias na saúde pública mineira
Encontra-se divulgado, em sua página, que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais (FAPEMIG) abriu a Chamada 07/2017 - Programa de Pesquisa para o
SUS (PPSUS). O objetivo é apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que promovam a formação e a melhoria da qualidade de atenção à saúde em Minas
Gerais, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), representando significativa contribuição para o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (CT&IS) no
Estado.

-Eixo1:Planejamento,
Gestão
e
Inovação
em
Saúde;
-Eixo2:Informação,
Educação
e
Comunicação
em
Saúde;
-Eixo3: Monitoramento e Avaliação de Programas e Políticas em Saúde;
- E i x o 4 : V i g i l â n c i a
e m
S a ú d e ;
- Eixo 5: Regulação da Atenção à Saúde.

Data Limite: Até às 17h do dia 4 de setembro de 2017
Para maiores informações, acesse: http://www.fapemig.br/arquivos/site/
chamadas/abertos/chamada-07-2017-ppsus.pdf

ACONTECE NAS UNIDADES...
Docentes da UEMG Passos gem na sociedade contempolançam livro na área Ciên- rânea.
cias da Linguagem
A obra faz circular um conA Comunicação Social da UEMG junto de textos que, a partir
divulga que “docentes da UEMG de quadros teóricos distinUnidade Passos, no mês de julho tos, trazem a linguagem para
de 2017, publicaram livro acerca o centro de debates e mosde seus estudos intitulado tram a produtividade desse
“Linguagem, Sentido e Socieda- objeto de estudo.
de”.
Os capítulos que se submeA obra elaborada teve a colabo- tem à crítica de estudiosos
ração dos professores Tatiana percorreram as melhores
Barbosa de Sousa e Guilherme doutrinas e autores, se proBeraldo de Andrade. Esse traba- pondo em um esforço conlho é resultado do esforço de junto de trazer lume às maautoria de um grupo de pesqui- terialidades e idiossincrasias
sadores que tem colaborado que assolam a sociedade, a
significativamente para o avanço linguagem e os sentidos que
de reflexões em torno dos pro- daí derivam.”
cessos de significação da lingua-

Estudantes do Curso
de Processos Gerenciais da UEMG Unidade
Campanha apresentam espetáculo teatral
A Comunicação Social da
UEMG divulga que “a noite
da
quarta-feira,
dia
21/06/2017, foi especial
para os estudantes do 4º
período do Curso de Processos Gerenciais da UEMG
Unidade
Campanha.
Com o objetivo de angariar
fundos para a formatura, os
estudantes se organizaram
para a montagem de uma
peça teatral que foi apre-

sentada para a comunidade
campanhense e acadêmica. A iniciativa contou com
o apoio dos professores
Silvana
Arantes
(coordenadora do curso de
Processos Gerenciais) e
Flávio Maia.
Toda a realização e logística
ficaram a cargo dos estudantes que se empenharam,
organizaram a divisão das
tarefas, captação de patrocinadores, divulgação do
evento e preparação do
espaço.
De caráter popular e com
elementos circenses, conta
as peripécias de Pedro Malazartes “.

EDITAIS ABERTOS...
Fapemig - Pagamento de Publicações em Edital Capes nº30/2017 - Programa Capes/IIASA de
Periódicos Indexados
Doutorado Sanduíche
Financia a publicação de artigos que divulguem resultados de pesquisas desenvolvidas em ECTIs, sediadas no Estado de Minas Gerais, em periódicos
indexados no ISI ou no SciELO.

Data Limite:
Fluxo Contínuo. A submissão poderá ser feita a
partir do recebimento do aceite para publicação. A
vigência do Termo de Outorga será de 120 dias
contados a partir da data da submissão do pedido
de apoio

O tem por objetivo selecionar estudantes de doutorado
vinculados a instituições de ensino superior brasileiras para
realização de estágio em pesquisa de doutorado sanduíche no IIASA por um período de três a doze meses. Os
interessados devem pertencer às áreas de atuação do
IIASA, tais quais: ciência e tecnologia, agricultura, meioambiente, energia, recursos naturais e análise de sistemas,
não estando restrito a essas.

Data Limite:
15 de setembro de 2017

Para maiores informações, acesse: http:// Para maiores informações, acesse: http://
www.fapemig.br/visualizacao -de-divulgacao- w w w . c a p e s . g o v . b r / i m a g e s / s t o r i e s / d o w n l o a d /
cientifica/ler/361/pagamento-de-publicacao-em- editais/24072017-Edital_30_CAPES-IIASA.pdf
periodicos-indexados
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