
Encontra-se divulgado na página da FAPEMIG, “que Já estão abertas as inscrições para a 

submissão de projetos da 1ª Chamada Pública do Instituto Serrapilheira.  

São aceitos projetos de pesquisa nas áreas de ciências da computação, ciências da 
terra, ciências da vida, engenharias, física, matemática e química. Os interessa-
dos têm até as 15h (horário de Brasília) do dia 15 de setembro para cadastrar as propos-

tas. 

O edital é voltado para jovens doutores que tenham recebido a titulação a partir de ja-
neiro de 2007. Para mulheres com filhos e que tiraram licença maternidade no período 
do doutoramento, será permita a participação das que concluíram o doutorado em 2005 

e 2006. 

Os proponentes precisarão estar vinculados a alguma universidade ou instituto de pes-
quisa no Brasil, seja como professores ou pesquisadores. Só será aceito um projeto por 

candidato, que pode ser tanto de ciência básica, como de ciência aplicada.” 

      

       Data Limite:  15 DE SETEMBRO DE 2017, ÀS 15H (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

     Para maiores informações, acesse: https://serrapilheira.org/chamada-publica/ 

Inscrições abertas para o 1º edital do Instituto Serrapilheira 

 Ciência e tecnologia para mudar a sua mesa 

Encontra-se divulgado na página da FAPEMIG 
que “se você for pensar nos hábitos alimen-
tares dos seus avós, perceberá que muita 
coisa mudou ao longo dos tempos. A dispo-
nibilidade e variedade de alimentos, a quali-
dade da produção e a inclusão de hábitos 
saudáveis. Durante a Mostra Inova Minas 
FAPEMIG, que acontece de 15 a 17 de se-
tembro, no Circuito Liberdade, o público vai 
conhecer algumas pesquisas mineiras na área 
de ciências agrárias que interferem também 

nos hábitos alimentares.  

Uma delas é o projeto coordenado pela pes-

quisadora da Empresa de Pesquisa Agrope-

cuária de Minas Gerais (Epamig), Renata Go-

lin Bueno Costa, que propõe a substituição 

do sódio no queijo prato para deixá-lo mais 

saudável. “Foram usados três substitutos de 

sódio: cloreto de potássio, Sub4salt®; Salo-

na®, esses dois últimos disponíveis comerci-

almente. Os queijos foram salgados em sal-
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moura, com a substituição parcial de 40% do clore-

to de sódio pelos substitutos e comparados com o 

queijo tradicional”, explica.  

Um outro projeto, também da Epamig, agora coor-

denado pelo pesquisador Junio Cesar Jacinto de 

Paula, vai mostrar que é possível produzir um refri-

gerante sustentável a partir de tipos de soros des-

proteinados (soro permeado de ultrafiltração/

microfiltração, soro de ricota ou soro ácido), que 

normalmente são descartados em milhões de litros 

diariamente no Brasil.  

Estas e outras pesquisas poderão ser vistas na Inova 

Minas FAPEMIG. A Mostra vai acontecer entre os 

dias 15 e 17 de setembro, em cinco espaços que 

fazem parte do Circuito Liberdade: Memorial Minas 

Vale, MM Gerdau, Espaço do Conhecimento UFMG 

e Rainha da Sucata 

Fonte:http://www.fapemig.br/visualizacao-de-
noticias/ler/1099/ciencia-e-tecnologia-para-mudar-a-



sua-mesa 

Educação Física da Unidade 

Ituiutaba promove Educan-

do com Atletismo  

 

A Comunicação Social da UEMG 

divulga que “foi realizado, no 

Ituiutaba Club, a 2a edição do 

Educando com Atletismo. Pro-

movido pelo curso de Educação 

Física da UEMG Unidade Ituiuta-

ba, o evento reuniu crianças e 

jovens, entre 9 e 15 anos, para 

competições de atletismo.  

 

"Essa semana, nós, da equipe 

organizadora, nos passamos nas 

escolas para divulgar este encon-

tro e fazer as inscrições", infor-

ma Rogério Gonçalves, que faz 

parte da organização.  

 

De acordo com ele, foram dis-

putadas três modalidades: 

corridas de 50, 100 e 200 

metros; saltos em distância, 

altura e triplo; e arremessos 

de disco e dardo; sendo que 

cada aluno pode participar 

de até duas modalidades. 

 

 "Pretendemos com este 

evento despertar o interesse 

do jovem para outras moda-

lidades esportivas que não 

têm tanta prática nas escolas. 

Acredito que a Educação 

Física é mais que dar uma 

bola para o estudante, para 

ele jogar futebol ou vôlei. É 

preciso fomentar o senso 

crítico desses jovens e tam-

bém falar da história do es-

porte", destaca.  

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 

Professora das unida-

des de Divinópolis e 

Cláudio publica artigo 

em revista internacio-

nal 

 
A Comunicação Social da 

UEMG divulga que “a pro-

fessora Valdilene Gonçalves 

Machado Silva, coordenado-

ra do curso de Administra-

ção da UEMG Unidade 

Cláudio e docente do curso 

de Engenharia de Produção 

da UEMG Unidade Divinó-

polis, publicou, na edição nº 

2 (volume 4) da revista in-

ternacional “Research, Soci-

ety and Development”, o 

artigo “Controladoria: a 

utilização de indicadores de 

controle para tomada de 

decisão numa pequena em-

presa do ramo farmacêuti-

co em Divinópolis, MG”.  

 

O artigo, cujo objetivo foi 

“analisar como os indicado-

res de controle podem con-

tribuir para tomada de deci-

sões mais seguras numa 

empresa de pequeno porte 

do ramo farmacêutico”, foi 

elaborado em parceria com 

os professores Patrícia 

Cristina Pereira, Letícia 

Goulart de Sousa e Wellin-

ton Geraldo Vital, da Facul-

dade de Ciências Econômi-

cas, Administrativas e Con-

tábeis de Divinópolis 

(FACED).A revista é publi-

cada pela Universidade Fe-

deral de Itajubá (Unifei)”.  

Fapemig - Bolsa de Pesquisador Visitante 

(BPV) 
Contribui por período limitado, para a permanência, em 

ECTIs sediadas no Estado de Minas Gerais, de pesquisa-

dores nacionais ou estrangeiros, detentores de título de 

doutor, com alta competência em sua área de atuação, 

para participarem da execução de pesquisas científicas e/

ou tecnológicas realizadas na Instituição proponente, na 

sua área de competência.  

 

Data Limite: 

Segunda entrada: último dia útil de agosto.  

 

 
Para maiores informações, acesse: http://
www.fapemig.br/visualizacao-de-formacao/ler/345/

Edital Capes nº38/2017 - Educação em Direitos 

Humanos e Diversidades 

 
Seleciona projetos de pesquisa dedicados à temática 

de Educação em Direitos Humanos e Diversidades. A sele-

ção tem o objetivo de aprofundar as análises acerca das 

relações, desdobramentos e implicações envolvendo a 

área, além de estimular a criação, o fortalecimento e a am-

pliação de áreas de concentração sobre esta temática em 

programas de pós-graduação stricto sensu.  

 

Data Limite: 

                       05 de outubro de 2017, às 15h.  

 

 
Para maiores informações, acesse: http://capes.gov.br/

images/stories/download/editais/24082017-Edital-38-2017-

SECADI-Capes-EDH-Diversidades.pdf 

EXPEDIENTE CONTATO 

      Prêmio de Estímulo à Produção Científica - Edital 06/2017 | Divulgado o resultado final  
 

Após análises dos recursos, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação divulga o Resultado Final do Edital 

06/2017 - Prêmio de Estímulo à Produção Científica . 

              Para ter acesso ao resultado, acesse: http://uemg.br/noticia_detalhe.php?id=9741 

 


