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Um novo olhar para as crianças
Encontra-se divulgado na página da FAPEMIG que “antes de compreender o que é
uma estrela, a criança aprende a reconhecer
pontos luminosos no céu, depois a Lua e o
Sol. Em um movimento natural de aprendizado, começa a entender o misterioso sistema solar, repleto de novas descobertas e as
inúmeras possibilidades de criação dos novos compostos químicos.
Acontece que essas áreas específicas, às
vezes são consideradas chatas e
“complexas” e se tornam distantes das crianças. Entretanto, pesquisadores da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG),
trazem pela primeira vez para a Inova Minas
FAPEMIG, um novo olhar para essas áreas,
com os projetos: Game da Tabela Periódica
e Animando o ano da luz: o design apresenta
a astronomia para crianças, respectivamente.

Já o projeto da professora Rita Ribeiro, Animando
o ano da luz: o design apresenta a astronomia para
crianças, utiliza o design para criar materiais lúdicos
e animações. Seu objetivo é inserir o universo da
Astronomia no cotidiano das crianças, de uma forma divertida e leve. “A proposta é tirar a ideia de
que a Astronomia é algo complexo e difícil. Queremos trazer para o universo das crianças a possibilidade de entender que podemos viajar pelas galáxias
e nos divertir muito. ”, pontua. O projeto vai desenvolver materiais impressos e pequenos vídeos
animados para a rede pública de ensino e servirá de
apoio para as visitas técnicas que ocorram no Observatório Astronômico Frei Rosário, em Caeté
Estas e outras pesquisas poderão ser vistas na Inova
Minas FAPEMIG. A Mostra vai acontecer entre os
dias 15 e 17 de setembro, em quatro espaços que
fazem parte do Circuito Liberdade: Memorial Minas
Vale, MM Gerdau, Espaço do Conhecimento UFMG
e Hub Minas Digital.
Fonte: http://www.fapemig.br

Divulgados Editais 08/2017 PIBIC/UEMG/FAPEMIG e 09/2017 BIC JR UEMG / CNPq / FAPEMIG
Poderão se candidatar às bolsas do presente edital projetos de pesquisa, elaborados e
apresentados por professores das Unidades da UEMG de Abaeté, Barbacena, Campanha,
Carangola, Cláudio, Diamantina, Divinópolis, Frutal, Ibirité, Ituiutaba, João Monlevade,
Leopoldina, Passos, Poços de Caldas, Ubá e do Campus BH: Escola de Design, Escola de
Música, Escola Guignard, Faculdade de Educação e Faculdade de Políticas Públicas.
A indicação do bolsista pelo professor orientador, deverá ser realizada no momento da
i n s c r i ç ã o
d a
p r o p o s t a .
A concessão de bolsa dependerá de confirmação, pela FAPEMIG, da cota disponibilizada
à Universidade para os Editais, e será divulgada na página eletrônica da UEMG posteriormente.
Período das inscrições: 01 a 30 de setembro de 2017
Para ter acesso aos Editais, clique nos links abaixo:
08/2017 PIBIC/UEMG/FAPEMIG
09/2017 BIC JR - UEMG/CNPq/FAPEMIG

Para maiores informações: pesquisa.proppg@uemg.br

ACONTECE NAS UNIDADES...
Discente da UEMG Passos
aproxima a Universidade na
ressocialização de recuperandos

pesquisa (Trabalho de Conclusão de Curso) que alia a
teoria acadêmica com as
práticas de ensino, sendo
este um projeto voltado para
A Comunicação Social da UEMG a alfabetização ou continuidivulga que“estudante da UEMG dade do aprendizado dos
Unidade Passos, do 8º período apenados da APAC-Passos.
do Curso de Pedagogia, Clélia
Batista Silva, ao observar com Segundo a estudante Clélia
olhar pedagógico o sistema prisi- Batista Silva, “esta ideia mosonal brasileiro, em especial na trou-se produtiva, uma vez
Associação de Proteção Assis- que permitiu ao apenado
tência aos Condenados (APAC - externar suas ideias, seus
Passos) notou a carência de ina- desejos e o que ele pensa da
tividade física e intelectual dos sua situação atual, em uma
recuperandos.
reflexão que levou todos
eles a pensarem sua condiA partir dessa observação inicial, ção de ser humano em uma
como acadêmica concluinte do situação especial de sua viCurso de Pedagogia da UEMG da”.
Passos, elaborou um projeto de

Curso de Ciências Biológicas Licenciatura da
UEMG Passos realiza
aula prática de Ecologia

adaptação das plantas e espécies típicas deste bioma, além
da possibilidade de verificar in
loco todos os temas discutidos e apresentados em sala
A Comunicação Social da de aula.
UEMG divulga que“sob orientação e coordenação do Foram realizados, também,
professor Hipólito Paulino experimentos científicos que
Neto, discentes do curso abordaram assuntos relevande Ciências Biológicas – tes ao tema, como levantaLicenciatura, realizaram, no mento da diversidade das
dia 27 de maio, aula prática espécies, efeito das cores na
de Ecologia das Populações, atratividade de polinizadores,
no Furnas Náutico Clube – biologia floral, herbivoria foliM
G
. ar, entre outros .Segundo
Paulino Neto, a prática comCom foco no estudo do plementa a teoria. “O envolvibioma Cerrado, comum na mento dos estudantes nas
região de Passos – MG, aulas práticas incentiva o codocente e discentes discuti- nhecimento e promove a eduram interações ecológicas, cação.”

EDITAIS ABERTOS...
Inscrições abertas para inscrição de atividades no 19º Seminário de Pesquisa e Extensão
Quem deseja inscrever proposições de atividades para o 19º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG, terá o prazo para
envio até 10 de setembro, na intranet da UEMG, conforme o seguinte caminho:
1º - Acesse a página eletrônica da UEMG: www.uemg.br
2º - Clique em INTRANET.
3º - Digite o seu MASP e senha.
4º - Abrirá a página inicial. Clique no menu SISTEMAS, à esquerda da tela.
5º - Escolha a opção SEMINÁRIO PE.
6º - Clique em CADASTROS e a seguir escolha a opção de atividade a ser cadastrada.
7º - Cadastre a proposta de atividade.

Chamada Fapemig nº08/2017 - Queijo Artesanal: Tecnologias para o seu Aprimoramento

3º Congresso Interncional RESAG 2017

O 3° Congresso Internacional RESAG representa um marco na
história recente da Rede de Saneamento e Abastecimento de
Promover a sustentabilidade, a melhoria da qualidade e a Água - Resag, no campo do conhecimento científico, tecnológico
inocuidade em toda a cadeia do Queijo Artesanal (QA), e industrial. Os trabalhos científicos serão apresentados na forma
oral e de pôster, sendo que os melhores trabalhos serão premiapor meio da pesquisa aplicada e da capacitação de produdos.
tores

Data Limite:
16 de outubro de 2017

Data Limite:
15 de setembro de 2017

Para

maiores informações, acesse: http:// Para maiores informações, acesse :
www.fapemig.br/arqu ivos/sit e/ch amadas/abertos/
www.resag.org.br/congressoresag2017/inscricoes.php
queijos.pdf
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