
Realizada nacionalmente desde 2004, a SNCT é coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Comunicações (MCTIC) com a colaboração de empresas e órgãos públicas, escolas, fundações 
de apoio, institutos de pesquisa, museus, secretarias estaduais e universidades. Em 2016, mais de 
2,1 mil instituições cadastraram 92 mil atividades em 1.055 municípios de todos os estados. 

Os projetos inscritos têm como público prioritário, alunos da educação básica e do ensino profissi-
onalizante e diversos segmentos sociais interessados por ciência e tecnologia, como pessoas com 
deficiência, comunidades indígenas, quilombolas ou ribeirinhas, povos tradicionais, meninas e 
mulheres, moradores de periferias urbanas e população rural. 

Todas as atividades são gratuitas ao público, sem qualquer cobrança de taxa ou ingresso. 

O evento ocorre de 23 a 29 de outubro, com o tema "A matemática está em tudo".  

Maiores informações: http://semanact.mcti.gov.br/ 

14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT 2017)   

Sedectes lança edital de incentivo para startups de mestres e doutores  

O Governo de Minas Gerais, por meio da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (Sedectes), lançou edital do Inova-
Pró. O programa vai selecionar startups cria-
das e desenvolvidas em projetos de mestra-
do e doutorado de instituições públicas de 
ensino superior sediadas em Minas Gerais. 

Os interessados poderão se inscrever até o 
dia 27 de setembro pelo site 
www.tecnologia.mg.gov.br, preenchendo os 
formulários anexos no edital. O valor de 
investimento total do projeto é de aproxi-
madamente R$ 2 milhões.  

As ações do Inova-Pró têm o objetivo de 
potencializar o ambiente de inovação e em-
preendedorismo existentes nas Instituições 
Públicas de Ensino Superior (IPES), além de 
apoiar financeiramente projetos de startups 
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que estejam em fase de concepção, ideação ou 
gestação. Os empreendedores mestres, doutores e 
alunos de pós-graduação stricto sensu receberão o 
suporte por meio de uma aceleradora, que será 
definida por meio de processo de concorrência. 

As propostas das startups deverão ser compostas 
por no mínimo dois e no máximo três participantes, 
sendo permitido qualquer área de conhecimento. 
Cada empreendedor receberá bolsa do Minas Digi-
tal. Para estudantes ou professores de mestrado 
será o valor de R$ 3 mil e de doutorado R$ 4 mil. 

Na primeira etapa serão selecionadas 100 propos-
tas para a pré-aceleração, que terá a duração de 
um mês. Deste total sairão 40 projetos e depois 20, 
que serão aceleradas por cinco meses. Uma comis-
são formada por integrantes indicados pela Sedec-
tes, universidade e aceleradora fará a seleção. 

Mais informações:  http://tecnologia.mg.gov.br/ 



Semana de Comunicação 

da UEMG Divinópolis 

aborda o tema Além dos 

limites  
Entre os dias 18 e 22 de setem-

bro, será realizada, na UEMG 

Divinópolis, a 2ª Semana de Co-

municação, organizada pelos 

cursos de Comunicação Social 

(Jornalismo e Publicidade e Pro-

paganda) da Unidade. 

 

Neste ano, o tema “Além dos 

limites” fará um confronto entre 

as particularidades do mercado 

local e das grandes cidades e 

terá a participação de diversos 

profissionais da área da Comuni-

cação. Durante o evento, acon-

tecerão palestras, mesas-

redondas, rodas de conversa e 

oficinas, além de atrações musi-

cais.  

Para maiores informa-

ções, acesse: http://

www.funedi.edu.br/2a-

semana-academica-curso-

de-comunicacao-social/ 
III Jornada Pedagógica 

na III Semana da Mate-

mática da UEMG Uni-

dade Ibirité 
Os eventos ocorrerão na 

Unidade, nos dias 5, 6 e 7 de 

outubro. Serão apresentados 

trabalhos docentes ou estu-

dantes sob orientação de um 

docente. As modalidades dos 

trabalhos são: comunicação, 

pôster, exposição, apresenta-

ção artístico-cultural, mostra 

cinematográfica e minicurso/

oficina.    

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 

Centro de Memória 

da UEMG Divinópolis 

participa da 11ª Pri-

mavera dos Museus  

 
O Centro de Memória Pro-

fessora Batistina Corgozi-

nho (Cemud), da UEMG 

Unidade Divinópolis, parti-

cipa da 11ª edição da Prima-

vera dos Museus, evento 

promovido em todo o país, 

entre os dias 18 e 24 de 

setembro, pelo Instituto 

Brasileiro de Museus 

(IBRAM). O tema escolhido 

para o evento deste ano é 

“Museus e suas memórias”. 

 

A programação do evento 

conta com diversas ativida-

des, entre as quais exposi-

ções, oficinas, visita monitora-

da e show musical. 

 

Clique aqui e confira a pro-

gramação completa  

Parceria Fapemig/BDMG - Pró-Inovação 

 

Apoia projetos de desenvolvimento com foco na 

inovação de produtos, processos e serviços de em-

presas instaladas em Minas Gerais.  

 

Data Limite: 

Fluxo contínuo. 

 
Para maiores informações, acesse: http://
www. f apemig .br / v i sua l i zacao -de- inovacao -

tecnologica/ler/354/pro-inovacao 

Olimpíadas Científicas 2017 

 
Apoiar projetos que visem contribuir significativamente para o 

desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação no País e 

utilizar o conhecimento científico como mecanismo de empode-

ramento e transformação social, por meio da realização de Olim-

píadas Cientificas de âmbito nacional ou internacional sediada no 

Brasil.  

 

Inscrições: 18/08/2017 a 03/10/2017 

 

Maiores informações: http://cnpq.br/chamadas-publicas?
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_I
NSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=7542&filtro=abertas&det

alha=chamadaDetalhada&id=47-936-4949 

EXPEDIENTE CONTATO 

Editais 08/2017 PIBIC/UEMG/FAPEMIG e 09/2017 BIC JR - UEMG / CNPq / FAPEMIG  
 
Continuam abertas inscrições para editais de seleção de projetos de pesquisa que receberão bolsas do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica - PIBIC/UEMG/FAPEMIG e para o Programa Institucional de Iniciação Científi-

ca Júnior – BIC JR.  Poderão se candidatar às bolsas do presente edital projetos de pesquisa, elaborados e apresen-

tados por professores de todas às Unidades da UEMG. 

Período das inscrições: 01  a 30 de setembro de 2017 

Maiores informações: http://www.uemg.br/noticia_detalhe.php?id=9780 

http://www.emredes.org.br/mostra-noticia.php?id=36

