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Campus Party Minas Gerais triplica de tamanho em
2017
Encontra-se divulgado na página da FAPE- variados temas, além de desfrutar da internet de 20
MIG que “terminaram no último sábado as GBps, fornecida pela Telebras e Use Telecom.
atividades da segunda edição da Campus
Party Minas Gerais, uma das maiores experiências de tecnologia e inovação do mundo e
uma iniciativa do Governo de Minas Gerais
por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior (SEDECTES). Ao todo, o
evento reuniu mais de 5 mil campuseiros,
sendo que 1200 ficaram acampados.

Foram destaques do palco Feel the Future personalidades como Nolan Bushnell, o criador do Atari,
Caito Maia, fundador da Chilli Beans, Lorrana Scarpioni, CEO e cofounder da Bliive, maior rede global
de troca de tempo, Luiz Gabriel Tiago, o Sr. Gentileza, indicado ao prêmio Nobel da Paz esse ano,
Marcos Palhares, único astronauta brasileiro participante da empresa pioneira em turismo espacial
Virgin Galactic, os Irmãos Piologo, Maurício Cid, do
blog Não Salvo, entre outros. Além das palestras o
público teve acesso a hackathons e workshops,
como o de Coders, que aconteceu pela primeira
vez e teve presença maciça dos campuseiros

“Estamos muito felizes com o resultado do
evento. As vendas de ingressos se aceleraram nos últimos dias, o que fez com que
palestras, workshops e hackathons tivessem
recorde de público”, avalia Tonico Novaes,
diretor geral da Campus Party. Quem com- Para ler na íntegra, acesse: http://www.fapemig.br/
pareceu aos cinco dias da CPMG2 acompa- visualizacao-de-noticias/ler/1158/campus-party-minasnhou mais de 250 horas de conteúdo, mais gerais-triplica-de-tamanho-em-2017
de 300 palestras e workshops sobre os mais
CHAMADA FAPEMIG 10/2017
APOIO A PESQUISAS E SOLUÇÕES INOVADORAS NA ÁREA DA TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

OBJETIVO GERAL
Apoiar técnica e financeiramente projetos de inovação e pesquisa científica e tecnológica alinhadas aos interesses do Governo do Estado de Minas Gerais e da sociedade
como um todo, relacionados às linhas temáticas descritas no item 3, que contribuam
para consolidar e/ou ampliar as competências tecnológicas na área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC no s órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Governo do Estado de Minas Gerais.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Desenvolver pesquisas e implementar tecnologias e soluções na área de Tecnologia da
Informação e Comunicação – TIC que proporcionem, por meio do desenvolvimento
de programas de computador, a automação e melhor execução dos processos dos
diferentes órgãos e entidades do Governo Estadual.
PRAZO LIMITE DE SUBMISSÃO: 12/12/2017
Para maiores informações, acessar o endereço eletrônico abaixo:
http://www.fapemig.br/visualizacao-de-chamadas/ler/1125/chamada-10-2017-apoio-a-pesquisas-esolucoes-inovadoras-na-area-da-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao

ACONTECE NAS UNIDADES...
Professor da Design pu- Tais como: prof. Dr. Jussi UEMG Passos realiza
Parikka (Southampton Uni- o 4º Congresso de
blica coletânea
versity); Helena Barranha (IST Educação Física da
A Comunicação Social da UEMG -Universidade de Lisboa); Universidade
divulga que “o prof. Dr. Pablo
Gobira (pesquisador do CNPq,
da FAPEMIG e professor permanente do PPGArtes/UEMG) publicou o livro "Configurações do
pós-digital: arte e cultura tecnológicas", uma coletânea coorganizada com Tadeus Mucelli, estudante e pesquisador recém
egresso do Mestrado em Artes
do PPGArtes/UEMG, durante o
3º Seminário de Artes Digitais.
O livro é composto por 23 capítulos, sendo vários deles especialistas da área de artes, ciência e
tecnologia do país e do exterior.
Tais como: prof. Dr. Jussi Parikka (Southampton University);

Lynn Alves (UnEB); Maria
Luiza Fragoso (UFRJ); Suzete
Venturelli (UnB); Nara Cristina Santos (UFSM); Cátia Rodrigues Barbosa (UFMG);
dentre vários outros”.

Foram três dias de programação intensa: o evento contou
com a participação de 26 professores de universidades
públicas e particulares dos
Estados de Minas Gerais e
São Paulo, oito mesas redondas, dez minicursos e a apresentação de 55 trabalhos no
formato
oral.

A Comunicação Social da
UEMG divulga
que “a
UEMG Unidade Passos
realizou o 4º Congresso de
Educação Física em parceria com o Instituto Federal
Segundo o professor Luis
O livro foi publicado pela
do Sul de Minas, FSULDEFabiano Barbosa, docente da
EdUEMG. Para o download
MINAS, campus MuzambiUEMG Unidade Passos e pregratuito do livro acesse:
nho.
sidente do Congresso, “a
http://bit.ly/livroposdigital
expectativa dos organizadores
Receberam
aproximadado evento para o próximo
mente 150 congressistas
ano, o 5º Congresso de Eduoriundos de diversas cidacação Física, volte a ser realides dos Estados de Minas,
zado na cidade de MuzambiSão Paulo e também do Rio
nho e com o seu retorno
Grande do Sul (Porto Alepara Passos no ano de 2019".
gre).

EDITAIS ABERTOS...
Chamada CNPq/MCTIC/Setec nº31/2017 - Edital Capes nº36/2017 - Programa de Bolsas para
Apoio à Inserção de Pesquisadores nas Em- Pesquisa Capes/Humboldt
presas Incubadas
Apoia projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Concede bolsas para pesquisadores altamente qualificados
(P&D) que visem contribuir para o desenvolvimento que possuam vínculo, empregatício ou não, em Instituições
de Ensino ou Pesquisa no Brasil.
científico e tecnológico e a inovação no Brasil, nas
áreas de inovação e empreendedorismo, por meio
da inserção de pesquisadores em empresas privadas
vinculadas às incubadoras de empresas em operação
no País, certificadas ou que estejam em processo de
obtenção da Certificação Cerne.

Data Limite:
22 de dezembro de 2017

Data Limite:
Chamada 15: 3 de dezembro de 2018 a 31 de maio de 2019

Para maiores informações, acesse: Chamada Para
CNPq/ MCTIC/Setec nº31/2017

maiores informações: http://www.capes.gov.br/
images/stories/download/editais/14082017 -Edital-36-2017HUMBOLDT.pdf
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