
A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) é uma escola de governo, do Poder 

Executivo Federal, que oferece formação e aperfeiçoamento em Administração Pública a 

servidores públicos federais. Idealizado pela Secretaria de Planejamento e Assuntos 

Econômicos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o Prêmio Seplan 

de Monografias tem a finalidade de estimular a pesquisa sobre planejamento governamen-

tal, avaliação de políticas públicas e reformas econômicas, reconhecendo os trabalhos de 

qualidade técnica e de aplicabilidade na Administração Pública brasileira que permitam 

melhorar o desempenho econômico do Brasil.   

 Data Limite de inscrição: 31 de outubro de 2017.  

 Elegibilidade: Poderão concorrer trabalhos individuais ou em grupo, de candidatos 
de qualquer nacionalidade e formação acadêmica (graduação ou pós-graduação) ou que 

estejam cursando o último ano de curso de graduação.  

 Maiores informações :http://www.enap.gov.br/documents/730933/0/Edital_PR%C3%

8AMIO+SEPLAN+DE+MONOGRAFIAS_2017.pdf/f423315f-5fb0-4cc1-ad40-3b02b2b583e6 

Prêmio Seplan de Monografias 2017 

Minas Gerais sedia a segunda edição da Finit 

Encontra-se divulgado na página da FAPE-

MIG que “o Governo de Minas Gerais, 
por meio da Secretaria de Estado de De-

senvolvimento Econômico, Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior (Sedectes), rea-

liza, em Belo Horizonte, a segunda edição 
da FINIT (Feira Internacional de Negócios, 

Inovação e Tecnologia), a feira mais inova-
dora da América Latina. De 31 de outu-
bro a 04 de novembro, o Expominas 

(Av. Amazonas, 6200 – Gameleira) 
será palco de um grande hub de negócios, 

com a reunião de renomados eventos e 
palestrantes da área da inovação e tecno-

logia em um só local. 
 

Serão cinco dias com programação simul-
tânea em mais de 15 palcos, totalizando 

cerca de 500 horas de conteúdos oferta-
dos por palestrantes nacionais e internaci-
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onais; centenas de encontros de negócios e di-

versos painéis com youtubers e influenciadores 
digitais. Uma área de mais de 18 mil m² toda de-

dicada ao conhecimento, geração de negócios e 
imersão tecnológica, prosperando o ecossistema 

mineiro. Grande novidade desta edição, a parce-
ria entre o P7 Criativo e a Federação das Indús-

trias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) resulta-
rá na Arena Criativa. O espaço é destinado para 
pessoas de todas as idades que, através da eco-

nomia criativa, desejem gerar negócios, trocar 
experiências e formar parcerias locais.  
 

Também na Arena de Negócios, a 16ª Conferência 

de Inovação Anpei é outra atração imperdível que 

integra a feira. Discutindo o tema “Vivendo a inova-

ção em um mundo em transformação”, o evento 

ofertará palestras com especialistas nacionais e in-

ternacionais, painéis simultâneos, experimentações, 

networking e apresentações de cases de inovação.  

Fonte: http://www.fapemig.br 
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Estudantes do Curso de 

Letras da UEMG Unidade 

Passos desenvolvem pro-

jeto de incentivo à leitura 

e à escrita 
 

A Comunicação Social da UEMG 

divulga que “estudantes do 4º e 

5º período do curso de Letras 

da UEMG Unidade de Passos 

desenvolvem desde maio deste 

ano o projeto de extensão 

'Entre Palavras: incentivando a 

leitura e a escrita no CESEC D. 

Emília Leal'. O objetivo é aper-

feiçoar habilidades e competên-

cias relacionadas à área das Lin-

guagens, Códigos e suas Tecno-

logias, como a leitura, a inter-

pretação textual e a escrita. Po-

dem participar do projeto todos 

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 

Experiência da Biblio-

teca da Unidade 

Campanha é tema de 

apresentação em 

evento no Rio 

 
A Comunicação Social da 

UEMG divulga que “a biblio-

tecária Marli Aparecida de 

Andrade da UEMG Unida-

de Campanha teve seu 

‘Projeto Biblioteca Viva: 

tecnologia assistiva para 

deficiente visual’ seleciona-

do para apresentação, dias 

4 e 5 de outubro, no even-

to V Seminário de Integra-

ção dos Técnicos-

Administrativos (SINTAE), 

na UFRJ. 

 

O trabalho relata a estrutu-

ra que foi montada na Biblio-

teca da Unidade para o aten-

dimento ao acadêmico com 

baixa visão, incluindo apoio 

assistencial aos estudantes, 

com a presença de ledor e a 

capacitação dos docentes do 

curso de Pedagogia no Cen-

tro de apoio Pedagógico ao 

Estudante com Necessidades 

Especiais, de Três Corações 

(MG. 

 

 Diante dos cumprimentos 

dos presentes à experiência 

da Unidade Campanha, Marli 

agradeceu o apoio da UEMG 

e manifestou alegria em poder 

apresentar atividades adminis-

trativas que são fundamentais 

para o resultado acadêmico 

da Universidade”. 

Fapemig - Bolsa de Pesquisador Visitante 

(BPV) 

 

Contribui, por período limitado, para a permanência, 

em ECTIs sediadas no Estado de Minas Gerais, de 

pesquisadores 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: 

Primeira entrada: último dia útil de março;  

 

 

 

 

 
Para maiores informações, acesse: http://

www.fapemig.br/visualizacao-de-formacao/ler/345/bolsa-

pesquisador-visitante-bpv 

Edital Capes nº36/2017 - Programa de Bolsas para 

Pesquisa Capes/Humboldt 

 

Concede bolsas para pesquisadores altamente qualificados 

que possuam vínculo, empregatício ou não, em Instituições 

de Ensino ou Pesquisa no Brasil.  
 

 

 

 

 

 

 

  Data Limite: 

        Chamada 12: até 30 de novembro de 2017; 

      Chamada 13: 1º de dezembro de 2017 a 31 de maio de  

2018;  
 

 

 

 

Para maiores informações: http://www.capes.gov.br/images/

stories/download/editais/14082017-Edital-36-2017-HUMBOLDT.pdf 

EXPEDIENTE CONTATO 

os alunos da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), matri-

culados no CESEC de Passos . 

 
O 'Entre Palavras' surgiu da 

iniciativa da universitária Isa-

bela Ramos Domingos, do 4º 

Período de Letras da UEMG 

Unidade Passos, que ao visitar 

o CESEC D. Emília Leal para 

desenvolver seu estágio obri-

gatório, sentiu vontade de 

desenvolver ali um trabalho 

que pudesse despertar nos 

alunos o gosto pela língua 

portuguesa e, ao mesmo tem-

po, auxiliá-los numa maior 

compreensão da mesma. O 

curso é muito relevante, me 

ajudou bastante a interpretar 

e produzir textos afirma Tali-

ta, uma das alunas do projeto.  
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