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Pesquisadores de diferentes áreas analisam as
bases éticas da investigação científica
Encontra-se divulgado na página da FAPEMIG que “ética é uma referência para podermos viver juntos em sociedade. Segundo
Cortella, representa um conjunto de princípios e valores que orientam a nossa conduta
e valores, como dignidade, liberdade, autonomia e cidadania. Ela pode ser representada por um dilema cada vez mais comum em
tempos cada vez mais competitivos e imediatistas: "Eu quero e posso, mas eu devo?".
Vivida no dia a dia, esta situação é especialmente significativa para quem atua nas áreas
da saúde e da pesquisa.

Aberta à participação de todos, a primeira aula vai
tratar sobre os “Fundamentos da ética na pesquisa
científica - Reflexões sobre ética e bioética”, e
acontece no dia 3 de outubro, no auditório 3 do
Instituto de Ciências Biológicas da UFMG (ICB), na
Pampulha, a partir das 14h.

A aula vai discorrer sobre responsabilidades com as
pessoas com quem trabalhamos e que dependem
de nosso conhecimento e prática profissional, resume o professor Marcos Horácio, coordenador do
NAPG e do evento. “Acredito que este seja um
tema importante para todos nós que atuamos na
área da pesquisa, especialmente nas áreas da saúde
Se este assunto te interessa, você não pode e das ciências da vida”, declara.
perder a aula inaugural da disciplina
“Tópicos Transversais de Pós-Graduação:  Dia: 3/10/2017
Bioética”, e será ministrada por cinco professores, da Biologia, do Direito e da Filoso-  Horário: 14h
fia, assim como pelos coordenadores do  Local: Anfiteatro 3 - ICB UFMG.Campus
Comitê de Ética em Pesquisa (Coep) e pela
Pampulha da UFMG
Comissão de Ética no Uso de Animais
(CEUA) .
Para Mais informações: napg@icb.ufmg.br

Edital Capes nº38/2017 - Educação em Direitos Humanos e
Diversidades
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), do
Ministério da Educação (MEC), divulgam o Edital nº38/2017, que selecionará projetos de
pesquisa dedicados à temática de Educação em Direitos Humanos e Diversidades. Tenham uma ideia comprovadamente testada por meio de um piloto ou empreendimento.
As propostas devem se concentrar em pelo menos uma das seguintes Linhas de pesquisa:
1.Interculturalidade;2.Subjetividades e Alteridade;3.Mídias na Diversidade;4.Diversidades
& Relações Etnicorraciais; 5.Diversidades & Desigualdades; 6.Diversidades & Pessoas
com Deficiência; 7.Diversidades & Diferenças Geracionais; 8.Diversidades & Infância e
Adolescência;9.Diversidades & Regionalidades; 10.Diversidades & Religiosidades;11. Diversidades & Sexualidade; 12.Diversidades & Gênero.

Data Limite de inscrição: 05 de outubro de 2017, às 15h.
Maiores informações: http://capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/educacao-emdireitos-humanos-diversidades
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EDITAIS ABERTOS...
Prorrogadas Inscrições- Editais 08/2017 PIBIC/UEMG/FAPEMIG e 09/2017 BIC JR - UEMG/
CNPq/FAPEMIG
Foram prorrogadas as 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 Científica Júnior – BIC JR. Poderão se candidatar às bolsas do presente edital projetos de
pesquisa, elaborados e apresentados por professores de todas às Unidades da UEMG.

Período de inscrições: até 06 de Outubro de 2017
Chamada Capes/IODP para Expedições 379 e Chamada CNPq/MS-SCTIE-Decit/MCTIC-Seped382
DEPPD nº14/2017 - Prospecção de Ensaios Clínicos
e Pré-Clínicos
Seleciona candidatos para participarem
de duas Expedições Marítimas do IODP que vão pesquisar Identifica ensaios pré-clínicos concluídos, ou em fase de conclusão, e ensaios clínicos fases I, II ou I/II, em andamento ou finalizaas proximidades do continente antártico.
dos, que apresentem potencial de desenvolvimento de tecnologias
em saúde estratégicas para o SUS e que contribuam com o complexo industrial da saúde, para eventual financiamento. .
Data Limite:

15 de outubro de 2017

Data Limite:
10 de novembro de 2017

Para maiores informações, acesse: http://

iodp.tamu.edu/index.html
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