
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. Te-

nham 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. Di-

versidades & 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-em-

direitos-humanos-diversidades 

Edital Capes nº38/2017 - Educação em Direitos Humanos e 
Diversidades 

Pesquisadores de diferentes áreas analisam as 
bases éticas da investigação científica 

Encontra-se divulgado na página da FAPE-
MIG que “ética é uma referência para po-
dermos viver juntos em sociedade. Segundo 
Cortella, representa um conjunto de princí-
pios e valores que orientam a nossa conduta 
e valores, como dignidade, liberdade, auto-
nomia e cidadania. Ela pode ser representa-
da por um dilema cada vez mais comum em 
tempos cada vez mais competitivos e imedi-
atistas: "Eu quero e posso, mas eu devo?". 
Vivida no dia a dia, esta situação é especial-
mente significativa para quem atua nas áreas 

da saúde e da pesquisa.  

Se este assunto te interessa, você não pode 
perder a aula inaugural da disciplina 
“Tópicos Transversais de Pós-Graduação: 
Bioética”, e será ministrada por cinco pro-
fessores, da Biologia, do Direito e da Filoso-
fia, assim como pelos coordenadores do 
Comitê de Ética em Pesquisa (Coep) e pela 
Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) . 
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Boletim 

Eletrônico 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, resu-
me 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 

e das ciências da vida”, declara.  

 Dia: 3/10/2017 

 Horário: 14h 

 Local: Anfiteatro 3 - ICB UFMG.Campus 

Pampulha da UFMG 

  

   Para Mais informações: napg@icb.ufmg.br  

http://capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/educacao-em-direitos-humanos-diversidades
http://capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/educacao-em-direitos-humanos-diversidades


 

 

 

 

 

 

 

 

P a r a  l e r  n a  í n t e g r a ,  a c e s s e :  h t t p : / / a g e n c i a . f a p e s p . b r /

microagulhas_podem_aumentar_a_eficacia_de_anestesia_topica_odontologica/26220/ 

Diálogo sobre questões 

étnico-raciais, gênero e 

diversidade é tema de 

atividade na UEMG Divi-

nópolis 
 

A Comunicação Social da UEMG 

divulga que “foi realizada nesta 

quinta-feira (dia 28 de setem-

bro), das 7h às 9h, no auditório 

da UEMG Divinópolis, a mesa de 

discussão 'Diálogo sobre ques-

tões étnico-raciais, gênero e 

diversidade', promovida pela 

disciplina Bases Pedagógicas do 

Trabalho Escolar e Prática Do-

cente, ministrada no 2º e no 4º 

períodos do curso de Pedagogia 

da Unidade pelas professoras 

Camile Kunz e Selmiléia Andra-

de . 
O evento contou com a partici-

pação dos seguintes convida-

dos: Adjanir Silva, ex-agente 

de segurança socioeducativo, 

fundador e diretor do Movi-

mento Unificado Negro de 

Divinópolis (Mundi) e profes-

sor de religião de matriz afri-

cana (umbanda);  

 

Ana Luiza da Silva Morais, 

professora de História, pes-

quisadora na área de cultura 

afro-brasileira, rainha conga 

de Nossa Senhora das Mercês 

em Oliveira (MG) e militante 

em ações de valorização e 

produção do conhecimento 

afro-brasileiro em Oliveira e 

região; Alisson Ferreira,  da 

UEMG Divinópolis, Lusófona 

de Lisboa (Portugal); dentre 

outros”. 

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 

Estudantes do Curso 

de Letras da UEMG 

Unidade Passos de-

senvolvem projeto de 

incentivo à leitura e à 

escrita 

 
A Comunicação Social da 

UEMG divulga que” estu-

dantes do 4º e 5º período 

do curso de Letras da 

UEMG Unidade de Passos 

desenvolvem desde maio 

deste ano o projeto de ex-

tensão 'Entre Palavras: in-

centivando a leitura e a es-

crita no CESEC D. Emília 

Leal'. O objetivo é aperfei-

çoar habilidades e compe-

tências relacionadas à área 

das Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias, como a 

leitura, a interpretação textu-

al e a escrita. Podem partici-

par do projeto todos os alu-

nos da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), matriculados 

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”. 

Chamada Capes/IODP para Expedições 379 e 

382 

 

S e l e c ion a  c a n d i d a to s  p a r a  p a r t i c i p a r e m 

de duas Expedições Marítimas do IODP que vão pesquisar 

as proximidades do continente antártico.  

                          

                            Data Limite: 

15 de outubro de 2017  

 

 

 
Para maiores informações, acesse: http://

iodp.tamu.edu/index.html 

Chamada CNPq/MS-SCTIE-Decit/MCTIC-Seped-

DEPPD nº14/2017 - Prospecção de Ensaios Clínicos 

e Pré-Clínicos   

 
Identifica ensaios pré-clínicos concluídos, ou em fase de conclu-

são, e ensaios clínicos fases I, II ou I/II, em andamento ou finaliza-

dos, que apresentem potencial de desenvolvimento de tecnologias 

em saúde estratégicas para o SUS e que contribuam com o com-

plexo industrial da saúde, para eventual financiamento. .  

 

Data Limite: 

                            10 de novembro de 2017  
 

Para maiores informações: Chamada CNPq/MS-SCTIE-Decit/

MCTIC-Seped-DEPPD nº14/2017 

EXPEDIENTE CONTATO 

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 Progra-

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

tucional 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 

http://iodp.tamu.edu/index.html
http://iodp.tamu.edu/index.html
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=7742
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&desc=chamadas&idDivulgacao=7742

