
Encontra-se divulgado, na página da FAPEMIG, o seguinte comunicado “é de conheci-

mento público  que Minas Gerais, assim como outras unidades da Federação e a própria 

União, passam por severa crise fiscal. Isso motivou, inclusive, a decretação de calamida-

de financeira em Minas Gerais. O fato tem gerado incertezas com relação a repasse de 

recursos para pagamento de processos aprovados nas modalidades de apoio da FAPE-

MIG. 

 

Dadas as dificuldades para cumprir, em tempo hábil, os compromissos assumidos, a FA-

PEMIG optou por suspender as chamadas de fluxo contínuo nas seguintes modalidades: 

Publicação em revista indexada; Estágio técnico científico; e Participação co-

letiva em eventos. 

 

Assim que a situação financeira do Estado normalizar, retornaremos com a submissão 

normal a essas chamadas. 

 

A suspensão entra em vigor a partir do dia 3 de maio de 2018. Os processos já submeti-

dos serão analisados e os aprovados receberão os recursos na medida que acontecerem 

os repasses para a FAPEMIG”. 

 

Outras informações podem ser obtidas com o Departamento Central de Informa-

ções: dci@fapemig.br 

COMUNICADO- Suspensão de Chamadas de Fluxo Contínuo da 

FAPEMIG 

 FAPEMIG INVESTE NA INTERNACIONALIZAÇÃO 

Encontra-se divulgado, na página da FAPE-

MIG, que “estar conectado com o mundo é 

fundamental para buscar avanços econômi-

cos e sociais, especialmente na área da Ciên-

cia, Tecnologia e Inovação.  

 

Com o propósito de se consolidar como 

referência em pesquisas dentro e fora do 

país, a Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais (Fapemig) criou o 

Departamento de Parcerias Internacionais 

de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

O trabalho é voltado exclusivamente para 

ampliar a internacionalização da ciência mi-

neira por meio de parcerias com instituições 

de pesquisa de diversos países. 

 

Acordos firmados com instituições, como 

universidades, embaixadas e agências de 

fomento internacionais promovem o inter-

câmbio de pesquisadores e o financiamento 

de projetos nas áreas de engenharias; tecno-
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logia da informação e comunicação; meio ambien-

te; mineração; agricultura; saúde e biodiversidade; 

energias renováveis; ciências humanas e sociais; e 

inovação, bem como em outras áreas identificadas 

como estratégicas para o estado de Minas Gerais. 

 

A criação do setor, que acaba de completar um 

ano, a partir do decreto nº 47176, de 18 de abril 

de 2017, publicado na Imprensa Oficial de Minas 

Gerais (IOF-MG), contribui diretamente para a 

modernização e o aperfeiçoamento internacional 

da Fapemig. "Assim atuamos para que a Fundação 

esteja apta a atuar por meio da cooperação inter-

nacional e proporcionar aos pesquisadores minei-

ros experiências em alguns dos mais importantes 

centros de produção de conhecimento do mun-

do”, diz a chefe do Departamento de Parcerias 

Internacionais, Marina Brini. 

 

Para ler na íntegra, acesse: http://

www.fapemig.br/visualizacao-de-noticias/ler/1315/

fapemig-investe-na-internacionalizacao 



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 

Bolsa CNPq de Doutorado-Sanduíche no 

País (SWP) 2018 

 

Apoia aluno formalmente matriculado em curso 

de doutorado no Brasil para desenvolvimento 

parcial de sua tese junto a outro grupo de pes-

quisa nacional.  
 

 

Inscrição: Até 1º de junho de 2018; 

Início da vigência: novembro/dezembro de 2018 

e janeiro/fevereiro de 2019.  

 

 

Elegibilidade: 1) Estar formalmente matriculado há 

pelo menos doze meses, em curso de doutorado no 

Brasil, reconhecido pela Capes; 2) Não acumular a 

presente bolsa com quaisquer outras bolsas concedi-

das por agência de fomento nacional. 

 

 

Para maiores informações, acesse: http://

w w w . c n p q . b r / w e b / g u e s t / n o t i c i a s v i e w s / - /

journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5997845 

CNPq - Auxílios de Curta Duração: Auxílio 

Participação em Eventos Científicos (AVG) 
Apoia a participação de pesquisador com desempenho des-

tacado em sua área de atuação em eventos científicos no 

exterior.  

 
Prazo: A solicitação para o auxílio exige um prazo de 

noventa dias antes do início da atividade ou evento  
 

Elegibilidade: 1)Ter currículo cadastrado na Plataforma Lat-

tes; 2)Ter domínio do idioma do evento, visita ou intercâmbio; 

3)Apresentar, no momento do envio da proposta, carta convite 

ou de aceitação da organização do evento, para os casos de visi-

tas, intercâmbios ou participação em congressos e similares na 

qualidade de palestrante, coordenador de sessão ou outras ativi-

dades afins; 4)Manter em sua guarda carta de aceite do(s) traba-

lho(s) apresentado(s) em congressos e similares; 5)Cumprir 

interstício de dois anos para a nova concessão, no caso de pes-

quisador que já tenha usufruído de Auxílio Participação em 

Eventos Científicos (AVG). 

 

 Para maiores informações, acesse: http://

www.cnpq.br/web/guest/auxilios2 

EXPEDIENTE CONTATO 

Inscrições abertas para pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios, da Unidade 

Cláudio 

 

 

A Coordenação de Pós-Graduação da UEMG Unidade Cláudio divulga edital de seleção para abertura de 

turma para o curso de especialização em Gestão Estratégica de Negócios - para  acessar o arquivo, clique 

a q u i .   
 

As inscrições estão abertas no período de 02 a 31 de maio e serão ofertadas 35 vagas. 

 

O curso tem início previsto para 16 de junho de 2018. As aulas serão ministradas quinzenalmente aos 

s á b a d o s ,  d a s  8 h 3 0  à s  1 2 h  e  d a s  1 3 h 3 0  à s  1 7 h . 

 
 

Mais informações podem ser obtidas no edital ou junto à Coordenação, pelo telefone (37) 3381 3926. 
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