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CHAMADA DE ARTIGOS

Aberta a chamada de artigos para o livro
“As diferenças e similaridades nas
teledramaturgias do Brasil e de
Portugal”. O livro é um trabalho de
publicação do Grupo Estudos Luso Brasileiro do Audiovisual, registrado pela
UEMG na CNPQ.
A publicação será realizada por uma
editora especializada em trabalhos acadêmicos e com distribuição no Brasil e em
Portugal. Em novembro de 2018 haverá
um press-realease à todos os canais de
comunicação dos dois países.
Data limite: 10 de outubro de 2018.

Anualmente um livro será publicado
com temáticas diferentes, esta é a primeira temática. Todos os pagamentos de
direitos autorais terão as contas prestadas a todos os membros do grupo, ficando a cargo do grupo decidir como aplicar
os recursos em benefício do próprio
grupo.

Cada autor com artigo que participará da
obra terá direito a um exemplar gratuitamente. A organização da obra fica a cargo
do líder do grupo.
Como parte do processo de submissão os
autores devem pertencer a um Grupo de Pesquisa e verificar a conformidade da submissão em relação a todos os
itens listados a seguir. As submissões que
não estiverem de acordo com as normas
serão devolvidas aos autores. A contribuição deve ser original e inédita. Os artigos
devem ter no mínimo 10 páginas incluindo
imagens.
Os artigos devem ser enviados até a data
limite para o e-mail da professora do curso
de Comunicação Social, da Unidade de
Frutal, Dra. Cristiane Neder
(cristiane.neder@uemg.br).
Para maiores informações e acesso a todas
as regras de submissão, contato pelo e-mail
informado acima.

ABERTA A CHAMADA 2018 MOBILITY CONFAP
ITALY
Incentivar a pesquisa colaborativa bilateral entre Minas Gerais e Itália, apoiando pesquisadores de
Mestrado e Doutorado de instituições de ensino e pesquisa do estado a desenvolverem parte de
seu projeto em uma instituição italiana parceira. Este é o objetivo da Chamada 2018 Mobility
CONFAP Italy. Além da FAPEMIG participam da parceria o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e a Universidade de Bolonha, representando a rede de universidades italianas.
Os recursos alocados para financiamento destas Diretrizes serão da ordem de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). O número de propostas a se contratar está condicionado ao limite dos recursos disponíveis nestas Diretrizes. A Chamada tem como público-alvo beneficiários de Bolsa de Mestrado (BMS) ou Bolsa de Doutorado (BDS) da FAPEMIG, sendo que o período de execução do apoio solicitado deverá ocorrer durante a vigência da referida bolsa. A inscrição deve ser realizada pelo orientador do bolsistas e vai até o dia 31 de julho.
A submissão de propostas por interessados de Minas Gerais deverá ser feita concomitantemente ao CONFAP e à FAPEMIG. Para o CONFAP, as propostas devem ser encaminhadas ao sistema SIGCONFAP. Para a FAPEMIG, as propostas devem ser encaminhadas ao sistema EVEREST.
Para maiores informações, acesse: http://www.fapemig.br/oportunidades-via-confap

ACONTECE NAS UNIDADES...
Unidade Ubá promove Semana do Meio Ambiente: integrar para promover
A Semana do Meio Ambiente, é uma realização da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), unidade Poços de Caldas, Núcleo de Educação Socioambiental (NESA) e da Prefeitura de Ubá. As instituições realizam, entre os dias 04 e 09 de junho, no Auditório do Fórum Cultural de Ubá e Unidade
UEMG, a semana do meio ambiente.
O evento conta com diversas atividades como mesas-redondas, oficinas, lançamento de livros e entrega
de certificados ao final do evento.
A programação completa está disponível para consulta em:
http://www.uemg.br/noticia_detalhe.php?id=10778.

EDITAIS ABERTOS
CHAMADA CNPq/MCTIC-SEPED Nº 14/2018 CNPq - Ciência Importa Fácil: CredenciamenSEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TEC- to de Pesquisadores para Importação
NOLOGIA - SNCT 2018

Objetivo: Selecionar e apoiar projetos de eventos
de divulgação e popularização da ciência, de
abrangência regional ou estadual/distrital, em todas as Unidades Federativas, para execução durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
- SNCT 2018, sob a temática "Ciência para a Redução das Desigualdades", em consonância com o
Objetivo do Desenvolvimento Sustentável - ODS
10.

Ciência Importa Fácil é um serviço de credenciamento
pelo CNPq, de pesquisadores de todo o país, para facilitar e agilizar a importação de bens destinados às
pesquisas científicas e tecnológicas por eles coordenadas.

A legislação ampara a importação de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como suas
partes e peças de reposição, acessórios, matériasFomentar os usos sociais da ciência e da tecnolo- primas e produtos intermediários necessários à exegia permitirá, mediante o apoio aos projetos cução de projetos de pesquisa científica e/ou tecnolóaprovados, ampliar a possibilidade de combater a gica.
desigualdade social por meio da popularização e
Data Limite:
da divulgação da ciência e da tecnologia
Fluxo contínuo
Inscrições:
18/05/2018 a 03/07/2018
Para maiores informações, acesse: http:// Para maiores informações: http://www.cnpq.br/
www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas? web/guest/importacoes-para-pesquisa
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpq
portlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalh
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