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EM MAIO TEM PINT OF SCIENCE 2018!
Encontra-se divulgado, na página da Fapemig,
que “nos dias 14, 15 e 16 de maio, bares,
cafés e restaurantes de Belo Horizonte e de
outras 12 cidades mineiras vão receber um
dos maiores eventos dedicados à divulgação
da ciência no mundo: o Pint of Science. Esta
é a terceira edição do evento na capital mineira e, como no ano passado, será realizado em cinco estabelecimentos de Belo Horizonte.
Os encontros prometem ser interessantes,
descontraídos e, entre um gole e outro,
serão apresentados projetos que contribuem para desmitificar diversos temas científicos. O que há por trás dos tremores do
Parkinson, as novas moedas virtuais e suas
implicações, bem como quando o alimento
se torna uma ameaça e causa alergias são
alguns exemplos de temas que serão apresentados e discutidos na capital mineira .
O Pint of Science é gratuito e a novidade é
que neste ano, as cidades de Poços de Cal-

das, Alfenas, Diamantina, Itajubá, Janaúba, Juiz de
Fora, Lavras, Uberaba, Viçosa, Betim e Santa Rita
do Sapucaí fazem parte do roteiro etílico mais
construtivo e esclarecedor de CT&I, no Estado.
Para participar não há formalidades como inscrição
ou emissão de certificados, também não é preciso
pagar entrada, apenas o que for consumido nos
estabelecimentos que sediam o evento .
Durante os encontros, os pesquisadores conversam com o público de forma descontraída, respondem perguntas, explicam como a ciência funciona e
mostram a beleza existente em sua capacidade de
investigar e dar respostas as dúvidas da sociedade.
“É um desafio ensinar conceitos em uma conversa
no bar, mas, se conseguirmos encantar as pessoas,
despertar sua curiosidade, elas buscarão o conhecimento”.

Para te acesso a programação, acesse: http://pintofscience.com.br/events/belohorizonte

SIMI lança Desafio de Empreendedorismo para mulheres bolsistas da
Fapemig
O Sistema Mineiro de Inovação (SIMI) vai realizar, na próxima sexta-feira, 27 de abril, o Encontro Mulheres Empreendedoras, em parceria com a Fapemig e a Sedectes. O evento ocorrerá no auditório da OAB/MG e vai marcar o lançamento do Desafio de Empreendedorismo
do Legado Acadêmico (Dela Fapemig), projeto para promoção do empreendedorismo feminino
na
pós-graduação.
O Dela tem como objetivo desenvolver habilidades empreendedoras para as mestrandas e
doutorandas que recebem bolsa de pesquisa da fundação de amparo à pesquisa. Além de
reduzir a desigualdade de gênero na área acadêmica, o projeto servirá de estímulo para
transformar o conhecimento acadêmico em empreendimentos no mercado, melhorando,
também,
a
empregabilidade
das
alunas.
Além disso, na programação do Encontro terá uma apresentação sobre o desequilíbrio de
gênero na academia, com apresentação do CNPq e o cenário nacional, e também da Fapemig
e o cenário mineiro. Em outro momento haverá uma mesa-redonda sobre empreendedorismo tecnológico feminino. O evento terá início às 8h30, no auditório da OAB, na Rua
Albita, 250, no Bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da OAB. www.oabmg.org.br
O projeto conta com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MG), da She’s Tech, da
Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) .

ACONTECE NAS UNIDADES...
Seleção para o mestrado e doutorado em Design 2018
Mais
informações:
O
Programa
de Pós Graduação em Design (PPGD) da Escola de Design da UEMG, vai oferecer 20 (vinte)
vagas de Mestrado e 12 (doze) vagas de Doutorado com ingresso no segundo semestre de 2018.
A Coordenação do Programa reserva-se o direito de não preencher todas as vagas oferecidas. As inscrições para a seleção de candidatos estarão abertas entre os dias 14/05/2018 a 13/06/2018.
A lista de documentos necessários para inscrição e as etapas do processo de seleção estão descritas no
edital anexado no link abaixo:http://intranet.uemg.br/comunicacao/arquivos/Edital%
202018_final_revisado%20v1.pdf
Outras informações podem ser obtidas pelo tel. (31) 3439-6519, pelo e-mail: coordpos@gmail.com e no
site www.ppgd.uemg.br ou www.ed.uemg.br.

EDITAIS ABERTOS...
Chamada Fapemig nº11/2017 - Organiza- Chamada CNPq/MS-SCTIE-Decit nº01/2018 ção de Eventos
Pesquisas em Resistência aos Antimicrobianos
Incentiva a divulgação de resultados de pesquisas ci- Apoia projetos de pesquisa de cunho científico e/ou tecnoentíficas, tecnológicas e de inovação e contribuir para lógico relacionadas à prevenção, diagnóstico e tratamento
a promoção do intercâmbio científico e tecnológico da resistência aos antimicrobianos.
através do apoio a organização de eventos científicotecnológicos no Estado de Minas Gerais.
Prazo: 21 de maio de 2018
seu
currículo
cadastrado
eventos entre Elegibilidade:1)Ter
01/08/2018 e 31/10/2018 - submissão entre na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para submissão da proposta; 2)Possuir o título de Doutor ou livre02/02/2018 a 15/05/2018
docência;Ser obrigatoriamente o coordenador do projeto;
Elegibilidade: São consideradas elegíveis as pro- 3)Possuir vínculo celetista ou estatutário jurídico com a
postas de Instituições Cientificas, Tecnológicas e de instituição de execução do projeto ou, se aposentado,
Inovação/ICTs localizadas no Estado de Minas Gerais comprovar manter atividades acadêmicos-científicas e
e cadastradas junto à Fapemig, que atendam aos re- apresentar declaração da instituição de execução do projeto concordando com a sua execução.
quisitos descritos no item 3 do Edital (página 1).

Prazo:

Segunda

entrada:

Para maiores informações, acesse: http:// Para

maiores

informações,

www.fapemig.br/visualizacao-de-chamadas/ler/1191/ CNPq/MS-SCTIE-Decit nº01/2018
chamada-11-2017-organizacao-de-eventos
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