
Estão abertas as inscrições para o desafio Gerdau Challenge at Fiemg Lab. A Chamada tem como 

objetivo conhecer novos projetos e empreendimentos que contribuam com soluções aplicáveis 

aos desafios florestais e do coque - ligados ao aumento de produtividade e redução de custos nos 

processos de transporte de coque ao alto-forno, e à medição do ativo florestal, ambos realizados 

pelo grupo Gerdau. 

Em relação às aplicações em transporte de coque, o programa busca projetos e startups que au-

xiliem a Gerdau em aumentar o rendimento na utilização do coque metalúrgico, minimizando sua 

degradação e melhorando seu processo de separação de granulometrias no processo de trans-

porte desde a coqueria até o alto-forno e a sinterização. Já sobre às aplicações para melhoria da 

medição de ativo florestal, o objetivo é encontrar projetos e startups que sejam capazes de de-

senvolver soluções inovadoras voltadas para a medição e cálculo de volume de madeira em flo-

restas para garantir confiabilidade e controle dos ativos da Gerdau. 

Ambos os desafios serão selecionados projetos e startups que resolvam os desafios propostos, 

com grande potencial de crescimento e, preferencialmente, capazes de implantar o projeto piloto 

ainda em 2018. Os participantes selecionados poderão ter suporte de inteligência de negócios, 

infraestrutura, e acesso a investimentos durante o processo de desenvolvimento dos projetos, 

tendo em vista sua possível implementação na Gerdal. 

 

Encerramento das inscrições:  11 de maio de 2018 

 

Para maiores informações, acesse: www.fapemig.br 

GERDAU CHALLENGE AT FIEMG LAB ABRE OPORTUNIDADES 

PARA PROJETOS INOVADORES 

                VIGIAR É PRECISO 

Encontra-se divulgado na página da Fapemig, 

que “de acordo com o Ministério da Saúde 

(MS), de março até junho de 2018, cerca de 

312 mil alunos entre 5 e 14 anos, matricula-

dos no ensino fundamental de 1,5 mil esco-

las públicas mineiras serão beneficiados com 

a busca ativa para diagnóstico e tratamento 

de casos de hanseníase e outras moléstias 

no Estado. A estratégia faz parte da V Cam-

panha Nacional de Hanseníase, Verminoses, 

Tracoma e Esquistossomose, para diagnóstico 

de doenças que possuem tratamento gratui-

to no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Trata-se da pesquisa desenvolvida na Uni-

versidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

coordenada por Francisco Carlos Lana. O 

pesquisador analisou a distribuição espacial e 

epidemiológica da hanseníase, e a resposta a 

testes sorológicos para o bacilo causador da 

doença no município de Almenara, Vale do 

Jequitinhonha, entre 2006 e 2010. O objeti-

vo foi propor formas de prevenção e con-
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trole da enfermidade, em especial nos serviços da 

Atenção Primária à Saúde (APS). O estudo tam-

bém foi conduzido nas cidades de Betim, Lagoa 

Santa e Belo Horizonte e cada localidade apresen-

tou desdobramentos diferentes e especificidades. á 

em Belo Horizonte, onde foi avaliada a distribuição 

espacial da hanseníase, a pesquisa mostrou que a 

espacialização dos casos ocorre de forma hetero-

gênea.  

 

Os dados apontaram setores censitários, inclusive, 

com taxas superiores à detecção encontrada para 

o município. “As evidências oferecidas por este 

estudo mostram a necessidade de se intensificar 

medidas que visem à melhora das condições de 

vida da população, pois a hanseníase, em Belo Ho-

rizonte, está diante de um padrão construído sob a 

marca de iniquidades, como atesta sua relação com 

Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS)”, finaliza 

Lana”.  

Fonte:http://www.fapemig.br/visualizacao-de-

noticias/ler/1293/vigiar-e-preciso 



 

 

 

 

 

Mais informações:  

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 

Fapemig - Participação Coletiva em Even-

tos de Caráter Científico e Tecnológico 

 
Possibilita a participação em eventos de natureza ci-

entífica ou técnico-científica de grupos de pesquisado-

res, estudantes de pós-graduação e/ou bolsistas da 

Fapemig em qualquer modalidade, autores e co-

autores de trabalhos científicos formalmente aceitos 

pela comissão organizadora. Esses eventos devem ser 

tradicionais em cada área.  

 

Prazo: A solicitação pode ser feita em regime de 

fluxo contínuo, mas com antecedência mínima de ses-

senta dias do início da realização do evento.  

 

Elegibilidade:O apoio é voltado para estudantes 

de graduação, pesquisadores e bolsistas de qualquer 

modalidade da Fapemig.  

 

 

 

Para maiores informações, acesse: Fapemig - 

Participação Coletiva em Eventos de Caráter Científico e 

Tecnológico 

 

Edital Capes nº09/2018 - Programa de Apoio a 

Eventos no País (Paep) 

 
O Edital tem por objetivo selecionar propostas para apoio 

financeiro à realização de eventos científicos, tecnológicos 

e culturais de curta duração no país, com envolvimento de 

pesquisadores, docentes e discentes dos programas de pós

-graduação. O Programa de Apoio a Eventos no País 

(Paep) tem como objetivos específicos. 

 

 
Prazo: 11 de maio de 2018.  
 

Elegibilidade: 1)Ser presidente da comissão organizado-

ra ou presidente da sociedade/associação científica promo-

tora do evento, responsabilizando-se por todas as informa-

ções submetidas à Capes, que estarão sujeitas às análises 

técnica e de mérito; 2)Possuir título de doutor; 3)

Ter Curriculum vitae cadastrado e atualizado na Plataforma 

Lattes. 

 
 

Para maiores informações, acesse: http://

www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8813-capes-divulga-

chamada-do-programa-de-apoio-a-eventos-no-pais  

EXPEDIENTE CONTATO 

Palestra e lançamento de livro abrem a próxima semana na UEMG Unidade Diamantina  

 

A Comunicação Social da UEMG divulga  que “com mesa-redonda sobre o tema Ensino Jurídico e Trabalhos Aca-

dêmicos no Direito, a publicação 'Constitucionalismo Emergente', organizada pelo professor da Unidade Diamanti-

na, Pedro Henrique Nascimento Zanon, será lançada nesta próxima segunda-feira (16/04), no Auditório da UEMG 

Unidade Diamantina, a partir das 19h.  

 

No evento, haverá o sorteio de um exemplar da obra, que analisa os pontos peculiares de diversas constituições 

dos países latinoamericanos na tentativa de apontar uma matriz constitucional no continente. No dia seguinte (17) 

ao lançamento, o autor de um dos capítulos da publicação, o pesquisador José Maria Terra, da Faculdade do Sul da 

Bahia, fará uma palestra sobre Colonialidade e Pluralismo Jurídico: Racionalidade e Afetos, às 11h, também no Au-

d i t ó r i o  d a  U n i d a d e  D i a m a n t i n a ” . O s  e v e n t o s  s ã o  a b e r t o s  a o  p ú b l i c o . 

 

Mais informações: (27) 98849-9094 
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