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Biominas, Abiquifi e Apex-Brasil mapeiam startups para
conectar com investidores internacionais
O programa setorial Brazilian Pharma Solutions, tem por finalidade
promover o desenvolvimento das
cadeias produtivas brasileiras de
farmoquímicos, farmacêuticos, veterinária e biotecnologia no cenário
internacional.

Médicos; Farmacêutico (Saúde Humana
e Animal); IFAs (Moléculas Biológicas e
Químicas); Nutrição (Saúde Animal); Saúde Digital.

Após o mapeamento, serão selecionadas
30 startups com potencial inovador promissor, a fim de promover uma aproxiAtualmente, as instituições desejam mação com investimentos internacionais.
mapear empresas e startups brasi- A startup também concorrerá a uma insleiras interessadas em atração de
crição para a BIO International Conveninvestimentos e parcerias internaci- tion 2018 (4-7 de Junho em Boston/
onais. Para efetivar tal busca, Abi- EUA) e para a BIO Latin America 2018
quifi e Apex-Brasil contam com o
(4-5 de Setembro em São Paulo/BR).
apoio da Biominas Brasil.
Inscrições até: 17 de abril de 2018.
As áreas chave do levantamento
Mais informações: https://goo.gl/
serão: Biotecnologia, Equipamentos r3ZRcG

Inscrições abertas para o prêmio L'Oréal-Unesco-ABC Para
Mulheres na Ciência
As inscrições para a 13ª edição do prêmio L'Oréal-Unesco-ABC Para Mulheres na Ciência já
estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 20 de abril. A premiação é realizada pela
L'Oréal em parceria com a Unesco no Brasil e a Academia Brasileira de Ciências (ABC).
São sete contempladas com pesquisas nas áreas de ciências da vida, ciências físicas, ciências
químicas e matemática. Cada uma receberá R$50 mil de bolsa-auxílio pra dar continuidade
aos estudos. Para participar, é necessário que a candidata tenha concluído o doutorado a
partir de 2011, tenha residência estável no Brasil, desenvolva projetos de pesquisa em instituições nacionais, entre outros requisitos. A cerimônia de premiação será realizada em outubro, no Rio de Janeiro.
Além disso, as cientistas tem a chance de serem reconhecidas globalmente com o International Rising Talents, que premia 15 jovens pesquisadoras todos os anos desde 2014, sendo
três de cada região do mundo (África e Estados Árabes, Ásia e Pacífico, Europa, América
Latina e América do Norte). Este ano, uma das representantes da América Latina é a mineira
Rafaela Ferreira, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ela realiza suas pesquisas
na área química, em busca de tratamentos eficazes contra a Zica e a doença de Chagas.
Encerramento das inscrições: 20 de abril de 2018.
Saiba mais em: https://www.paramulheresnaciencia.com.br/regulamento/

ACONTECE NAS UNIDADES
Revista portuguesa publica artigo de docente da Unidade Carangola
O professor da UEMG Unidade Carangola Gustavo de Souza Oliveira teve publicado, no início deste ano,
seu artigo 'O liberalismo e a Congregação da Missão: um estudo comparado entre Portugal e Brasil (1860
-1910)' na revista portuguesa Lusitânia Sacra, importante periódico sobre História da Religião. Segundo o
professor, que atua no Departamento de História da Unidade Acadêmica da UEMG, o artigo analisa diferenças na atuação da Igreja Católica em Portugal e no Brasil, defendendo que essa distinção alterou o
processo de secularização das duas nações a partir da segunda metade do século XIX: a república portuguesa teria desenvolvido uma política de enfraquecimento do catolicismo, diferente do Brasil, em que os
sacerdotes ganharam o apoio da elite política local e ampliaram seu poder.

EDITAIS ABERTOS
Chamada FAPEMIG nº 05/2018 - Progra- Chamada aberta para Programa Horizonte
ma de Iniciação Científica no Ensino Mé- 2020
dio da Rede Estadual de Minas Gerais
A Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais
A chamada é destinada a pesquisadores vinculados (FAPEMIG) anuncia as novas diretrizes com orientaa Instituições de Ensino Superior (IES), que orien- ções para os pesquisadores de Minas Gerais que subtam projetos de Iniciação Científica elaborados por meterão as propostas no Programa Horizonte 2020
professores e alunos do ensino médio das escolas da União Europeia (H2020).
públicas do Governo do Estado e aprovados em
editais específicos divulgados pela Secretaria Esta- O H2020 é o maior programa de pesquisas do mundual de Educação (SEE).
do, oferecendo cerca de € 80 bilhões em financiamentos ao longo de sete anos (2014 - 2020). Os recursos
Para ser o professor tutor, o solicitante da propos- alocados anualmente pela FAPEMIG serão da ordem
ta deve possuir, no mínimo, o título de mestre, ter
de R$ 1 milhão, e o valor máximo por proposta será
vínculo com a proponente e experiência comproR$ 200 mil.
vada com o tema dos projetos selecionados.
Os itens financiáveis são: bolsa de coordenador de
tutoria (bolsa de ensino a distância) para o coorde- A inscrição está aberta em fluxo contínuo para o recebimento das propostas, que só poderão ser financinador do processo e responsável pela orientação
adas caso também tenham sido aprovadas pelo
do professor da escola parceira.
H2020. Elas devem fazer conexão entre a FAPEMIG e
Para se enquadrar na chamada, o pesquisador de- alguma Chamada do H2020, respeitando os prazos de
verá escolher um dos projetos de Iniciação Cientí- submissão estipulado pela Chamada da União Europeia.
fica constantes na lista de projetos aprovados e
submeter sua proposta, via sistema Everest, até o O formulário para submissão está disponível pelo sisdia 16 de abril de 2018.
tema Everest.
Para maiores informações, acesse: http://
www.fapemig.br/visualizacao-de-chamadas/
ler/1267/chamada-fapemig-05-2018

Para maiores informações, acesse: http://
www.fapemig.br/oportunidades-via-confap
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