
O Centro de pesquisa sobre desenvolvimento internacional do Canadá  (IDRC) abre 

edital para financiamento de projeto de pesquisa que produzem conhecimento que facili-

tem o ganho de escala e o financiamento da ação socialmente transformadora de adapta-

ção ou mitigação de efeitos das mudanças climáticas, com foco em resiliência e grupos 

vulneráveis.  

 

São esperados projetos de até 36 meses, com orçamentos de R$ 1.200.000 a R$ 

1.750.000, para pesquisa de alta qualidade, orientada à demanda e relevante para políti-

cas públicas, que identifique oportunidades para estratégias e tecnologias de mitigação 

ou elimine barreiras de adoção das mesmas.  
Como produto espera-se inovação em políticas públicas, tecnologias ou estratégias apli-

cáveis à resiliência de comunidades.  

 

INSCRIÇÃO: Até 23 de abril de 2018 no site https://genderandclimate.fluidreview.com  

 

Para maiores informações: https://goo.gl/ACmGx1  

 
Link do edital: https://genderandclimate.fluidreview.com/pm/resource/

eyJoZnJlIjogOTU5MDM2NTIsICJ2cSI6IDg1MTg4fQ/  

Edital: Aceleração da Ação para Mudanças Climáticas — Equidade 

social e capacitação de mulheres e meninas 

Pint of Science 2018 

Nos dias 14, 15 e 16 de maio, bares, 

cafés e restaurantes de Belo Horizonte 

e de outras 12 cidades mineiras vão re-

ceber um dos maiores eventos dedica-

dos à divulgação da ciência no mundo: o 

Pint of Science. 

 

 Durante o evento, os pesquisadores 

conversam com o público de forma des-

contraída, respondem perguntas, expli-

cam 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 concei-

tos em uma conversa no bar, mas, se 

conseguirmos encantar as pessoas, des-

pertar sua curiosidade, elas buscarão o 

conhecimento.  

 

É esse encantamento que procuramos 

despertar no Pint of Science”, afirma Na-
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talia Pasternak Taschner, coordenadora do 

festival no país. 

 

O evento é gratuito e para participar não há 

formalidades como inscrição ou emissão de 

certificados, também não é preciso pagar en-

trada, apenas o que for consumido nos esta-

belecimentos que sediam o evento.  

 

Em Minas Gerais, a iniciativa é coordenada 

pela Secretaria de Desenvolvimento Econômi-

co, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(Sedectes) e conta com o apoio da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais (FAPEMIG). 

 

A programação em cada localidade poderá ser 

conferida a partir da segunda quinzena de 

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

de-noticias/ler/1284/pint-of-science-2018 



ACONTECE NAS UNIDADES 

 EDITAIS ABERTOS 

Reitor: Dijon Moraes Júnior   
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação: Tere-

zinha Abreu Gontijo  
 

Para dúvidas, sugestões e críticas sobre o Boletim Ele-

trônico, segue contato: ana.oliveira@uemg.br 

Chamada Fapemig nº11/2017 - Organiza-

ção de Eventos  

 

 
Incentiva a divulgação de resultados de pesqui-

sas científicas, tecnológicas e de inovação e 

contribuir para a promoção do intercâmbio 

científico e tecnológico através do apoio a or-

ganização de eventos científico-tecnológicos no 

Estado de Minas Gerais.  

 

Data Limite:  

Primeira entrada: eventos realizados entre 

15/04/2018 e 31/07/2018 - submissão entre 

07/12/2017 a 01/02/2018;  

Segunda entrada: eventos entre 01/08/2018 

e 31/10/2018 - submissão entre 02/02/2018 a 

15/05/2018;  

 

Para maiores informações, acesse: http://

www.fapemig.br/visualizacao-de-chamadas/

ler/1191/chamada-11-2017-organizacao-de-

eventos 

Edital PROEX/PROPPG 02/2018 - Apoio a publi-

cação de livros 

 

A Pró-reitoria de Extensão - PROEX e a Pró-reitoria 

de Pesquisa e Pós-graduação da UEMG - PROPPG co-

municam, por meio deste Edital, as normas para sub-

missão de propostas à publicação de livros, com o 

apoio da Editora da UEMG – EdUEMG, para divulgação 

e distribuição em 2018. 

Serão contemplados até 12 títulos sob a forma de livros 

impressos. Os originais que acompanharão a proposta 

de publicação deverão estar em formato Word, fonte 

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 en-

tre linhas e estruturados segundo as normas da ABNT. 

Serão 250 páginas impressas, portanto o arquivo digital 

deverá conter até 125 páginas em tamanho A4.  

Submissão: Até 15/04/2018 por via postal 

Para mais informações confira o Edital na ínte-
gra: https://goo.gl/HWpvbd  
 

EXPEDIENTE CONTATO 

Seminário Direitos Humanos e Capital será realizado na Unidade Frutal 

 

Será realizada iniciativa inédita entre a UEMG Unidade Frutal e a Faculdade de Direito de 

Ribeirão Preto (FDRP) da USP, que tem por objetivo trazer luz aos desdobramentos do 

capitalismo na atualidade e compreender suas interferências na efetivação dos Direitos 

Humanos, especialmente a partir de sua consagração de 1948 em diante.  

 

Com mesas redondas, palestras e apresentação de trabalhos científicos, este I Seminário 

Direitos Humanos e Capital acontecerá de 27 a 29 de março de 2018, na própria Unidade 

Frutal, que disponibilizará alojamento para estudantes de fora - vagas limitadas! 
 

Para mais detalhes, acesse o site oficial: https://direitoshumanoseca.wixsite.com/idhc   
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