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Fapemig e Mulheres por Minas fecham
parceria voltada para mulheres
Encontra-se divulgado, na página da FAPEMIG que “no último dia 8 de março, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher e muito
se discutiu sobre os desafios que ainda precisam ser superados em busca da igualdade
de gênero na sociedade. No meio científico
e empresarial a realidade ainda é bem desigual.

endedorismo do Legado Acadêmico (DELA FAPEMIG), que visa desenvolver habilidades empreendedoras para as mestrandas e doutorandas que
recebem bolsa de pesquisa da FAPEMIG.

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,
empregabilidade
das
alunas.
De acordo com pesquisa realizada pela L’O- a
réal, apenas 28% do quadro de pesquisadores no mundo, são compostos de mulheres, O lançamento do DELA FAPEMIG está previsto
e, segundo o IBGE, apenas 38% das mulhe- para abril, quando também serão divulgados mais
res ocupam cargos de liderança no Brasil. detalhes sobre inscrições e desenvolvimento do
projeto. O desafio é uma iniciativa da FAPEMIG e
Preocupados em realizar ações que mudem será executado pelo Sistema Mineiro de Inovação
essa realidade, a Fundação de Amparo à (SIMI)”.
Pesquisa do Estado de Minas Gerais
(FAPEMIG) e o projeto Mulheres por Minas,
http://www.fapemig.br/sala-deda Secretaria de Estado de Casa Civil e de Fonte:
Relações Institucionais (Seccri), fecharam imprensa
uma parceria em prol do Desafio de Empre-

Inscrições abertas para o 29ºPrêmio Jovem Cientista
O Prêmio Jovem Cientista é uma iniciativa de abrangência nacional, consolidada em 29 edições anuais, entre o CNPq e a Fundação Roberto Marinho com apoio de importantes patrocinadores, que visa motivar e despertar os melhores talentos jovens do país para a área da
c i ê n c i a ,
t e c n o l o g i a
e
i n o v a ç ã o .
Nesta edição, cinco categorias serão premiadas: Mestre e Doutor; Estudante do Ensino Superior; Estudante do Ensino Médio, Mérito Institucional e Mérito Científico, que é destinado
para um pesquisador doutor que, em sua trajetória, tenha se destacado na área relacionada
a
o
t
e
m
a
d
a
e
d
i
ç
ã
o
.
As inscrições acompanhadas do trabalho científico ou de pesquisa serão realizadas até 31 de
julho
de
2018,
às
18h
(horário
de
Brasília).
A inscrição é de caráter individual e deverá ser efetuada exclusivamente no website: para as
categorias “Mestre e Doutor” e “Estudante do Ensino Superior”.

Para ter acesso a íntegra do Edital do Prêmio e realizar a inscrição, acesse:
http://www.jovemcientista.cnpq.br

ACONTECE NAS UNIDADES...
Educação inclusivo será o tema do 36º Encontro Anual Helena Antipoff da unidade de Ibirité, que está com inscrições abertas
O Encontro Anual Helena Antipoff deste ano será realizado de 23 a 26 de abril, no Campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, e na Fundação Helena Antipoff/UEMG Unidade Ibirité,
na região metropolitana, em associação com o II Colóquio Pesquisa e Intervenção em Transtorno do Espectro do
Autismo.
Com o tema 'Da Ortopedia Mental a Educação Inclusiva', o evento pretende reunir pesquisadores, professores e
estudantes que têm se dedicado ao debate sobre a educação especial e inclusão escolar. Na ocasião, será lançado
o livro 'Toda criança pode aprender – o aluno com autismo na escola', editado pela editora Mercado de Letras, em
meio à exibição de outros títulos dedicados a diferentes tipos de deficiência.
Diante dos atuais desafios relacionados à consolidação da educação inclusivo, o Encontro será uma oportunidade
de reunir especialistas brasileiros e estrangeiros de diversos campos do conhecimento para se discutir amplamente
o tema, provocar o debate e permitir a divulgação de pesquisas para os professores.
Confira a programação no link: http://intranet.uemg.br/comunicacao/arquivos/PROGRAMA%C3%87%C3%83O%202018%
20FINAL.pdf

EDITAIS ABERTOS...
CNPq - Auxílios de Curta Duração: Auxílio CNPq - Auxílios de Curta Duração: Auxílio PesquisaParticipação em Eventos Científicos (AVG)
dor Visitante (APV)
O objetivo do programa é apoiar a participação de pes- O objetivo é possibilitar ao pesquisador brasileiro ou estrangeiro,
quisador com desempenho destacado em sua área de
de reconhecida competência, a colaboração com grupos de pesquiatuação em eventos científicos no exterior, tais como:
sa nacionais para o desenvolvimento de projetos/planos de trabalho de natureza científica, tecnológica e/ou de inovação.
1. Congressos e similares;

2. Intercâmbio científico ou tecnológico;
3. Visitas de curta duração, para aquisição de conhecimentos específicos e necessários ao desenvolvimento da pesquisa científica ou tecnológica e/ou
de inovação
Data Limite:
A solicitação para o auxílio exige um prazo de noventa dias antes do início da atividade ou evento

Data Limite:
A solicitação deve ser efetuada noventa dias antes do início
da atividade.

Para maiores informações, acesse: http:// P a r a
www.cnpq.br/web/guest/auxilios2
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