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Pesquisa busca combater a Malária
Encontra-se divulgado, na página da FAPEMIG que “muito se fala no Aedes aegypti
mosquito transmissor de doenças como a
febre amarela e dengue, que tem tido casos
aumentados em todo o Brasil, principalmente, em Minas Gerais.

O grupo Malária Experimental e Humana, do Instituto René Rachou, unidade da Fundação Oswaldo
Cruz, trabalha basicamente há cerca de 10 anos,
com tratamento buscando identificar um antimalárico de fácil produção e baixo custo. A proposta é
que esse medicamento seja capaz de simultaneamente curar a infecção e bloquear a transmissão
No entanto, um outro mosquito, o Anophe- do parasita.
les, com a picada de sua fêmea, pode também transmitir uma doença tão grave quan- Até o momento, o controle da malária consiste no
to as citadas acima: Malária. Não é à toa, que tratamento dos doentes com medicamentos que
a Malária é uma das maiores causas de mor- destruam o parasita, Plasmodium falciparam, o
te infantil no mundo, principalmente na Áfri- mais letal no ciclo sanguíneo. Porém, esses organisca, onde mata cerca de 400 mil crianças por mos desenvolveram resistência à maioria dos antiano.
maláricos disponíveis. Segundo os pesquisadores,
casos novos testes sejam viabilizados com resultaPara tentar diminuir esse mal causado pelo dos seguros, a própria Fiocruz tem condições de
mosquito, uma pesquisa que conta com o produzir o medicamento em larga escala ”
apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa de
Minas Gerais (FAPEMIG), tenta controlar e Para
ler
na
íntegra, acesse: http://
www.fapemig.br/visualizacao-de-noticias/ler/1259/
impedir o alastramento da doença.
pesquisa-busca-combater-a-malaria

Reunião Regional 2018 – Federação da Sociedade de Biologia
Experimental
A realização da XII Reunião Regional no Rio Grande do Sul permitirá que os pesquisadores já estabelecidos ou em fase de afirmação profissional e os seus estudantes de iniciação científica e de pós-graduação estabeleçam colaborações e construam relações de
pesquisa que transcendam os temas de seus projetos em particular e possam discutir
tópicos recentes nas diferentes áreas do conhecimento, num momento único de integração entre si e com pesquisadores de outras regiões do Brasil.
Atenção especial será dispensada às sessões de painéis, momento principal da apresentação e discussão de inovações científicas pelos participantes em diferentes estágios da
carreira científica.
Para submeter um resumo, o autor tem que estar inscrito na XII Reunião Regional da
FeSBE. Somente poderá encaminhar resumos, o autor que tenha pago a taxa de inscrição para o evento.
O edital pode ser encontrado, no site: http://www2.fesbe.org.br/eventos/reuniao-regional/
resumo/

ACONTECE NAS UNIDADES...
Professora da Faculdade
de Educação participa de
Congresso Internacional
no Uruguai
A Comunicação Social da UEMG
divulga que “a professora Vera
Lúcia Nogueira, coordenadora
do Mestrado em Educação, participou do XIII Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana: Política,
espacio público y disputas en la
historia de la educación en América Latina.
A 100 años de la reforma de
Córdoba, no período de 28 de
fevereiro a 03 de março, na Universidad de la República. O
evento foi organizado pela Sociedad Uruguaya de Historia de la
Educación/ SUHE.

Professora da Unidade Diamantina participa de banca julgadora em competição
internacional

ção, ocorre a simulação do
julgamento de um caso entre
países fictícios perante a
Corte Internacional de Justiça.

A Comunicação Social da
UEMG divulga que “a professora Michelle Batista, da
Unidade Diamantina, participou como juíza de uma
competição de Direito
Internacional, que começou
Como at ividades p ré no dia 21 de fevereiro.
Congresso, houveram visitas
guiadas aos seguintes locais:
Museo Pedagógico "José Pe- Trata-se da Philip C. Jesdro Varela"; Centro de Me- sup International Law Momoria del Instituto Superior ot Court Competition,
de Educación Física e Museo y promovida pela InternatiCentro Cultural "Dr. Pedro onal Law Students Association. Durante a competiFigari".

A primeira edição da competição teve sede em Harvard
em 1959, e atualmente vários países, entre eles o Brasil, participam do Jessup. A
etapa nacional este ano
ocorreu na Faculdade CESUSC, em Florianópolis, Santa Catarina, onde será escolhida a equipe campeã do
País, que seguirá na competição na etapa internacional.”

Além de coordenar os trabalhos da Mesa: os da Mesa:
Iniciativas y debates en torno
a las políticas públicas educativas: la formación professional, a profa. Vera Nogueira
também apresentou resultados de suas pesquisas em
duas Comunicações, no Eixo:
Políticas educativas y disputas
por lo público en la historia
de la educación.

EDITAIS ABERTOS...
Fapemig - Bolsa de Pesquisador Visitante CNPq - Auxílios de Curta Duração: Auxílio Participa2018
ção em Eventos Científicos (AVG)
Contribui por período limitado, para a permanência, em ICTs sediadas no Estado de Minas Gerais,
de pesquisadores nacionais ou estrangeiros, detentores de título de doutor, com alta competência em
sua área de atuação, para participarem da execução
de pesquisas científicas e/ou tecnológicas realizadas
na Instituição proponente, na sua área de competência.

Data Limite:
28 de março de 2018

Apoia a participação de pesquisador com desempenho destacado em sua área de atuação em eventos científicos no
exterior. tais como: Congressos e similares; Intercâmbio científico ou tecnológico; 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.

Para maiores informações, acesse: http:// Para maiores informações: http://www.cnpq.br/web/guest/
www.fapemig.br/visualizacao-de-noticias/ler/1258/abertas-as- auxilios2
inscricoes-para-bolsa-de-pesquisador-visitante-da-fapemig
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