
O Prêmio é concedido anualmente àqueles que, por suas atividades, tenham contribuído, 

significativamente, para a formação de uma cultura científica e por tornar a Ciência, a 

Tecnologia e a Inovação conhecidas da sociedade. 

O Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, de caráter individual e indivi-

sível, é atribuído em sistema de rodízio a uma das três categorias: 

 

1. Instituição e Veículo de Comunicação (2018); 

2. Pesquisador e Escritor (2019); 

3.   Jornalista em Ciência e Tecnologia (2020). 

 

 

 Data Limite: 16 de abril de 2018  

 
O edital pode ser encontrado, no site: http://www.premiojosereis.cnpq.br/web/pjr 

     38º Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica 

Sai a regulamentação do Marco Legal da Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

Encontra-se divulgado, na página da FAPE-

MIG que “a qualidade de vida das pessoas, 

cada dia mais, depende de uma economia 

fortemente sustentada por novos conheci-

mentos científicos e tecnológicos aplicados 

em inovações. A internet, os veículos e os 

robôs autônomos, novos medicamentos, 

entre outros, nasceram e nascem de ambi-

ente onde as leis são favoráveis aos negócios 

intensivos em tecnologia, com segurança 

jurídica para o cientista, o empreendedor e 

o investidor.  

 

E é isto que estamos conseguindo com o 

Marco Legal da CT&I em 2016 e agora com 

o decreto que regulamenta esta lei". Dessa 

forma, o presidente da FAPEMIG, Evaldo 

Vilela, resume o sentimento da comunidade 

científica e a importância da regulamenta-

ção Marco Legal da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (C,T&I) – Lei 13.243/16, que acon-

teceu no mês de fevereiro. O texto foi pu-

26/02/2018 Edição 07/18 

Boletim 

Eletrônico da Pesquisa 

blicado no Diário Oficial da União do dia 8/2. “O 

decreto dará transparência, segurança jurídica para 

se fazer importações, convênios ou subvenção 

para uma empresa e segurança para aquilo que se 

está querendo beneficiar. Temos a oportunidade 

de dar uma contribuição decisiva para conferir 

clareza de regras a essas atividades. 

 

Daqui para a frente, teremos melhores condições 

de avançar com a pesquisa no país já que o país 

tem uma ciência de excelência, mas não tínhamos 

uma legislação compatível”, reforçou o minis-

tro.Com o Marco Legal, a prestação de contas dos 

instrumentos que financiam as atividades de pes-

quisa será facilitada, o que permitirá às agências de 

fomento transferirem recursos focados no desen-

volvimento de soluções inovadoras”.  

 

Para ler na íntegra, acesse:http://

www.fapemig.br/visualizacao-de-noticias/ler/1248/sai-a-

regulamentacao-do-marco-legal-da-ciencia-tecnologia-e-

inovacao 
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Unidade Poços de Caldas 

abre inscrições para Pro-

jeto de Apoio aos Profes-

sores Iniciantes da Rede 

Municipal  

 
A Comunicação Social da UEMG 

divulga  que “o programa é ofer-

tado pela Universidade do Esta-

do de Minas Gerais (UEMG), em 

parceria com a Secretaria Muni-

cipal de Educação, por meio da 

Autarquia Municipal de Ensino e 

Centro Municipal de Referência 

do Professor.  

 

O projeto é gratuito e visa ofe-

recer apoio pedagógico e profis-

sional aos professores iniciantes. 

 

Estão abertas até 28 de fevereiro 

ACONTECE NAS UNIDADES...  

 EDITAIS ABERTOS... 

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

zinha Abreu Gontijo  
Editoração: Ana Carolina de Oliveira  

Para dúvidas, sugestões e críticas sobre o Boletim Ele-

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

Discente e Docente 

da UEMG Carangola 

tem artigo publicado 

na Revista Brasileira 

de Gestão Ambiental 

e Sustentabilidade 

 
A Comunicação Social da 

UEMG divulga que “um 
dos temas que ilustram o 

Calendário da UEMG 
2018, o Parque Nacional 

do Caparaó foi o foco do 
artigo escrito por ex-

estudante de Biologia da 
UEMG Unidade Carango-

la, Reynaud Torres, quem 
tem na coautoria o pro-

fessor e diretor da Unida-
de, Braz Cosenza. 
 

O  estudo  pretendeu  avali-

ar as ações relacionadas à 
gestão, sustentabilidade e 

biodiversidade do Parque, 
localizado nos Estados de 

Minas Gerais e Espírito San-
to, Sudeste do Brasil, bem 

como identificar os possíveis 
problemas enfrentados para 
a gestão e a sustentabilidade 

da área”.   

Chamada Fapemig nº02/2018 - Programa 

Pesquisador Mineiro (PPM XII) 

                

Tem por objetivo apoiar, por meio de grants pagos men-

salmente, a execução de projetos de pesquisa científica, 

tecnológica ou de inovação, financiados por instituições 

de fomento à pesquisa, que estejam em desenvolvimento 

e sejam coordenados por pesquisadores vinculados a 

ICTs sediadas no Estado de Minas Gerais.  

 

 

    Data Limite:  7 março de 2018 

 

Para maiores informações, acesse: http://

www.fapemig.br/visualizacao-de-chamadas/ler/1216/chamada-02

-2018-programa-pesquisador-mineiro-ppm-xii  

Chamada Fapemig nº03/2018 - Bolsa de Incentivo ao 

Pesquisador Público Estadual (BIPDT)  

 
Tem por objetivo fomentar a atividade de pesquisa científica, tecnológica e 

de inovação, em área do conhecimento de interesse do Estado e incentivar 

a qualificação do pesquisador público estadual, por meio da concessão de 

bolsas de incentivo a pesquisadores, detentores de títulos de mestre e/ou 

de doutor, com vínculo funcional/empregatício na administração pública 

direta e/ou indireta do Estado de Minas Gerais e que estejam desenvolven-

do projetos de pesquisa científica e/ou tecnológica financiados por agências 

oficiais.   

 

            Data Limite: 5 março de 2018 

 
Para maiores informações: Chamada Fapemig nº03/2018 - Bolsa 

de Incentivo ao Pesquisador Público Estadual (BIPDT) 

EXPEDIENTE CONTATO 

to de Apoio aos Professores 

Iniciantes da Rede Municipal 

de Ensino de Poços de Caldas 

(PAPIN), que acontecerá no 

1º semestre de 2018. 

 

O curso é direcionado aos 

professores que estejam no 

exercício efetivo da docência 

na rede municipal, no ensino 

fundamental (1º ao 5º ano) e 

com até três anos de experi-

ência em sala de aula.  

 

Esta é a segunda oferta do 

Projeto de Apoio aos Profes-

sores Iniciantes da Rede Mu-

nicipal de Ensino de Poços de 

Caldas (PAPIN). A primeira 

aconteceu em 2015 e foi ava-

liada com sucesso pelos pró-

prios participantes”.  

                       Chamada Fapemig nº 01/2018 - Demanda Universal 
 
A Chamada Demanda Universal tem por objetivo financiar projetos de pesquisa científica e tecnológica e de inova-

ção nas diversas áreas do conhecimento.     
 

 Data Limite: 19 de março de 2018  

 Maiores Informações, acesse: http://www.fapemig.br/visualizacao-de-chamadas/ler/1215/chamada-01-2018-demanda-universal  
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