
O Prêmio Jovem Cientista é uma iniciativa de abrangência nacional, consolidada em 29 edi-

ções anuais, entre o CNPq e a Fundação Roberto Marinho com apoio de importantes pa-
trocinadores, que visa motivar e despertar os melhores talentos jovens do país para a área 

da ciência, tecnologia e inovação. 
 

Nesta edição, cinco categorias serão premiadas: Mestre e Doutor; Estudante do Ensino Su-
perior; 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 
ao tema da edição. 
 

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  

Inscrições abertas para o 29ºPrêmio Jovem Cientista  

Terapia Assistida por Animais (TAA ) 

Encontra-se divulgado, na página da FAPE-

MIG que “animais assumem novos papéis e 

ajudam crianças, idosos e enfermos em di-

versos processos de recuperação clínica. 

Para quem ainda não ouviu falar desta técni-

ca para lá de carinhosa, trata-se da Terapia 

Assistida por Animais (TAA). Muito difundi-

da e estudada no exterior, a modalidade 

tem, por propósito, a introdução de animais 

junto a indivíduos ou a grupos, com finalida-

des terapêuticas e ajudam pessoas com cân-

cer, síndrome de Down, autismo, Alzheimer, 

deficiência intelectual e saúde mental, dentre 

outros. 

No Estado, esta prática já vem sendo difun-

dida. A Universidade Federal de Lavras 

(Ufla), sob a coordenação do pesquisador 

Carlos Artur Lopes, por exemplo, concen-

trou esforços na avaliação da utilização da 

TAA em crianças autistas. De acordo com 

Lopes, os métodos de terapia, normalmente, 
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estão associados a práticas de Comunicação Al-

ternativa e Ampliada (CAA), que visam estabele-

cer, complementar ou substituir a linguagem oral 

comprometida, ou ausente, no indivíduo. “Com 

crianças e adolescentes autistas, portanto, a TAA 

deveria ser prática incentivada. 

 O animal revela-se um verdadeiro catalisador da 

reação autista-sociedade. É sabida a evolução dos 

pacientes quando se envolvem com cães terapeu-

tas. O mesmo ocorre com pessoas com Síndrome 

de Down”, esclarece. 

Já em Uberaba, sob a orientação da professora 

Ana Paula Espindula, pesquisa desenvolvida na 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

(UFTM) utilizou cavalos para avaliar a frequência 

cardíaca, pressão arterial, oxigenação sanguínea e 

ativação muscular em idosos.” 

 

Para ler na íntegra, acesse:http://

www.fapemig.br/visualizacao-de-noticias/ler/1237/
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http://www.fapemig.br/visualizacao-de-noticias/ler/1237/melhores-amigos-mesmo
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melhores-amigos-mesmo 

Professores da UEMG 

aprovam projetos em edi-

tal Startup Universitário, 

do Governo de Minas 
 

A Comunicação Social da UEMG 

divulga  que “três professores da 

Universidade do Estado de Mi-

nas Gerais tiveram seus projetos 

aprovados no edital do progra-

ma Startup Universitário, parte 

do Programa Minas Digital, pro-

movido pela Secretaria de De-

senvolvimento Econômico, Ci-

ência, Tecnologia e Ensino Supe-

rior de Minas Gerais (Sedectes). 

 

Alan Machado, da Unidade João 

Monlevade; Anderson Valadão, 

da Unidade Ituiutaba e Carlos 

Augusto de Souza, da Unidade 

Ubá foram selecionados entre as 
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Unidade Ituiutaba 

realiza sarau em pal-

co aberto 

 
A Comunicação Social da 

UEMG divulga que “a Mer-

cearia de Eurípedes José da 

Silva, localizada na Rua 

Benjamin Dias Barbosa, no 

setor Sul do bairro Univer-

sitário, recebeu, na tarde 

de domingo, 10 

de dezembro de 2017, um 

Sarau em palco aberto,  

Unidade de Ituiutaba – diá-

logos de responsabilidade 

social com 

seu entorno. 

 

O evento, que contou com 

a participação de morado-

res do bairro, convidados, 

alunos e professores da 

UEMG, resultou em uma reu-

nião descontraída, em cli-

ma informal e intimista.  

 

Foram cantadas e tocadas mú-

sicas de variados estilos, canti-

gas populares, Sertanejo, Rap, 

MPB, Pop-rock, além da reali-

zação de leitura de poemas e 

de textos, autorais e de escri-

tores consagrados. 

 

Para a equipe do Projeto, ficou 

evidenciado que iniciativas 

neste sentido são bem-vindas, 

por gerarem oportunidades 

para que outros bens culturais 

sejam apreciados. comunidade 

possa ocorrer de forma 

mais plena e efetiva”. 

Bolsa CNPq Doutorado Sanduíche no Exteri-

or (SWE) 2018 

 

Apoia aluno formalmente matriculado em curso de 

doutorado no Brasil que comprove qualificação para 

usufruir, no exterior, da oportunidade de aprofunda-

mento teórico, coleta e/ou tratamento de dados ou 

desenvolvimento parcial da parte experimental de 

sua tese a ser defendida no Brasil.  

                      

 

                     Data Limite: 

Inscrição: até 9 de março de 2018; 

Início da vigência: julho/agosto/setembro/outubro de 

2018.  

 

 

 

 
Para maiores informações, acesse: http://

w w w . c n p q . b r / w e b / g u e s t / n o t i c i a s v i e w s / - /

journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5997845 

Bolsa CNPq de Doutorado-Sanduíche no País 

(SWP) 2018 

 

Apoia aluno formalmente matriculado em curso de douto-

rado no Brasil para desenvolvimento parcial de sua tese jun-

to a outro grupo de pesquisa nacional. 

 

 

 

 

Data Limite: 

Inscrição: até 9 de março de 2018; 

Início da vigência: julho/agosto/setembro/outubro de 2018.  
 

 

 

 

 

 

Para maiores informações: http://www.cnpq.br/web/guest/

n o t i c i a s v i e w s / - /

journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/5997845  

EXPEDIENTE CONTATO 

 todas as partes do estado. 

 

O programa selecionou 100 

professores de instituições 

pública e privadas de ensino 

superior de Minas Gerais.  

 

Por meio dos educadores, o 

programa pretende apoiar até 

100 startups de universidades 

na criação de protótipos e 

ambientar 34 espaços de ide-

ação nos campus das institui-

ções dos professores selecio-

nados no edital”. 
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