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Portal de Periódicos disponibiliza conteúdo da
editora Science
Encontra-se divulgado, na página da FAPEMIG que “por meio do Portal de Periódicos
da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), a editora
American Association for the Advancement
of Science (AAAS) proporciona à comunidade brasileira o acesso a uma significativa
parcela de conteúdo. Na biblioteca virtual,
os usuários encontram os periódicos Science, Science Signaling e Science Translational
Medicine.
O conteúdo das publicações é multidisciplinar, com foco nas áreas de saúde e ciências
biológicas. O acesso pelo Portal inclui também a coleção Science Express – que reúne
artigos aceitos para publicação na Science
antes da impressão. Além dos títulos disponíveis somente para as instituições que participam da biblioteca virtual da Capes, os usuários encontram mais um periódico da editora. A revista científica Science Advances é

de acesso aberto e pode ser visualizada em texto
completo por qualquer usuário conectado à internet. A AAAS se firmou como fonte importante de
descoberta científica desde a fundação da revista
científica Science, em 1880. Posteriormente, a família de publicações cresceu e incluiu outros títulos,
como a Science Translational Medicine – que se
tornou uma plataforma para pesquisa multidisciplinar revisada por pares com os últimos avanços médicos.
O título Science Advances pode ser localizado diretamente na opção buscar periódico do Portal. As
demais publicações estão disponíveis por meio do
link buscar base, inserindo no campo de pesquisa o
termo “Science (AAAS)”. A Science Signaling e a
Science Advances também estão disponíveis.
Fonte:http://www.fapemig.br/visualizacao-de-noticias/
ler/1236/portal-de-periodicos-disponibiliza-conteudo-daeditora-science

CNPq - Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia 2017
O Prêmio visa reconhecer e premiar os melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa que representem potencial contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros e associados ao Mercosul; incentivar a realização de pesquisa científica e tecnológica e a inovação no Mercosul, e contribuir para o processo de integração regional entre os países membros e associados, mediante incremento na difusão das realizações e dos avanços no campo do desenvolvimento
científico e tecnológico no Mercosul.
O Prêmio é atribuído a cinco categorias:

1.
2.
3.
4.

Iniciação científica;
Estudante universitário;
Jovem pesquisador;
Pesquisador sênior;
5. Integração

Data Limite: 2 de março de 2018, às 18h (horário de Brasília).
Para ter acesso ao regulamento, acesse: http://www.premiomercosul.cnpq.br/web/pmct/

ACONTECE NAS UNIDADES...
Curso de Direito da Uni- por artigos científicos de
dade Ituiutaba lança livro autoria de escritores latinosobre Direito Processual americanos e docentes do
Curso de Direito da UnidaA Comunicação Social da UEMG de Acadêmica.

Graduandos da Unidade Ubá vinculados
ao PIBID contribuem
com ação da Zoonoses no município
divulga que “ o Curso de Direi- Silva, que também é membro
to da Unidade Ituiutaba lançou,
no último dia 8 de dezembro, o
livro Direito Processual Panamericano Atual e Outros Estudos. A Obra, que foi organizada
pelo Coordenador do Curso de
Direito, professor Adailson Lima
e Silva, é composta por uma
coletânea de artigos científicos
de autoria de escritores latinoamericanos e docentes do Curso de Direito da UEMG - Unidade Ituiutaba.
Contou com a organização feita pelo coordenador do curso
de Direito, professor Adailson

do Instituto Panamericano de
Direito Processual, ressaltou
que o Direito Processual Panamericano precisava de um trabalho de âmbito internacional
para selar uma parceria com
autores de várias nacionalidades, com o objetivo de demonstrar as tendências atuais
do pensamento jurídico processual latino-americano. Nesse sentido, a obra teria sido
pensada e organizada com o
intuito de evidenciar os trabalhos desenvolvidos pelos docentes latino-americanos, bem
como pelos docentes da Universidade.”

durou das 13 às 17h30, levou
aos alunos, acompanhados
pelo professor Sérgio da Silva
Mattos, temas relacionados
ao ciclo evolutivo do mosquito, prática de observação,
com auxilio de lupa, das larvas
A Comunicação Social da do Aedes e orientações sobre
UEMG divulga que “a Se- formas de evitar o criadouro
cretaria Municipal de Saúde de focos residenciais.
de Ubá, por meio de sua
Seção de Controle do Zo- A conversa foi orientada pelo
onoses, promoveu, no últi- encarregado de equipe da
mo dia 04/12, uma tarde Secretaria, Bruno de Freitas
educativa junto aos alunos Chaves, com a colaboração
do sexto ano da Escola dos bolsistas do Programa
Estadual Raul Soares. Em Institucional de Bolsas de
pauta, as medidas de pre- Iniciação a Docência (PIBID)”,
venção e combate ao Aedes Aegipty, que pode
transmitir a dengue, zika
vírus, febre amarela e a
chikungunya. A ação, que

EDITAIS ABERTOS...
Chamada Fapemig nº11/2017 - Organização Edital Capes nº47/2017 - Programa de Doutorado
de Eventos
Sanduíche no Exterior (PDSE) 2017/2018
Incentiva a divulgação de resultados de pesquisas Oferece bolsas de estágio em pesquisa de doutorado no
científicas, tecnológicas e de inovação e contribuir exterior de forma a complementar os esforços despendipara a promoção do intercâmbio científico e tecno- dos, pelos programas de pós-graduação no Brasil.
lógico através do apoio a organização de eventos
científico-tecnológicos no Estado de Minas Gerais.

Data Limite:
Segunda entrada: eventos entre 01/08/2018 e
31/10/2018 - submissão entre 02/02/2018 a
15/05/2018;

Data Limite:
Seleção interna pela Instituição de Ensino (IES): 9 de fevereiro de 2018.
Inscrições na Capes pelos candidatos: 23 de março de 2018.

Para maiores informações: http://www.capes.gov.br/
http://
images/stories/download/editais/11-12-2017-Edital-n-47-2017www.fapemig.br/arquivos/site/chamadas/abertos/2018/oetDoutorado-Sanduiche-2017-2018.pdf
2018/oet-2018-v-3-0-minuta-2.pdf
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