
A FAPEMIG e a Universidade do Texas em Austin (UT) lançaram Chamada para apoiar, 

por meio da concessão de Bolsas de Pesquisador Visitante (BPV) a docentes pesquisado-

res vinculados à UT, o desenvolvimento de projetos de pesquisa científica, tecnológica ou 

de inovação em ICTs localizadas no Estado de Minas Gerais . 

Os recursos alocados são da ordem de R$ 65 mil (sessenta e cinco mil reais). A iniciativa 

visa a fortalecer as cooperações científicas existentes entre pesquisadores de Instituições 

Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) do Estado e da Universidade do Texas, 

por meio do financiamento de bolsas de no mínimo 3 (três) e no máximo 12 (doze) me-

ses de duração. Os valores das mensalidades das bolsas variam conforme a classificação 

do candidato, presente nas regras específicas da modalidade Bolsa Pesquisador Visitante. 

As propostas deverão ser submetidas, por meio do sistema Everest, até o dia 19 de feve-

reiro de 2018. Nesta Chamada, o processo seletivo será realizado unicamente pela FA-

PEMIG e consistirá em três etapas: enquadramento, mérito e homologação. Os docu-

mentos exigidos e os itens financiáveis podem ser conferidos aqui. 

Dúvidas podem ser enviadas para: dci@fapemig.br 
 

Chamada para mobilidade internacional 

Estudo publicado na Scientometrics mostra maior 
atuação de pesquisadores de países diferentes 

Encontra-se divulgado, na página da FAPE-

MIG que “o número de colaborações inter-

nacionais triplicou nos últimos quinze anos, 

revela uma análise de mais de 10 milhões de 

papéis rastreados pela Web of Science. O 

estudo, publicado em Scientometrics em 

novembro de 2017, descobriu que 21,3% 

(418,866 artigos) da produção científica total 

em 2015, apresentou co-autores internacio-

nais, em comparação com 10,7% (136.483 

documentos) em 2000. As conexões tam-

bém passaram de 174 em 2000, para 200 em 

2015. A pesquisa realizada pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) teve nota 

publicada no site da Nature Index 

De acordo com a nota, o co-autor do estu-

do Eduardo Motta Albuquerque, economista 

da UFMG, acredita que o crescimento das 

colaborações globais é uma tendência muito 

positiva. Segundo ele, muitos dos maiores 

problemas do mundo são de escala global e 
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exigem cooperação internacional. Além de Albu-

querque a pesquisa contou com Marcia Rapini, Le-

andro Silva e Leonardo Ribeiro como  co-autores. 

Os Estados Unidos lideram o caminho. Pesquisado-

res dos EUA formaram quase 300 mil conexões 

com pesquisadores em 202 países para co-autor de 

publicações em 2015, seguido pela Inglaterra e Ale-

manha. Três universidades inglesas - Universidade 

de Oxford, Universidade de Cambridge e Univer-

sity College London - estavam entre as cinco insti-

tuições com as conexões mais internacionais.  

 

A China, o segundo maior produtor de artigos, 

apareceu em quarto lugar na lista de nações colabo-

rativas internacionais, com mais de 100.000 cone-

xões em artigos com 173 países. O Nature Index 

apresenta uma imagem semelhante. O maior núme-

ro de trabalhos com co-autores internacionais foi 

produzido por pesquisadores dos EUA, seguido por 

Alemanha e Reino Unido. Acompanhe aqui o 

artigo na íntegra, publicado no site da Nature Index.  

http://www.fapemig.br/arquivos/site/chamadas/abertos/2017/mobilidade-fapemig-texas-versao-final.pdf
https://www.natureindex.com/news-blog/international-collaborations-growing-exponentially


Acompanhe aqui o artigo na íntegra, publicado no site da Nature Index. 

Aplicativo desenvolvido 

pela UEMG Divinópolis é 

agraciado com o Prêmio 

Inova Minas Gerais 
 

A Comunicação Social da UEMG 

divulga  que “ o aplicativo Olhos 

D’Água, desenvolvido em parce-

ria entre os cursos de Ciências 

Biológicas e Engenharia da Com-

putação da UEMG Unidade Divi-

nópolis, foi agraciado com o 2º 

lugar na categoria Ideias Inova-

doras Implementáveis 

(modalidade Inovação em Políti-

cas Públicas) do 2º Prêmio Inova 

Minas Gerais, promovido pela 

Secretaria de Planejamento e 

Gestão (Seplag), em parceria 

com a Fundação João Pinheiro 

(FJP).  

 

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 

UEMG Leopoldina | 

Contação é peça-

chave de projeto para 

a difusão da literatura 

 
A Comunicação Social da 

UEMG divulga que “a lite-

ratura nos coloca em ou-

tros lugares, em outros 

tempos, junto de outras 

pessoas. Vivemos por meio 

dela aquilo que é a multipli-

cidade da vida”, já disse 

uma vez, em entrevista, 

Mário Sérgio Cortella.  

 

Autor da definição, o reno-

mado filósofo – um dos 

nomes utilizados como 

referência no curso 

‘Oficinas de contação de 

história para acadêmicos e 

profissionais de educação: o 

lúdico a favor da formação do 

leitor crítico’,promovido des-

de o final do primeiro semes-

tre pela UEMG Unidade Leo-

poldina . 

 

Com reuniões todas as quin-

tas-feiras e cerca de 50 cur-

sistas, a atividade foi organiza-

da em três módulos .A ideia é 

estimular a oralidade e a es-

cuta do público, estimulando-

os a expressarem seus pontos 

de vista sobre a temática 

abordada, ampliando-lhes, 

assim, as habilidades de inter-

pretação textual, a partir da 

observação, comparação asso-

ciação e análise. Nessa pers-

pectiva, o aluno atua, pensa, e 

o professor é um mediador”.  

Chamada Fapemig nº04/2018 - Bolsa de Mes-

trado e Doutorado pelo Programa de Capaci-

tação de Recursos Humanos (PCRH) 

 

Promove a formação e a capacitação de servidor ou 

empregado das instituições estaduais localizadas em 

Minas Gerais, em atividades de pesquisa e inovação 

científica e tecnológica, por meio da concessão de 

bolsas de mestrado e doutorado vinculadas ao 

PCRH.                       

                            

 

                            Data Limite: 

19 de fevereiro de 2018  

 

 

 

 

 
Para maiores informações, acesse: http://

www.fapemig.br/arquivos/site/chamadas/abertos/2018/

chamada-pcrh-hbm-e-hbd.pdf 

CNPq - Auxílios de Curta Duração: Auxílio Partici-

pação em Eventos Científicos (AVG) 

 

 

Apoiar a participação de pesquisador com desempenho destacado 

em sua área de atuação em eventos científicos no exterior.  

 

 

 

 

 

Data Limite: 

A solicitação para o auxílio exige um prazo de noventa dias antes 

do início da atividade ou evento.  

 

 

 

 

 

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

documents/10157/922d46e3-c4a6-43e4-9626-5a04429bb2b3 

EXPEDIENTE CONTATO 

rêmio, a equipe responsável 

pelo desenvolvimento do 

aplicativo foi prestigiada pelo 

reitor da UEMG, professor 

Dijon Moraes Júnior, e pelos 

professores Rodrigo Fagun-

des Braga, vice-diretor aca-

dêmico da UEMG Divinópo-

lis, e Graziela Fleury Coelho 

de Araújo, coordenadora do 

curso de Ciências Biológicas 

da Unidade. 

 

Nesta edição, o prêmio, teve 

por objetivo estimular e 

valorizar ideias e iniciativas 

inovadoras que buscavam a 

melhoria da prestação de 

serviços públicos do Gover-

no de Minas Gerais. Em 

maio, o aplicativo recebeu o 

certificado de registro.” 

https://www.natureindex.com/news-blog/international-collaborations-growing-exponentially
http://www.fapemig.br/arquivos/site/chamadas/abertos/2018/chamada-pcrh-hbm-e-hbd.pdf
http://www.fapemig.br/arquivos/site/chamadas/abertos/2018/chamada-pcrh-hbm-e-hbd.pdf
http://www.fapemig.br/arquivos/site/chamadas/abertos/2018/chamada-pcrh-hbm-e-hbd.pdf
http://www.cnpq.br/documents/10157/922d46e3-c4a6-43e4-9626-5a04429bb2b3
http://www.cnpq.br/documents/10157/922d46e3-c4a6-43e4-9626-5a04429bb2b3

