
O Edital Capes nº43/2017 tem por objetivo selecionar estudantes de doutorado vincula-

dos a instituições de ensino superior brasileiras para desenvolver sua pesquisa com ori-

entação de pesquisadores do Internacional Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) du-

rante até três meses na sede do Instituto, em Laxenburg, Áustria. Áreas de atuação do 

IIASA, tais quais: ciência e tecnologia, agricultura, meio-ambiente, energia, re-

cursos naturais e análise de sistemas, não estando restrito a essas. Modalidade 

de bolsa: Doutorado Sanduíche.  

        

Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos: 

1. Ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil e estar em condições físicas e 

mentais compatíveis com a realização das atividades no exterior; 

2. Residir no Brasil no momento da inscrição ou comprovar vínculo com o país nos casos em 

que residir temporariamente no exterior; 

3. Não possuir título igual ou superior à mesma modalidade de bolsa pretendida, mesmo que 

em área do conhecimento diferente; 

 4.     Estar em conformidade com os demais requisitos listados no item 3 do Edital (página 4 

Data Limite: 11 de janeiro de 2018.  

Maiores Informações, acesse:http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8659-programa-

de-verao-seleciona-jovens-cientistas-2 

Edital Capes nº43/2017 - Programa de Verão para Jovens 

Cientistas Capes/IIASA 

A hora e a vez da bebida fitness 

Encontra-se divulgado, na página da FAPE-

MIG que “a utilização de recursos que au-

mentam a capacidade física do atleta, sobre-

tudo os de natureza nutricional, tem cresci-

do muito entre os praticantes de atividades 

físicas.  

Um dos produtos mais utilizados e que tem 

sido explorado ao longo dos últimos anos, 

sem muito parâmetros científicos, é a bebida 

energética.  

Adoçada ou na versão zero açúcar, essa 

bebida apresenta, em sua composição, subs-

tâncias como a cafeína e a taurina, que têm 

sido relacionadas com a melhora do desem-

penho físico ou neurológico dos esportistas. 

Sendo assim, pela facilidade em encontrar o 

produto e pelo aumento da sua utilização no 

mercado fitness, o pesquisador Hamilton 

08/01/2018 Edição 01/18 

Boletim 

Eletrônico da Pesquisa 

Henrique Teixeira dos Reis, da Universidade Fede-

ral de Viçosa (UFV), analisou os impactos causados 

pela suplementação com bebidas energéticas sem 

açúcar, levando em conta variáveis psicofisiológicas, 

aplicadas ao exercício físico. 

Para isto fez um comparativo entre a bebida com 

açúcar, a sem açúcar e uma substância placebo sem 

cafeína. O resultado foi que, além de melhorar o 

desempenho dos atletas, ingerir a bebida energética 

sem adição de açúcar fornece uma melhor qualida-

de para o plano dietético, pois propicia um menor 

aporte calórico extremamente importante para 

quem deseja emagrecer. 

 

 

 

Para ler na íntegra, acesse:http://www.fapemig.br/

visualizacao-de-noticias/ler/1213/a-hora-e-a-vez-da-bebida

-fitness 
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Unidade Campanha pro-

move I Ciclo de Debates 

de História, sobre Revolu-

ções Centenárias 
 

A Comunicação Social da UEMG 

divulga  que “ nos últimos dia 7 

e 8 aconteceu na Unidade Cam-

panha o I Ciclo de Debates de 

História: Revoluções Centená-

rias-1817, 1917, 2017. Esse 

evento, cuja temática se volta 

para o centenário da Revolução 

Russa e o bicentenário da Revo-

lução Pernambucana, trouxe 

dois historiadores de renome 

com trabalhos especializados 

sobre as temáticas propostas, 

"O evento, sem dúvida, enrique-

ceu a formação pretendida aos 

nossos acadêmicos e agradou ao 

público que compareceu ao Se-

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 

Intervalo Cultural 

anima corredores da 

UEMG Passos 

 
A Comunicação Social da 

UEMG divulga que “toda 

terça-feira é dia de 

“Intervalo Cultural” nos 

corredores do Bloco Prin-

cipal da UEMG Unidade 

Passos. 

 

 Idealizado pelo professor 

Anderson Jacob Rocha e 

outros dois alunos do cur-

so de Letras.  

 

O projeto de extensão tem 

feito sucesso e tem agrada-

do docentes e discentes da 

universidade que têm a 

oportunidade de assistir 

artistas da comunidade acadê-

mica e não acadêmica. O es-

petáculo desta semana foi a 

banda Saudade da Zona, que 

atua em Passos e região há 

mais de 10 anos com um re-

pertório recheado de música 

popular. 

 

O professor Anderson Jacob 

Rocha explica que o projeto 

foi elaborado pensando em 

qualquer tipo de arte. “O 

mais comum que tem apareci-

do é a música, mas pode ser 

uma fotografia, um desfile, 

quadro, artesanato, pode ser 

qualquer tipo de arte”.  

Chamada Fapemig nº11/2017 - Organização 

de Eventos 

 

Incentiva a divulgação de resultados de pesquisas 

científicas, tecnológicas e de inovação e contribuir 

para a promoção do intercâmbio científico e tecno-

lógico através do apoio a organização de eventos 

científico-tecnológicos no Estado de Minas Gerais.                             

 

                            

                        Data Limite: 

Primeira entrada: eventos realizados entre 

15/04/2018 e 31/07/2018 - submissão entre 

07/12/2017 a 01/02/2018; Segunda entrada: eventos 

entre 01/08/2018 e 31/10/2018 - submissão entre 

02/02/2018 a 15/05/2018;  

 

 

 
Para maiores informações, acesse: http://

www.fapemig.br/visualizacao-de-chamadas/ler/1191/

chamada-11-2017-organizacao-de-eventos 

Fapemig - Pagamento de Publicações em Periódicos 

Indexados 

 

Financia a publicação de artigos que divulguem resultados de 

pesquisas desenvolvidas em ECTIs, sediadas no Estado de 

Minas Gerais, em periódicos indexados no ISI ou no SciELO.  

 

 

 

Data Limite: 

 A submissão poderá ser feita a partir do recebimento do 

aceite para publicação. A vigência do Termo de Outorga 

será de 120 dias contados a partir da data da submissão do 

pedido de apoio.  

 
 

 

 

 

Para maiores informações: http://www.fapemig.br/pt-br/

visualizacao-de-divulgacao-cientifica/ler/361/pagamento-de-

publicacao-em-periodicos-indexados 

EXPEDIENTE CONTATO 

Seminário de Nossa Senhora 

das Dores", afirmou a pro-

fessora Edna Mara Ferreira. 

 

A palestra intitulada "OS 

REVOLUCIONÁRIOS PER-

NAMBUCANOS DE 1817 E 

SUAS APROPRIAÇÕES DA 

HISTÓRIA" foi ministrada 

pelo Professor Luiz Carlos 

Villalta, da Universidade Fe-

deral de Minas Gerais no dia 

7. Fruto da parceria entre o 

curso de História e o Semi-

nário Diocesano, essa pri-

meira edição do ciclo de 

Debates aconteceu no audi-

tório do Seminário de Nossa 

Senhora das Dores e teve 

apoio e participação do rei-

tor, Padre Wendel Rezende, 

e de seminaristas”.  
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