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Notícias/Oportunidades/Bolsas/Congressos: 
 
01 - Bolsas de Mestrado para Latino-Americanos na Universidade de Aveiro 
 
A Universidade de Aveiro (UA) oferece 10 bolsas para apoiar a frequência de cursos de 
mestrado por estudantes latino-americanos provenientes de universidades associadas 
da Associação de Universidades Ibero-Americanas de Pós-Graduação (AUIP). A lista 
de cursos de mestrado disponíveis inclui áreas como Criação Artística, Educação, 
Línguas e Relações Empresariais, Português como Língua Estrangeira e 
Tradução Especializada, entre outras. As inscrições podem ser feitas até 28 de abril 
de 2017. 
As bolsas financiarão a diferença entre as propinas de um estudante internacional 
(entre 4000 euros e 5.500 euros anuais) e o valor devido por um aluno português ou de 
outro país da União Europeia (1.063,47 euros anuais). Desta forma, estes alunos 
beneficiarão das mesmas taxas e propinas que qualquer estudante da União Europeia 
na frequência dos mestrados da UA. As bolsas podem ser utilizadas para a frequência 
de mestrados em áreas muito diversas e incluindo tanto mestrados em inglês como 
mestrados em português. 
Mais informações na página da Universidade de Aveiro. 
 
02 - University of Kent seleciona um Leitor em Estudos Latino-Americanos 
 
O Departamento de Línguas Modernas da Faculdade de Cultura e Línguas Europeias 
da University of Kent, na Cantuária (Canterbury), seleciona um Leitor de Estudos 
Latino-Americanos. Podem se apresentar candidatos especializados em qualquer 
campo da literatura ou da cultura latino-americana. O prazo máximo para o envio de 
candidaturas é o 26 de março de 2017. 
Os candidatos devem ter um  forte perfil investigativo, compatível com seu estágio de 
carreira, e formação para dar classes em matérias que vão desde abordagens culturais 
à classes de língua espanhola. São especialmente bem-vindos candidatos que 
também tenham formação em língua portuguesa. 
A Escola de Cultura e Línguas europeias é uma escola multidisciplinar e uma das 
maiores na Universidade de Kent. Composta por seis departamentos, é formada por 
Estudos Clássicos e Arqueológicos (incluindo História Antiga), Literatura Comparada, 
Língua e Linguística inglesas, o Modern Languages (francês, alemão, Estudos 
Hispânicos e italiano), Filosofia e Estudos Religiosos, bem como programas em 
Estudos asiáticos e Literatura Mundial. 
Mais informações: no e-mail T.C.Bubb@kent.ac.uk e na página da University of Kent. 



 
03 - Bolsas para Mestrado em Museologia na Holanda - Orange Tulip Scholarship 
 
A Reinwardt Academie Escola das Artes de Amsterdã (Holanda) oferece duas 
bolsas, exclusivas para brasileiros, destinadas para cursar mestrado em Museologia. 
As bolsas, oferecidas através do programa Orange Tulip Scholarship, cobrem a maior 
parte do valor das anuidades do curso, sendo cobrado valor de 2.500 euros – o valor 
normal seria de  € 7.000 para o primeiro ano e  € 3.500 para o segundo ano do 
mestrado. O prazo máximo para o envio das candidaturas é o 1º de Abril de 2017. 
O Mestrado Internacional em Museologia da Reinwardt Academy divide-se em três 
etapas: programa educacional, estágio e produção de tese. Estudantes em tempo 
integral completam as três etapas em 18 meses. O programa oferece um amplo leque 
de conhecimento teórico, auxiliando os participantes a desenvolver uma abordagem 
acadêmica da Museologia combinada com competências profissionais aplicadas. 
Para candidatar-se a uma das vagas, são exigidos diploma de graduação, currículo e 
três cartas de recomendação, além de domínio básico de língua inglesa comprovado 
com uma nota mínima de 6.5 no IELTS. 
Mais informações através do e-mail Wilma.wesselink@ahk.nl e na página da Orange 
Tulip Scholarship. 
 
04 - Bolsas Canadá: CIFAR Azrieli Global Scholars 
 
O CIFAR Azrieli Global Scholars, programa vinculado ao Canadian Institute for 
Advanced Research (CIFAR) e apoiado pela Azrieli Fondation, lançará, em 1º de 
março, chamada de proposta para apoiar jovens pesquisadores de qualquer parte do 
mundo. 
Os interessados devem ter destaque em suas áreas de conhecimento e ter iniciado 
carreira acadêmica há não mais de cinco anos. O prazo de submissão encerrará em 23 
de maio. 
Os selecionados receberão até 100 mil dólares canadenses para o desenvolvimento de 
pesquisa, integrarão por até dois anos um programa de pesquisa do CIFAR, além de 
receber mentoria e ter oportunidades de estabelecer colaborações com líderes globais 
de várias disciplinas em encontros agendados para duas ou três vezes por ano. 
O processo de seleção prevê entrevistas pessoais entre os dias 16 e 17 de setembro, 
em Toronto, no Canadá. 
Criado em 1982, o CIFAR conta com 400 associados – entre eles, 18 prêmios Nobel – 
em 130 instituições em 17 países. 
Para mais informações acesse https://www.cifar.ca/global-scholars   
 
05 - Instituto Ling - Programa Start MBA/MPA: Mestrado em Administração de 
Empresas e Administração Pública 2017 
Descrição 
 
O Instituto Ling oferece bolsas de estudos para brasileiros aceitos nas mais renomadas 
universidades norte-americanas e europeias para cursos de Mestrado nas áreas de 
Administração, Direito, Engenharia e Jornalismo, bem como para realização de pós-



graduação em Liderança e de graduação em Engenharia nos Estados Unidos e para 
fomento à educação básica no Brasil. 
O Programa Start MBA/MPA oferece bolsas de estudo parciais para Mestrado em 
Administração de Empresas (MBA) e Mestrado em Administração Pública (MPA) em 
universidades de primeira linha nos Estados Unidos e na Europa. Para concorrer às 
bolsas, o candidato precisa já ter sido aprovado para um mestrado de tempo integral na 
universidade desejada. 
Data Limite 
 
5 de maio de 2017. 
Elegibilidade 
 
O candidato deve: 

1. Ser brasileiro; 
2. Já ter sido aprovado para o MBA ou MPA nos Estados Unidos ou na Europa; 
3. Comprovar a necessidade de apoio financeiro para realizar o mestrado; 
4. Nunca ter participado da etapa das dinâmicas de processos seletivos 

anteriores do Instituto Ling; 
5. Garantir que o curso para o qual foi aprovado seja: 

a. Um mestrado full time; 
b. Um programa de excelência reconhecida, preferencialmente, listado 

entre os vinte melhores classificados em um dos rankings. 
Benefícios 
 
Bolsas de estudo parciais: entre US$10.000,00 e US$35.000,00. 
Nota: O valor de cada bolsa concedida varia de acordo com a classificação dos 
candidatos no processo seletivo e com a necessidade individual de apoio financeiro. 
Forma de Solicitação 
 
A inscrição no Programa será feita mediante Preenchimento de Formulário. O 
preenchimento do formulário consta de duas etapas: 

1. Digitação de informações pessoais e profissionais; 
2. Upload dos documentos listados na aba Como Inscrever-se. 

Contatos 
 
E-mail: instituto.ling@institutoling.org.br; 
Telefone: (51) 3533 5712. 
Home Page 
 
http://www.institutoling.org.br/index.php/mestrado-e-pos-graduacao/administracao 
Fonte 
 
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 
Home Page 
http://www.institutoling.org.br/  
 



 
06 - Edital de pesquisa para o desenvolvimento de aplicativos com a finalidade de 
inovar procedimentos para aumento da produtividade e eficiência do setor 
agropecuário 
 
Estão abertas inscrições, até 2/5,  para 2º Ciclo do Programa PIPE: 
http://fapesp.br/pipe/chamada-2-2017 
Há uma chamada PIPE específica para "desenvolvimento de aplicativos com a 
finalidade de inovar procedimentos para aumento da produtividade e eficiência do setor 
agropecuário" 
http://www.fapesp.br/10711 
 
07 - Parceria na área de Tecnologia da Comunicação com Empresa Canadense 
 
A Agência USP de Inovação tem o prazer em divulgar oportunidade de parceria na 
área de comunicação e informação com empresa canadense, a Unima 
Logiciel (http://www.unimasoft.com/), reconhecida por suas importantes contribuições 
na formulação de uma nova linguagem universal. 
A Unima Logiciel está com um projeto em desenvolvimento, o LUCAS (Linguagem 
Universal de Comunicação e de Aprendizagem Significativa através da Animação), cujo 
principal objetivo de pesquisa é a criação de uma metalinguagem informática para uma 
linguagem universal, com aplicação na indústria. 
Nesse sentido, a empresa está à procura de pesquisadores e companhias brasileiras 
para pesquisa e desenvolvimento colaborativo do LUCAS project, do Programa de 
Apoio à Pesquisa Industrial (PARI, da sigla em francês). 
Para mais informações sobre o LUCAS, por gentileza, verificar documentos os links 
abaixo: 

 LUCAS- CTTS (http://migre.me/w35i9) 
 Das Cápsulas de Treino por tarefa à escrita digital LUCAS: 

(http://migre.me/w35ly) 
 Em busca de uma tecnologia de liberação coletiva: Por uma metalinguagem 

informática (http://migre.me/w35my) 
 
E ainda, se você está interessado em fazer parte da parceria, possui experiência ou 
algum projeto de pesquisa nessa área, solicitamos que, por favor, preencha o seguinte 
formulário de Solução de 
Demandas: https://goo.gl/forms/fa6KdPVFnOZRAAWy1 (Versão em Português) 
Solicitamos que, se possível, os interessados preencham o formulário em inglês, para 
facilitar a comunicação. Link formulário em 
inglês:https://goo.gl/forms/K9NmuLKAmUF8k18k2 
O Setor de Transferência de Tecnologia permanece à disposição para solucionar 
quaisquer dúvidas. 
 
 
 
 



08 -  CNPq/ Confap/ Fapesp/ British Council - Famelab 2017 
 
Descrição 
O CNPq, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa 
(Confap), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e o 
British Council, por meio do concurso Famelab, visam promover a aproximação entre 
cientistas e público em geral, por meio da contextualização e abordagem de temas 
científicos do dia a dia da sociedade e incentivar o desenvolvimento de competências 
de comunicação, em especial a habilidade oral. 
Data Limite 
Prazo prorrogado: 8 de março de 2017. 
Elegibilidade 
Bolsistas de mestrado, doutorado, doutorado direto e pós-doutorado, com bolsa vigente 
até o dia 30 de junho de 2017 ou data posterior, nas áreas de Ciências da Vida ou 
Ciências Exatas e Engenharias e que sejam fluentes em Português e Inglês, das 
seguintes agências: 

1. CNPq, independente da Unidade da Federação; 
2. Fapesp (bolsistas que estejam com a bolsa no país interrompida não são 

elegíveis); 
3. Fapeg (Goiás); 
4. Fapema (Maranhão); 
5. Fapemig (Minas Gerais); 
6. Fapes (Espírito Santo); 
7. Fapesc (Santa Catarina); 
8. Fapitec (Sergipe); 
9. FAPT (Tocantins); 
10. Fundação Araucária (Paraná). 

Nota: Algumas agências possuem requisitos de elegibilidade próprios. Para maiores 
informações, os interessados devem consultar o portal/chamada específico de cada 
FAP. 
Benefícios 
Os selecionados para as etapas presenciais terão suas despesas de participação nas 
etapas presenciais nacionais (passagem aérea - ida e retorno - e diária) custeadas pelo 
CNPq, pela Fapesp e FAPs, segundo suas próprias normas e chamadas; 
As despesas de transporte, hospedagem, alimentação e entradas para o Festival de 
Cheltenham, onde ocorre a final internacional, serão custeadas pelo British Council. 
Forma de Solicitação 
As candidaturas devem ser apresentadas por meio de um vídeo de inscrição e 
realização de Cadastro Eletrônico Online. 
Nota: Para mais informações, os interessados devem consultar o 
item Inscrição (página 1). 
Contatos 
contato@britishcouncil.org.br 
Home Page 
https://www.britishcouncil.org.br/famelab 



Fonte 
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 
 
 
09 - Bolsas Estudar: graduação, pós-graduação, intercâmbio e educação 
executiva 
 
Estão abertas as pré-inscrições para as bolsas 2017 da Fundação Estudar. As bolsas 
financiam estudantes brasileiros em cursos no Brasil e exterior e inclui várias 
modalidades. A fundação divulgará em breve o calendário oficial de inscrição: os 
interessados que realizem a pré-inscrição serão avisados por e-mail. 
Os estudantes podem ser de qualquer área de estudo, devem ter até 34 anos, de todos 
os cursos, apresentar excelência acadêmica e querer deixar um grande legado para o 
país - além de se identificar com os valores da Estudar. 
Informações: https://bolsas.estudar.org.br/ 
 
10 - Universidade de Macau recruta Instrutor ou Instrutor Sénior de português 
 
O Departamento de Português da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade 
de Macau convida para a apresentação de candidaturas ao cargo de Instrutor / Instrutor 
Sénior de Português (Ref.: FAH/DPORT/SI/01/2017)). A data prevista de início dos 
trabalhos é agosto de 2017. 
 
  
Requisitos 
  
Os candidatos e candidatas devem possuir um mestrado em linguística, tradução, 
estudos e ensino de português como língua estrangeira ou em uma área afins 
pertinentes. Os candidatos bilingue em português e línguas chinês com experiência 
docente em cursos de nível universitário são especialmente bem-vindos. Os candidatos 
devem ter fluência nativa ou quase nativa em português. Um bom domínio do inglês é 
altamente desejável. 
  
  
Confira a página http://www.umac.mo/vacancy para mais informações; as candidaturas 
devem ser feitas pela Internet na página Jobs@UM (https://isw.umac.mo/recruitment) 
(Ref. No.: FAH/DPORT/SI/01/2017). O processo de seleção de candidaturas irá ser 
iniciado no dia 15 de fevereiro de 2017 e estará aberto até preencher a vaga. 
  
Leia o anúncio na 
íntegra: https://isw.umac.mo/recruitment/showJobDetails.do?jobRefNo=FAH/DPORT/SI
/01/2017 
 
 
 
 



11 - Bolsa de Estudos para Licenciatura, Mestrado e Doutoramento em Taiwan 
 
O Centro Económico e Cultural de Taipei divulga a abertura do período de candidaturas 
para duas Bolsas de Estudos para Licenciatura, Mestrado e Doutoramento em Taiwan, 
destinadas a estudantes portugueses interessados em fazer a Licenciatura, Mestrado 
ou Doutoramento em Taiwan, numa das 66 Universidades que apoiam esta bolsa. 
Os bolseiros receberão apoio financeiro para uma bolsa de Licenciatura por um período 
máximo de quatro (4) anos, dois (2) anos para Mestrado ou quatro (4) anos para 
Doutoramento. 
O prazo de candidatura decorre até ao dia 30 de abril de 2017. 
Formulário de inscrição, regulamentos e mais informações: http://www.roc-
taiwan.org/pt_pt/post/527.html. 
 
Com informações do CEHUM. 
 
12 - Institutos Max Planck oferecem bolsas para Doutorado e Pós-doutorado 
 
Estão abertas as chamadas para os programas de doutorado das International Max 
Planck Research Schools (IMPRS) em  três grandes áreas: Ciências Sociais, 
Humanidades e Direito; Biologia e Medicina e Química e Tecnologia. Os prazos de 
apresentação de candidaturas variam de acordo com a bolsa oferecida. Há chamadas 
abertas para bolsas de bolsas de doutorado e pós-doutorado nas áreas de linguística, 
direito, ciências sociais e história. 
As IMPRS são constituídas por um ou mais Institutos Max Planck – são, ao todo, 80 
institutos – e trabalham em estreita colaboração com as universidades e instituições de 
pesquisas, inclusive fora da Alemanha, o que abre oportunidades para jovens 
pesquisadores brasileiros: metade dos que se formam em uma IMPRS são 
estrangeiros. 
Com três anos de duração, o programa oferece a oportunidade de desenvolver 
pesquisa em tema interdisciplinar e de participar de workshops, atividades que 
propiciam o intercâmbio de informações e permitem aos participantes avaliar sua 
pesquisa sob diferentes perspectivas. Atualmente, 60 IMPRS estão em funcionamento: 
26 em Química, Física e Tecnologia; 23 em Biologia e Medicina; e 11 em Ciências 
Humanas e Sociais. 
Os interessados em participar do programa de doutoramento devem escolher a IMPRS 
mais relevante para sua pesquisa e entrar em contato diretamente com o coordenador 
da escola para obter mais detalhes sobre a aplicação. 
Os interessados podem consultar documento online, onde os prazos para as 
candidaturas são atualizados frequentemente. 
Mais informações também na Agência Fapesp, na comunidade do Instituto Max 
Planck e através do e-mail latam@gv.mpg.de. 
 
 
 
 
 



13 - Prêmio Mercosul de Pesquisas em Políticas Sociais: Paraguai no Mercosul 
 
Está aberto o período de inscrições para o Prêmio MERCOSUL de Pesquisas em 
Políticas Sociais, organizado pelo Instituto Mercosul Social (ISM), o Conselho Latino-
Americano de Ciências Sociais (CLACSO) e o Alto Representante-Geral do Mercosul 
(ARGM). O objetivo deste concurso é selecionar obras originais com foco na realidade 
paraguaia, os três melhores trabalhos receberão como prêmio mil dólares e os doze 
melhores serão publicados. As inscrições podem ser feitas até 14 de abril. 
Podem ser apresentados estudos de caso ou perspectivas comparativa, que se refiram 
especificamente à questões abordadas pelo "Plano Estratégico de Ação Social", o 
"Estatuto de Cidadania" e "Declaração Sócio-Trabalhista do Mercosul". A iniciativa visa 
promover o desenvolvimento das capacidades de investigação no domínio das políticas 
sociais regionais, encorajando a apresentação de trabalhos de pesquisadores e 
pesquisadores sociais residentes no Mercosul (Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai, 
Uruguai, Venezuela). 
O Prêmio terá três categorias: estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais 
com bacharelado em Ciências Sociais. Os trabalhos podem ser em espanhol, 
Português ou Guarani. Um Comitê Internacional Acadêmico será responsável por 
selecionar os 12 melhores trabalhos para publicação. Além disso, os autores dos 
trabalhos selecionados terão a oportunidade de apresentar e discutir o mesmo com 
renomados especialistas em um seminário acadêmico internacional. 
Na página da CLACSO, através do e-mail premiomercosur@clacso.edu.ar  
Fonte: 
https://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/concursos_convocatorias_detalle_p
rincipales.php?id_convocatorias=79 
 
14 – Bolsas do Grupo Coimbra para Jovens Investigadores da América Latina 
 
 
Inscrições abertas para o Programa de Bolsas de Estudos do Grupo Coimbra para 
Jovens Professores e Investigadores de Universidades da América Latina. A iniciativa 
oferece subsídios para financiar visitas de investigação de curto prazo e favorecer a 
mobilidade e o intercâmbio acadêmico entre as duas regiões, Europa e América Latina. 
Os candidatos devem ser graduados latino-americanos e trabalhar em uma Instituição 
de Ensino superior. O prazo máximo de apresentação é o 31 de março. 
O Grupo Coimbra é uma associação de 38 universidades europeias que promove 
intercâmbios entre investigadores e acadêmicos europeus e latino-americanos. As 
seguintes universidades do Grupo Coimbra participam na edição 2017/2018 do 
programa de bolsas: 

 Universidade Eötvös Loránd Budapeste (Hungria) 
 Universidade de Coimbra (Portugal) 
 Universidade de Granada (Espanha) 
 Universidade Karl-Franzens Graz (Áustria) 
 Universidade Friedrich Schiller Jena (Alemanha) 
 Universidade Jagiellonian de Cracóvia (Polónia) 
 Universidade de Leiden (Países Baixos) 



 KU Leuven (Bélgica) 
 Universidade de Padova (Itália) 
 Universidade de Poitiers (França) 
 Universidade de Salamanca (Espanha) 
 Universidade de Siena (Itália) 

As áreas contempladas e o valor de cada bolsa varia de acordo com a Universidade 
escolhida. A duração da bolsa também varia de um a seis meses. 
Critérios para os candidatos: 

 Ser nacional de e atualmente residente em um país latino-americano. Os 
candidatos que já vivem e/ou estudam na Europa não serão considerados. 

 Ser titular de um diploma universitário ou equivalente. 
 Ser vinculado como professor ou pesquisador a uma Universidade Latino-

Americana reconhecida como tal pelas autoridades do país. 
 Os candidatos devem ser menores de 40 anos de idade ao apresentar o pedido. 

Mais informações na página do Grupo Coimbra. 
 
15 - Inscrições abertas para o German Chancellor Fellowship Programme 
 
Inscrições abertas para o German Chancellor Fellowship Programme, patrocinado pela 
Alexander von Humboldt Foundation, que oferece oportunidade de bolsa nas áreas de 
Química, Geociências e Ciências Sociais aos interessados em aprofundar 
conhecimentos na Alemanha. O prazo de submissão está programado para iniciar em 
15 de março de 2017 e termina em 15 de setembro de 2017. 
Os candidatos devem ser do Brasil, Estados Unidos, Rússia, China ou Índia. Devem ter 
terminado a graduação há no máximo 12 anos e ter experiência em liderança nas 
áreas de política, economia, mídia, administração e cultura. Os candidatos com carreira 
preponderantemente acadêmica devem ter experiência de liderança em sua área de 
especialização. Devem ainda ter competências linguísticas em alemão ou inglês. 
O valor mensal da bolsa pode ser de € 2.150, € 2.450 ou € 2.750, dependendo das 
qualificações dos escolhidos.  
Informações: https://www.humboldt-foundation.de/web/german-chancellor-
fellowship.html 
  
 
16 - Vaga para Assistente de Português no Middlebury College - EUA 
 
O Departamento de Espanhol e Português do Middlebury College (Middlebury, 
Vermont, EUA) está com uma vaga aberta para Assistente de Português (Teaching 
Assistant) que possa dirigir a nossa Casa de Português, e possivelmente dar aulas, 
com início do trabalho em setembro de 2017. 
O departamento procura alguém que já tenha mestrado ou o esteja completando, além 
de possuir uma personalidade que combine bem com os estudantes e que tenha a 
criatividade necessária para promover as culturas lusófonas por meio de uma 
variedade de eventos e iniciativas.  
As inscrições/candidaturas devem ser enviadas até o dia 8 de abril de 2017. 
  



Quaisquer dúvidas e perguntas dos possíveis candidatos a esta vaga podem ser 
enviadas para Paula Serralha: pserralhaaraujo@middlebury.edu. 
 
17 – Bolsa de Pós-Doutoramento no Centro de Línguística da Universidade de 
Lisboa 
 
Estão abertas as inscrições para uma bolsa de Pós-Doutoramento (Ref: 
BPD_CLUL_ELDP_2017) na área de Linguística/Etnomusicologia no âmbito do projeto 
“Documentation of Sri Lanka Portuguese”. O projeto é desenvolvido no Centro de 
Linguística da Universidade de Lisboa e financiado através do Endangered Languages 
Documentation Programme da School of Oriental and African Studies, Londres 
(MDP0357). As candidaturas podem ser enviadas até 24 de abril. 
Área Científica: Etnomusicologia / Ethnomusicology 
Requisitos de admissão: 

  Doutoramento em Etnomusicologia ou área científica adequada aos objetivos 
da bolsa; 

  Domínio da língua inglesa e/ou da língua portuguesa; 
  Disponibilidade para deslocações de vários meses ao Sri Lanka para trabalho 

de campo. 
Condições preferenciais: 

 Experiência de trabalho de campo para recolha de dados; 
 Experiência de pesquisa sobre os contextos Luso-Asiático e/ou da Ásia 

Meridional; 
 Domínio de uma língua do Sri Lanka; 
 Formação complementar em Linguística. 

Plano de trabalhos: Fazer trabalho de campo no Sri Lanka para efetuar a 
documentação exaustiva das tradições musicais e danças da comunidade Burgher e, 
eventualmente, da comunidade Kaffir. Transcrever, descrever e organizar os dados 
recolhidos no campo para depósito num arquivo digital. Preparar e submeter 
publicações científicas referentes ao corpus recolhido. Colaborar com os demais 
membros do projeto e apoiar as atividades necessárias ao seu desenvolvimento, de 
acordo com as competências evidenciadas. 
Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração inicial de 6 meses, com início previsto 
em Julho de 2017. O contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 18 
meses. 
Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a 
1.495 euros. 
O texto completo do Edital, contendo os requisitos e o modo de apresentação das 
candidaturas, encontra-se publicitado no portal EraCareers (Ref: 
BPD_CLUL_ELDP_2017). 
 
 
18  - XXXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação - CSBC 2017 
 
Serão discutidos assuntos como inclusão digital, computação cognitiva, computação 
móvel, internet das coisas, dentre outros. 



O CSBC 2017 será realizado no período de 03 a 06 de julho de 2017, na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie Campus Higienópolis, em São Paulo, o principal centro 
financeiro, corporativo, educacional e de pesquisa da América do Sul. 
Fonte: http://csbc2017.mackenzie.br/  
 
 
19 - 4° Encontro Nacional de Computação dos Institutos Federais 
 
Evento Satélite do XXXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação  
São Paulo/SP, Brasil, 03-06 de Julho de 2017  
http://csbc2017.mackenzie.br/eventos/4-encompif 
O 4° ENCompIF tem por objetivo reunir professores e alunos de ensino médio e 
superior dos Institutos Federais e CEFETs de todo o país. O evento também é uma 
excelente oportunidade para trocar experiências entre os participantes e um estímulo à 
integração e estabelecimento de parcerias entre professores e alunos de diferentes 
Instituições. 
 
*** Trilhas de interesse *** 
Trabalhos nas áreas da computação poderão ser submetidos. Eles deverão atender a 
uma das 3 trilhas abaixo. 
1) Trabalhos onde existe a orientação de alunos do ensino médio; 
2) Trabalhos desenvolvidos em cursos de graduação e pós-graduação; 
3) Trabalhos que são iniciativas dos professores. 
 
 
20 - Workshop internacional em Matemática aplicada a Mudanças Climáticas e 
Desastres Naturais. 
  
Entre os dias 24 e 28 de março de 2017 será realizado em São José dos Campos/SP 
um "Workshop internacional em Matemática aplicada a Mudanças Climáticas e 
Desastres Naturais".  
Em breve será aberta uma chamada de inscrições (vagas limitadas) para jovens 
pesquisadores (doutorado há menos de 10 anos) do Brasil - especialmente do Estado 
de São Paulo, do Uruguai e do Reino Unido, via financiamento já aprovado pela 
FAPESP (http://fapesp.br/10572). 
Contaremos com pesquisadores renomados da UDELAR (Universidad de la Republica 
- Uruguai) e do Mathematics of Planet Earth (Reino Unido). A língua oficial do evento 
será o inglês. 
 
Temas de interesse: 
Métodos: 
Análise de séries temporais 
Inteligência Computacional, Otimização e Pesquisa Operacional 
Problemas Inversos, assimilação de dados e estimação de parâmetros 
Processos estocásticos e análises de incertezas 
Redes complexas  



 
Aplicações: 
Colapso de safras 
Incêndios florestais 
Infraestruturas críticas, ex. transporte e mobilidade urbana 
Modelagem hidrológica 
Modelagem meteorológica de curto prazo 
Movimentos gravitacionais de massa 
 
 
21 - FAPEMIG LANÇA CHAMADA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
CIENTÍFICOS 
 
Submissões para essa modalidade serão feitas em três entradas ao longo do ano 
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) lançou dia 1º 
de dezembro sua Chamada 12/2016, para Organização de Eventos de caráter 
científico. A Chamada é uma novidade. Até então, as solicitações para apoio a essa 
modalidade eram feitas em fluxo contínuo, ou seja, durante todo o ano. Essa mudança 
tem entre seus objetivos proporcionar um planejamento orçamentário melhor para as 
Câmaras de Assessoramento, que conhecerão o total de projetos submetidos e, com 
isso, poderão adequar a distribuição de recursos. 
Os pesquisadores devem ficar atentos às datas. A Chamada estabelece três entradas 
para as propostas, cada uma com um período de submissão. A primeira entrada 
compreende eventos realizados entre 1/4/2017 e 31/7/2017 e o período de submissão 
vai de 1º de dezembro de 2016 a 1º de fevereiro de 2017. A segunda entrada, para 
eventos realizados entre 1/8/2017 e 31/10/17, tem período de submissão de 2 de 
fevereiro a 15 de maio de 2017. E a terceira entrada, para eventos entre 1/11/2017 e 
31/3/2018, receberá propostas entre 16 de maio e 15 de agosto de 2017. Cada 
proponente só pode ser responsável por uma proposta, por entrada. 
Os documentos exigidos e os itens financiáveis podem ser conferidos tanto na 
Chamada, disponível em http://www.fapemig.br/pt-
br/arquivos/site/chamados/chamada_12_2016_organizacao_de_eventos.pdf, quanto no 
Manual da FAPEMIG (disponível em http://www.fapemig.br/pt-br/manual-fapemig). 
Estão previstos recursos de R$1,96 milhão para financiamento das propostas 
aprovadas, sendo R$560 mil para a primeira entrada, R$840 mil para a segunda e 
R$560 mil para a terceira. As propostas submetidas em cada entrada serão analisadas 
em conjunto – a Câmara de Assessoramento ranqueará as propostas, sendo que as 
melhores classificadas terão prioridade para contratação. 
Dúvidas podem ser enviadas para a Central de Informações: ci@fapemig.br 
 
 
22 - FBN - Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros 
no Exterior 2015-2017 
 
O Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior, 
criado pela Fundação Biblioteca Nacional (FBN), instituição vinculada ao Ministério da 



Cultura, objetiva difundir a cultura e a literatura brasileiras no exterior, com a concessão 
de apoio financeiro à Tradução e à Publicação, em língua estrangeira, de obras de 
autores brasileiros no exterior. O Programa é oferecido a editoras estrangeiras que 
desejam traduzir para qualquer idioma, publicar e distribuir, no exterior, em forma de 
livro impresso ou digital, obras de autores brasileiros anteriormente publicadas em 
português no Brasil. 
O Programa poderá apoiar propostas no âmbito da literatura e de humanidades, 
especialmente os seguintes gêneros: romance, conto, poesia, crônica, infantil e/ou 
juvenil, teatro, obra de referência, ensaio literário, ensaio de ciências sociais, ensaio 
histórico, ensaio de vulgarização científica e antologias de poemas e contos, integrais 
ou em parte. 
Data Limite 
5ª reunião de avaliação: 2 de maio de 2017. 
Elegibilidade 
Podem participar as editoras estrangeiras regularmente estabelecidas em seus países 
de origem, em pleno gozo de seus direitos e responsabilidades, diante do Estado e da 
sociedade. 
O apoio poderá ser atribuído às editoras com projetos de traduções inéditas, novas 
traduções ou reedições de obras já traduzidas no país e que estejam esgotadas e fora 
de mercado há pelo menos três anos. A concessão do apoio tem como objetivo 
principal garantir, parcial ou totalmente, as despesas de editoras com a tradução da 
obra de autores brasileiros. 
Valor Financiado 
A FBN concederá apoio financeiro de até US$8.000,00 por cada projeto de tradução 
inédita ou nova tradução e de até US$4.000,00 por cada projeto de reedição. 
O apoio a ser concedido poderá considerar, em especial, as despesas com a tradução 
da obra e, excepcionalmente, custos de edição, revisão e impressão da publicação. 
Nos casos de solicitação de editoras da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 
(CPLP) o apoio a ser concedido considerará custos de edição, revisão e impressão da 
publicação. 
Forma de Solicitação 
Para inscrever-se no Programa, a editora deverá enviar à FBN os documentos 
solicitados no item 17 da Seção VI do Edital, digitalizados, para o 
email translation@bn.gov.br, ou pelo correio: 
 
Contatos 
translation@bn.gov.br 
Home Page 
http://www.bn.br/edital/2015/edital-apoio-traducao-publicacao-2015-2017 
 
 
 
 
 
 
 



23 - Finep - Edital Público de Seleção de Projetos para Patrocínio 2016/2017 
 
Descrição 
O Edital Público de Seleção de Projetos para Patrocínio tem como objetivo geral 
conceder apoio a projetos que contribuam para a valorização da marca institucional da 
Finep perante seus públicos e que: 

1. Tenham aderência à missão da Finep e à sua imagem institucional; 
2. Promovam a produção das expressões de cultura no país, bem como sua 

disseminação e popularização; 
3. Valorizem a diversidade étnica, cultural e regional, não admitindo qualquer tipo de 

discriminação; 
4. Incentivem ações vinculadas às políticas públicas do setor de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, e do Governo Federal; 
5. Incentivem ações técnico-científicas relacionadas ao aprimoramento direto ou indireto 

dos setores em que atua. 
A Finep apoiará as seguintes áreas: 

1. Eventos e Publicações do Sistema de C,T&I: eventos a serem realizados no país ou no 
exterior, que estimulem a inovação, o desenvolvimento científico, tecnológico e 
socioeconômico, assim como a troca de experiências e a interação entre empresas, 
instituições científicas, tecnológicas e/ou outros agentes do Sistema de C,T&I. Também 
são patrocinadas publicações, em suporte tradicional (papel) e/ou digital, sobre temas 
relevantes para o Sistema de C,T&I, tais como históricos, acadêmicos, empresariais, 
científicos e tecnológicos; 

2. Eventos e Publicações Culturais: projetos culturais de artes cênicas, livros de valor 
artístico, literário ou humanístico e de música erudita ou instrumental, já habilitados 
para captação conforme a Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet - Lei nº 
8313/1991), desde que não apresentem forte potencial lucrativo, bem como capacidade 
de atrair suficientes investimentos privados independentemente dos incentivos fiscais 
da referida Lei. 
Data Limite 
1º Período - Projetos com início compreendido entre 16 de novembro de 2016 a 30 de 
abril de 2017: 11 de agosto de 2016 (prazo encerrado); 
2º Período - Projetos com início compreendido entre 02 de maio a 31 de outubro de 
2017: 12 de janeiro de 2017. 
Elegibilidade 
Pessoas jurídicas constituídas segundo as leis brasileiras, com sede no território 
nacional. 
Para projetos culturais, somente serão aceitas solicitações de patrocínio de pessoas 
jurídicas regularmente constituídas e que sejam responsáveis por projetos que já 
possuam número do Pronac aprovado pelo Ministério da Cultura (MinC). 
Valor Financiado 
Eventos e Publicações Culturais: 
1º Período: R$540.000,00; 
2º Período: R$540.000,00. 
Eventos e Publicações do Sistema de C,T&I: 



1º Período: R$585.000,00; 
2º Período: R$585.000,00. 
Forma de Solicitação 
A proposta deverá ser apresentada de acordo com o Formulário para Apresentação de 
Propostas (FAP) específico para o Edital Público. Como condição de habilitação, o FAP 
deve ser acompanhado dos documentos solicitados no item 8 do Edital. 
Contatos 
patrocinio@finep.gov.br 
Home Page 
http://www.finep.gov.br/patrocinio-externo/edital 
 
 
24 - Capes começa a receber pedidos de financiamento em fluxo contínuo 
 
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) publicou 
uma portaria que dispõe  sobre o recebimento, em fluxo contínuo, de projetos que 
solicitam o apoio da agência.  O programa de Fluxo Contínuo de Demandas 
Espontâneas ou Induzidas destina-se ao financiamento de propostas em Educação, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, de modo a possibilitar apoio a projetos, concessão de 
bolsas ou atendimento a demandas que não se enquadram no escopo dos demais 
editais e chamadas públicas vigentes da Capes. 
O prazo de análise de propostas recebidas é de seis meses. São financiáveis missões 
de trabalho, missões de estudo, recursos de custeio, bolsas no Brasil e no exterior, 
entre outros. 
Portaria: http://capes.gov.br/ . 
http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/21112016-PORTARIA-N-
204-DE-17-DE-NOVEMBRO-DE-2016.pdf 
  
25 - Capes divulga Edital para apoio de eventos científicos no Brasil 
 
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) divulga o 
Edital nº 03/2017, referente à chamada pública no âmbito do Programa de Apoio a 
Eventos no País (PAEP), com objetivo de selecionar propostas para apoio financeiro à 
realização de eventos científicos, tecnológicos e culturais de curta duração no Brasil, 
com envolvimento de pesquisadores, docentes e discentes dos programas de pós-
graduação. As inscrições podem ser feitas até 31 de março de 2017. 
Esta chamada atenderá os eventos previstos para o período de 1º de agosto de 2017 a 
31 de janeiro de 2018. O valor total do recurso a ser distribuído para os eventos 
aprovados para essa chamada pública será de R$ 20 milhões, respeitada a 
disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES. As propostas terão o valor de 
financiamento definido de acordo com os critérios avaliados na análise de mérito, 
ordem de classificação, abrangência e porte. 
Por meio do repasse, a CAPES pretende apoiar a divulgação da produção científica, 
tecnológica e cultural, incentivando a inovação e a geração de conhecimentos, de 
parcerias e de produtos; promover a melhoria da qualidade da produção científica e 
tecnológica nacional; apoiar eventos que fortalecem a cooperação destinados à pós-



graduação e parceiros internacionais; e incentivar a participação de professores e 
alunos de pós-graduação. 
Para apresentar solicitação de apoio financeiro ao evento, o proponente deverá atender 
aos seguintes requisitos: 

 Ser presidente da comissão organizadora ou presidente da 
sociedade/associação científica promotora do evento,responsabilizando-se por 
todas as informações submetidas à CAPES, que estarão sujeitas às análises 
técnica e de mérito; 

 Possuir título de doutor; 
 Ter Curriculum Vitae cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes 

O evento deverá atender às seguintes condições: 
 Ter relevância para o Sistema Nacional de Pós-Graduação e para a área do 

conhecimento; 
 Ser realizado no Brasil. 

Mais informações na página da Capes. 
 
   
26 -  XV WORKSHOP DE COMPUTAÇÃO EM CLOUDS E APLICAÇÕES (WCGA 
2017) Belém, 19 de maio de 2017 
 
http://wcga2017.lncc.br/ 
 
Evento do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC 2017) 
http://sbrc2017.ufpa.br/ 
 
A série WCGA tem por objetivo atuar como um fórum para apresentações 
técnicas de pesquisas em andamento e atividades relevantes nas áreas 
de infraestrutura e infraestrutura virtualizada, serviços e aplicações 
em áreas diversas, congregando pesquisadores e profissionais que atuam 
ativamente nessas áreas. O workshop também busca estabelecer redes 
colaborativas multi-institucionais e grupos de competência 
técnico-científica, bem como fortalecer atividades em andamento. Desde 
2010, o WCGA vem evoluindo para o tema de Clouds (nuvens 
computacionais), e mais atualmente computação na borda da rede e 
computação na névoa, portanto abordando os avanços em ambientes 
computacionais de larga escala. Em 2017, o WCGA alcançará sua 15a 
edição, consolidando-se como um dos principais workshops da área de 
redes de computadores e sistemas distribuídos do país. 

 
****** DATAS IMPORTANTES ****** 

Submissão de artigos: 24 de março de 2017 
Notificação dos resultados: 14 de abril de 2017 

Envio da versão final dos artigos: 21 de abril de 2017 
Data do workshop: 19 de maio de 2017 

  
 



27 - XI Congresso Paulista de Neurologia 
 
De 24 a 27 de maio de 2017 – Guarujá – SP – Brasil 
Site: http://www.apm.org.br/neurologia/default.aspx 
  
  
28 - 22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, 12º Congresso de Direito 
Ambiental de Língua Portuguesa e Espanhola, 12º Congresso de Graduação e 
Pós-Graduação em Direito Ambiental e VI Prêmio José Bonifácio de Andrada e 
Silva.  
 
O evento vai ocorrer entre os dias 03 a 07 de junho de 2017, em São Paulo – Brasil. 
Site: http://congresso.planetaverde.org/ 
  
29 - 29º Congresso Brasileiro de Microbiologia 
 
Data: 22 a 25 de outubro – 2017 - Foz do Iguaçu – PR – Brasil 
Site: http://sbmicrobiologia.org.br/29cbm/   
  
  
30 – XXVI Congresso Brasileiro de Psicanálise 
 
Data: 1º a 4 de novembro de 2017 – Fortaleza – Ceará – Brasil 
Site: http://congressofebrapsi2017.com.br/ 
  
31 - Revista Palimpsesto: Linguagens em tempos de crise: mídia, ensino e a 
formação crítica 
 
Chamada para Publicação: A revista online Palimpsesto, publicação semestral 
qualificada como nível B2 pelo QUALIS da CAPES, receberá textos inéditos para suas 
edições de 2017/1 (Literatura: número 24) até 04/04/2017 e de 2017/2 (Linguística e 
Língua Portuguesa: número 25) até 01/08/2017. 
(Literatura: número 24) será “Literatura em tempos de crise: mídia, crítica e produção 
literária como formadores de opinião” 
(Linguística e Língua Portuguesa: número 25) será “Linguagens em tempos de crise: 
mídia, ensino e a formação crítica”.  
Site: http://www.pgletras.uerj.br/palimpsesto/home.htm 
  
32 - Chamada para artigos da Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas 
 
A Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (ISSN:2318-5732), editada pelo Curso 
de Graduação em Direito do Centro Universitário Unifafibe recebe artigos para seu 
Volume IV, 1º e 2º número, ano 2016. A revista é publicada semestralmente e o fluxo 
de recebimento de artigos é de forma contínua. 
Os textos deverão apresentar pertinência com o eixo temático da revista, que está 
distribuído em duas vertentes: 



a. Direitos Sociais 
b. Políticas Públicas 
Site: http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub 
  
 
33 - IX COLÓQUIO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DA MENTE – UFSJ -– BRASIL 
 
A B R I L  2 6 - 2 8 ,  2 0 1 7 .  S Ã O  J O ÃO  D EL  R E I ,  M G .  B R A SI L  
http://filosofianaweb.wixsite.com/ix-coloquio 

http://www.anpof.org/portal/index.php/pt-BR/comunidade/agenda/item/11515-ix-
coloquio-internacional-de-filosofia-da-mente 

DATAS: 

INSCRIÇÃO COMO OUVINTE 

Período: 01/10/2016 a 27/04/2017 

Valor: R$ 10,00 

 

INSCRIÇÃO COMO APRESENTADOR DE COMUNICAÇÃO 

Período: 28/02/2017 a 31/03/2017 

Valor: R$ 50,00 

 

SUBMISSÃO DE TRABALHO PARA COMUNICAÇÃO 

Período: 01/10/2016 a 31/01/2017 

Divulgação dos trabalhos selecionados: até 28/02/2017 
 

 

 

 
  
(Compartilhe notícias com a UFSJ pelo E-mail: assin@ufsj.edu.br) 
  
 
 


