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  Caros discentes e docentes, nesta edição destacamos o início do terceiro 

quadrimestre de 2017, no qual estamos recebendo 7 mestrandos e 2 

doutorandos. No mês passado os coordenadores dos programas de pós-

graduação foram recebidos pelo Reitor para a entrega de uma Moção de apoio a 

maior financiamento para bolsas de discentes. Neste mês foram concedidas 2 

bolsas para doutorandos: Ronaldo e Cândida. Hoje, de 26 doutorandos, já 

considerando os novos ingressantes, somente 3 ainda não foram contemplados. 

Foram atendidas integralmente todas as solicitações de auxílio evento entregues 

em agosto; novas solicitações ainda podem ser entregues.   

Vale mencionar que Profa. Raquel participará, a convite da Kavli Foundation, 

da primeira reunião de Coordinating Global Brain Projects. O evento é 

realizado nas universidades Rockefeller e Columbia em Nova York a partir do 

dia 19 de setembro. Finalmente, damos as boas vindas ao Prof. Francisco Fraga 

que fará parte do corpo docente do programa a partir de janeiro de 2017. 

Informações gerais  

 Sala de discentes: A ProPG disponibilizará a partir do dia 20/09 a 

Sala 019 para uso de discentes. A sala, de 50 m2, contem algumas mesas 

e cadeiras de número pequeno, mas que será aumentado em breve. Um 

espaço de 450 m2 está previsto para entrega em 2017. 

 Simpósio do PPG-NCG. A Comissão Organizadora realiza um 

levantamento de sugestões, críticas e propostas de melhoramento até dia 

02/10. O formulário pode ser acessado aqui. 

 Fique ligado: Exames de qualificação e Defesas de dissertação e tese 

são instâncias avaliativas. Ao sugerir nomes para composição das 

bancas, dê prioridade a pesquisadores que não participaram no projeto 

de pesquisa e que não possuem produção científica em coautoria com o 

discente ou orientador nos últimos anos. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfze-LRGsAVbyxkyk8PQZDWFXPAdwxizHxK1ec8MzVdp5Z2jQ/viewform
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Oportunidades 

 Apoio a realização de eventos. Edital CAPESP-PAEP 21/2016 de 

apoio a eventos com data de realização entre 01/02 e 31/07/2017. Mais 

informações aqui. 

 LabMan: Latin American Brain Mapping Network. 

Oportunidades de bolsas pós-graduação, pós-doc e auxílio participação 

em eventos. Mais informações aqui. 

 Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign 

Scholars: Uma oportunidade de financiamento de projetos de 

doutorado, pós-doc e projetos de pesquisa. Deadline para inscrições: 31 

de outubro de 2016. Mais informações aqui.   

 FAPESP e instituições britânicas apoiam colaborações em 

pesquisa: As propostas visam trazer pesquisadores do Reino Unido nas 

modalidades de Pesquisador Visitante e Jovem Pesquisador. Deadline 

para submissão: 24/10/2016. Mais informações aqui. 

Eventos 

 Disciplina Tópicos Especiais em Processamento de Sinais de 

EEG (INF-209): Terça e Quarta feira, 14-16h, L 403-2 (SA). Prof. 

Francisco Fraga. Mais informações aqui. 

 XL Reunião Anual da SBNeC: Inscrições para propostas de 

atividade na reunião de julho/2017 estão abertas até 28/10/2016. Sócios 

podem submeter suas propostas aqui.  

 Reunião Anual ICON XIII: o 13th International Conference for 

Cognitive Neuroscience vai acontecer em Amsterdam, 5-8 de agosto de 

2017. Propostas de atividade e de apresentação de trabalhos podem ser 

recebidas a partir de fevereiro de 2017. Mais informações aqui.  

 Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação do Grande ABC. 

Realização: 18 a 20 de outubro. Mais informações aqui. 

 

http://fmailing.capes.gov.br/541-Of%C3%ADcio%20Circular%20n%C2%BA%20112.pdf
http://www.labman.org/people
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/singleNews/56629
http://agencia.fapesp.br/fapesp_e_instituicoes_britanicas_apoiam_colaboracoes_em_pesquisa/23780/
mailto:francisco.fraga@ufabc.edu.br
http://www.sigassociados.com.br/sbnec/consulta/servicos/
http://www.icon2017.org/
http://eventos.ufabc.edu.br/semanactiabc/
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