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Junho e Julho de 2017 

  Caros discentes e docentes,  

Em julho realizamos com sucesso o primeiro curso de férias do PPGNC. Gostaríamos 

de agradecer a todos os discentes e docentes que colaboraram na organização deste 

importante evento e parabenizá-los pelo sucesso desta edição. E que venham outras! 

Damos as boas vindas aos ingressantes Bianca Stadnik, Camilo Olalla, Estevão Vieira, 

e Janine Camatti, e parabenizamos Dra. Vera Paschon pela classificação em primeiro 

lugar no processo seletivo à bolsa post-doc na cota PNPD do nosso programa. 

Desejamos a todos muito sucesso. 

 

Fique ligado:  

(1) O formulário de solicitação de banca de exame de qualificação e defesa de 

dissertação e tese foi alterado. A nova versão deve ser utilizada e pode ser encontrada 

aqui. 

(2) Há uma versão em Inglês do portal da UFABC: ufabc.edu.br/en   

(3) O Simpósio de pós-graduação da UFABC será substituído pelo IV BMBC, ou seja, 

as apresentações de trabalhos que ocorreriam no Simpósio de Pós-graduação devem 

ser feitas nesse evento. Participem! 

 

http://propg.ufabc.edu.br/formulario/
http://ufabc.edu.br/en
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Oportunidades 

Curso Researcher Connect 2017-18 - Academic Skills for 

Researchers: A UFABC vai sediar o curso de curta duração por meio de 

chamada conjunta Fapesp/British Council. O Curso Academic Skills for 

Researchers será realizado entre os dias 25 e 27 de setembro e será ministrado 

em inglês por instrutores credenciados pelo British Council. Ele é voltado para 

docentes permanentes da UFABC, alunos de doutorado e pós-doutorandos. 

Prazo para envio de propostas: 04/09/2017. Mais informações aqui.  

Chamada para propostas de ações de extensão e de cultura para 

2018 (Editais PAAE e PAAC): Encontra-se aberta uma chamada da ProEC 

para apresentação de propostas de projetos, cursos e eventos, com a finalidade 

de promover ações de extensão e de cultura para o ano de 2018. Prazo para 

envio de propostas: 2/09/2017. Mais informações aqui.  

Instituto Serrapilheira: Chamada para financiamento de projetos de 

pesquisa nas áreas de ciências da computação, ciências da terra, ciências da 

vida, engenharias, física, matemática e química. Prazo para envio de 

propostas: 15/09/2017. Mais informações aqui.  

EURAXESS Brazil: Oportunidades de bolsas a discentes e pesquisadores. 

Mais informações aqui (discentes) e aqui (docentes). 

King's College de Londres: A King's College de Londres tem organizado 

anualmente o encontro Dialogues on Disability com o objetivo de explorar os 

desafios e oportunidades que envolvem a acessibilidade e a inclusão de pessoas 

com deficiências nas universidades. Como parte dos preparativos para a 

realização do evento em 2018 na Alemanha (sediado pela Humbolt), a 

Assesoria de Relações Internacionais (ARI) da UFABC vem identificando os 

pesquisadores das 5 universidades que trabalham com acessibilidade e 

inclusão de pessoas com deficiência e desejam colaborar entre si. Os 

interessados podem enviar mensagem para ri@ufabc.edu.br identificando sua 

área de pesquisa (em inglês). O objetivo inicial é estabelecer o contato entre os 

pesquisadores, que pode depois ser viabilizado por diferentes mecanismos de 

financiamento do Brasil ou do exterior. 

 

 

 

http://neuro.ufabc.edu.br/researcher-connect-academic-skills-for-researchers-ufabc-2017/
http://proec.ufabc.edu.br/
https://serrapilheira.org/chamada-publica/
http://neuro.ufabc.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/Oportunidades-de-Bolsa-Discentes-EURAXESS-Brazil-Funding.pdf
http://neuro.ufabc.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/Oportunidades-de-Bolsa-Discentes-EURAXESS-Brazil-Funding.pdf
mailto:ri@ufabc.edu.br

