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Agosto de 2017
Caros discentes e docentes,
No próximo dia 30 será iniciado um novo processo seletivo para ingresso de discentes
de mestrado e doutorado. É importante divulgar esta oportunidade ao máximo e
fortalecer nosso Programa. Mais informações no Portal do Programa.
Como destaque, apresentamos abaixo o quadro de bolsas no momento. Nosso
programa tem conseguido atender a maior parte da demanda. O número de bolsas
FAPESP do nosso programa representa mais do que um terço de todas as bolsas da
UFABC.

Total de discentes

UFABC

Mestrado

28

4

Doutorado

29
57

Total de
bolsistas

CAPES

FAPESP

%

4

4

12

0,43

5

8

11

24

0,83

9

12

15

36

0,63

Fique ligado:
(1) A verba do Programa para auxílio evento não é utilizada em sua totalidade para
atender as primeiras demandas. A verba é distribuída ao longo do ano no sentido de
atender participação em eventos que ocorrem também no fim do ano.
(2) Os discentes que ingressaram no programa no terceiro quadrimestre devem enviar
o seu relatório anual de atividades para ppgnc@ufabc.edu.br na primeira semana do
terceiro quadrimestre. O relatório é composto por três documentos, sendo um relato
geral das atividades, um relatório sobre o projeto de pesquisa e um parecer do
orientador. É facultativa a anexação de documentos adicionais. Os discentes que são
bolsistas Fapesp podem enviar a cópia do último relatório e o formulário com o
parecer do orientador enviado à Fapesp, ou ainda, um e-mail comunicando a data
prevista de entrega do primeiro relatório Fapesp.
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Premiação
Parabenizamos a mestranda Marianna Cecyn e seu orientador Prof. Fernando Oliveira
pela Menção Honrosa que ganharam a partir da apresentação do trabalho" Efeitos da
Beta-amiloide(1-42) na memória e expressão de GLUT3 no Hipocampo” na XL
Reunião Anual da SBNeC em Julho.

Oportunidades
Chamada para propostas de Bolsa de Produtividade em Pesquisa:
Agência: CNPQ. Prazo para envio de propostas: 01/09/2017. 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: 22/09/2017. 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.
Programa Capes-DFATD: Uma oportunidade de financiamento à pesquisa,
Programa Capes-DFATD de cooperação com o Canadá seleciona projetos
conjuntos de pesquisa. Prazo para envio de propostas: 11/10/2017. Mais
informações aqui.
Research Internships: Receba estudantes da Alemanha para estágios de
curta duração com financiamento da DAAD. Prazo para envio de propostas:
15/10/2017. Mais informações aqui.
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Eventos
Brazilian Meeting on Brain and Cognition: Principal evento de
Neurociência e Cognição organizado pela UFABC. Realização: 27-29/09/2017.
Mais informações aqui.
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.
8º Simpósio de Instrumentação e Imagens Médicas (SIIM) e o 7º
Simpósio de Processamento de Sinais (SPS): Evento organizado pela
UFABC. Prazo para envio de propostas: 15/09/2017. Mais informações aqui.
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