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Editorial
O informativo da FACED, agora impresso,
passa a ser desenvolvido pelo curso de Comunicação Social e terá periodicidade quinzenal.
A publicação se encontra em fase de adaptação a esse novo formato e poderá sofrer alterações, sempre buscando melhorias. Sua
colaboração é extremamente importante nesse
processo a fim de que todos tenham acesso às
informações.

Notas informativas
Núcleos ............................................
CNPq abre inscrições para o Prêmio José
Reis 2010
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/201
0/0316.htm
CNPq concede reajuste e amplia o número
de bolsas
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/201
0/0310.htm
Divulgada listagem adicional de bolsas de
Produtividade em Pesquisa
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/201
0/0312.htm
CNPq abre para testes o Sistema de Autorização de Acesso ao Patrimônio Genético
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/201
0/0302a.htm
Edital voltado ao setor de transporte divulga
resultados
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/201
0/0311.htm
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CNPq concederá duas mil bolsas de Apoio
Técnico
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/201
0/0310c.htm
Edital para fixação de mestres e doutores
nas empresas abre inscrições para a segunda
rodada
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/201
0/0303b.htm
CNPq investe em Biotecnologia para estimular o desenvolvimento do Nordeste
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/201
0/0312a.htmEdital
ARC: 20 milhões para eventos relacionados
à ciência, tecnologia e inovação
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/201
0/0317b.htm
Editais em andamento
http://www.cnpq.br/editais/index.htm
Prêmio Jovem Cientista
http://www.jovemcientista.cnpq.br - Inscrições
abertas até 30/06/2010
Publicação da Assessoria de Comunicação
Social do CNPq
mailto:comunicacao@cnpq.br - (61) 2108-9414

A CAPES aprovou o curso de doutorado
para o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade São Francisco. Em junho haverá processo seletivo para novos
alunos (mestrado e doutorado). As informações poderão ser consultadas, em breve, na
página
http://www.saofrancisco.edu.br/itatiba/mestrado/educacao/, ou pelos telefones
11 4534-8040 ou 11 4534-8080.
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Informes oficiais
Direção - FACED, coordenações cursos ....................................................
Biblioteca, livros
Livros eletrônicos nas áreas
de Ciências Sociais e Humanas estão disponíveis para
avaliação Publicada por Assessoria de Imprensa da Capes - Segunda, 15 de Março
de 2010 17:00. Os usuários do
Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior
(Capes) podem avaliar duas
coleções de livros eletrônicos
(e-books), publicadas pela editora Emerald. O conteúdo é dirigido a professores, pesquisadores e alunos das áreas de
Ciências Sociais e Humanas e
pode ser acessado até o dia
15 de junho.
Na coleção Emerald Business, Management and Eco-

nomics eBook Series Collection estão disponíveis mais de
460 volumes, distribuídos em
65 séries de livros. O conteúdo cobre assuntos ligados à
economia, administração, ciência da informação, contabilidade e finanças e inclui títulos
como Advances in International Management, Research in
Organizational Change and
Development, Contributions to
Economic Analysis, International Finance Review e Advances in Librarianship.
A Emerald Social Sciences
e-Book Series Collection, por
sua vez, reúne de 35 séries
contendo mais 220 livros eletrônicos nas áreas de ciência
política, psicologia, sociologia,
assistência à saúde e educa-

ção. A coleção inclui títulos
como Comparative Social Research, Current Perspectives
in Social Theory, Sociology of
Crime, Law and Deviance,
Studies in Law, Politics and
Society, Studies in Symbolic
Interaction, Advances in Special Education e International
Perspectives on Education
and Society. As avaliações e
comentários sobre a coleção
podem ser enviadas aos emails taragao@emeraldinsight.com Este endereço de e-mail
está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. e
avaliacao.periodicos@capes.gov.br. Se bem avaliadas, as
coleções podem ser adquiridas pela Capes.

Editais
UFU ...............................................................................................................
1) Edital de FOMENTO AO USO DAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

Prazos
•

Lançamento do Edital no Diário Oficial da União e no sítio da CAPES: 22/03/2010;

•

Prazo para submissão das propostas: 23/03 a 12/04/2010;

•

Julgamento das Propostas: Análise Documental, Análise de Mérito, Análise Financeira =
13/04/2010 a 27/04/2010

•

Divulgação do resultado no Diário Oficial da União e no sítio da CAPES: 29/04/2010

•

Prazo de recursos contra o resultado: 29/04 a 05/05/2010

•

Resultado dos recursos no Diário Oficial da União e no sítio da CAPES: 07/05/2010

•

Para maiores informações disponibilizamos o endereço eletrônico editaltic.uab@capes.gov.br,
em funcionamento a partir de 18.03.2010
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2) Estão abertas as inscrições para a seleção de tutores a distância para atuarem nos cursos
de educação especial organizados pelo CEPAE/UFU em parceria com a SEESP/MEC. Vejam o
endereço www.portal.nead.ufu.br, deverão optar por apenas um curso. Leiam o edital e a ultima
retificação.

3) CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
Área: Radiojornalismo – Vaga: 01
Qualificação mínima: Graduação em Jornalismo, ou em Comunicação Social, habilitação em
Jornalismo, e em qualquer dos casos com doutorado em Ciências da Comunicação (ou áreas
afins) e pesquisa correspondente ao título de mestre e/ou doutor na área do concurso.
Área: Telejornalismo – Vaga: 01
Qualificação mínima: Graduação em Jornalismo, ou em Comunicação Social, habilitação em
Jornalismo, e em qualquer dos casos com doutorado em Ciências da Comunicação (ou áreas
afins) e pesquisa correspondente ao título de mestre e/ou doutor na área do concurso.
Área: Planejamento Gráfico – Vaga: 01
Qualificação mínima: Graduação em Jornalismo, ou em Comunicação Social, habilitação em
Jornalismo, ou em Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, ou em Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas, ou em Comunicação Visual, ou em Design, ou
em áreas afins, e em qualquer dos casos com mestrado em Ciências da Comunicação (ou áreas
afins) e pesquisa correspondente ao título de mestre na área do concurso.
Inscrições: de 15 a 30 de abril de 2010
Local de inscrições: Bloco G, Sala 1G156. Campus Santa Mônica – UBERLÂNDIA/MG –
38.400-902
Maiores Informações: Edital: 020/2010 = Disponível na página da UFU: www.ufu.br e na página da FACED = www.faced.ufu.br = E-mail: faced@ufu.br

Espaço aberto
Esse espaço é aberto para você, técnico(a),
aluno(a), professor(a) da Faculdade de Educação. Contamos com a sua colaboração para a
produção deste informativo.

por um processo prévio de seleção, devido à
adequação de espaço do boletim.

Envie-nos sugestões, textos e informes.
Para isso disponibilizamos o endereço eletrônico espaberto@gmail.com, o material passará

Damos as boas vindas ao Professor substituto Paulo Sérgio de Jesus Oliveira, que
atua na disciplina de LIBRAS

Bem vindo!
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Eventos
III Simpósio Internacional SITRE Trabalho,
Seminário Internacional Inclusão em Edurelações de trabalho, Educação e Identidade cação: Universidade e Participação 2
17 a 21 de maio de 2010 – Belo Horizonte –
MG

03 e 04 de Maio de 2010

Os participantes que forem apresentar trabalhos
devem encaminhar seu resumo, ficha de
- Inscrições: www.fundep.ufmg.br/cursos
inscrição e comprovante de pagamento para o
- Informações:
e-mail lapeade.fe.ufrj@gmail.com até o prazo
sitre2010.cefetmg@gmail.com
máximo - dia 19/04/2010. Os resumos aprovados serão divulgados no site do evento. Os texIII Congresso Brasileiro da Educação Supe
tos completos deverão ser enviados para o erior Particular
mail citado acima, até o dia 26/04/2010.
15,016 e 17 de abril de 2010 – Florianópolis –
Maiores informações no site do evento: htSC
tps://sites.google.com/site/universidadeeparticipacao2/home

Inscrições: www.futuroeventos.com.br – Informações: futuroeventos@futuroeventos.com.br

Informações: http://www.eppa.com.br/congresso_adolescencia/Default.htm

Aniversariantes de abril
Dia 08: Maria Vieira
Dia 25: Carlos Henrique
Dia 26: Iara Guimarães

Dia 29: Marcelo Soares
Dia 29: Flaviane Reis
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