
Boletim Mensal 

Abril 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: entardecer na Cidade Universitária do Unis – fev. 2020 

 

 

 

  



PUBLICAÇÕES  

1-O mês foi bastante produtivo: 12 artigos 

para revistas com qualis A2 e A4.  

Eventos 

Abertas as submissões para dois eventos 

científicos – VI Simpósio Internacional 

Online de Inovação (SINOV) e o II 

Seminário Interinstitucional de Mestrado e 

Doutorado do Unis. Ambos os eventos 

acontecerão durante a VIII Semana da 

EaD entre os dias 18 a 23 de maio. 

Inscreva-se e envie seu artigo pelo site 

www.even3.com.br/viiiiead. 

 

Iniciativas 

1-Participação em 4 grupos de pesquisa: 

História pela University of Warwick (Reino 

Unido), Ciências Sociais pela Universidade 

de Santiago de Compostela (Espanha), 

Educação pela Universidad de Sevilla 

(Espanha) e Ciências Sociais e do 

Comportamento pela Universidade da 

Coruña (Espanha).  

 

2-Colaboração com a equipe de 

pesquisa da Universidade Óscar Ribas 

(Angola), na pessoa do Dr. José Katito, 

com o projeto Papel das TIC no Combate 

ao HIV/AIDS. Iniciativas de apoio mútuo às 

revistas científicas. 

 

3-Envio de duas propostas de projeto 

envolvendo COVID-19 para editais. 

 

4-Parceria para pesquisa com o tema 

"EXPORT BASIS AND INFLUENCES ON 

ECONOMIC GROWTH: COMPARATIVE 

STUDY BETWEEN BRAZIL AND SOUTH 

AFRICA" com o professor Olesegun 

Obadire da Universidade de Venda - 

África do Sul.  

 

5-Novo espaço no site sobre COVID-19 

(https://pesquisa.unis.edu.br/?page_id=7

78), com objetivo de divulgar artigos que 

tratam de prevenção e comportamento 

do vírus. Acesse a reportagem na TV 

Princesa:  

https://www.youtube.com/watch?v=1jiq

6Ql_5Os 

 

6-Implementação do Índice da Cesta 

Básica em Três Pontas. Acesse em:  

https://pesquisa.unis.edu.br/?page_id=48

7. 

 

7-Coleta de preços e divulgação do 

Índice da Cesta Básica em Varginha. Os 

dados estão disponíveis em 

https://pesquisa.unis.edu.br/?page_id=48

7.  

Assista a reportagem em: 

 https://globoplay.globo.com/v/8467624/ 
 

8-Multiplicadores em cada faculdade. 

Apoiados pela Profa. Alessandra Souza e 

pelos diretores, os professores Sanderson 

(FIC), Christiane (São Lourenço), Godoi 

(Pouso Alegre) e Thaylor (Três Pontas) 

foram escolhidos para auxiliar nos 

processos de pesquisa em cada uma de 

suas IES, replicando as ações. 

 

9-Unis Research Network é uma ideia dos 

departamentos de pesquisa e de 

internacionalização que visa construir 

uma rede de pesquisadores. Lançado em 

abril, já possui mais de 35 professores de 

várias partes do mundo. Saiba mais em 

https://internacional.unis.edu.br/unis-

researchers-network/ 

 

10-Portal Periódicos é um site que 

concentra as publicações científicas do 

Unis. Acesse em:  

 https://periodicos.unis.edu.br/
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