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PUBLICAÇÕES  

1-O mês mais uma vez foi bastante 

produtivo:  8 artigos para revistas com 

qualis A4 e 1 B4.  

Eventos 

1 - O VI Simpósio Internacional Online de 

Inovação (SINOV) e o II Seminário 

Interinstitucional de Mestrado e 

Doutorado do Unis durante a VIII Semana 

da EaD foi um sucesso! Foram várias 

palestras com mais de 200 pessoas online 

e mais de 70 artigos aprovados e 

apresentados. 

 

2 – Nos dias 29,30 de junho e 01 de julho 

acontecerá o VI Congresso Internacional 

do Unis e I International Conference. Serão 

3 dias de muito conhecimento com 

palestrantes internacionais. Submissões de 

artigos completos ou resumos expandidos 

estão abertas até o dia 15 de junho. 

Submissões: 

https://www.even3.com.br/vci2020 

Iniciativas 

1-Participação na organização de 3 

dossiês de revistas A1, A2 e A3. 

 

2-Envio de 3 propostas de projeto para 

edital da German Research Foundation 

em parceria com 3 universidades 

internacionais (Angola, Polônia e 

Portugal). 

 

3-Aprovação da proposta de projeto 

envolvendo COVID-19 em parceria com 

CEFET-MG. O projeto obteve 

financiamento de quase R$9.000,00 e tem 

por objetivo o mapeamento de TICs no 

combate a COVID-19.  

 

4-Parceria para pesquisa da University of 

Huddersfield para temas vinculados a 

Citizenship, Conflict, Identity and Diversity.  

 

5-Foram estabelecidos primeiros contatos 

para pesquisas sobre educação para 

crianças refugiadas com as Universidades 

Yarmouk University (Jordânia) e Kenyatta 

University (Quênia). 

 

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.  
 

8-Durante o mês de maio foi finalizada a 

primeira fase de uma pesquisa que visa 

compreender se fatores econômicos e 

populacionais influenciam a expansão 

dos casos e óbitos de COVID-19. O artigo 

já foi submetido para avaliação. 

Veja reportagem em: 
https://g1.globo.com/mg/sul-de-
minas/noticia/2020/06/06/pesquisa-mostra-covid-19-
concentrada-em-cidades-do-sul-de-mg-com-maior-
pib.ghtml 

 

9-Foi iniciada a elaboração de um novo 

guia de normas metodológicas para o 

Unis. 

 

10-Acesso ao Portal Periódicos da CAPES 

pelo CAFe. Os alunos de mestrado e os 

professores mesmo remotamente 

poderão continuar tendo acesso às bases 

científicas. 
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