
Atividades da 4ª Semana UEMG documentadas no hotsite do evento 

A 4ª edição da Semana UEMG foi concretizada por meio de um trabalho colaborativo que envolveu a 
comunidade acadêmica da Universidade e diversos parceiros, alcançando um público 
significativo.  Além das mais de 600 atividades realizadas no evento, um dos principais produtos foi 
todo o histórico disponível no hotsite do evento, com diversas matérias, fotos e vídeos.   

Projeto de extensão da Unidade Carangola/UEMG trabalha com alunos de curso Pré-Enem 

O projeto “Tecendo Sonhos: a extensão universitária e a prática cidadã”, executado com o apoio do 
Programa PAEx/UEMG 2015, trabalha com alunos do Curso Pré-Enem Tecendo Sonhos. O projeto 
visa promover intervenções pedagógicas, bem como proporcionar aos alunos um espaço de reflexão 
e aplicação dos conhecimentos teóricos obtidos na Universidade. 

Apresentações dos grupos da Escola de Música/UEMG realizadas em Setembro e Outubro 

A Escola de Música da UEMG mantém, como projetos permanentes de extensão, oito grupos de 
música, os quais apresentam-se frequentemente em vários eventos e instituições. São eles: 
Orquestra Sinfônica, Banda Sinfônica, Big Band, Grupo de Música Antiga, Grupo de Choro, Grupo 
Experimental de Ópera (GEO), Coro de Extensão e Coro de Funcionários. 

 SAIBA MAIS 

 

Participação da UEMG no 2º Congresso de Extensão AUGM em Campinas / SP 

A delegação da UEMG no 2º Congresso de Extensão da Associação de Universidades do Grupo de 
Montevidéu - realizado na UNICAMP no período de 09 a 12/10/2015 - contou com a participação de 
40 estudantes e 10 professores, representando 11 Unidades da UEMG e a Reitoria.  Os resumos dos 
trabalhos apresentados estão registrados no Caderno de Resumos do evento. 

 SAIBA MAIS 

 

Unidade Campanha/UEMG promove visitas mediadas ao Museu Regional do Sul de Minas 

O projeto “Itinerários e Visões da Cidade: Educação para o Patrimônio na Relação com as Narrativas 
Visuais da História” promoveu visita mediada ao Museu Regional do Sul de Minas Gerais. A equipe 
do projeto recebeu estudantes da Escola Municipal Dom Othom Motta, em Campanha, que 
lançaram um olhar investigativo sobre os segredos do Museu.  

 SAIBA MAIS 

 

17º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG – Carangola/MG - 25 a 27 de novembro 

A comunidade da UEMG está engajada na organização do evento, para o qual são previstos cerca de 
1.200 participantes – dentre professores, alunos e comunidade externa – nas atividades de 
comunicações coordenadas, pôsteres, minicursos, oficinas, palestras e mesas redondas. Atentamos 
para o fato de que o evento foi adiado para o período de 25 a 27/11/2015. 

 SAIBA MAIS 

 

Festival cultural gastronômico é desenvolvido por meio de projeto da Unidade Passos/UEMG 

O Festival “Sabor de Passos” envolve alunos dos Cursos de Comunicação Social, Nutrição, 
Administração, Biomedicina, Engenharia, que atuam no planejamento, comunicação e marketing, 
avaliação de práticas de manipulação e produção de alimentos, acessibilidade dos estabelecimentos, 
orientação sobre atendimento. Acontece de 10 de outubro a 30 de novembro de 2015. 

 SAIBA MAIS 

 

 SAIBA MAIS 

 

Educação à Distância em debate na UEMG  

O Centro de Pesquisas e Estudos em Educação a Distância (CEPEAD/UEMG) promoveu o 1º 
Seminário “Diálogos sobre EaD: práticas pedagógicas”. O evento aconteceu nos dias 19 e 20 de 
outubro, na FRAMINAS em Belo Horizonte, e que teve como objetivo compartilhar experiências 
realizadas por meio de oferta de cursos em EaD, incluindo atividades de extensão. 

 SAIBA MAIS 

 

Recomposição de matas ciliares é tema de projeto de extensão da Unidade Ituiutaba/UEMG 

O projeto “Recomposição de matas ciliares de corpos d’água de Ituiutaba, Minas Gerais”, executado 
com o apoio do Programa PAEx/UEMG 2015, conta com a parceria de algumas instituições da região 
e apresenta como intuito principal a recomposição da bacia hidrográfica do Ribeirão São Lourenço, 
principal curso d’água usado no abastecimento da cidade, além de seus afluentes.  

 SAIBA MAIS 

 

Programa Institucional de Extensão “Educação Integral” divulga atividades em seu Blog 

Os Blogs dos Programas Institucionais de Extensão da UEMG são um canal de divulgação das 
atividades desenvolvidas por cada programa,  além de serem uma plataforma de arquivos ligados às 
respectivas temáticas, incluindo legislação, agenda de eventos e biblioteca de monografias. 
Funcionam também como um canal de interlocução entre os interessados pelo tema.  

 SAIBA MAIS 

 

 SAIBA MAIS 
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