
Resoluções aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão COEPE / UEMG 

Foram aprovadas pelo COEPE, recentemente, resoluções sobre assuntos relevantes à Extensão: 

• 149/2015 - Regulamenta a garantia aos estudantes Transgêneros, Transexuais e Travestis, do uso 
de um "nome social" no âmbito da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG. 

• 151/2015 - Aprova a nova versão do Programa Institucional de Apoio à Extensão da Universidade 
do Estado de Minas Gerais - UEMG. 

• 155/2015 - Aprova a composição do Conselho Diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT da 
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG. 

• 161/2015 - Aprova a regulamentação dos cursos de Extensão. 

A proposta de Regulamentação da Prestação de Serviço já foi aprovada pelo COEPE e passará pela 
análise do Conselho Universitário CONUN / UEMG. 

Participação da UEMG no Projeto Rondon / Ministério da Defesa - operações de Julho 2016 

Nesta edição do Projeto Rondon, a UEMG inscreveu duas propostas e ambas foram aprovadas de 
modo preliminar. Segundo critério do edital, cada IES terá apenas uma proposta selecionada. 
Portanto, a UEMG participará na Operação Forte dos Reis Magos, a acontecer no Rio Grande do 
Norte, tendo sido classificada para a mesma em 9º lugar, com nota 97. 

Edital PAEx UEMG 2016 (Programa de Apoio a Projetos de Extensão) será publicado em breve  

Professores, preparem seus projetos de extensão, pois o Edital 01/2016 - PAEx 2016 será publicado 
em breve e o período de inscrições não será longo. Nesta edição, a previsão é que 
sejam contemplados, com bolsas e premiações, um número maior de projetos por Unidade, em 
relação ao edital de 2015. 

Conheça as ações de Extensão desenvolvidas na UEMG 

A partir de agora, está disponível para toda a comunidade acadêmica e público externo, no site da 
UEMG,  a plataforma de consulta das ações de extensão (programas, projetos, eventos, cursos, etc) 
desenvolvidas na Universidade. Conforme as instruções na página, é possível obter gráficos, listas 
específicas (conforme filtros selecionados) e detalhamento das ações. 

 SAIBA MAIS 

 

Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, edição 2016, será realizado em Ouro Preto  

O 7º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU) será realizado de 7 a 9 de setembro de 
2016, em Ouro Preto/MG. O tema deste ano é "Inovação e emancipação: valores humanos e 
ambientais“. Os trabalhos devem ser inscritos de 1º de março a 30 de abril no site do CBEU. 

 SAIBA MAIS 

 

Ações de Extensão desenvolvidas na UEMG, cadastradas no SIGA Extensão em 2015 

O Sistema Integrado de Gestão Acadêmica - SIGA Extensão é a plataforma na qual são cadastradas 
as ações de extensão (programas, projetos, eventos, cursos, etc) desenvolvidas nas Unidades 
Acadêmicas da UEMG. Em 2016, os formulários e manuais estão sendo revisados. Abaixo, um 
panorama das ações cadastradas no ano de 2015, distintas por Área Temática: 

Fonte: SIGA Extensão, em 26/02/16 às 11h 
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