Programa Bem Maior, aprovado no PROEXT/MEC, é realizado pela Escola de Design/UEMG
O programa teve suas atividades iniciadas em março deste ano e consiste na capacitação de jovens
para o desenvolvimento de produtos que possibilitem a geração de renda e favoreçam a inclusão
social. É composto pelos projetos “Muda de Ideias” e “Colmeia”, ambos em andamento.
SAIBA MAIS

Atividades de extensão desenvolvidas na Unidade Ubá/UEMG
Uso correto de plantas medicinais, Educação Socioambiental, Reeducação Alimentar, HQs e Ciências,
Homeopatia Agrícola, Curso de Libras, Programa Prof-Ciências são alguns dos temas e ações de
extensão desenvolvidas na unidade. Conheça os projetos.
SAIBA MAIS

Unidade Campanha/UEMG desenvolve projeto de cartilha sobre Educação Patrimonial
O projeto de extensão intitulado “O diário de Paulino de Araújo” propõe a elaboração, pelos alunos
do curso de História, de um material que será proposto aos professores e alunos da rede pública de
ensino do município sobre os museus, ruas e praças da cidade.
SAIBA MAIS

Jornal Mural: uma proposta de extensão pedagógica promovida pela Unidade Frutal/UEMG
O projeto visa a produção de um jornal, por alunos do 1º ano do Ensino Médio, na disciplina
Comunicação Aplicada, inserida no programa “Reinventando o Ensino Médio”, que leva os
estudantes à adequada aproximação entre educação, empregabilidade e cidadania.
SAIBA MAIS

Grupo Universitário de Teatro “Francisco Natal Machado”, projeto da Unidade Frutal/UEMG
O GUT, atuante há 7 anos, homenageia em seu nome um poeta local de Frutal-MG. Sua meta é
promover a integração de alunos e comunidade por meio da cultura. Conta com 35 integrantes
entre alunos e atores amadores da comunidade e tem em seu currículo 14 apresentações.
SAIBA MAIS

Curso de Turismo da Unidade Carangola/UEMG - promove a 2ª Feira Regional de Artesanato
A feira acontecerá a partir das 9h do dia 13 de setembro, na Praça Coronel Maximiano, Centro,
Carangola - MG. O evento pretende envolver o corpo discente da Universidade junto à comunidade,
prestigiando a cultura e valorizando o artesanato local e regional.

XVII Semana Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas da Unidade Carangola/UEMG
O evento ocorre nos dias 1º a 5 de setembro, em comemoração ao Dia do Biólogo (3 de setembro)
na UEMG-Carangola. O tema desta edição é: “Interdisciplinaridade a Serviço do Planeta”. A
programação conta com ciclo de palestras, mini-cursos, exposições e concurso fotográfico.
SAIBA MAIS

VII Seminário de Música Brasileira e lançamento de livro na Escola de Música/UEMG
Como parte da programação do VII Seminário de Música Brasileira da ESMU/UEMG, será lançado o
primeiro volume da Série Diálogos com o Som, com o tema: “A música dos séculos 20 e 21”. O
seminário acontece de 09 a 12 de setembro e o lançamento do livro será no dia 12, de 18h às 20h.
SAIBA MAIS

Seminário de História e Memória do Centro-Oeste Mineiro na Unidade Divinópolis/UEMG
A 5ª edição do seminário acontece de 03 a 05 de setembro, sendo seu tema central “Memória,
Literatura e Educação”. É desenvolvido pelo Centro de Memória, Curso de História e Mestrado
Profissional em Desenvolvimento Regional e realizado, bianualmente, no campus FUNEDI/UEMG.
SAIBA MAIS

Curso de extensão sobre o Populismo no Brasil é oferecido pela Unidade Campanha/UEMG
O curso pretende introduzir o estudo sobre a História do Brasil no período que vai de 1930, com
maior ênfase no período democrático, passando por 1945 a 1964. Avaliando, também, os reflexos
deste movimento na atualidade política nacional. Inscrições até 19 de setembro.
SAIBA MAIS

Conexão Cultura Brasil - Ministério da Cultura
Objetiva ampliar a presença de artistas e empreendedores brasileiros no mundo em atividades de formação (cursos e
estágios), em instituições culturais renomadas internacionalmente e eventos de cultura e negócios. Inscrições abertas.
SAIBA MAIS

Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento - Ministério da Educação
UEMG está organizando sua participação no Programa, o qual prevê Projetos Conjuntos de Pesquisa entre Instituições
Brasileiras e Estrangeiras (Graduação Sanduíche e Doutorado Sanduíche) e Formação Pré-Acadêmica de Acesso à PósGraduação, visando a participação de estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas, estudantes com deficiência...
SAIBA MAIS

16º Seminário de Pesquisa e Extensão P&E - UEMG
Neste ano, o P&E será realizado dias 19, 20 e 21 de novembro, na Escola de Design/UEMG, com várias atividades científicas
para a comunidade acadêmica. Pretende fortalecer os vínculos entre as 17 Unidades da UEMG, presentes em 14 cidades.
SAIBA MAIS

