
Programa Institucional de Apoio à Extensão PAEx  -  Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG 

O PAEx é um programa da UEMG destinado a apoiar o desenvolvimento de Projetos de Extensão, através da concessão de 
bolsas, conforme os subprogramas que o compõem, como bolsa de Professor Orientador de Bolsistas de Extensão e bolsa de 
Extensão para Alunos de Graduação. Está sendo aguardada a aprovação do orçamento do Estado para definições sobre 
liberação dos recursos e, consequentemente, para lançamento do edital deste ano. 

3º Seminário “Desafios da Educação no Tempo Presente” da Faculdade de Educação/UEMG 

O Programa de Pós-Graduação em Educação: Educação e Formação Humana da FaE/UEMG divulga o 
3º Seminário Desafios da Educação no Tempo Presente, que acontece nos dias 11 a 13 de março de 
2015 no Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG), R. Pernambuco, 47 bairro Funcionários – 
Belo Horizonte/MG.  SAIBA MAIS 

 

Pró-Reitoria de Extensão/UEMG participa de reuniões e de atividades em algumas Unidades 

Neste início de ano, a PROEX participou de várias reuniões. Dentre elas, destacam-se os encontros 
com secretários do Governo Estadual: Educação (SEE); Cultura (SEC); Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (SECTES) além de visitas às Unidades da UEMG de Ibirité e Campanha. 

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DÁ BOAS VINDAS A TODA A COMUNIDADE ACADÊMICA 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS OBJETO 

Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG / 
Casa Fiat de Cultura 

Realização de atividades e projetos de colaboração e intercâmbio artístico, 
cultural e científico, de interesse recíproco. 

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico IEPHA MG /  
Fundação de Parques Municipais FPM /  
Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG  

Integração de ações institucionais de pesquisa, proteção, conservação e 
promoção do Cemitério do Bonfim e respectivo acervo cultural. 

Ministério da Cultura MinC / 
Secretaria Estadual de Cultura SEC MG 

Realização de curso à distância de formação de conselheiros de patrimônio e 
cultura do Estado de Minas Gerais. 

Instituto Fábrica do Futuro /  
Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG  

Fábrica Animada: realização de uma residência interdisciplinar e especializada de 
animação para a produção de um filme piloto para difusão em TV, mídias móveis 
e internet. 

Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG / 
Fundação Clóvis Salgado FCS 

Instituto Clóvis Salgado: parceria institucional para viabilização da produção de 
atividades de natureza artística e cultural. 

Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG / 
Secretaria de Educação Superior  SESu / Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão SECADI / 
Ministério da Educação MEC 

Programa de Educação Tutorial (PET): formação docente para o trabalho com 
relações étnico-raciais na educação infantil: uma proposta de fortalecimento 
acadêmico e de combate às desigualdades raciais. 

Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável INSEA / 
Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG  

Cooperação técnica, científica e educacional visando a realização de revitalização 
da Associação de Catadores de Papel, Papelão e Materiais Recicláveis ASMARE. 

ALGUNS DOS PRINCIPAIS CONVÊNIOS E PARCERIAS VIGENTES, RELATIVOS À EXTENSÃO 

Projeto “Intervalo Cultural” da Unidade Carangola/UEMG 

O Intervalo Cultural estará presente em todas as sextas-feiras, no intervalo de descanso dos 
estudantes, e irá envolver música, poesia e fotografia. Além disso, o projeto, coordenado pelo Curso 
de Letras da Unidade Carangola/UEMG, prima por  proporcionar entretenimento e lazer com 
qualidade e,  ainda,  descobrir talentos.  SAIBA MAIS 

 

Professor da Unidade Ibirité/UEMG lança livro no próximo dia 13 de março 

O professor Aciomar Fernandes de Oliveira lançará o livro “Todas as Vozes”. Aciomar é Mestre em 
Teoria da Literatura pela UFMG e atua como colaborador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da 
Alteridade na Faculdade de Letras da UFMG. É professor efetivo do curso de Letras da UEMG e 
coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Afrodescendência da UEMG.  SAIBA MAIS 

 

Unidade Frutal/UEMG lança livros nas áreas de Comunicação e Educação 

Foram publicados os livros: “Comunicação, Texto e Discurso” que apresenta contribuições relativas 
ao processo de produção e recepção de textos e “As Múltiplas Faces da Educação” que trata dos 
processos de ensinar e aprender, fenômenos observados em qualquer sociedade e nos seus grupos 
constitutivos. As publicações visam o incentivo ao ensino, à pesquisa e à extensão.  SAIBA MAIS 

 

Centro de Memória da Unidade Divinópolis/UEMG na 13ª Semana Nacional de Museus 

O Centro de Memória foi inserido no Cadastro Nacional de Museus, tendo inscritos oito eventos que 
devem fazer parte da programação oficial do Instituto Brasileiro de Museus IBRAM. Os eventos 
estão previsto para ocorrerem entre os dias 18 e 23 de maio de 2015. A programação proposta inclui 
exibição de filmes, oficina, exposições, mesa redonda, dentre outras atividades.  SAIBA MAIS 

 

Projeto UNABEM - Universidade Aberta para a Maturidade da Unidade Passos/UEMG 

A UNABEM - Universidade Aberta para a Maturidade é um projeto de Extensão Universitária da 
Unidade Passos/UEMG direcionado para a terceira idade. O objetivo principal do projeto é oferecer 
oportunidades para que as pessoas idosas desenvolvam habilidades de convivência, aprendizagem, 
lazer, atividades físicas e envolvimento com as questões sociais e ambientais.  SAIBA MAIS 

 

Chamada para submissão de trabalhos para publicação da Revista Observatório da Diversidade Cultural ODC 

A Revista ODC convida a comunidade de pesquisadores na área da Cultura para apresentação de trabalhos para a segunda 
edição da publicação eletrônica. O prazo para recebimento dos trabalhos é 30 de março de 2015. São aceitos artigos 
acadêmicos e não-acadêmicos, relatos de pesquisa, relatos de intervenção na realidade e resenhas de livros, com temas que 
dialoguem com a Diversidade Cultural. 

 SAIBA MAIS 

 

Projeto  da Unidade Ituiutaba/UEMG em parceria com escolas da cidade 

O projeto “(Re) cortando papéis, criando painéis” é uma parceria da Unidade com uma escola de 
educação básica e uma escola de música da cidade de Ituiutaba. Pelo projeto, práticas artísticas –   
acompanhadas de atividades de leitura e escrita – são proporcionadas a estudantes do ensino 
fundamental que apresentam dificuldades de aprendizagem.  SAIBA MAIS 
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