Lançado Blog do Programa Institucional de Extensão “Direitos das Crianças e Adolescentes”
Este é um dos seis Programas Institucionais de Extensão da UEMG aprovados pelo Conselho de
Pesquisa e Extensão da Universidade (COEPE) com o propósito fortalecer e potencializar as ações de
Extensão existentes nas Unidades Acadêmicas. Este programa busca o diálogo com políticas públicas
para crianças e adolescentes, seus desafios atuais e impactos nas práticas sociais.
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Atividades vinculadas ao Programa Institucional “Direitos das Crianças e Adolescentes”
Professores da FaPP/UEMG, participantes do “Projeto Diálogos Adolescentes”, desenvolveram a
oficina “Participação Cidadã: o olhar midiático” com jovens da E. E. Coração Eucarístico, de BH. A
oficina faz parte do Projeto “Jornalismo Cidadão nas Escolas” que pretende estimular a consciência
crítica dos estudantes em relação a mídia.
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Projeto de Extensão “Hidroginástica com saúde e alegria” da Unidade Ibirité/UEMG
O projeto é realizado, via PAEx/UEMG, na Faculdade de Educação Física da Unidade Ibirité/UEMG,
com aulas para a comunidade geral e escolar, sem limite de idade. Contempla a realização de grupos
de estudos, avaliação física, visitas técnicas, ciclo de palestras e culminará com a produção de um
artigo que abordará os benefícios da prática da Hidroginástica.
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Projeto Horta Orgânica é uma ação da Unidade Ituiutaba/UEMG
O projeto é uma parceria entre a Escola de Educação Especial Risoleta Neves e o Curso de
Agronomia da Unidade Ituiutaba/UEMG. Tem como objetivo principal proporcionar aos alunos
especiais, atividade lúdica e de capacitação relacionado ao cultivo de hortaliças. Também oportuniza
aos acadêmicos colocarem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula.
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Evento Acadêmico acontece na Unidade Divinópolis/UEMG
O Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão dos Institutos mantidos pela Fundação Educacional de
Divinópolis - FUNEDI realiza-se, ininterruptamente, há dez anos. Nesta edição, de 29 de setembro a
03 de outubro, serão discutidos temas contemporâneos, com ênfase para as questões regionais do
Centro-Oeste mineiro. Paralelamente, ocorre o 4º Seminário Bolsistas Juniores.
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Unidade Barbacena/UEMG promove VII Congresso de P&E e II Semana de Ciências Sociais
O evento pretende investir em uma zona de diálogos interdisciplinares entre as áreas de Pedagogia
e Ciências Sociais. Haverá conferências, mesas-redondas, minicursos e fóruns de comunicação. A
chamada para envio de trabalhos a serem apresentados nos Fóruns estará aberta até o dia 05 de
Outubro. As atividades ocorrerão entre os dias 03 e 07 de Novembro de 2014.
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Revista “Perspectivas em Políticas Públicas” é uma publicação da FaPP/UEMG
Já está em sua 13ª edição, a revista bilíngüe (português e espanhol), de periodicidade semestral,
dedicada à publicação de textos originais (artigos científicos, artigos de atualização, artigos de
revisão, resenhas, relatos de experiências e depoimentos e entrevistas) relacionados às temáticas de
políticas públicas nas diferentes esferas governamentais.
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Comunica Diversidade - Ministério da Cultura
Premiará com R$ 14 mil, jovens entre 15 e 29 anos, que desenvolvam iniciativas de comunicação vinculadas à cultura. Os
projetos poderão abordar um dos temas: educar para comunicar; produção de conteúdos culturais; distribuição de
conteúdos culturais; meios/infraestrutura para a comunicação; comunicação e protagonismo social e comunicação e renda.
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Prêmio Brasil Criativo - Ministério da Cultura
Visa reconhecer a importância de 22 categorias que usam a criatividade como solução para o desenvolvimento da Economia
Criativa no Brasil. Os vencedores receberão um prêmio em dinheiro e 40 horas de capacitação em sua área, com objetivo de
aprimorar e fortalecer o seu empreendimento. Inscrições até 03/10/2014 no site da premiação.
SAIBA MAIS

PROEX lança novo sistema de cadastro de projetos
A Pró-reitoria de Extensão/UEMG apresenta o novo sistema para cadastro de Ações de Extensão. O sistema substitui o CAEX,
trazendo novas funcionalidades e com a proposta de se tornar um amplo banco de dados das ações extensionistas
oferecidos pela UEMG em todas as suas unidades, facilitando o acesso a consultas e promovendo a divulgação junto à
comunidade acadêmica e externa. Os professores de todas as unidades já podem acessar e cadastrar no novo sistema,
acessando-o diretamente da intranet da UEMG. Dúvidas, contatem a Pró-reitoria de Extensão - Telefone: (31) 3916-8690 e-mail: cadastro.proexuemg@gmail.com.
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