Programa Institucional de Extensão “Direitos à produção e ao acesso à arte e à cultura”
Este é mais um dos seis Programas Institucionais de Extensão da UEMG aprovados pelo Conselho de
Pesquisa e Extensão da Universidade (COEPE) com o propósito de fortalecer e potencializar as ações
de Extensão existentes nas Unidades Acadêmicas. Este programa tem, além de outros objetivos, a
construção de uma política de cultura da UEMG. Conheça as ações no blog do programa.
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Ação ligada ao Programa Institucional “Direitos à produção e ao acesso à arte e à cultura”
Como parte das atividades do projeto “O direito à produção e ao acesso à arte e à cultura: no
caminho de uma política cultural na UEMG”, o artigo “Política cultural e arquivamento da arte: o
acervo artístico da Escola Guignard da UEMG” será apresentado dia 17 de outubro no II Encontro
Brasileiro de Pesquisa em Cultura, em Niterói - RJ.
SAIBA MAIS

Trilha Interpretativa: proposta pedagógica em Educação Ambiental na Unidade Ibirité/UEMG
Projeto de extensão aprovado no PAEx/UEMG, cuja meta é utilizar a trilha - composta por cinco
ambientes dispostos ao longo da Fundação Helena Antipoff (FHA) - como estratégia pedagógica para
Educação Ambiental. A visitação é gratuita, com prévio agendamento direcionada à comunidade
acadêmica e local, bem como grupos escolares e demais interessados.
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I Colóquio sobre Resolução de Conflitos, na Unidade Diamantina/UEMG
O curso de Direito da Unidade Diamantina/UEMG realiza o evento, entre os dias 5 e 7 de novembro,
tendo como intenção refletir sobre um novo espaço de atuação do advogado na resolução de
conflitos da sociedade civil. É aberto a educadores, professores, advogados, membros de
associações comunitárias e comerciais.
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1º FORTI - Fórum Regional de Tecnologia da Informação, na Unidade Carangola/UEMG
O fórum foi realizado pelo curso de Sistemas da Informação da Unidade, entre os dias 6 e 10 de
outubro. A programação contou com palestras, minicursos, exposições de computadores e stands de
empresas de tecnologia da região. O evento aconteceu concomitantemente com a Semana Nacional
da Ciência e Tecnologia coordenada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
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Professores e ex-alunos apresentam projeto de gravuras na Escola Guignard/UEMG
IMPRESSÕES&CONTAMINAÇÕES é um projeto colaborativo, desenvolvido pelos setores de gravura
de duas tradicionais instituições de ensino de arte de BH – Escola de Belas Artes/UFMG e Escola
Guignard/UEMG – pioneiras no ensino da gravura artística em MG. São apresentados trabalhos de
23 gravadores, entre os dias 8 e 29 de outubro, na Galeria da Escola Guignard.
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Unidade Campanha/UEMG lança Curso de Extensão “Contabilidade para não contadores”
O curso de Tecnologia em Processos Gerenciais promove “Contabilidade para não contadores”,
curso de extensão voltado para profissionais de todas as áreas que estejam interessados em
conhecer as rotinas básicas da profissão e também para estudantes que desejam obter noções
básicas dessa área do conhecimento. Inscrições até 24 de outubro de 2014.
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CD-ROM interativo é um projeto com a participação da Faculdade de Educação/UEMG
“Tematizando os Ofícios - O Couro em perspectiva” é o título do CD-ROM desenvolvido pela parceria
entre o Museu de Artes e Ofícios e pesquisadores da UFMG, PUC/MG e UEMG. Apresenta propostas
de investigação de objetos, cenários e ideias, narrativas orais sobre os ofícios, sugestões de roteiros
e de atividades para educadores do museu e da escola. Lançamento dia 20 de outubro.
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Continua o período para cadastro de projetos de extensão no sistema SIGA | Intranet UEMG
A Pró-reitoria de Extensão/UEMG agradece aos professores que já realizaram o cadastro de suas ações de Extensão. Até o
dia 31 de outubro de 2014, os professores de todas as Unidades da UEMG que ainda não cadastraram suas ações podem
acessar o sistema diretamente da Intranet da UEMG e proceder o cadastro. Lembramos que os Eventos promovidos pelas
Unidades devem ser cadastrados, pois são também uma categoria de ação de extensão. Dúvidas, contatem a Pró-reitoria de
Extensão - Telefone: (31) 3916-8690 - e-mail: cadastro.proexuemg@gmail.com.
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