Atuação da Faculdade de Educação/UEMG no PNAIC - Ministério da Educação
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa visa assegurar que todas as crianças estejam
alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. A formação dos
professores alfabetizadores é um eixo fundamental e a UEMG, por meio da FaE, executa a formação
de cerca de 9.000 profissionais, em sua maioria da rede estadual de educação.
SAIBA MAIS

Eventos acadêmicos deste mês na Unidade Ituiutaba/UEMG
No mês de outubro, a Unidade Ituiutaba/UEMG promove vários eventos acadêmicos, dentre eles:
19ª Semana Jurídica (curso de Direito) / XVI Semana Científica e I Semana Cultural (curso de
Psicologia) / Palestra sobre Tripanossomose Bovina (curso de Agronomia). Todos os eventos, como
ações de extensão, visam uma recíproca troca de saberes entre academia e sociedade.
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Professores da ESMU/UEMG participam de Seminário Internacional de História da Arte
Os professores da Escola de Música/UEMG apresentam comunicações de trabalhos no Seminário
Internacional História e Arte, que é promovido pelo Memorial Minas Gerais Vale, localizado na Praça
da Liberdade, em Belo Horizonte MG. O tema do Seminário é “História e Cultura, Gênero Artístico –
Processo Artístico: O Universo Cultural da Obra de Arte”.
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III Simpósio Internacional e VII Simpósio Nacional de Literatura e Informática
O evento será realizado em parceria com a UEMG, CEFET/MG e UFMG no período de 09 a 18 de
dezembro no Centro de Atividades Didáticas da Universidade Federal de Minas Gerais. O tema é
"Livro: do analógico ao digital", promovendo diálogos possíveis entre arte, literatura e informática.
Atuação do Programa Institucional “Direitos à Produção ao Acesso à Arte e à Cultura”.
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Unidade Campanha/UEMG realiza Seminário sobre Educação e Comunicação na Era Digital
Cadastrado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014 (SNCT 2014) e vinculado ao Curso de
Extensão em Educação, Ciência e Tecnologia, o seminário busca promover reflexões acerca das
práticas contemporâneas ligadas às novas tecnologias de informação e comunicação, a partir de um
exame da ressignificação das relações sociais, políticas e culturais no contexto atual.
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Eventos acadêmicos deste mês na Unidade Carangola/UEMG
A Unidade Carangola/UEMG também desenvolve uma série de eventos acadêmicos no mês de
outubro, dentre eles: Semana Acadêmica de Matemática (CineMat, debates, palestras, minicursos)
/ IV Simpósio de Pedagogia “Crianças, infâncias e práticas educativas” / V Semana Acadêmica do
curso de Serviço Social “A prática profissional do Assistente Social”.
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Curso de Formação Musical, ação de extensão da Escola de Música/UEMG
Constitui-se como um curso de extensão de caráter permanente e tem por objetivos, dentre outros:
Oferecer à comunidade iniciação e formação musical; Funcionar como prática de ensino para alunos
dos cursos de graduação; Proporcionar aos professores oportunidade para pesquisa e
desenvolvimento de metodologia. Possui os níveis: elementar, intermediário e avançado.
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Programação do 16º Seminário de Pesquisa e Extensão P&E / UEMG - em breve
Na próxima semana, estará disponível a programação do 16º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG. A programação
contará com palestras, mesas redondas, comunicações coordenadas, apresentação de pôsteres, minicursos, oficinas, além de
apresentações culturais. O seminário acontece nos dias 19, 20 e 21 de novembro, na Escola de Design/UEMG, localizada em
Belo Horizonte.
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ATENÇÃO ao prazo para cadastro de ações de extensão no sistema SIGA / Extensão - 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 (exceto Passos e Divinópolis) 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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