ESPECIAL
Confira como foi o 16º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG, ocorrido entre os dias 19 e 21 de novembro.

Programa Institucional de Extensão “Ações afirmativas e relações étnico-raciais”
Este é mais um dos seis Programas Institucionais de Extensão da UEMG aprovados pelo Conselho de
Pesquisa e Extensão da Universidade (COEPE). Está sob nova coordenação e, em breve, estará no ar
o blog com a divulgação das ações vinculadas. Sua equipe promoveu uma mesa redonda no 16º
Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG, abordando a temática do programa.
SAIBA MAIS

Projeto “Curta o Minuto” da Faculdade de Políticas Públicas/UEMG
Iniciou-se, no mês setembro, o projeto Curta o Minuto, promovido pelo Núcleo de Extensão da
FaPP/UEMG, que consiste na exibição de filmes de curtas-metragens durante o intervalo das aulas
noturnas da Unidade. Acontece sempre na segunda quinta-feira de cada mês, às 20h40, e visa
promover um momento de formação e descontração para a comunidade acadêmica.
SAIBA MAIS

Unidade Ituiutaba/UEMG desenvolve projeto Oficina Pedagógica de Jardinagem na APAE
A oficina é realizada por estudantes do curso de Agronomia, na Escola APAE (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) em Ituiutaba/MG. Inclui atividades como medição do terreno e plantio de
mudas e visa propiciar aos alunos um contato direto com a terra e plantas e conscientizá-los sobre a
preservação do meio ambiente.
SAIBA MAIS

Unidade Carangola/UEMG promoveu a V Semana Acadêmica do Curso de Letras
Palestras e minicursos fizeram parte da programação do evento, ocorrido entre os dias 3 e 7 de
novembro, cujo tema foi “Letras e Culturas: a língua, a literatura, a arte. Convergências e
perspectivas para o conhecimento”. Paralelamente, foi realizada a Feira do Livro, promovida pelos
alunos do 2º período do curso de Letras.
SAIBA MAIS

I Colóquio sobre Resolução de Conflitos - ação promovida pela Unidade Diamantina/UEMG
A equipe do programa institucional de extensão “Direitos das crianças e adolescentes” participou do
evento, realizado nos dias 5, 6 e 7 de novembro. Alunos do curso de Direito, além de outros
participantes, discutiram sobre como é possível pensar o enfrentamento de conflitos através do
diálogo. A programação incluiu mesas redondas, mostra de cinema e oficinas.
SAIBA MAIS

