Pró-Reitoria de Extensão/UEMG realiza reuniões com coordenadores
Duas reuniões foram realizadas com o intuito de avaliar as ações de 2014 e projetar o panorama
para 2015. No dia 05 de dezembro, reuniram-se os coordenadores dos seis Programas Institucionais
de Extensão da UEMG. No dia 12, a reunião foi com os coordenadores de Extensão de todas as
Unidades da UEMG, os quais puderam articular possibilidades de ações conjuntas.

Pró-Reitoria de Extensão/UEMG participa do 1º Encontro Nacional de Extensão Universitária
Nos dias 2, 3 e 4 de Dezembro, ocorreu em Brasília o 1º Encontro Nacional de Extensão Universitária
- PROEXT, que reuniu professores, coordenadores de projetos e programas, pró-reitores de
instituições de todo o país para debates e mostras dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em
19 Linhas Temáticas que perpassam diversos aspectos da sociedade.
SAIBA MAIS

Programa Institucional de Extensão “Educação Integral” apresenta relatório de ações
Em 2014, o programa promoveu um conjunto de ações apresentadas e discutidas em seis edições do
Fórum UEMG de Educação Integral, com a participação das coordenações específicas das Unidades
de Belo Horizonte e Ibirité. . Este é mais um dos seis Programas Institucionais de Extensão da UEMG
aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade (COEPE).
SAIBA MAIS

Projeto da Unidade Passos/UEMG recebe prêmio na 2ª FEICINTEC, promovida pelo CREA/MG
O projeto “Grande Minas - União pelas águas: o zoneamento ambiental como instrumento de
planejamento e gestão de recursos hídricos em uma bacia hidrográfica” ganhou o 1º lugar na 2ª
Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas, na qual concorreram 138 trabalhos dos principais
centros de pesquisas e universidades do estado de Minas Gerais
SAIBA MAIS

Unidade Ituiutaba/UEMG realiza palestras técnicas em escolas municipais da cidade
O projeto tem por objetivo fazer uma abordagem geral sobre a Lei 9.605/98 – em especial sobre os
crimes contra o meio ambiente – em escolas públicas rurais e urbanas do Município de ItuiutabaMG, difundindo informações sobre os crimes contra o meio ambiente e as respectivas sanções
penais e administrativas impostas a quem a eles incorrerem.
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Produção de “Cartilha do Idoso” é uma das ações de projeto da Unidade Frutal/UEMG
Professora e alunos do curso de Direito da Unidade desenvolveram, via PAEx/UEMG, o projeto de
extensão “Disseminação e Conscientização do Estatuto do Idoso na Cidade de Frutal-MG”, cujo
objetivo principal é expor a norma estabelecida no Estatuto do Idoso, bem como abordar temas
relacionados às garantias dos idosos e ao direito à informação.
SAIBA MAIS

Escola de Design/UEMG promove Seminário Internacional Design & Semiótica
O Centro de Estudos Teoria, Cultura e Pesquisa em Design - TC Design da Escola de Design/UEMG
promoveu, no dia 5 de dezembro, o “Seminário Internacional Design & Semiótica”, com o tema
“Linguagem, Comunicação e Cultura”. Propôs construir um espaço em nível nacional e internacional
para refletir e discutir questões do Design a partir de uma abordagem simbólica.
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Escola Guignard/UEMG recebe encontro para articulação de rede sobre Educação e Nutrição
Encontro promovido pelo Bispo emérito de Duque de Caxias e Presidente do CONSEA-MG, Dom
Mauro Morelli, para iniciar uma busca conjunta de propostas e soluções para a crise climática que
atingiu neste ano a região Centro Oeste de Minas Gerais. A UEMG deverá ampliar a sua participação
com outras Unidades, em especial aquelas inseridas na região de atuação da rede.
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Unidade Barbacena/UEMG cria projeto para prevenção de uso de drogas
Um grupo de professores, funcionários, alunos e comunidade externa participou da sexta edição do
“Curso de prevenção dos problemas relacionados ao uso de drogas”. O objetivo é desenvolver um
projeto de intervenção na região, com ações que atinjam pais e seus filhos estudantes dos ensinos
fundamental, médio e superior, além de professores dessas instituições.
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Escola Guignard/UEMG abre chamada pública para propostas de Cursos Livres
O Centro de Extensão da Escola Guignard/UEMG abre inscrição para apresentação de propostas de
cursos livres para o 1º semestre de 2015. Os cursos (teóricos e/ou práticos) devem estar inseridos
nas seguintes áreas: artes plásticas, artes visuais, web arte, cultura brasileira, mercado e crítica de
arte e educação artística.
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