
Aula inaugural aberta do curso de História da Unidade Campanha/UEMG  

A aula marca o início das atividades do Curso de História. Com o título “Por uma história econômica 
do Sul de Minas” o professor e historiador Ângelo Alves Carrara apresentará em Campanha o tema 
da economia em Minas Gerais sob a perspectiva regional. O evento é gratuito, aberto ao público e 
ocorre dia 06 de abril de 2015, às 19h no Salão Nobre da Unidade. 

Alunos das Unidades Carangola/UEMG e Frutal/UEMG aprovados para curso na Coréia do Sul 

Os alunos Moisés Luiz Gomes Siqueira (Ciências Biológicas / Carangola) e Ulisses Lisboa Gonçalves 
(Comunicação Social / Frutal) foram aprovados no Programa SSIS da Chungnam National University - 
Summer Session, na Coreia do Sul. Está aberto o período de candidatura para outro curso de 
extensão na mesma Universidade  (vide o campo EDITAIS no final deste Boletim). 

 SAIBA MAIS 

 

Unidade Carangola/UEMG promove evento com a presença de Adélia Prado  

O curso de Letras de Unidade Carangola/UEMG promove o “Encontro com Adélia Prado”, que 
ocorrerá no dia 10 de abril de 2015, às 19h, no auditório da Unidade. O evento terá transmissão em 
tempo real via videoconferência por meio do UAITEC para as Unidades da UEMG que tem os cursos 
de Letras ou Pedagogia. Participe! Confira sobre a transmissão na sua Unidade.  SAIBA MAIS 

 

Jornalista lança livro e faz palestra para alunos de Jornalismo da Unidade Divinópolis/UEMG 

O livro “Telejornalismo no interior: a arte de fazer mais com menos” foi lançado pelo jornalista Luiz 
Humberto França no último dia 18 de março, no auditório da Unidade. Na ocasião, o jornalista fez 
uma palestra sobre o tema abordado no livro, para estudantes do 1º e do 5º períodos do curso 
de Comunicação Social (com habilitação em Jornalismo) da Unidade. 

 SAIBA MAIS 

 

Seminário Design & Cultura, da Escola de Design/UEMG, no FORMA 2015 em Havana, Cuba 

O Seminário será realizado durante o VIII Congresso Internacional de Design de Havana, FORMA 
2015, em Cuba, nos dias 16 a 18 de junho. O tema dessa edição é “Design e Cultura: construindo 
uma cultura do design”. O FORMA 2015 é realizado pelo Instituto Superior de Diseño - ISDI, Havana, 
Cuba, e conta com o Centro T&C Design como co-realizador /organizador do evento. 
 

 SAIBA MAIS 

 

 SAIBA MAIS 

 

PROEXT Programa Nacional de Extensão Universitária  -  Edital 2016 -  Ministério da Educação MEC 

Tem como objetivo apoiar as instituições públicas de ensino superior no desenvolvimento de programas ou projetos de 
extensão que contribuam para a implementação de políticas públicas. Criado em 2003, o PROEXT/MEC abrange a extensão 
universitária com ênfase na inclusão social. 

 SAIBA MAIS 

 

Unidade Passos/UEMG comemora Dia Mundial da Água com atividades educativas 

Em função do Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, estudantes de Engenharia 
Ambiental e Ciências Biológicas da Unidade Passos/UEMG estão realizando atividades de educação 
ambiental envolvendo estudantes de ensino fundamental e médio em várias escolas da cidade, para 
lembrar a importância da preservação da água.  

 SAIBA MAIS 

 

Programa 2015 Fall Global Scholarship Program - Curso de Extensão da Chungnam National University - Coreia do Sul 

O curso será todo ministrado em inglês e as candidaturas devem ser enviadas para Assessoria de Relações Internacionais da 
UEMG até o dia 10 de abril de 2015. A Chungnam National University é uma das universidades sul-coreanas que possuem 
convênio acadêmico com a UEMG para a promoção de intercâmbios, projetos e programas entre elas.  

 SAIBA MAIS 

 

Atividades Permanentes de Extensão da Escola de Música/UEMG 

A ESMU desenvolve várias atividades permanentes de Extensão, dentre as quais a parceria na 
realização dos programas de rádio apresentados pelo prof. Paulo Sérgio Malheiros dos Santos: 
“Recitais Brasileiros”, aos domingos 21h pela Rádio Inconfidência FM 100,9 e “Recitais Clássicos”, às 
segundas-feiras 21h pela Rádio Inconfidência AM 880. 

 SAIBA MAIS 

 

Cadastro de Atividades de Extensão de 2015 no sistema SIGA Extensão - Intranet UEMG 

A Pró-reitoria de Extensão informa aos professores que, em breve, serão divulgadas as instruções 
para o cadastro de Programas, Projetos, Cursos e Eventos de extensão realizados nas Unidades em 
2015. A princípio, indicamos a leitura dos documentos da Rede Nacional de Extensão RENEX, 
especialmente “Extensão Universitária: Organização e Sistematização”. 

 SAIBA MAIS 

 

Fundação Clóvis Salgado lança projeto que reserva ingressos para professores 

Para ampliar o acesso dos professores à produção cultural promovida pela Fundação Clóvis Salgado, 
foi criado o projeto ‘Bravo, Professor!’. Até dezembro, 20% dos ingressos de cada espetáculo – das 
séries ”Sinfônica em Concerto” e ”Lírico em Concerto”, além das apresentações da ”Cia. de Dança 
Palácio das Artes” – são reservados para educadores devidamente identificados.  

 SAIBA MAIS 

 

Emissão de pareceres dos relatórios finais dos projetos aprovados no PAEx 2014 

O Edital PAEx se encerra com a emissão dos pareceres referentes aos relatórios finais dos projetos. 
Boa parte dos professores já recebeu o seu respectivo parecer, relativo ao PAEx 2014. Se, por um 
lado, o parecer pode ressaltar as características positivas do projeto, por outro, traz a oportunidade 
de uma reavaliação para a edição 2015 do PAEx.  

Em breve será  publicado o  Edital 2015 do Programa de Apoio à Extensão da UEMG - PAEx 

O Edital PAEx 2015 será publicado tão logo seja aprovada a Lei Orçamentária do Estado de Minas 
Gerais. Professores, preparem seus projetos, pois, este ano, o prazo de inscrições será mais curto do 
que o dos anos anteriores. A previsão é que os projetos sejam desenvolvidos no período de maio a 
dezembro de 2015. 

Prazo para cadastro de propostas para o Edital 2016  PROEXT/MEC encerra-se dia 14 de abril 

O Ministério da Educação (MEC) lançou o Edital Proext 2016, um dos programas mais importantes 
de incentivo à Extensão nas Universidades brasileiras. Para essa edição, a Pró-reitoria de 
Extensão convida os docentes da UEMG a apresentarem propostas e, como nos anos anteriores, 
haverá um processo de aprovação interno, conforme exigência do Edital. 

 SAIBA MAIS 
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