
Cursos de Extensão gratuitos promovidos pela Unidade Campanha/UEMG 

O curso de graduação em Processos Gerenciais da Unidade Campanha/UEMG promove cursos de 
extensão gratuitos para os interessados. Os cursos oferecidos são “Contabilidade para Não 
Contadores”, “Uso de Calculadoras HP 12C” e “Práticas de Recursos Humanos” (este último com 
inscrições já encerradas), e são ministrados de forma presencial na Unidade. 

 SAIBA MAIS 

 

Lançamento de livro e exposição do professor Carlos Wolney da Escola Guignard/UEMG 

O lançamento aconteceu dia 30 de maio, na Escola Guignard/UEMG. O livro, publicado pela Editora 
C/Arte, é o 55º volume da coleção “Circuito Atelier” que, há 15 anos, divulga a pesquisa e a 
trajetória de artistas visuais. Além do lançamento do livro, também foi exibido um vídeo sobre o 
artista e inaugurada exposição de parte de suas obras. 
 

 SAIBA MAIS 

 

PROEX realiza reunião com os Coordenadores de Extensão das Unidades UEMG 

A Pró-reitoria de Extensão promoveu, nos dias 28 e 29 de abril, uma reunião de trabalho na Escola 
Guignard, em Belo Horizonte, a qual contou com a presença dos coordenadores de Extensão das 
Unidades da UEMG. Foram discutidos e apresentados a estrutura, os mecanismos e articulações 
para promoção e desenvolvimento das ações dessa área na Universidade. 

 SAIBA MAIS 

 

Lançado o Edital 2015 do Programa de Apoio à Extensão da UEMG - PAEx 

A Pró-reitoria de Extensão da UEMG divulga o Edital para seleção de Projetos de Extensão que 
receberão bolsas do Programa Institucional de Apoio à Extensão - PAEx, conforme previsto no 
Decreto n. 44.486, de 14 de março de 2007 e Decreto n. 44.800, de 05 de maio de 2008. 
As inscrições poderão ser realizadas até o dia 12 de maio. 

UEMG e SEE/MG realizam Seminário do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

O Seminário de encerramento das atividades do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – 
PNAIC/2014 aconteceu nos dias 23 e 24 de abril no Othon Palace Hotel, em Belo Horizonte. A UEMG 
assumiu sua parte nesse compromisso executando a formação de 32 professores formadores e cerca 
de 450 orientadores de estudos, em sua maioria da rede estadual de educação. 

 SAIBA MAIS 

 

 SAIBA MAIS 

 

PONTO DE VISTA EM FOCO 

Nova seção do Boletim Informativo PROEX, criada para 
apresentar textos de opinião de professores e alunos 
da UEMG – textos estes indicados pela Pró-reitoria de 
Extensão – sobre temáticas atuais, principalmente 
vinculadas aos Programas Institucionais de Extensão 
da UEMG. 

Comunidade Acadêmica da FaPP mobilizada por 
causa da prisão de estudante negro  -  PARTE I 

“Aluno do 3º período do Curso de Processos 
Gerenciais da Faculdade de Políticas Públicas/UEMG 
foi preso, no dia 30 de março, na porta da instituição 
sob a acusação de estar roubando o próprio carro e 
por, supostamente, desacatar a autoridade policial”. 

LEIA O TEXTO NA ÍNTEGRA 

 

SAIBA MAIS SOBRE A EXTENSÃO 

Seção destinada a abordar conceitos e informações  
importantes sobre Extensão Universitária. 

Definição de Programa 

“Conjunto articulado de projetos e outras ações de 
extensão (cursos, eventos, prestação de serviços), 
preferencialmente integrando as ações de extensão, 
pesquisa e ensino. Tem caráter orgânico-institucional, 
clareza de diretrizes e orientação para um objetivo 
comum, sendo executado a médio e longo prazo”. 

Definição de Projeto 

“Ação processual e contínua de caráter educativo, 
social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo 
específico e prazo determinado”. 

 

 SAIBA MAIS 

 

Cadastro de ações de 2015 no sistema SIGA Extensão - Intranet UEMG (em breve) 

Ainda este mês, serão enviadas, aos coordenadores de Extensão das Unidades, as orientações para 
que os professores façam o cadastro das atividades de extensão realizadas em 2015. Será 
disponibilizado um Manual Operacional e Conceitual, além de uma orientação detalhada para 
preenchimento dos campos. Aguardem mais informações. 

Unidades UEMG de Campanha, Divinópolis e Passos na 13ª Semana de Museus do IBRAM 

As Unidades Acadêmicas citadas tem atividades previstas na programação do evento do Instituto 
Brasileiro de Museus que, este ano, ocorrerá entre os dias 18 e 24 de maio. A Unidade 
Divinópolis/UEMG coordenará, no mesmo período, o Colóquio de Pesquisadores em Memória e 
Patrimônio. Sobre este Colóquio, serão divulgadas mais informações em breve. 

 SAIBA MAIS 

 

Tese de doutorado aborda temática ligada a Programa Institucional de Extensão da UEMG 

A professora Renata Vasconcelos, Pró-reitora de Ensino da UEMG, apresentou em Roda de Conversa 
na reunião de Coordenadores de Extensão da UEMG, sua tese de doutorado, cujo título é “Violência 
escolar: uma das manifestações contemporâneas do fracasso escolar”. Foi estabelecido um diálogo 
com o Programa Institucional de Extensão: Direito das Crianças e Adolescentes. 

 SAIBA MAIS 

 

 Projeto de Extensão “Bate-papo.com” recebe Adélia Prado na Unidade Carangola/UEMG 

Palestra e diálogo intimista com a poeta, professora e filósofa Adélia Prado, no projeto Bate-
papo.com, promovido pelo curso de Letras da Unidade, em parceria com o Núcleo de Pesquisa e 
Extensão da unidade e do Centro de Difusão Cultural Padre Paschoal Rangel. Cerca de 500 pessoas 
prestigiaram o evento, realizado no dia 24 de abril. 

 SAIBA MAIS 

 

Prêmio Fundação Banco do Brasil (FBB) de Tecnologia Social  -  Edição 2015 

Tem o objetivo de certificar, premiar e difundir tecnologias sociais já aplicadas e ainda em atividade, em âmbito local, 
regional ou nacional, que se constituam em efetivas soluções para questões relativas à água, alimentação, educação, 
energia, geração de renda, habitação, meio ambiente e saúde. São R$600 mil em premiações. Inscrições até 31 de maio.  

 SAIBA MAIS 
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