
Unidade Diamantina/UEMG realiza minicursos de extensão sobre Direito Penal 

Foram realizados, recentemente, dois cursos: “Aspectos Práticos da Sentença Penal Condenatória” e 
“Aspectos Práticos da Prescrição Penal”. Nessas atividades foram arrecadados mais de 100 quilos em 
alimentos, que foram entregues às entidades sociais "Casa Mel“ e “Casa Lar”, também localizadas 
em Diamantina. 
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Programa Institucional de Apoio à Extensão da UEMG é aprovado no COEPE 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE) da UEMG aprovou a reformulação do Programa 
Institucional de Apoio à Extensão, o qual tem por objetivo contribuir para a formação acadêmica, 
cultural e profissional de estudantes, fortalecer a institucionalização das atividades de extensão no 
âmbito das Unidades e possibilitar a efetivação da política de extensão da Universidade.  
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PAEx UEMG 2015 distribui mais de R$ 1 milhão em bolsas 

O Programa de Apoio a Projetos de Extensão da UEMG disponibilizará 75 bolsas para professores 
orientadores, no valor de R$ 600,00 e 266 bolsas para estudantes, no valor de R$ 500,00, 
contemplando um total de 178 projetos. Além das bolsas, formam distribuídos prêmios nos valores 
de R$1.000,00 e R$2.000,00 para os projetos melhor classificados de cada Unidade. 
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ATENÇÃO: O sistema SIGA Extensão está disponível para cadastro das atividades de 2015 

Os docentes da UEMG deverão cadastrar as atividades de extensão desenvolvidas no 1º semestre de 
2015, até o próximo dia 30 de junho. As orientações para uso do SIGA Extensão estão disponíveis no 
Manual Operacional e Conceitual da Extensão.  Importante: os projetos aprovados no PAEx 2015 
devem ser cadastrados, impreterivelmente, até  30/06/2015, condição para implantação das bolsas. 

Unidade Ubá/UEMG promove a 8ª Semana Acadêmica 

No período de 1 a 3 de junho de 2015, a Unidade Ubá/UEMG promoveu a oitava edição da Semana 
Acadêmica, evento de extensão permanente do calendário anual da instituição. Com o objetivo de 
promover o enriquecimento da formação acadêmica dos graduandos, a programação contou com 
palestra de abertura de Leonardo Bonato Felix sobre “Neurociência”. 
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2º Congresso de Extensão da Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu (AUGM) na Unicamp 

O evento acontecerá de 09 a 12 de outubro de 2015 no Centro de Convenções da UNICAMP, em Campinas - SP. Tem como 
tema “A indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão”.  As inscrições para o congresso, com desconto, vão até 
31/07/2015. O envio de trabalhos deve ser feito até 31/08/2015. Em breve, a PROEX / UEMG publicará edital com normas do 
processo de seleção interna para apoio à participação no congresso, para aqueles que tiverem seus trabalhos aprovados. 
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Pró-Reitoria de Extensão presente no XXXVII FORPROEX 

A Pró-reitora de Extensão da UEMG, professora Vânia Costa, representou a UEMG na 34ª edição do 
FORPROEX (Fórum de Pró-Reitores de Extensão de Instituições Públicas de Educação Superior 
Brasileiras), realizada de 20 a 23 de maio na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. A partir dos 
pontos discutidos no evento, foi publicado o documento Carta de Gramado. 
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Vídeos do 16º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG disponíveis na página do evento 

Os vídeos encontram-se no fim da página inicial do Seminário. São eles: dois vídeos sobre o evento, 
produzidos para o programa Informe Funedi, da Unidade Divinópolis/UEMG; um, da palestra de 
Dom Mauro Morelli sobre Soberania Alimentar; e mais dois com as apresentações da abertura: a 
Orquestra da Escola de Música/UEMG e o espetáculo Brasil D’Áfricas com o Grupo Bataka. 
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V Congresso Baiano de Pesquisadores Negros (CBPN) 

O evento acontecerá na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Campus de Jequié, entre 16 e 20/11/2015. Tem 
como tema “Produções culturais Afro-brasileiras e diversidade: territorialidades, histórias e saberes”. Inscrições para 
apresentação de trabalhos até 28/06/2015. 
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