
Escola de Design/UEMG abre chamada para propostas de Cursos de Extensão 

A Coordenação de Extensão da Escola de Design/UEMG divulgou orientações para os interessados 
em fazer propostas de cursos para o 2º semestre de 2015. Como acontece a cada semestre, foi feita 
uma chamada para que professores, alunos, ex-alunos ou outros interessados façam propostas para 
cursos de extensão de curta duração a serem oferecidos à comunidade. 

 
 

 SAIBA MAIS 

 

Concurso para Premiação de Produção Artística de Estudantes da UEMG 

O Concurso para Seleção Interna IV Semana UEMG 2015, Edital nº 03/2015/PROEX/UEMG, recebeu 
32 inscrições de quase todas as Unidade Acadêmicas. A avaliação está a cargo da Comissão 
Julgadora do Concurso e os trabalhos selecionados serão divulgados dia 20/08/15. Reconhecemos o 
grande interesse do corpo discente da UEMG e desejamos sucesso aos participantes.  

Projetos promovidos pelo Núcleo de Educação Socioambiental NESA, da Unidade Ubá/UEMG 

O NESA, através do seu programa de Educação Socioambiental, iniciou com sucesso suas atividades 
em 2015, tendo como objetivos a troca de conhecimento, formação e produção de materiais, 
visando articular e desenvolver pesquisas e projetos de educação socioambiental de forma a 
fortalecer a relação entre a comunidade universitária, a sociedade e o meio ambiente. 

PROEX/UEMG divulga informações para participação no 2º Congresso de Extensão AUGM 

A Pró-reitoria de Extensão da UEMG informa à comunidade acadêmica que os professores que 
estiverem se mobilizando para participarem do 2º Congresso de Extensão AUGM, a se realizar em 
Campinas-SP, no período de 09 a 12 de outubro de 2015, deverão acessar o Edital 
04/2015/PROEX/UEMG do Programa de Apoio à Participação de Docentes em Eventos. 
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Projetos aprovados no PAEx 2015 completam o primeiro mês de atividades 

O Programa de Apoio a Projetos de Extensão da UEMG - PAEx 2015 teve 207 projetos aprovados, 
cujas atividades iniciaram-se em junho. O Programa visa propiciar aos estudantes de graduação da 
UEMG oportunidades diferenciadas de aprendizagem, fortalecendo as atividades extensionistas de 
impacto social.  Os projetos estão cadastrados no sistema SIGA Extensão. 

A programação da 4ª Semana UEMG está em processo de finalização. Foram mais de 500 atividades propostas pelas 
Unidades Acadêmicas da UEMG, localizadas em 17 cidades de Minas Gerais. A temática do evento é “Diversidade e 
Afrodescendência: Interações, Mediações e (Re) Conhecimento”. A expectativa é que as atividades propostas consigam 
atrair o interesse para o diálogo entre docentes e estudantes da UEMG e de outras universidades e da educação básica; 
instituições, organizações e movimentos sociais; povos de comunidades tradicionais; jovens, adultos e idosos e 
sociedade civil de modo geral. Em breve, a programação será divulgada no hot site do evento. 

Lançado Edital do Programa de Apoio à Participação de Docentes em Eventos 

A Pró-Reitoria de Extensão da UEMG lançou o Edital nº 04/2015/PROEX/UEMG - Programa de Apoio 
à Participação de Docentes em Eventos no País e no Exterior. Este subprograma, de fluxo contínuo, 
visa apoiar a participação de docentes em eventos no país e no exterior, preponderantemente 
eventos de natureza extensionista.  

 SAIBA MAIS 

 

Congresso de Pesquisa e Extensão & Semana de Ciências Sociais na Unidade Barbacena/UEMG 

Entre os dias 5 e 9 de outubro, a Unidade Barbacena/UEMG promoverá o VIII Congresso de Pesquisa 
e Extensão e da III Semana de Ciências Sociais, evento que pretende investir em uma zona de diálogos 
interdisciplinares entre as áreas de Pedagogia e Ciências Sociais. As submissões para o envio de 
resumos a serem apresentados nos Grupos de Trabalho vão até o dia 21/08/15. 
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Unidade Leopoldina/UEMG promove Cursos de Extensão “Informática para a 3ª Idade” 

O curso é parte integrante do projeto de extensão “Cultura Digital na Melhor Idade”, aprovado no 
Edital PAEx 2015, e tem como meta desenvolver a inclusão digital, integrando o cidadão da Terceira 
Idade ao uso das novas tecnologias, além de contribuir para a construção de sólidos conceitos de 
participação ativa e democrática. As aulas são gratuitas e começam dia 17 de agosto. 
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Programa Institucional de Extensão “Educação Integral” promove encontro de formação 

O I Encontro Formação de Bolsistas do Programa Educação Integral, cuja temática é “Porque ‘integral’ 
essa tal ‘educação’?”, ocorrerá  no próximo dia 15/08, no Parque Municipal de Belo Horizonte. O 
objetivo é dar início a encontros periódicos de formação a todos os envolvidos com a concepção e 
ação de Educação Integral no país, prioritariamente em BH e grande BH. 

 SAIBA MAIS 

 

http://ed.uemg.br/noticias/2015/07/escola-de-design-abre-chamada-para-propostas-de-cursos-de-extensao
http://www.uemg.br/noticia_detalhe.php?id=6520
http://www.uemg.br/noticia_detalhe.php?id=6520
http://www.preac.unicamp.br/augm/index.html
https://drive.google.com/open?id=0B6SLSmevWLJLUy1Ya3lLVkpmOVU
https://drive.google.com/open?id=0B6SLSmevWLJLUy1Ya3lLVkpmOVU
http://ed.uemg.br/noticias/2015/07/escola-de-design-abre-chamada-para-propostas-de-cursos-de-extensao
http://www.preac.unicamp.br/augm/index.html
http://www.uemg.br/noticia_detalhe.php?id=6520
http://www.uemg.br/noticia_detalhe.php?id=6519
http://www.uemg.br/noticia_detalhe.php?id=6519
http://www.uemg.br/noticia_detalhe.php?id=6520
https://drive.google.com/file/d/0B6SLSmevWLJLdzFidVBtbm4zWVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6SLSmevWLJLdzFidVBtbm4zWVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6SLSmevWLJLUm9kQ2prdDhWVlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6SLSmevWLJLUm9kQ2prdDhWVlU/view?usp=sharing

