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CULTURA NO PONTO

Estudante revitaliza espaço para troca cultural
FOTOS: ELVIS GOMES E ISABELLA MARQUES

L

ocalizado na entrada do campus
da UEMG Unidade Divinópolis, o
antigo ponto de ônibus, utilizado
pela comunidade acadêmica durante vários anos, agora se transformou
em espaço cultural. A ideia de revitalizar o local partiu do estudante
Paulo Theodoro, do curso de História da Unidade. “O objetivo é dar
uma finalidade nova ao espaço, com
a promoção de eventos culturais e
o resgate de histórias e memórias

sobre o campus”, destacou Paulo.
Para colocar em prática a proposta, o estudante elaborou o projeto Cultura no Ponto, lançado no
dia 21 de setembro, como atividade da programação desenvolvida
pelo Centro de Memória Professora Batistina Corgozinho (Cemud), da
UEMG Divinópolis, durante a 11ª
Primavera dos Museus, promovida
em todo o país pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).

Durante o lançamento, foi exibido o documentário “Memória do
ponto”, produzido pelo estudante
em parceria com o Cemud.
O evento contou, ainda, com a
exposição “Memória do ponto: partidas e chegadas”, que narra a história do campus por meio de fotografias, enfatizando as memórias
relativas ao ponto de ônibus.
Saiba mais: facebook.com/
CulturaNoPonto.

ARTE: UEMG

AGENDA
UEMG NA COMUNIDADE
 Ação Educativa e teatro “Vamos falar sobre o

câncer de mama?”
9 de outubro, às 14h
ESF Santa Lúcia
Realização: curso de Enfermagem da UEMG Unidade
Divinópolis
 Ação Educativa e teatro “Vamos falar sobre o

câncer de mama?”
10 de outubro, às 7h30
ESF Sagrada Família
Realização: curso de Enfermagem da UEMG Unidade
Divinópolis

19º Seminário de Pesquisa
e Extensão 2017

 Apresentação de teatro “Vamos falar sobre o

câncer de mama?”
16 de outubro, às 14h
Saguão do bloco administrativo da UEMG Divinópolis
Realização: curso de Enfermagem da UEMG Unidade
Divinópolis
 Caminhada Rosa (todos de blusa rosa)

17 de outubro, às 8h
Saída da UBS Afonso Pena
Realização: curso de Fisioterapia da UEMG Unidade
Divinópolis
Após a caminhada, das 9h30 às 10h30, serão
realizadas as seguintes atividades:
– Sessão de massagem corporal relaxante (4 vagas)
– Oficina de Shantala (2 vagas para mães com bebês
de até 1 ano)
– Massagem indiana (feita pela mãe no bebê)
Observação: Inscrição para a massagem e oficina de
Shantala na recepção da Unidade de Saúde.
 Apresentação de teatro “Vamos falar sobre o

EXPEDIENTE

câncer de mama?”
21 de outubro, das 8h às 12h30
Praça CSU – Centro Social Urbano
Realização: curso de Enfermagem da UEMG Unidade
Divinópolis

Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, será realizado o
19º Seminário de Pesquisa e Extensão, promovido
pela UEMG em três polos: Diamantina, Divinópolis e
Passos.
O evento tem o objetivo de divulgar, socializar e
avaliar tanto a produção extensionista quanto aquela
oriunda da pesquisa científica desenvolvidas nas Unidades da UEMG por alunos bolsistas e docentes orientadores e colaboradores.
Assim como nos anos anteriores, serão oferecidas
diversas atividades em eventos simultâneos, tais como
palestras, mesas-redondas, oficinas e minicursos.
O evento é aberto ao público em geral, que poderá
participar como ouvinte e até mesmo apresentando os
resultados de pesquisas e de projetos de extensão já
realizados.
Para mais informações, acesse o site uemg.br/
seminarios.
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