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RÁDIO INTERVALO

Disciplina do curso de Publicidade e Propaganda
propõe criação de conteúdo radiofônico
FOTO: ISABELLA MARQUES

D

entro dos trabalhos desenvolvidos na disciplina Laboratório II
(Rádio), estudantes do 4º período do
curso de Publicidade e Propaganda
da UEMG Divinópolis lançaram, neste dia 17 de outubro, vasta programação radiofônica, que será apresentada sempre durante os intervalos
das aulas, no saguão do bloco administrativo e do bloco 5 da Unidade.
Os professores responsáveis pela
disciplina são Luiza Oliveira e Richardson Pontone, que também é o coordenador do curso. Pontone explica que a turma do 4º período foi di-

vida em cinco grupos e cada um
deles ficou responsável pela produção de uma rádio. No primeiro dia,
foram lançadas duas rádios: a Recanto e a Geração 2k.
Para os estudantes Gabriel Ferreira e Nathália Avelino, da Rádio
Recanto, esta é uma experiência
importante, porque agora eles poderão ter contato com a produção
de conteúdo para o rádio, além de
vivenciarem outras experiências.
“Para esta primeira etapa de produção de conteúdo, definição do nome
e produção das vinhetas, nós con-

versamos com várias pessoas da
Unidade, buscando referências, e
este contato foi essencial para o desenvolvimento deste trabalho.”
De acordo com Richardson, cada
grupo apresentará a programação
de sua rádio em um dia, a partir da
próxima semana, sempre nos horários de intervalo da manhã (às 9h10)
e à noite (às 20h10).
Nesta primeira semana, ainda
acontecerão os lançamentos de outras três rádios e, no dia 20 de outubro, às 20h, será realizado, na UEMG
Divinópolis, o Luau no Recanto.

FOTOS: ANDRÉ CAMARGOS E ELVIS GOMES

AGENDA
UEMG NA COMUNIDADE
 Atividade de sensibilização sobre o cuidado da

saúde feminina
23 de outubro
UBS São José
Realização: curso de Fisioterapia da UEMG Unidade
Divinópolis
 Atividade de alongamento e relaxamento com as

mulheres
23 de outubro
PSF Jardinópolis
Realização: curso de Fisioterapia da UEMG Unidade
Divinópolis
 Ação educativa para os servidores da UEMG

Divinópolis: “Prevenção do câncer de mama”
27 de outubro, às 14h
Sala 202 (bloco 2)
Realização: curso de Enfermagem da UEMG Unidade
Divinópolis
 Saúde na praça da Bíblia

27 de outubro, das 7h30 às 9h30
Praça da Bíblia
Entre as atividades, terão: aula de dança e zumba,
aferição de pressão, cálculo do IMC, relação cintura/
quadril, informações sobre atividades físicas e
promoção da Saúde
Realização: curso de Educação Física da UEMG
Unidade Divinópolis
 Caminhada

29 de outubro, às 9h
Trajeto de 2 km, com saída do estacionamento da
UEMG Divinópolis
Realização: CIEPP

EXPEDIENTE

A programação completa, com todas as atividades da
UEMG na Comunidade, está disponível no nosso site:
bit.ly/2zelU8R.

Aula de Kundalini Yoga (no alto) e Feira de Trocas Solidária (acima)
PROAPE
O Programa de Apoio ao Estudante (PROAPE) existe
desde 2010 e tem como objetivo constituir um espaço
de apoio e acompanhamento dos estudantes da Unidade, desde o momento em que ingressam no ensino
superior até a conclusão dos estudos.
Por meio de diversos serviços, como recolocação
profissional, atendimentos psicológicos e de assistência social, expressão corporal, yoga e atendendo também às demandas trazidas pelas coordenações dos cursos, o estudante recebe um auxílio na construção da
sua autonomia, por meio do acesso aos direitos sociais
e humanos, além de trabalhar a adaptação e a permanência no espaço universitário.
O Programa de Apoio ao Estudante atende de segunda a sexta-feira, na sala 523, no bloco 5 da UEMG
Unidade Divinópolis.
O cronograma de ações do PROAPE deste 2º semestre de 2017 está disponível em bit.ly/2yuMr4g.
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