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ESTRUTURA FÍSICA

Reformas do campus da UEMG Unidade
Divinópolis continuam no período de férias
FOTO: ELVIS GOMES

I

niciadas em abril de 2017, as reformas da estrutura física do campus da UEMG Unidade Divinópolis
continuam a todo vapor neste período de férias. A primeira etapa das
reformas, concluída em julho do
ano passado, incluiu diversas melhorias, entre as quais dos acessos
internos, como escadas e passeios,
e do estacionamento da Unidade,
além da implantação de uma nova
iluminação e identidade visual e da
instalação de faixas de pedestre elevadas e de novas lixeiras em diversos espaços do campus.
A segunda etapa das reformas foi
iniciada em agosto e deverá ser encerrada em fevereiro, conforme ressaltou o diretor administrativo da
Unidade, professor Tiago de Morais
Faria Novais. “Nosso objetivo é finalizar as reformas antes do início
do semestre letivo para que a co-

munidade acadêmica receba uma
Unidade melhor estruturada a partir de março”, explicou.
Segundo o diretor administrativo, algumas mudanças são mais difíceis de serem realizadas durante
o período letivo. “Um exemplo é a
reforma dos estacionamentos. Não
só a substituição dos bloquetes, mas
também a demarcação de vagas dos
estacionamentos, que é algo que a
comunidade acadêmica vem solicitando há muito tempo e que, finalmente, será feito agora. Com a ausência das atividades acadêmicas,
principalmente em janeiro e fevereiro, fica mais fácil, obviamente,
executarmos no campus as reformas que foram idealizadas e contratadas”, destacou.
Entre as principais mudanças previstas estão a reforma dos sanitários
dos blocos mais antigos da Unidade

(com a substituição do revestimento e das louças sanitárias), a pintura
externa dos blocos, a reconformação
dos taludes (com o plantio de novos
gramados), a substituição dos telhados de alguns blocos, o cercamento
do campus e a poda de algumas árvores. “Também haverá modificações em alguns laboratórios e a adequação de alguns pontos de acessibilidade, que já estavam em andamento na primeira etapa das reformas e agora serão concluídos”, completou o diretor administrativo.
Dois espaços do campus também estão sendo adaptados para receber um teatro de arena (próximo
à saída da Unidade) e uma praça de
alimentação (ao lado do bloco 5).
A fiscalização das reformas está
sendo realizada pela Estruturar Engenharia Júnior, empresa júnior do curso de Engenharia Civil da Unidade.

REPRODUÇÃO/BANNER DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO

AGENDA
 Outorga de grau do curso de Ciências Contábeis

da UEMG Unidade Abaeté
2 de fevereiro, às 19h
Lions Clube Abaeté
Organização: Assessoria de Comunicação da UEMG
Unidade Divinópolis
 Outorga de grau do curso de Administração da

UEMG Unidade Abaeté
23 de fevereiro, às 19h30
Alpendre Recepções
Organização: Assessoria de Comunicação da UEMG
Unidade Divinópolis
 1ª Semana Estruturar

Palestra “Marketing pessoal: valorize sua marca!”,
com o professor Giovani Nunes
27 de fevereiro, às 19h
Auditório da UEMG Unidade Divinópolis
Entrada: 1 kg de feijão ou 1 litro de óleo. Os
alimentos arrecadados serão doados à Igreja Nossa
Senhora da Guia.
Promoção: Estruturar Engenharia Júnior, empresa júnior
do curso de Engenharia Civil da UEMG Divinópolis
Mais informações: www.facebook.com/
estruturarengenhariajr

UEMG Divinópolis abre inscrições
para cursos de pós-graduação

EXPEDIENTE

A UEMG Unidade Divinópolis está com inscrições abertas para quatro cursos de pós-graduação lato sensu: Engenharia de Segurança do Trabalho, Psicologia do Trânsito, Psicopedagogia Clínica e Institucional e Treinamento Personalizado
e Musculação.
O edital completo dos cursos está disponível
no site uemg.br.
Mais informações: (37) 3229-3538/3579/3594/
3598 ou posgraduacao.divinopolis@uemg.br.

Semana de Artes
Estão abertas, até o dia 19 de fevereiro, as inscrições para interessados em participar da seleção de trabalhos coletivos e individuais que serão exibidos durante a 3ª Semana de Artes da UEMG Divinópolis. O
evento, que está sendo organizado pelo Diretório Acadêmico, em parceria com o movimento estudantil da
Unidade, ocorrerá entre os dias 12 e 16 de março. Nesta edição, a Semana de Artes abordará o tema “Arte e
movimento”.
As inscrições estão abertas para estudantes, professores e servidores administrativos da UEMG Divinópolis e à comunidade em geral. Também podem se inscrever artistas de outras Unidades da UEMG. Neste caso,
as inscrições serão recebidas somente em formato digital, já que a exposição destes artistas ocorrerá neste
formato.
Podem ser inscritos trabalhos nas categorias de Artes Plásticas (Pintura, Desenho, Fotografia, Escultura e
Artesanato), Artes Cênicas (Teatro, Performance, Dança e Música), Artes Visuais (Cinema) e Literatura.
A seleção será feita por uma comissão curadora de
acordo com os seguintes critérios: criatividade e originalidade e qualidade artística dos trabalhos e coerência com a temática do evento. O resultado final será
divulgado no dia 23 de fevereiro.
O edital completo está disponível na página do
evento no Facebook: www.facebook.com/semanadeartesuemg.
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