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EDITORIAL

A

UEMG Divinópolis lança, neste
início de semestre letivo, o informe UEMG, informativo interno de divulgação acadêmica da unidade.
Esta publicação busca divulgar, de
forma bastante objetiva, informa-

ções gerais de interesse da comunidade acadêmica da unidade (estudantes, professores e servidores técnico-administrativos). Desta forma,
serão veiculadas notícias sobre eventos em geral, comunicados e informes, abertura de editais, entre outros assuntos, tanto da UEMG Divi-

nópolis quanto das demais unidades
da Universidade.
O informe UEMG será produzido
quinzenalmente e distribuído nos
setores e em diversos pontos da unidade, além de ser afixado nos murais da instituição.
Ótima leitura!

VOLTA ÀS AULAS

Evento marca recepção aos calouros
realizou, no dia 2 de agosto, no auditório da unidade, o Evento de Recepção aos Calouros.
No período da manhã, participaram os calouros do curso de Enge-

nharia de Produção. O evento do período noturno foi voltado aos calouros do curso de Engenharia Civil.
Confira os principais momentos
do evento.
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Com o objetivo de dar as boasvindas aos novos estudantes da unidade e apresentar as informações
básicas sobre a vida acadêmica na
Universidade, a UEMG Divinópolis

Evento de recepção aos calouros dos cursos de Engenharia de Produção (no alto) e de Engenharia Civil (acima)

ALTERAÇÕES DE LOCAIS DE
FUNCIONAMENTO DE SETORES
Com a criação, neste início de semestre letivo, do
setor de Apoio Técnico e Administrativo à Docência, as
Diretorias Acadêmica e Administrativa realizaram o remanejamento de alguns setores da unidade.
O novo setor está funcionando na sala 416 (bloco
4), onde estava instalada a Assessoria de Comunicação/
Vestibular. Também na sala 416 está funcionando o setor de Manutenção – na sala onde funcionava este setor (114 – bloco 1), será implantado o Laboratório de
Matemática.
Já a Assessoria de Comunicação/Vestibular está funcionando na sala 707 (bloco 7 – Casa Rosa), onde estava instalado o Comitê de Ética, que, por sua vez, passou
a funcionar no bloco administrativo, junto às Coordenações Integradas de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação (CIEPP).
Outro setor que está funcionando junto ao CIEPP é
o NEPE (Núcleos de Ensino, Pesquisa e Extensão).
Na sala 523 (bloco 5), onde estava instalado o NEPE,
está funcionando o PROAPE (Programa de Apoio ao
Estudante – Social, Psicológico e Psicopedagógico).
Já na sala 301, onde estava alocado o PROAPE, está
funcionando o setor de Planejamento.
A sala onde funcionava o setor de Planejamento, no
bloco administrativo, foi ocupada pela Fundação Educacional de Divinópolis (FUNEDI).
Por fim, o recém-criado setor de Coordenação Pedagógica também está funcionando no bloco administrativo.

ENTREVISTA

EXPEDIENTE

Confira, na página da TV UEMG no YouTube, a
entrevista com a professora Giselle Hissa Safar, próreitora de Extensão da Universidade.
No programa, ela conta sua trajetória como
professora, gestora e pesquisadora, além de ressaltar as perspectivas da sua gestão para a UEMG.
A TV UEMG é exibida no Canal Universitário
de Belo Horizonte (12 NET).

AGENDA

12º

SEMINÁRIO DE

ENSINO,
PESQUISA E 5ª Semana UEMG
EXTENSÃO
DA UEMG UNIDADE
DIVINÓPOLIS 2017

ENVELHECIMENTO
E SOCIEDADE
6º Seminário de
BOLSISTAS JUNIORES

SEMINÁRIO
Entre os dias 22 e 24 de agosto, será realizado o 12º
Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEMG Unidade Divinópolis.
O objetivo do evento é buscar a consolidação e a
divulgação das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos oferecidos pelas unidades da UEMG em
Divinópolis, Cláudio e Abaeté, bem como promover o
intercâmbio de experiências com outras instituições de
ensino superior.
O evento integra as atividades da 5ª edição da Semana UEMG, que ocorrerá entre os dias 21 e 26 de
agosto.
Mais informações podem ser obtidas no site da unidade (divinopolis.uemg.br).
MINICURSO
A Elementar, empresa júnior do curso de Química
da UEMG Divinópolis, está com inscrições abertas para
o minicurso Processo Cervejeiro, que será ministrado
no dia 19 de agosto, das 9h às 16h, no auditório da
unidade, pelo engenheiro químico e mestre cervejeiro
Marcelo Magnabosco.
A taxa de inscrição é de R$ 50,00.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail
marketing.elementar@gmail.com ou na página da Elementar no Facebook (facebook.com/ElementarEJ).
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