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GINÁSTICA LABORAL

Atividade busca qualidade de vida no trabalho
FOTOS: ELVIS GOMES

Uma das equipes de servidores administrativos e estudantes da UEMG Divinópolis que participam da atividade

F

oi retomado, no começo do semestre letivo, o projeto Ginástica Laboral, atividade prática desenvolvida na UEMG Divinópolis pela
disciplina de Ergonomia, ministrada
pela professora Viviane Gontijo Augusto no 6º período do curso de Fisioterapia da Unidade. A atividade,
que já foi realizada em outros períodos letivos, é voltada para os servidores administrativos da Unidade.
Realizada duas vezes por sema-

na, no período vespertino, a atividade é desenvolvida em diversos
espaços da Unidade por cerca de 40
estudantes que cursam a disciplina.
Eles se revezam em sete duplas durante os exercícios, que duram, no
máximo, 15 minutos.
Segundo a professora, o objetivo principal da atividade é melhorar a qualidade de vida no trabalho.
“No momento em que interrompem o trabalho para fazer os exer-

cícios, os servidores podem relaxar
e interagir uns com os outros”, ressaltou Viviane. “Além disso, os estudantes podem colocar em prática o que estão desenvolvendo na
sala de aula pela disciplina”, completou.
Para o próximo ano, a professora pretende transformar a atividade em projeto de extensão, buscando envolver outros professores e
grupos de fora da Unidade.
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AGENDA
n Minicurso escrita científica

Público-alvo: estudantes dos diversos
cursos de graduação oferecidos pela
UEMG Unidade Divinópolis
4 e 18 de outubro (artigos científicos)
8 e 25 de novembro (projetos científicos)
Das 17h às 18h30
Sala 213 (bloco 2)
UEMG Unidade Divinópolis
Inscrições e informações: enviar o nome completo
e o curso para rafaelaguimaraes35@gmail.com
n Diálogos sobre a EaD na UEMG

Unidade Divinópolis
5 de outubro, às 14h30
Uaitec – Sala 402 (bloco 4)
UEMG Unidade Divinópolis
Evento voltado para professores da Unidade
Mais informações: extensao.divinopolis@uemg.br

n Curso Introdução à química forense

28 de outubro, das 9h às 12h
Sala 501 (bloco 5)
UEMG Unidade Divinópolis
Investimento: R$ 10,00
Mais informações:
marketing.elementarej@gmail.com
Realização: Elementar, empresa júnior
do curso de Química da UEMG
Unidade Divinópolis
n 1º Simpósio de Psicoterapia Breve:

EXPEDIENTE

Possibilidades e Atuações
31 de outubro e 1º de novembro
Auditório da UEMG Unidade Divinópolis
Investimento: R$ 20,00
Inscrições: Letícia (37) 99925-1728 / Naiana (37)
99807-9733 / Priscila (37) 99803-9866 / Rose (37)
98839-4857
Promoção: Curso de Psicologia –
8º período matutino
Orientação: professor Reinaldo da Silva Júnior
Será emitido certificado

SEMINÁRIO
A cidade de Pitangui, localizada no Centro-Oeste
Mineiro, recebeu, no dia 22 de setembro, o 2º Seminário do Direito Constitucional à Igualdade e Dignidade
Étnico Racial. Realizado no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o evento foi promovido em parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil Seção
Minas Gerais (OAB/MG) e a 84ª Subseção da OAB/MG
Pitangui/Martinho Campos com a Escola Superior de
Advocacia (ESA), a Sociedade Filhos Tricentenários de
Pitangui e as comissões de Promoção da Igualdade Racial e Estadual da Verdade sobre o Trabalho Escravo.
O seminário contou com a participação, entre outros, do vice-reitor da UEMG, professor José Eustáquio
de Brito, e da vice-diretora acadêmica da UEMG Unidade Leopoldina, professora Beatriz Bento de Souza. Eles
abordaram, entre outros temas, o acordo de cooperação técnica assinado no último dia 17 de agosto entre a
UEMG e a OAB/MG com o objetivo de fomentar a pesquisa sobre a escravidão negra no Brasil no período anterior à abolição formal do regime escravista no país.
Leia a matéria completa sobre o evento:
uemg.br/noticia_detalhe.php?id=9913
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