INFORMATIVO INTERNO DE DIVULGAÇÃO
ACADÊMICA DA UEMG UNIDADE DIVINÓPOLIS
Nº 15  1º a 31 de julho de 2018

MOVIMENTO ESTUDANTIL

Centro Acadêmico de Licenciatura
em Matemática (CALM)
FOTO: ANDRÉ CAMARGOS

A

primeira gestão (2017-2018)
do Centro Acadêmico de Licenciatura em Matemática da
UEMG Divinópolis (CALM) será encerrada neste mês, já que as eleições para a nova diretoria estão
marcadas para o próximo dia 4 de
julho, conforme edital divulgado no
mural do bloco administrativo da
Unidade.
Nesta edição, o informe UEMG
destaca a equipe responsável pela
criação do CALM, composta pelos

seguintes estudantes, todos do 6º
período do curso:
– Luciano de Oliveira Santos (presidente);
– Fabiana Ferreira Santana (vicepresidente);
– Ana Carolina Simões Pena (tesoureira);
– Mauro Henrique Simões dos Santos (suplente).
Entre as principais atividades

desenvolvidas pelo CALM, destacase a 3ª edição da Semana da Matemática da Unidade, realizada entre
os dias 18 e 22 de junho.
Saiba mais sobre o CALM
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AGENDA
 Festival de Ginástica Geral

6 de julho, às 9h30
Quadra de esportes da UEMG Unidade Divinópolis
Promoção: curso de bacharelado em Educação Física
da UEMG Unidade Divinópolis
 Segundo Arraiá da UEMG

7 de julho, das 18h às 23h
Quadra de esportes da UEMG Unidade Divinópolis
Barracas de comidas típicas, prendas e música
Evento beneficente
Entrada: 1 kg de alimento não perecível
Promoção: Diretório Acadêmico (DA), centros
acadêmicos (CAs) e atléticas da Unidade
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EXPEDIENTE

Palestra
Estudantes que integram o movimento pró-empresa júnior do curso de Ciências Biológicas da UEMG Divinópolis promoveram, no dia 28 de junho, na sala 109
(bloco 1), a palestra “A utilização de sistemas agroflorestais na restauração ecológica do cerrado”, ministrada pelo professor Fabrizio Furtado de Sousa, diretor acadêmico da Unidade.
O evento foi organizado pelos estudantes Júlia Flores, Lucas Marques e Nathália Ferreira, do 6º período
do curso, e contou com o apoio do coordenador de
Assuntos Institucionais da Unidade, professor Mauro
César Cardoso Cruz.

Feira
Estão abertas as inscrições para a submissão e apresentação de projetos na 1ª Feira de Inovação e de Difusão de Empreendedorismo e Tecnologia do Centro-Oeste Mineiro (FIDETEC), que será realizada entre os dias
18 e 20 de outubro, na UEMG Unidade Divinópolis.
O evento, organizado pelo Centro Acadêmico do
curso de Engenharia da Computação da Unidade, tem
como objetivo difundir temas como o empreendedorismo e a tecnologia, por meio da apresentação e divulgação de projetos de pesquisa realizados pela UEMG
e outras Universidades da região nas áreas de abrangência da feira, além de estimular a troca de conhecimento entre os participantes. A feira, que contará com
a realização de outras ações, como workshops e atividades educacionais, é aberta também à participação
de pesquisadores sem vínculo institucional.
Os interessados em apresentar seus projetos durante a feira deverão submeter os trabalhos na forma de
resumo, na modalidade pôster, até o dia 15 de setembro, por meio do preenchimento do formulário disponibilizado no endereço eletrônico caecompuemg.com.br/
fidetec/inscricao.
As inscrições são gratuitas. O cronograma e as demais informações referentes ao evento podem ser encontrados no edital da feira, disponibilizado no site
divinopolis.uemg.br. Para mais informações, os interessados deverão enviar e-mail para fidetec.divinopolis@
uemg.br.

COMUNICADO
Comunicamos que, em atendimento à legislação
eleitoral, a próxima edição do informe UEMG
voltará a circular em novembro.
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