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CULTURA

4ª Semana de Artes da UEMG Divinópolis
abre inscrições para seleção de trabalhos

E

REPRODUÇÃO

stão abertas, até o dia
19 de fevereiro, as inscrições para seleção de
trabalhos coletivos e individuais que serão apresentados durante a 4ª Semana de
Artes da UEMG Unidade Divinópolis. O evento, que será
realizado entre os dias 1º e 5
de abril, está sendo organizado pela Diretoria de Cultura
do Diretório Acadêmico, em
parceria com o movimento
estudantil da Unidade.
Nesta edição, a Semana
de Artes abordará o tema
“Arte, visibilidade e resistência”. Conforme ressalta o edital do evento, o tema busca
“trazer à tona a discussão e
a representação da arte experimental, independente e
marginal, produzida por artistas que operam sem incentivos e que atuam em espaços
não institucionalizados”.
As inscrições estão abertas a estudantes, professores
e servidores administrativos
da UEMG Divinópolis e à coArte de divulgação da 4ª edição da Semana de Artes da UEMG Divinópolis
munidade em geral.
Com o objetivo de promover um intercâmbio entre as Uni- nas categorias de Artes Plásticas originalidade e qualidade artística
dades da UEMG, também podem (Pintura, Desenho, Fotografia, Es- dos trabalhos e coerência com a tese inscrever artistas de outras Uni- cultura e Artesanato), Artes Cêni- mática do evento.
O resultado final será divulgado
dades da Universidade. Neste caso, cas (Teatro, Performance, Dança e
as inscrições serão recebidas so- Música), Artes Visuais (Cinema) e no dia 23 de fevereiro.
O edital completo está disponímente em formato digital, já que a Literatura.
A seleção será feita por uma co- vel na página do evento no Faceexposição destes artistas ocorrerá
missão curadora de acordo com os book: www.facebook.com/semana
neste formato.
Podem ser inscritos trabalhos seguintes critérios: criatividade e deartesuemg.

AGENDA
 Matrículas

Matrícula Vestibular (1ª chamada)
De 11 a 15 de fevereiro
Matrícula Vestibular (2ª chamada)
De 18 a 20 de fevereiro
Matrícula SISU (chamada regular)
De 25 a 28 de fevereiro
Matrícula presencial de alunos cuja previsão de
conclusão de curso é o primeiro semestre de 2019
18 de fevereiro
Ajuste de matrícula dos estudantes veteranos
De 19 a 27 de fevereiro
Mais informações:
Secretaria Acadêmica – (37) 3229-3578 /
secretaria.divinopolis@uemg.br
 Cerimônias oficiais de colação de grau

UEMG Unidade Divinópolis
11 de fevereiro, às 18h – Curso de Psicologia
11 de fevereiro, às 20h – Cursos de Comunicação
Social (Jornalismo), Comunicação Social (Publicidade
e Propaganda), Educação Física (licenciatura) e
Serviço Social
Local: Auditório da UEMG Unidade Divinópolis
UEMG Unidade Abaeté
8 de fevereiro, às 19h – Curso de Ciências Contábeis
Local: Salão da Vila Vicentina (rua Antônio Machado
de Andrade, 571, Centro)
15 de fevereiro, às 19h – Curso de Serviço Social
Local: Auditório da Escola Estadual Doutor Edgardo
da Cunha Pereira (rua Frei Teófilo, 1.088, Centro)

EXPEDIENTE

UEMG Unidade Cláudio
21 de fevereiro, às 19h – Curso de Serviço Social
Local: Auditório da UEMG Unidade Cláudio

Pós-graduação
Estão abertas, até o dia 16 de fevereiro, as inscrições para quatro cursos de pós-graduação lato sensu
oferecidos pela UEMG Unidade Divinópolis: Engenharia de Segurança do Trabalho, Gestão e Gerenciamento
de Resíduos Sólidos, Psicologia do Trânsito e Psicopedagogia Clínica e Institucional.
Estão sendo oferecidas 40 vagas para cada curso. As
aulas dos cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho, Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Psicologia do Trânsito serão realizadas aos sábados, das
8h às 12h e das 13h às 17h. Já as aulas de Psicopedagogia Clínica e Institucional serão ministradas quinzenalmente ou duas vezes ao mês, também aos sábados, das
8h às 12h e das 13h às 17h.
As aulas dos cursos serão iniciadas no dia 9 de março. As matrículas poderão ser realizadas entre os dias
19 e 21 de fevereiro.
Mais informações podem ser obtidas no CIEPP (Coordenações Integradas de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação), pelos telefones (37) 3229-3538/3579/3594/
3598 ou pelo e-mail posgraduacao.divinopolis@
uemg.br.
Os editais completos dos cursos podem ser conferidos no site www.uemg.br.
Recepção aos calouros
Como as matrículas dos calouros do Vestibular e do
SISU ocorrerão em datas diferentes neste semestre na
UEMG Divinópolis, os eventos oficiais de recepção aos
calouros da Unidade serão realizados nos dias 11, 12 e
13 de março.
O Diretório Acadêmico (DA) também está preparando um evento de recepção aos calouros da Unidade.
Trata-se do Integra Calouro UEMG 2019, que será realizado em parceria com o Núcleo de Apoio ao Estudante
(NAE) e contará com diversas atividades.
O DA também está produzindo o “Manual de sobrevivência do calouro”, que será publicado em breve na
página do Diretório no Facebook (www.facebook.com/
dauemgdivi).
A programação completa dos eventos será divulgada no site da Unidade (divinopolis.uemg.br).
O início das aulas na Unidade está programado para
o dia 18 de fevereiro.
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