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BEM-VINDX
À UEMG!!!
Observação: Optamos por usar a linguagem neutra a fim de incluir as
identidades de gênero e reforçar o combate aos estereótipos nesta mensagem
voltada a todas as alunas e a todos os alunos da UEMG. Em algumas partes, no
entanto, não adotamos esta linguagem por questão de acessibilidade.
Parabéns por fazer parte da nossa Universidade! Você acaba de ingressar em
uma Universidade estadual, pública, popular e gratuita. Contamos com você na
construção das nossas tradições. Corra para uma república, conheça seus
veteranos, integre-se, permita-se viver experiências e conhecer tudo o que a
vida universitária e a UEMG Divinópolis têm a lhe oferecer. Faça da sua estadia
aqui um período de crescimento e aprofunde-se na imensidão de
possibilidades. Diploma todos os estudantes formados vão ter. Agarre-se às
oportunidades de construção pessoal e profissional. Entre em projetos, eventos
e organizações e aproveite cada momento. Os melhores quatro ou cinco anos
(no mínimo) da sua vida acabam de começar.
Este manual faz parte dos nossos cuidados iniciais para que você tenha as
melhores experiências. Reunimos as informações que todas as calouras e todos
os calouros necessitam para entender, minimamente, como funciona a UEMG
Divinópolis e aproveitar os serviços e as atividades que a sua nova casa pode
lhe oferecer.

RECEPÇÃO
Como forma de dar as boas-vindas aos novos estudantes e mostrar um pouco
sobre a Universidade e suas possibilidades, a UEMG Divinópolis prepara
palestras e atividades de apresentação da Unidade. Neste ano, em parceria com
o Diretório Acadêmico, a Unidade lança a campanha de recepção aos calouros
com uma pegada diferente, oferecendo atividades de acolhimento e integração
aos alunos ingressantes e veteranos, um período em que as aulas regulares são
substituídas por atividades como gincanas, oficinas, palestras, campanhas
educativas e ações sociais.
Sejam todos bem-vindxs, calouros e calouras ingressantes em 2019.
É um imenso prazer ter você aqui! É bem provável que esta seja sua primeira
experiência universitária, uma realidade que, sem dúvida alguma, será
marcante de diversas formas em sua vida.
Para começar: O que é a UEMG? Onde eu vim parar? Que cidade é esta? Sim,
essas dúvidas nos deixam com inseguranças, mas nós vamos ajudá-lx!
Neste manual de sobrevivência, você encontrará dicas básicas sobre o
cotidiano da vida universitária, com informações sobre lugares e serviços
essenciais que podem facilitar sua nova rotina, tanto dentro da Unidade como
na região, como mercados, farmácias, restaurantes, distribuidoras de bebidas,
academias, entre outros.
Parabéns pela aprovação!

COMO É ESTUDAR NUMA
UNIVERSIDADE PÚBLICA?
A vida na Universidade pode ser um grande problema se você não
encontrar um equilíbrio entre os estudos, a rotina de rolês e, muitas vezes,
um trabalho. Preparamos algumas dicas básicas para lhe ajudar:
1. VÁ PARA A AULA!
Sabemos o quanto é gostoso curtir o ócio, beber/curtir com os amigos nos
bares, na república, ficar no recanto, mas, mesmo quando não estiver a fim, vá
para a aula! Alguns professores contam ponto de observação, e, mesmo que
você ache que não, eles estão sempre nos observando. Postura, educação,
pontualidade, responsabilidade, respeito, compromisso, enfim, eles prestam
muita atenção no nosso comportamento, e isso implica muito no nosso
desenvolvimento acadêmico.
Além disso, no decorrer das aulas, eles dão exemplos e oferecem meios que
facilitam nosso entendimento e dão dicas e suporte, e isso pode ajudar na hora
de estudar para as provas. Diversas matérias têm trabalhos para fazer em aula
e estudos de caso com que você só terá contato se estiver presente. Aproveite
as oportunidades!
2. ORGANIZE-SE!
A Universidade é o lugar que testa sua capacidade de cumprir várias tarefas ao
mesmo tempo. Quando achamos que não vai dar tempo, temos de nos organizar
para fazer dar tempo, sim. Então, é muito importante que você busque
maneiras eficientes de planejar a execução das tarefas. Cuide para terminar

seus trabalhos e estudar para as provas com antecedência. Evite o desespero e
o estresse de fazer de última hora! Uma dica eficiente é usar o Google Agenda
para anotar os compromissos, prazos de entrega e outras atividades. Caso
prefira o papel, tenha uma pequena agenda, bloco de anotações ou mesmo os
postites. Outra alternativa é o quadro branco: dá para anotar e ainda fazer os
esquemas para estudar para as provas.
Uma dica legal para estudar é anotar os conteúdos da aula e reescrevê-los de
forma clara quando chegar em casa, revisando o que foi dito pelo professor.
Revise as anotações regularmente de maneira crítica, observando o que não foi
percebido de início, corrigindo e agregando conteúdo. Estude em lugares que
sejam agradáveis para você. Isso tira o peso da obrigação e traz mais prazer
para a atividade.
3. LEVE A SÉRIO SUAS EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS. ISSO SERÁ SUA VIDA
PROFISSIONAL!
Fique atento aos eventos acadêmicos que acontecem na Unidade e em outras
instituições, inclusive sobre o movimento estudantil. Esses encontros agregam
muito conhecimento e são importantes para termos informações e contatos.
Encare seu aprendizado como se estivesse em uma empresa. Aproveite o tempo
do dia e se dedique à formação acadêmica. Isso não significa que você deverá
passar o dia todo em frente aos materiais teóricos devorando conteúdo. Você
pode se dividir entre estudar as matérias do seu período e realizar as atividades
oferecidas na Unidade, como, também, participar de trabalhos voluntários em
projetos de extensão, ONGs ou instituições de caridade, por exemplo, além de
conviver com pessoas nos espaços universitários, trocando experiências e
fazendo amizades.
Equilibre trabalho, estudo e vida social. Use seu tempo de forma eficiente e
efetiva e tente progredir diariamente no que você se propor a realizar. Não
precisa deixar suas responsabilidades de lado para curtir com os amigos. Se
tiver organização e comprometimento, dá para fazer tudo e aproveitar
bastante! Divida as tarefas de acordo com os prazos por ordem de urgência.

Faça um pouco por dia, e, dessa forma, é possível evitar a sobrecarga de
trabalhos no fim de semestre.
Mantenha um alto nível de esforço ao longo de todo o semestre, sem deixar o
ritmo diminuir com o tempo. Mantenha o foco, fazendo sempre o melhor que
você tem a oferecer. Quando tiver dúvidas sobre resenhas, trabalhos,
seminários e demais atividades, não se envergonhe de pedir ajuda aos
veteranos. Elxs podem oferecer materiais para servir de base e sempre tem
alguém disposto a ajudar.
4. NÃO SE ESQUEÇA DA SUA SAÚDE!
Estude, sim, e se preocupe com seu rendimento, sim, mas não deixe de se
alimentar direito e de praticar atividades físicas, por menores que sejam!
Dormir também é importante. Com isso, você vai se sentir melhor e ainda
aprender com a maior facilidade. Parece clichê dizer isso, mas você vai
entender com o passar do tempo.
Quando saímos de casa, nem sempre sabemos cozinhar. Claro que isso não
impede de aprender! É muito prazeroso cozinhar com grupo de amigos e
inventar receitas na hora em que a fome aperta, mas, para quem não curte, há
alguns restaurantes na região da Universidade que são baratinhos e gostosos.
Além disso, alguns alunos vendem seus quitutes, marmitas, doces e salgados.
Você se alimenta bem e ainda colabora com os colegas!

DA UNIDADE
A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) foi criada pelo Art. 81 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Mineira de
1989. Diante disso, as fundações educacionais de ensino superior foram
instituídas com colaboração do Estado, de acordo com o parágrafo 1º do Art. 82
do mesmo Ato citado anteriormente, o que possibilitou a opção de essas
instituições serem absorvidas ou não pelo Estado como Unidades da UEMG.
A Fundação Educacional de Divinópolis (FUNEDI) foi uma das Unidades
absorvidas pelo Estado. A parceria com a fundação permaneceu até a
aprovação do Projeto de Lei que autorizou o Governo de Minas a receber todo o
passivo das fundações absorvidas pela UEMG. Assim, o patrimônio das
fundações também passará a pertencer à Universidade, o que é fundamental
para o avanço e progresso do ensino superior de Minas Gerais.
Divinópolis é a segunda maior Unidade da UEMG, contando com os seguintes
cursos de graduação: Ciências Biológicas, Comunicação Social (Publicidade e
Propaganda), Educação Física (bacharelado), Educação Física (licenciatura),
Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de
Produção, Fisioterapia, Jornalismo, História, Letras, Matemática, Pedagogia,
Psicologia, Química e Serviço Social.
A Unidade é capaz de lhe proporcionar uma formação diferenciada, com
possibilidades oferecidas pelos projetos de pesquisa, extensão e iniciação
científica, além de atividades extracurriculares e uma troca de experiências
única, com a chance de conhecer alunos dos mais diversos cursos e regiões do
Brasil, com tradições culturais e valores que são significativos na construção
de conhecimentos e momentos memoráveis que você vai levar para a vida.

Mas as coisas não acontecem tão fácil assim. Achamos que todxs têm uma
noção básica sobre nosso atual contexto político e econômico do Estado e do
país, que nos atinge de diversas formas, principalmente no que diz respeito ao
sucateamento da UEMG e a todas as dificuldades que enfrentamos desde a
estadualização. Somos uma Universidade em construção e precisamos da união
das forças dos estudantes para exigir medidas efetivas do Estado quanto à
estruturação e qualidade de ensino das Unidades. Isso é uma luta contínua, que
começa no dia a dia, nos corredores da Universidade, e chega até os encontros
com a Reitoria, assembleias, reuniões, rodas de conversas e todos os encontros
e organizações dos estudantes, buscando estratégias e meios de otimizar
nossos trabalhos e dar continuidade à qualidade de ensino. Além disso, os
impactos das decisões políticas que prejudicam e comprometem nossa
formação nos afetam quanto à permanência nas Unidades (no que se refere à
assistência estudantil), sem oferecer recursos básicos que poderiam fazer a
diferença na vida de muitos dos nossos estudantes.
Mas nem tudo está perdido! Já existem projetos que estão em andamento e que
preveem o cumprimento dos nossos direitos. No entanto, como estudantes,
temos o papel de cobrar os representantes da UEMG frente ao Estado e,
também, os representantes dos estudantes perante a Reitoria. Para isso, existe
o movimento estudantil, desde os Centros Acadêmicos, o Diretório Acadêmico e
o DCE até todas as outras organizações estudantis que se mobilizam para
discutir os fatos e as ações e reivindicar nossos direitos na luta pela qualidade
do ensino público do Estado e do país.
Para mais informações, procure os movimentos da Unidade, converse com xs
veteranxs e fique atentx às informações sobre assembléias e reuniões abertas.
Em breve, passaremos mais informações sobre o cenário atual da nossa
Unidade.
Visite o site da UNE (União Nacioal dos Estudantes) e pesquise mais sobre o
Movimento Estudantil Nacional: une.org.br

LOCALIZANDO-SE
NA UNIDADE
Nossa Unidade é bem grande, com muito espaço e salas dispostas em blocos
diferentes. Portanto, é normal se perder e não saber para onde ir. Por isso,
achamos interessante você ter um mapa. Estamos localizados na avenida
Paraná, 3.001, bairro Jardim Belvedere, em Divinópolis (MG). Ao entrar na
Unidade, passando pela portaria, você encontrará um mural com a indicação
dos blocos e setores de serviços. No mapa, ficará mais clara a visualização e
identificação dos setores. Caso tenha dúvida, não deixe de perguntar para
alguém que esteja no local.
R
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ACHANDO
UM LAR
Sair da casa dos pais é um grande passo em nossas vidas, trazendo grandes
mudanças e impactos para nossa rotina de uma maneira geral. Para muitxs,
essa é a primeira vez fora de casa, o que traz uma mistura de emoções e
sentimentos, um misto de ansiedade, expectativas e inseguranças. Mas não se
assuste! Essa vai ser umas das experiências mais marcantes da sua vida!
Claro que, como tudo na vida, tem seu lado bom e seu lado nem tão bom assim.
Por isso, é importante que você conviva com pessoas que tornem esses
momentos mais agradáveis, seja no espaço da sua casa ou da Universidade.
Ao escolher onde morar, você pode optar por entrar em alguma república mais
tradicional, com veteranxs ou com pessoas que você conheceu e tenha se
identificado de alguma forma.
A experiência dxs veteranxs conta muito na hora de dar uma orientação sobre o
que fazer e como fazer com relação à nova rotina, pois, agora, você tem de
administrar suas contas e sua alimentação, dar conta das responsabilidades da
Universidade e da organização da casa onde mora. Sim, é muita coisa mesmo,
mas relaxe! Estamos aqui para ajudar, e, com o tempo, você vai pegando o
ritmo!
Aqui vão algumas dicas que podem ajudar:
Lembre-se de anotar em algum lugar todas as suas contas fixas, com os valores
e a data de vencimento (as contas da casa, aluguel, luz, água, internet, etc.).

Fique atentx aos combinados e às divisões de tarefa de limpeza da sua REP.
Caso não saiba realizar a atividade, não tenha vergonha de perguntar. É normal
não saber, e todos chegamos aqui sem saber a maioria das coisas!
Limpe seu quarto sempre que possível. Troque as roupas de cama e recolha o
lixo.
Lavando roupa:
– Separe as roupas entre coloridas, brancas, escuras e toalhas. Lave-as
separadamente. Primeiro, o sabão em pó e, depois do primeiro enxague, o
amaciante.
– Dica especial: chacoalhe a roupa entes de colocá-la no varal e pendure de
forma que ela fique esticada. Assim você não precisa passar para vestir. Isso
facilita muito!
Na cozinha:
– Cuidado com o exagero na hora de comprar os alimentos. Cuidado para não
acumular comidas na geladeira. Evite desperdício!
– Não deixe suas louças na pia. Outro morador pode querer usá-las depois de
você.
– Tenha atenção ao lavar. Cuidado para não deixar resto de comida no
recipiente. Isso é bem desagradável, não é?
– Sempre que vir louças acumuladas no escorredor, guarde-as! Gentileza gera
gentileza!
– Ao usar os utensílios da cozinha (sanduicheira, microondas, mesa, pia e
fogão), certifique-se de que não ficou sujo. Lembre-se sempre de que são de
uso coletivo. Então, alguém pode querer usar depois de você e vice-versa. Além
de ficar mais fácil para o dia da faxina, se conservar, é menos sujeira
acumulada para limpar depois.

O essencial da vida de república é a parceria e o senso de coletividade que
criamos. Ganhamos uma família em outra cidade, com irmãos e irmãs de outras
mães e outras culturas, momentos que colaboram ainda mais para a
construção do autoconhecimento, da autonomia e da independência. São
grandes experiências e emoções compartilhadas, coisas das quais você jamais
vai se esquecer! O fundamental é que possamos aprender a acolher uns aos
outros, dividindo vivências e oferecendo suporte para o(a) colega que está na
mesma situação que você! Então, apresente-se, faça amizades e curta ao
máximo essa experiência!
Ainda não achou uma república? Dê uma olhada nos grupos do Facebook.
Fique atentx às paginas das repúblicas do Facebook, caso haja publicação
de novas vagas para calouros (e festas de recepção):
República Boba House Republic
facebook.com/pages/República-Boba-House-Novos-Mineiros/418935651948909
República Cataputa
facebook.com/republicacataputadivinopolis
República e Pousada 3 Marias
facebook.com/republicaepousada3marias
República Etanóis
facebook.com/República-Etanóis-664201316984484
República Tcheca
facebook.com/TchecaRep
República Terra do Nunca
https://www.facebook.com/republicaterradonunca/

República Universitária Bruxellas
facebook.com/República-Universitria-Bruxellas-246122082928672/
Aqueles que estão conhecendo os colegas e pensando em algum imóvel
juntxs, aqui vai uma dica:
Nós sabemos o quanto é difícil encontrar ou montar uma república agora nesse
inicio de semestre, pois a maioria dos alunos se conhece no dia da matrícula,
através das redes sociais ou no primeiro dia de aula. Pensando nisso, fizemos
uma parceria com o pessoal da Imobiliária Alá Imóveis para facilitar seu
processo de mudança!
A Alá Imóveis é uma das imobiliárias mais reconhecidas da cidade pela ótima
prestação de seus serviços e facilidades no fechamento de contratos. Nos dias
de matrícula, a equipe Alá Imóveis marcou presença na UEMG para oferecer
assistência aos calouros na busca de um imóvel que atenda às suas
necessidades! Eles estiveram no bloco administrativo entre os dias 11 e 15/2 e
25 e 28/2, disponibilizando carros e corretores para realizar as visitas aos
imóveis disponíveis para locação. Você também pode encontrá-lo no Instagram
(@alaímoveis), no site www.alaimoveis.com.br, no número (37) 3222-0970 ou
na sede da imobiliária, que está localizada na Avenida Antônio Olímpio de
Morais, 356, Centro – Divinópolis.
Marque uma visita com o corretor e não deixe de conferir as redes sociais!

ABCDE...
GLOSSÁRIO
UEMG DIVINÓPOLIS
Quando chegamos à Universidade, ouvimos várias siglas e palavras com que
não estamos habituados e ficamos sem entender nada. Então, vamos ajudar um
pouquinho a você não se sentir tão perdido assim:
CA – CENTRO ACADÊMICO
É a entidade que reúne os alunos de um determinado curso ou um
departamento da Universidade para representar seus interesses e suas ideias,
solucionar problemas e reivindicar os direitos dos estudantes. A direção do CA é
escolhida por meio de eleições periódicas entre chapas de alunos daquele
curso. Representa os cursos das Universidades nos congressos, eventos e
demais encontros do movimento estudantil na dimensão estadual e nacional.
DA – DIRETÓRIO ACADÊMICO
É o mesmo que Centro Acadêmico. Realiza eleições anuais ou bianuais, assim
como conselhos de representantes de turmas e outras ações de mobilização e
organização dos estudantes. A única diferença é que, em alguns casos, o DA
pode representar o conjunto de cursos de uma determinada faculdade. No caso
da nossa Unidade, envolve todos os cursos. Exemplo: DA de Comunicação
representa os cursos de Jornalismo, Publicidade, Relações Públicas e outros
relacionados.
DCE – DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES
É a entidade que representa o conjunto dos universitários de uma determinada
Universidade. Deve existir nas instituições de ensino que tenham mais de
quatro cursos superiores. O DCE possibilita aos estudantes o debate e
mobilizações relacionadas àquela instituição, aos seus problemas e aos

desafios gerais ou específicos. Promove, também, atividades culturais e
calouradas e representa o conjunto daqueles estudantes nas UEEs (Uniões
Estaduais dos Estudantes) e na UNE. Os DCEs realizam eleições anuais ou
bienais, além de assembleias, conselhos de DAs e CAs, entre outras formas de
organização para ouvir os alunos e agir. No caso da UEMG, ainda temos um DCE
que responde por todas as Unidades. São os DCEs de todas as Unidades que
respondem por seus cursos.
EMPRESA JÚNIOR
Empresa júnior é uma associação civil, formada e gerida, única e
exclusivamente, por alunos da graduação, declarada sem fins econômicos. Tem
seus projetos orientados por um professor ou profissional de mercado.
As empresas juniores da Unidade se encontram no pilar da “extensão”. Têm
como curador o professor Mauro César Cardoso Cruz e contam com a
participação proporcional. O principal objetivo é desenvolver os membros de
forma a prepará-los para o mercado de trabalho. Para isso, oferecem cursos de
capacitação, além de serviços e projetos.
ASSEMBLEIA
Uma assembleia é o conjunto de representantes de uma comunidade que
possuem poderes de legislação e deliberação. É sinônimo de uma democracia
participativa, tendo em conta que toda a comunidade tem a possibilidade de
participação. É a instância em que são tomadas, coletivamente, as decisões de
uma entidade ou organização estudantil.
NAE – NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE
A assistência estudantil é uma política criada para possibilitar aos estudantes
não somente o acesso às instituições de ensino superior, mas para garantir a
sua permanência até a conclusão do curso. Ainda segundo esta política, de

acordo com o Ministério da Educação, a permanência dos estudantes pressupõe
garantia das condições materiais, sociais e psicológicas para um bom
desempenho acadêmico.
Segundo trabalho de conclusão de curso realizado em 2017 pelas estudantes
Khaity de Araújo e Valéria de Paula Pereira, do curso de Serviço Social, a UEMG
Unidade Divinópolis acolhe estudantes de diversas partes do país, e a grande
maioria deles se encontra na faixa etária entre 18 e 29 anos.
Na perspectiva de fazer eco às políticas de inclusão, em setembro de 2018, foi
aprovada a criação do NAE na Unidade Divinópolis, com o objetivo de constituir
espaço de apoio e acompanhamento dos estudantes. Neste sentido, o NAE tem
planejado ações de curto, médio e longo prazos. Tais ações estão sendo
executadas de acordo com as possibilidades institucionais e contam com a
participação dos estudantes para a conquista de uma efetiva política de
inclusão.
Algumas ações já se encontram em curso:
Projeto Kundalini Yoga no Campus
Responsável: Profa. Virgínia Raimunda Ferreira
As aulas acontecem durante o semestre letivo, às segundas-feiras, às 17h15. As
aulas são abertas à comunidade universitária e à comunidade local.
Parceria no RANGO – Revoluções Alimentares Não Governamentais
Alimentação produzida por estudantes, no campus universitário, e oferecida
aos estudantes da UEMG três vezes por semana.
Parceria com o Plantão Psicológico – Serviço Escola do curso de Psicologia
Responsável: Prof. Márcio Pereira
Oferece atendimento aos alunos e à comunidade de Divinópolis. Os plantões
acontecem de segunda a sexta-feira, em horários variados.

Projeto “Pare, Olhe, Respire!”
É aberto à comunidade universitária e acontece quinzenalmente, em horários a
serem divulgados ao longo do semestre letivo. Visa a despertar os estudantes
para a formação humana, numa visão integrada de sua dimensão total.
Responsáveis: Profa. Débora Nogueira Campos Lobato e Profa. Virgínia
Raimunda Ferreira
Parceria com o projeto “Caminhar e correr para viver melhor”
Responsável: Prof. José Vítor Vieira Salgado
O projeto destina-se à comunidade universitária e à população residente no
entorno do campus da UEMG Divinópolis.
ATLÉTICAS
São associações esportivas organizadas por curso ou Universidade que
congregam atletas estudantes da instituição. Organizam campeonatos
esportivos internos e selecionam equipes de diversas modalidades para
disputar jogos universitários dentro da instituição de ensino, entre instituições
e em jogos municipais, estaduais e nacionais. As entidades são fundamentais
para integração e aperfeiçoamento esportivo dos estudantes.
Algumas informações foram retiradas do Dicionário do Movimento Estudantil, no
site da UNE. Para saber mais, acesse une.org.br/dicionario-do-me/.
AS FESTAS
Todos os anos, na época de ingresso de estudantes, os Centros Acadêmicos, o
DA e as atléticas da UEMG, UFSJ (Universidade Federal de São João del-Rei) e
Cefet–MG (Centro Federal Educação Tecnológica de Minas Gerais) realizam
festas temáticas que, geralmente, rolam nas repúblicas mais tradicionais e
também nos espaços de eventos pela região da UEMG. Então, fique atento às
páginas das repúblicas da região, do CA do seu curso, das atléticas e do DA para
não perder as datas dos eventos e onde você poderá comprar seus convites!

GRUPO DE TEATRO TRUPE BOBA
A Trupe Boba é um projeto livre de teatro que nasceu da experiência individual
de cada integrante. Em 2017, Amanda de Freitas Maciel e Mateus Mursa
realizaram performances e intervenções artísticas em eventos na UEMG e em
atividades culturais na cidade de Divinópolis e região. Gustavo Fidelis Campos
foi bolsista e participante do Grupo Teatral da UEMG Divinópolis em 2017 e
realizou performances nos anos anteriores em outros grupos e eventos.
A trupe surge em 2018 com o objetivo de levar à comunidade acadêmica e à
cidade de Divinópolis arte, cultura e diversidade como forma de protesto e
crítica social. A trupe conta com a colaboração voluntária da estudante de
Jornalismo Ariana Coimbra, da estudante de Serviço Social e fotógrafa Sabrina
Brombim, do designer Lucas Galvão e também do produtor audiovisual Michel
Amaral. Além das performances construídas, tem projetos voltados à
comunidade, como grupos de expressão corporal, teatro na Universidade e
oficinas em escolas da rede básica de educação, promovendo oficinas de
palhaçaria e eventos culturais que englobam teatro, música e dança. A
motivação do grupo é construir ambientes mais humanizados, através do
encantamento e do caos gerados pela arte, colocando o dedo na ferida,
retirando os sujeitos atingidos pelo projeto do seu estado de conforto e
acomodação e visando a uma colaboração para microrrevoluções políticas e
sociais.

ESPORTE
Não é preciso ser da Educação Física para se envolver em práticas esportivas. A
prática de exercícios é importante para o bem-estar, a saúde e a integração dos
alunos, desenvolvendo o senso de coletividade e o fortalecimento de vínculos.
Há atividades desenvolvidas na Unidade, como yoga, capoeira e caminhada, que
são ações realizadas em parceria com o NAE. A caminhada, em especial, faz
parte de um projeto de extensão. Além disso, temos as atléticas, que realizam
treinamentos na quadra ou em locais combinados pela equipe e organizam
eventos direcionados às competições esportivas.
Confira nas páginas da atléticas:
Atlética das Engenharias:
facebook.com/atleticauemg
Atlética de Educação Física:
facebook.com/pg/braviosuemg
Atlética de Comunicação Social:
instagram.com/infernaluemg
Atlética da Saúde:
facebook.com/Elch-UEMG-193617357917651

A COMUNIDADE
UNIVERSITÁRIA
Páginas nas redes sociais:
UEMG Unidade Divinópolis
facebook.com/UEMGDivinopolis
UEMG
facebook.com/uemgbr
Diretório Acadêmico – UEMG Divinópolis
facebook.com/dauemgdivi / instagram.com/dauemgdivi
DCE
facebook.com/dceuemg
Empresas juniores
Estruturar Engenharia Júnior (curso de Engenharia Civil)
www.facebook.com/estruturarengenhariajr
ProInova Consultoria Júnior (curso de Engenharia de Produção)
www.facebook.com/ProInovaJr
CAs
Ciências Biológicas
instagram.com/cabiologiauemg
Comunicação Social (Publicidade e Propaganda)
facebook.com/CAPPUEMG/?ref=br_rs / instagram.com/cappuemgdivinopolis

Educação Física (bacharelado)
instagram.com/ca_edfbachareluemg/
Educação Física (licenciatura)
facebook.com/CAEFDIVINOPOLIS
Enfermagem
facebook.com/caueuemg / instagram.com/caue_uemg
Engenharia Civil
facebook.com/caec.uemg
Engenharia da Computação
facebook.com/caecomp.uemg.div / instagram.com/caecompuemg
Engenharia de Produção
facebook.com/CAEPUEMGDivinopolis
Fisioterapia
instagram.com/cafis_uemg
História
facebook.com/cahuemgdivi
Jornalismo
facebook.com/cajornalismouemg
instagram.com/caj_uemg
Letras
instagram.com/calapuemg
Matemática
instagram.com/calm_uemgdiv
Pedagogia
instagram.com/caped.uemg
Psicologia
facebook.com/capsiuemg / instagram.com/capsiuemg
Química
instagram.com/caquimicauemg
Serviço Social
facebook.com/cassuemg/

Viu o(a) e não sabe quem é a pessoa? Quer informações?
Mande um recadinho lá no Spotted:
UEMG
facebook.com/SpottedDivUemg
instagram.com/spotteduemgdivi
UFSJ
facebook.com/ccoufsjoficial
CEFET
facebook.com/cefetdiv/
facebook.com/A3EMecatronica
instagram.com/atleticacefetdivi
LISTA DE TELEFONES DOS SETORES DA UNIDADE
funedi.edu.br/wp-content/uploads/2019/02/lista_de_ramais_fevereiro_2019.pdf
BIBLIOTECA
uemg.br/component/content/article/171-graduacao/proen/biblioteca/343-acervo?Item
id=437
SERVIÇOS DA SECRETARIA ACADÊMICA
Endereço: Avenida Paraná, 3.001, bairro Jardim Belvedere
CEP 35501-170 – Divinópolis (MG)
E-mail: secretaria.divinopolis@uemg.br
Telefone: (37) 3229-3578
divinopolis.uemg.br/alunos/requerimentos
ESTATUTO DA UEMG
http://www.uemg.br/estatuto.php
REGIMENTO DA UEMG
http://www.uemg.br/arquivos/2017/pdf/Rconun2017-374.pdf

DIVERSIDADE
E RESISTÊNCIA
Infelizmente, a UEMG ainda não tem uma Comissão de Direitos Humanos para
criar políticas em relação às denúncias de discriminação e violação de direitos
na Universidade. Essa comissão seria responsável por acompanhar e mapear os
casos de assédio e violência e realizar ações no que tange à segurança, ao
espaço físico e à tecnologia de informação, estudando a violência na Unidade e
na região e criando uma entidade responsável para realizar esse trabalho, como
foi criado na USP (Universidade de São Paulo). Mas, sempre que possível, o
movimento estudantil realiza ações alternativas que suprem minimamente,
como o acolhimento a esses alunos vítimas de violência, realizando campanhas
de conscientização e rodas de conversa informativas. A partir do COCADA – o
congresso dos CAs e do DA da Unidade –, foi criado o grupo do Movimento
Sanfoninha.
O Movimento Sanfoninha tem como compromisso fomentar e facilitar a
organização de movimentos sociais na comunidade acadêmica, prezando pela
unificação dos movimentos étnicos-raciais, feministas, LGBT +, pessoas com
deficiência e outras organizações sociais que, por ventura, surjam com
demandas, assumindo o papel de acolher os alunos e criar espaços de diálogo
que possibilitem a troca de experiência e a criação de ações em conjunto.
Em caso de ocorrências, pedimos que procure os membros do Centro
Acadêmico do seu curso, do DA, do Movimento Sanfoninha ou qualquer veterano.
Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudá-lx!
Para saber mais: facebook.com/movimentosanfoninha

APP ÚTEIS:
Moovit – Nesse aplicativo, você tem acesso aos horários e às melhores rotas de
ônibus para chegar ao seu destino. É só colocar sua localização atual,
preencher o endereço do destino e editar o horário em que você pretende
chegar no local. Feito isso, vão aparecer os números de identificação dos
ônibus que podem levar você até lá. Além disso, o passo a passo indica todos os
pontos de embarque/desembarque pelo caminho, mostrando qual é o ponto
mais próximo do seu destino final. Salva muito!
FaleBus – Esse é o app de uma das companhias de ônibus de Divinópolis, a
Trancid. Nele, é possível fazer a recarga do DiviPass (cartão de passagens) e
verificar os horários de ônibus de todas as linhas da cidade.
iFood – Quem não conhece o famosinho, né?! Esse é clássico e funciona bem
aqui na cidade, atualizado com as promoções e bem útil na hora da fome!
Nas localidades da UEMG:
Aqui na região da Unidade temos bares e restaurantes com preços bem
bacanas, assim como os kits, que são minimercados e outros comércios.
Seguem algumas dicas:
Academia SportFit
Distribuidora de Bebidas Vida Boa
Empório Batista – Tabacaria e Cafeteria
Kavera Cross – Cross Fit
No Fábio Hamburgueria
Nosso Bar e Butiquim
Papelaria Styllus
Restaurante e Cervejaria Universitário
Restaurante Lá em Casa
Restaurante Sabor Mineiro / Divinenem
Texas Hamburgueria & Açaí
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