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Mensagem do Reitor

Há cerca de um ano falávamos sobre a nova configuração que a UEMG 
passaria a apresentar após o processo de absorção das Fundações 
Associadas do interior de Minas Gerais.

Com esse cenário já estabelecido, cerca de 21 mil alunos em 16 
cidades, no formato presencial, e em 7 polos, na modalidade a 
distância, passaram a compor a nossa comunidade acadêmica. Ao 
atingirmos estes números de cursos e estudantes, nos encontramos 
hoje entre as maiores instituições públicas de ensino superior de 
Minas Gerais.

A busca coletiva pela construção de um futuro promissor que todos 
almejamos para a nossa Universidade continua pautando nossas ações. 
Nesse sentido, cumprimos várias metas anteriormente estabelecidas e 
instituímos novas que ainda desafiam nossos esforços, demandando 
igualmente nossa constante atenção, dedicação e empenho.

Olhando para os números das inscrições realizadas para o Vestibular 
UEMG 2016, um recorde na história desta jovem Universidade, imagino 



quantos sonhos e esperanças nossa Instituição ajuda a transformar 
em realidade.

Nesse espaço dos sonhos, acreditamos que existam muitos deles 
presentes nas vidas dos nossos estudantes, professores e servidores; 
tão legítimos e verdadeiros, quanto distintos e diversos.

Fica, portanto, o desejo de que cada um desses sonhos se transforme 
em realidade, nas suas mais diferentes e belas características, assim 
como o fazem as obras presentes neste Guia Acadêmico, que traz 
uma seleção das peças que participaram da Exposição dos 70 anos 
da nossa Escola Guignard, em Belo Horizonte.

Aproveitamos o ensejo para desejar que tenhamos todos, professores, 
servidores e estudantes, um ano pleno de conquistas e realizações 
conjuntas.  

UEMG: UNIDADE NA DIVERSIDADE  

Dijon Moraes Júnior

Reitor



Guia Acadêmico

Prezado(a) estudante, seja bem-vindo(a) à UEMG em 2016!

Neste Guia Acadêmico você encontrará informações iniciais sobre 
o funcionamento da Universidade, que muito o(a) ajudarão em sua 
trajetória na Instituição. 

Para informações mais detalhadas, procure sempre os setores indicados 
pelo Guia e também acesse frequentemente a página da Universidade.

A UEMG tem satisfação em recebê-lo(a) como parte integrante de 
sua história. Desejamos que, coletivamente, possamos contribuir 
para a criação de novos saberes e a vivência de um exitoso percurso 
acadêmico.

Prof.ª Cristiane Silva França

Pró-reitora de Ensino



Unidades Acadêmicas

• Escola de Design (Campus BH)

• Escola Guignard (Campus BH)

• Escola de Música (Campus BH)

• Faculdade de Educação (Campus BH)

• Faculdade de Políticas Públicas (Campus BH)

• Abaeté (Divinópolis)

• Barbacena

• Campanha

• Carangola

• Cláudio

• Diamantina

• Divinópolis



• Frutal

• Ibirité

• Ituiutaba

• João Monlevade 

• Leopoldina

• Passos

• Poços de Caldas (curso fora de sede)

• Santa Vitória (curso fora de sede)

• Ubá



POLOS EaD

• Buritis

• Corinto

• Ipanema

• Frutal

• Nanuque

• Taiobeiras

• Ubá
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• Formas de ingresso na UEMG 
Atualmente, existem quatro formas de ingresso na UEMG. São elas: 

1. Vestibular: Conforme calendário da Universidade. Consultar: http://
www.uemg.br/processo_seletivo.php.  

2. SiSU: Consultar a página do MEC (http://www.sisu.mec.gov.br/) e 
da UEMG (http://www.uemg.br/processo_seletivo.php).

3. Transferência: Processo destinado aos interessados que já estejam 
matriculados em cursos da UEMG e/ou em outras instituições de ensino 
superior. Consultar calendário acadêmico, edital e outras informações 
na página da Universidade (http://www.uemg.br/processo_transf.php). 

4. Obtenção de Novo Título: Processo destinado aos interessados 
que já possuem diploma de curso superior de graduação. Consultar 
calendário acadêmico, edital e outras informações na página da 
Universidade (www.uemg.br/processo_novo.php). 
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• Matrícula 
Ao ingressar na UEMG, você efetua a sua matrícula e adquire um 
Registro Acadêmico. Estudante, a matrícula é de sua responsabilidade 
e sua renovação deve ser feita a cada semestre letivo, nos períodos 
fixados pelo Calendário Acadêmico da Universidade. 

Através do Sistema Acadêmico, você poderá acessar, via internet, 
informações sobre sua vida acadêmica – dados pessoais, histórico 
escolar, situação no curso, ocorrências acadêmicas, sugestões para 
matrícula, estrutura curricular do curso, horário e oferta de disciplinas 
– além de utilizá-lo para renovar sua matrícula semestralmente. 

Importante: É proibido ao estudante ocupar 2 (duas) vagas 
simultaneamente em instituições públicas de ensino superior, conforme 
a Lei Federal n.º 12.089 de 11 de novembro 2009.  

• Rematrícula 
A rematrícula consiste no reingresso do estudante que perdeu o seu 
Registro Acadêmico e deseja retornar à Universidade. (Consulte o 
Regimento Geral da UEMG: http://www.uemg.br/ensino_doc.php).
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• Desligamento da Universidade
Será cancelado e arquivado o registro acadêmico do estudante que 
se encontre em uma das seguintes situações:

I – não efetivar sua matrícula dentro do prazo;

II – for infrequente em todas as disciplinas em que esteve matriculado 
no semestre ou período, desde que a perda de frequência não tenha 
sido causada por aplicação de pena de suspensão;

III – apresentar rendimento global insuficiente em três semestres ou 
períodos consecutivos, conforme critérios estabelecidos pelo Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão;

IV – ultrapassar o tempo máximo de integralização do curso, não 
computados os períodos de trancamento total da matrícula.

• Limite para integralização dos cursos
O limite de integralização é o tempo máximo que o estudante dispõe 
para a conclusão do curso, excluído o período de trancamento. É 
definido pelo Projeto Pedagógico do curso, e essa informação poderá 
ser obtida junto à Coordenação de Curso. 
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• Trancamento de matrícula
Entende-se por trancamento de matrícula a interrupção parcial ou 
total das atividades escolares, a pedido do estudante, de maneira 
formalizada na Secretaria Acadêmica. Para outras informações, consulte 
as Resoluções COEPE/UEMG n.º 132/2013 e n.º 85/2010 (http://
www.uemg.br/resolucoes.php) e procure a Secretaria Acadêmica 
de sua Unidade.

• Dispensa de disciplina
Para requerer a dispensa de disciplina o(a) estudante deverá 
informar-se junto à Secretaria Acadêmica de sua unidade sobre os 
procedimentos, documentos necessários, prazos, etc. A frequência às 
aulas da(s) disciplina(s) para a(s) qual(quais) foi(foram) solicitada(s) 
a dispensa só pode ser interrompida a partir do deferimento do 
pedido. Para outras informações, consulte a Resolução CEPE/UEMG 
nº32/2003 (http://www.uemg.br/resolucoes.php).
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• Frequência às aulas
A frequência às aulas é obrigatória e não há abono de faltas, conforme 
o Regimento da UEMG:

Art. 35 - É obrigatório o comparecimento do(a) estudante às aulas 
e às demais atividades previstas no § 1.º do art. 7.º.

Parágrafo único - O(A) estudante que não tiver frequentado pelo 
menos setenta e cinco por cento das atividades escolares programadas 
estará automaticamente reprovado(a).

Obs.: estudantes dos cursos a distância deverão se informar junto à 
Coordenação do curso sobre os critérios de frequência. 

• Justificativa de faltas
Caso você tenha que se ausentar das aulas, deverá justificar as faltas 
preenchendo formulário próprio na Secretaria Acadêmica de sua 
Unidade, bem como anexando o atestado que comprove a razão das 
faltas às aulas, até 48 horas a partir do afastamento. 
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Obs.: Essa situação só existe para os cursos presenciais. Estudantes 
dos cursos a distância deverão entrar em contato com a Coordenação 
do Curso para obterem informações a respeito.

A justificativa de faltas não as abona, mas permite a possibilidade 
de realização de atividades avaliativas em outra data.

• Regime especial
Você tem direito a requerer regime especial na Secretaria Acadêmica 
nos casos de licença maternidade, doença que exija afastamento 
prolongado e serviço militar. Durante a vigência dessa excepcionalidade, 
você, estudante, deverá apresentar trabalhos de natureza individual 
e prestar avaliações, devendo manter contato frequente com os 
professores e com a Coordenação do Curso, de forma a cumprir as 
atividades solicitadas. 
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• Rendimento escolar
A avaliação do rendimento escolar é feita em cada disciplina em função 
do aproveitamento verificado em provas e trabalhos decorrentes das 
atividades exigidas do(a) estudante. Ela é feita por pontos cumulativos 
de zero (0) a cem (100). Nenhuma avaliação parcial do aproveitamento 
pode ter valor superior a quarenta (40) pontos e a pontuação mínima 
exigida para a aprovação na UEMG é de 60 (sessenta) pontos.

• Revisão de provas
Ao estudante é assegurado o direito de revisão de provas e trabalhos 
escritos, desde que requerida no prazo estipulado pela Unidade 
Acadêmica. Essa revisão deverá ser feita, preferencialmente, na 
presença do(a) estudante.

• Avaliação de 2ª oportunidade
Você tem direito à avaliação de 2ª oportunidade, caso não tenha 
atingido 60 (sessenta), dos 100 (cem) pontos distribuídos para a 
disciplina no semestre, e não tenha sido reprovado por faltas. Para 
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mais informações, procure a Secretaria Acadêmica de sua Unidade. 
(LDB 9394/96 art.12 inciso V)

• Atividades Complementares
As atividades complementares são componentes curriculares 
enriquecedores, que visam à flexibilização do currículo, possibilitando 
ao estudante definir uma direção na construção de seu percurso de 
formação. Parte integrante da formação acadêmica, seu cumprimento 
é obrigatório, quando previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

• Estágio Curricular Supervisionado
O estágio é componente curricular supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa ao aprendizado de competências 
próprias da atividade profissional e à contextualização curricular. Parte 
integrante da formação acadêmica, seu cumprimento é obrigatório, 
quando previsto no PPC. 
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• ENADE
O ENADE é um dos processos de avaliação do SINAES, que tem por 
objetivo a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de 
Graduação. De acordo com a Lei Federal N.º 10.861 de 14/04/2004, 
o ENADE é componente curricular obrigatório. No ano de realização 
do ENADE, portanto, a regularidade do estudante com o Exame é 
indispensável para a conclusão do curso. 

• Conclusão de curso
Você conclui seu curso superior após a integralização de todos os 
componentes curriculares – obrigatórios, optativos e outros – e após 
participar do Exame Nacional de Desempenho de Estudante (ENADE), 
quando for o caso.

É vedada a Colação de Grau a estudantes que não tenham integralizado 
seu curso, conforme Resolução CONUN nº 241/2011 (www.uemg.
br/resolucoes.php). 
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• Programas de graduação 

A. PET

O Programa de Educação Tutorial – PET (vinculado à Secretaria 
da Educação Superior – SESu/MEC) é destinado a corroborar com 
grupos de aprendizagem tutorial por meio de concessão de bolsa 
de iniciação científica aos estudantes de graduação. As ações 
visam a indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e extensão 
possibilitando aos estudantes, sob orientação de um professor tutor, 
ampliar experiências em sua formação acadêmica. A UEMG, desde 
2013, atua com o Grupo PET/FaE/CBH através do projeto: “Educação 
das Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil” (http://www.uemg.
br/ensino_pet.php). 

B. PIBID

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) é uma 
proposta de valorização dos futuros docentes durante seu processo 
de formação. Tem como objetivo o aperfeiçoamento da formação 
de professores para a educação básica e a melhoria de qualidade 
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da educação pública brasileira. Para saber mais informações sobre 
o PIBID/UEMG (Blogs, Editais, Projeto Institucional e Subprojetos, 
etc), acesse o nosso site (http://www.uemg.br/ensino_pibid.php ou 
http://pibid.uemg.br/). 

C. Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional e Internacional

O Programa de Mobilidade Acadêmica possibilita a estudantes de 
Instituições de Ensino Superior brasileiras, através de intercâmbio 
nacional e/ou internacional, trocar experiências acadêmicas visando 
o seu enriquecimento cultural e científico. Consulte as instituições 
conveniadas na página da Universidade (www.uemg.br/convenios.
php). 

Para mais informações, pesquise no site da UEMG as páginas 
do Programa Ciências sem Fronteiras (www.uemg.br/csf.php) e 
da Assessoria de Relações Internacionais (http://www.uemg.br/
internacional.php). Consulte também os portais da CAPES (www.
capes.gov.br) e do CNPq (www.cnpq.br).
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• Extensão na UEMG
Para se informar sobre as atividades de extensão da UEMG e conhecer 
as formas de participação, procure a Coordenação de Extensão da 
sua Unidade e acesse a página da Extensão no link www.uemg.br/
extensao3.php.  

A.  Programa de Extensão da UEMG – PAEx

O PAEx é um programa destinado a apoiar o desenvolvimento de 
Projetos de Extensão, através da concessão de bolsas, com a finalidade 
de contribuir com a formação dos(das) estudantes de graduação, por 
meio da participação em ações de natureza extensionista. O edital do 
PAEx é lançado anualmente, no mês de fevereiro, na página da UEMG.

• Pesquisa na UEMG
Para se informar sobre as atividades de pesquisa na UEMG e 
conhecer as modalidades de participação, procure a Coordenação 
de Pesquisa na sua Unidade e acesse também a página da pesquisa 
no link: www.uemg.br/pesquisa.php. As modalidades de bolsas são: 



22

Iniciação Científica (PIBIC), Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação (PIBITI), Iniciação Científica nas Ações Afirmativas (PIBICAF), 
Iniciação Científica Júnior (BIC JÚNIOR, FAPEMIG, PAPq e BPO).

• Pós-Graduação
Após concluir sua graduação, seja por bacharelado, licenciatura ou 
curso tecnológico, você pode dar continuidade a seus estudos em 
cursos de pós-graduação ofertados pela UEMG. A Universidade possui 
cursos de pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado em 
Design, Mestrado em Artes, Mestrado em Educação e, pela Redemat, 
Mestrado e Doutorado em Engenharia de Materiais) e vários cursos 
de Pós-Graduação Lato Sensu. Para mais informações, procure a 
Coordenação de Pós-Graduação da sua Unidade ou acesse a seção 
de cursos na página da pós-graduação (http://www.uemg.br/pos_
unidades.php). 
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• Semana UEMG e Seminário de Pesquisa e 
Extensão
Dois eventos importantes de divulgação da produção da extensão, da 
pesquisa e do ensino da Universidade, envolvendo a participação de 
estudantes e professores.  A Semana UEMG é um evento bianual e 
terá sua 5ª edição em 2017. Já o Seminário de Pesquisa e Extensão 
será realizado nos dias 09, 10 e 11 de novembro. Outras informações 
e a programação estarão oportunamente no site da Universidade 
(www.uemg.br).  

• Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE
O NAE tem como principal objetivo o apoio aos estudantes dos 
cursos de graduação da UEMG, contribuindo para sua integração 
psicossocial, acadêmica e profissional, bem como facilitando-lhes a 
permanência na Universidade e a conclusão do curso de graduação. 
Também dissemina informações diversas e conta com programas e 
projetos vinculados ou em interface. Para mais informações, acesse 
a página www.uemg.br/nae.php. 
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• Representação estudantil
Os(As) estudantes da UEMG têm direito a representação em todos 
os Órgãos Colegiados em que se delibera sobre a vida acadêmica 
estudantil. Consulte o  Estatuto na página www.uemg.br/ensino_doc.
php.

• Órgãos colegiados da UEMG
Na Universidade, existem diferentes órgãos colegiados: Colegiado de 
Curso;  Conselho Departamental; Assembleia Departamental; Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE); Conselho Universitário 
(CONUN); Conselho Curador.

Em todos eles, a representação estudantil está assegurada 
estatutariamente. 

O Colegiado de Curso é a 1ª instância que toma as decisões sobre 
os cursos de graduação. Para mais informações sobre atribuições, 
funcionamento e composição, consulte o Estatuto da Universidade 
na página (www.uemg.br/ensino_doc.php). 
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• Dia letivo
Considera-se dia letivo aquele em que professores e estudantes 
desenvolvem atividades de ensino-aprendizagem, de caráter 
obrigatório. 

• Seguro de estudantes
Os(As) estudantes regularmente matriculados e frequentes na UEMG 
estão devidamente segurados em caso de imprevistos na participação 
de aulas práticas, pesquisa, extensão e em diversas atividades 
acadêmicas, Saiba mais informações sobre o seguro de estudantes 
da UEMG (http://www.uemg.br/ensino_estagio_legislacao.php).

• Biblioteca
Visite a biblioteca para cadastrar-se no sistema. A partir do cadastro, 
você poderá realizar reservas, consultas e empréstimos. Para outras 
informações, compareça à biblioteca de sua Unidade e acesse a 
página www.uemg.br/biblioteca.php. 
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Lembrete:
Em virtude de mudanças na legislação, do processo de flexibilização 
curricular em curso na Universidade e do processo de revisão do 
Regimento Geral da UEMG, algumas das normatizações aqui 
anunciadas poderão sofrer alterações no decorrer do ano. Fique 
atento(a) e consulte sempre o portal da Universidade para se manter 
atualizado.

Consulte sempre os informativos no portal da UEMG.



Calendário anual e 
acadêmico 2016
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Amílcar de Castro, 
sem título, 1990

ponta seca, 
56,7 x 76,5 cm

 Janeiro 2016
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

01 - Confraternização Universal
04 - Início do ano escolar
07 - Feriado Municipal (Carangola)
18 a 22 - Matrícula de calouros - 1ª chamada
25 a 27 - Matrícula de calouros - 2ª chamada
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08 a 10 - Carnaval
15 a 17 - Inscrição: Processo Seletivo de 
Transferência e Obtenção de Novo Título

15 a 26 - Matrícula online

Álvaro Apocalypse, 
“Rosto”, 1968 
litografia, 
35 x 25 cm

 Fevereiro 2016
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29
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 Março 2016
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Chanina, 
sem título, s/d 

monotipia,
22,7 x 27,7 cm 

01 - Feriado Municipal (Ibirité)  |  Início do semestre letivo
02 a 04 - Inscrição para vagas remanescentes de disciplinas 
eletivas, optativas e isoladas
07 a 31 - Revalidação de diplomas de pós-graduação 
expedidos por instituições estrangeiras
19 - Feriado Municipal (Ituiutaba)
23 - Data-limite para trancamento e dispensa de disciplinas
24 a 27 - Recesso - Semana Santa
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 Abril 2016
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

21 a 23 - Recesso | Feriado Nacional - Tiradentes 
27 - Feriado Municipal (Leopoldina) 

29 - Feriado Municipal (João Monlevade)

Sara Ávila,
sem título, 1972
lápis sanguínea, 
27,8 x 35,6 cm
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 Maio 2016
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

01

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

01 - Feriado Nacional - Dia do Trabalhador
14 - Feriado Municipal (Passos)
26 a 28 - Recesso - Corpus Christi

Orlando Castãno, 
sem título, 1978

grafite, 
28 x 34 cm 
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 Junho 2016
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

01 - Feriado Municipal (Divinópolis)
13 - Feriado Municipal (Abaeté, Campanha e Diamantina)

27 a 30 - Pré-matrícula de veteranos

Vicente Sgrécia, 
sem título, 1968 
xilogravura, 
33 x 48 cm
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 Julho 2016
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

01 - Pré-matrícula de veteranos
03 - Feriado Municipal (Ubá)
04 a 06 - Inscrição - Processo Seletivo de Transferência 
e Obtenção de Novo Título
09 - Fim do semestre letivo
14 - Feriado Municipal (Abaeté)
16 - Feriado Municipal (Frutal)
18 a 29 - Matrícula online

Fátima Pena, 
sem título, 1985 

aquarela, 
25 x 35 cm



35

Lotus Lobo, 
sem título,1983
litografia, 
30,9 x 25,9 cm

01 - Início do semestre letivo
02 a 05 - Inscrição para vagas remanescentes 

de disciplinas eletivas, optativas e isoladas
06 - Feriado Municipal (Passos)

14 - Feriado Municipal (Barbacena)
15 - Feriado Municipal (Belo Horizonte e Ituiutaba)

24 - Data-limite para trancamento e pedido 
de dispensa de disciplinas

30 - Feriado Municipal (Cláudio)

 Agosto 2016
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
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 Setembro 2016
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Lúcio Cláudio Weick, 
“Paisagem Humana”, 1963 

pincel atômico, 
47,8 x 66,2 cm

05 a 07 - Recesso | Feriado Nacional - Independência do Brasil
15 - Feriado Municipal (Barbacena)
16 - Feriado Municipal (Ituiutaba)
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Eduardo de Paula, 
sem título, 1959 
nanquim e aquarela, 
47,1 x 32,5 cm

 02 - Feriado Municipal (Campanha)
04 - Feriado Municipal (Frutal)

10 a 15 - Recesso
15 - Dia do Professor

28 - Feriado móvel: Dia do Servidor Público

 Outubro 2016
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31
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Sara Ávila, 
sem título, 1968

litografia, 
49,3 x 34,9 cm

 Novembro 2016
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

02 - Feriado Nacional - Finados
09 - Feriado Municipal (Poços de Caldas) 
09 a 11 - 18º Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão  
14 e 15 - Recesso | Feriado Nacional - Proclamação da República
27 - Feriado Municipal (Ibirité)
28 a 30 - Pré-matrícula de veteranos
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Dezembro 2016
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Amílcar de Castro, 
sem título, 1997
nanquim, 
50,2 x 69,5 cm

01 e 02 - Pré-matrícula de veteranos
08 - Feriado Municipal (Belo Horizonte, 

Cláudio e Divinópolis)
13 - Feriado Municipal (Carangola)

14 - Término do semestre letivo
25 - Feriado Nacional - Natal
31 - Término do ano escolar



Exposição 70 anos da Escola 
Guignard
Não tendo partido de uma linha curatorial 
pré-estabelecida que resultasse explicitada 
por nossas escolhas, nem com as premissas 
dadas de um espaço já definido, a não ser, 
como hipótese, a galeria da Escola Guignard, 
iniciamos nossas prospecções nas camadas 
do acervo que hoje contém mais de 900 obras 
de arte. Desvencilhados  da necessidade de 
contar uma história pautada em nomes ou 
referências técnico-didáticas, não pretendemos 
estabelecer um cânone. De nada adiantará a 

visão historicista da arte se não existir diálogo renovado com os observadores a 
cada tempo. Caberá a eles o mérito de uma contribuição genuína à atualização 
do sentido dessas obras, muito menos que a nós, curadores.

Prof. Renato Madureira
Prof. Paulo Amaral 

Obras apresentadas na Exposição 70 anos da Escola Guignard - 2014/2015, 
pertencentes ao Acervo Artístico e Museológico da instituição.
Fotos: Samuel Martins • Criação Guia Acadêmico UEMG 2016 | ASCOM
Texto e Revisão: PROEN/ASCOM

Alberto da Veiga Guignard, 
“Retrato de Paul Verlaine”, s/d, grafite 
e lápis sanguínea, 32 x 23,5 cm



Farnese de Andrade,  sem título, 1947  

grafite,  48 x 37,4 cm

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS UEMG
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