INFORMATIVO INTERNO DE DIVULGAÇÃO
ACADÊMICA DA UEMG UNIDADE DIVINÓPOLIS
Nº 7  31 de outubro a 27 de novembro de 2017

PUBLICAÇÃO

Professor da UEMG Divinópolis organiza
livro sobre temática ambiental
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O

lhar Ambiental – Centro-Oeste
de Minas Gerais” é o título do
livro organizado pelo professor Adriano Guimarães Parreira, da UEMG
Divinópolis, e que teve a colaboração de outros professores da Unidade, além de professores e pesquisadores da Universidade Federal de São
João del-Rei (UFSJ) – Campus CentroOeste e da Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) – Unidade Pitangui.
O objetivo principal do livro é disseminar as informações referentes
às questões ambientais da região,
além de despertar o interesse e fomentar a pesquisa com enfoque na
temática ambiental. E os temas tratados no livro são variados e perpassam por diferentes aspectos da área
ambiental, como agricultura famili“

ar, educação ambiental, tratamento de resíduos, biodiversidade e qualidade da água, entre outros.
Adriano conta que a ideia do livro surgiu a partir do desenvolvimento de alguns trabalhos de pesquisa,
quando foi percebido que não havia
uma obra na região com esta perspectiva técnico-científico voltada
para a temática ambiental. E, a partir desta percepção, o professor convidou outros profissionais da UEMG
Divinópolis e das outras instituições
já citadas a participarem da iniciativa. “De posse dos textos enviados,
foi realizada uma criteriosa seleção
com base naqueles que se relacionavam diretamente com a temática
e proposta apresentadas”, explica.
A publicação permite uma melhor avaliação dos problemas ambi-

entais e apresenta alternativas aplicáveis à realidade da região, conforme exemplifica o professor Adriano:
“O livro poderá auxiliar no que se
refere a intervenções e estratégias
de educação ambiental, por exemplo, possibilitando, ainda, subsidiar
com maiores informações a visão
crítica dos moradores locais”.
Esta primeira edição do livro é
composta por 10 capítulos, distribuídos em 156 páginas, e foi publicada pelo selo Artigo A, da Editora
Gulliver, com o apoio da Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração
(CBMM), de Araxá. Está prevista
para ser publicada, em breve, uma
2ª edição do livro, revista e ampliada. A obra será entregue, ainda neste ano, para 50 escolas públicas da
região Centro-Oeste de Minas Gerais.
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AGENDA
 2ª Encontro de Psicopedagogia da Região

Centro-Oeste de Minas Gerais
Tema: “Unindo as pontas: as teorias nas práticas
psicopedagógicas clínica e institucional”
O público-alvo do evento são psicopedagogos/as;
pedagogos/as; professores/as; estudantes de pósgraduação em Psicopedagogia; psicólogos/as; alunos
de graduação em Pedagogia e demais licenciaturas;
estudantes de graduação em Psicologia; e educadores
em geral
25 de novembro, a partir das 8h40
Auditório da UEMG Unidade Divinópolis
O encontro está sendo promovido em parceria entre
o curso de pós-graduação em Psicopedagogia Clínica
e Institucional da UEMG Unidade Divinópolis e o
Centro de Estudos Psicopedagógicos Alicia Fernández
(CEPpAF), também de Divinópolis
Programação completa: www.funedi.edu.br/
participe-23/
 3ª Semana Acadêmica do curso de Fisioterapia

da UEMG Unidade Divinópolis
De 27 a 29 de novembro
UEMG Unidade Divinópolis
Investimento: R$ 15,00 (para as palestras) e
R$ 40,00 (para minicursos e workshops)
Inscrições e informações: 6º período do curso
O evento contará com minicursos, palestras,
workshops e apresentações de diversos profissionais
A programação completa está disponível no link
www.funedi.edu.br/confira-a-programacaocompleta/
 2ª Semana Acadêmica do curso de Educação Física

EXPEDIENTE

(bacharelado) da UEMG Unidade Divinópolis
Tema: “Educação Física: ciência e profissão”
De 27 a 30 de novembro
UEMG Unidade Divinópolis
Durante o evento, estão programadas diversas
atividades, como palestras e mesas-redondas
O destaque na programação é o evento Saúde na
Praça, agendado para o dia 30 de novembro, às 7h30,
na praça da Bíblia (próximo à UEMG Divinópolis)

Reunião
O diretor administrativo da UEMG Divinópolis, professor Tiago de Morais Faria Novais (à direita), e o coordenador do curso de Química da Unidade, professor Carlos Alexandre Vieira (à esquerda), se reuniram, no último dia 10 de novembro, com o presidente do Conselho Regional de Química de Minas Gerais (CRQ-MG),
professor Wagner José Pederzoli, para discutir a possibilidade de instalação, em 2018, de uma delegacia do
Conselho na Unidade. “A delegacia permitirá maior contato dos profissionais da Química de Divinópolis e da
região do Centro-Oeste Mineiro com o Conselho. Teremos também a oportunidade de oferecer estágios para
os nossos alunos e integrá-los cada vez mais com a entidade legisladora”, ressaltou o professor Carlos.

Clínica de tênis
Em parceria com a Academia Espaço Tênis II,
o curso de Educação Física (bacharelado e licenciatura) e a Coordenação de Extensão da UEMG
Unidade Divinópolis promovem, no 25 de novembro, uma clínica de tênis. Estão abertas inscrições
para dois horários: das 8h às 9h e das 9h às 10h.
Serão oferecidas 15 vagas para cada horário.
Mais informações: (37) 3229-3538 (CIEPP).
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