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MOVIMENTO ESTUDANTIL

Diretório Acadêmico da UEMG Divinópolis
lança “Manual de Sobrevivência dx Calourx”
REPRODUÇÃO

O

que é a UEMG? Onde eu vim
parar? Que cidade é esta? Foi
pensando em buscar respostas para perguntas como estas que
o Diretório Acadêmico da UEMG
Unidade Divinópolis lançou, no começo do semestre letivo, o “Manual de Sobrevivência dx Calourx”.
O manual reúne dicas básicas
sobre o cotidiano da vida universitária, com informações importantes
a respeito de lugares e serviços essenciais que podem facilitar a dia a
dia do novo estudante da Unidade.
“O manual foi pensado com o intuito de ajudar nesse momento de
adaptação na cidade nova e na Universidade, com várias dicas para
aprender a se virar fora da casa dos
pais e a organizar a vida acadêmica.
Para muitos, esse momento é o primeiro contato com a vida universitária. Então, muitas coisas são diferentes mesmo, principalmente
quando estamos numa Universidade pública. É um aprendizado a cada
dia e muitas surpresas”, ressalta a
estudante Vitória Martins, vice-presidente de Organização do Diretório
e responsável pela organização dos
textos do manual.
Além de dicas sobre a rotina acadêmica, o manual traz, entre outros
destaques, contatos de repúblicas e
de comércios localizados próximos
à Unidade. “Espero que eles gostem, e que isso seja aprimorado e
atualizado nos próximos anos, para
continuar ajudando os calouros e as
calouras a criarem uma tradição
universitária para a cidade, com
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novas propostas para oferecer aos
alunos, que serão os futuros profissionais que atuarão na região”, completou Vitória.
A edição do manual contou com
o apoio do movimento estudantil
(centros acadêmicos, empresas ju-

niores e atléticas) e da Assessoria de
Comunicação da Unidade.
O manual está disponível no site
da UEMG Divinópolis, no link
www.funedi.edu.br/wp-content/
uploads/2019/03/manual_de_sobrevivencia_dx_calourx_2019.pdf.

AGENDA
 Eventos de Recepção aos Calourxs 2019

11 de março, às 9h30
Jornalismo
Pedagogia
Psicologia

REPRODUÇÃO

11 de março, às 8h30
Educação Física (bacharelado)
Engenharia Civil
Engenharia da Computação

Novo site
Entrou no ar, no último dia 22 de fevereiro, o novo
site da Universidade (www.uemg.br).
O novo portal, desenvolvido pela Gerência de Informática da Reitoria, em parceria com a Assessoria de
Comunicação, busca apresentar a Universidade, seus
cursos e serviços de forma clara, moderna e funcional.

11 de março, às 13h
Ciências Biológicas
Fisioterapia
12 de março, às 19h
Comunicação Social (Publicidade e Propaganda)
Educação Física (licenciatura)
Enfermagem
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12 de março, às 20h
Engenharia da Computação
Engenharia de Produção
Psicologia
13 de março, às 19h
História
Letras
Matemática
13 de março, às 20h
Pedagogia
Química
Serviço Social
Local: Auditório da UEMG Unidade Divinópolis

EXPEDIENTE

O Diretório Acadêmico da Unidade realizará,
entre os dias 11 e 15 de março, o Integra Calouro.
A programação completa está disponível no link do
evento: https://www.facebook.com/events/
426560191415581/

Exposição
Poderá ser conferida, até o dia 29 de março, em
diversos blocos da UEMG Divinópolis, a exposição de
banneres do Projeto Mulheres Negras, idealizado pela
estudante Cynthia Mara Nunes Garcia (foto), do curso
de Serviço Social da Unidade..
O projeto nasceu em 2016, durante a Conferência
Municipal de Igualdade Racial, realizada em Sete Lagoas
(MG) com o objetivo de dar visibilidade às mulheres negras daquela cidade. “A luta social gerou uma exposição,
composta por mulheres negras que tiveram, em algum
momento, sua trajetória social invisibilizada por diferentes motivos. A escolha das personalidades foi feita
em reunião por conselheiros e conselheiras municipais
de Sete Lagoas, por meio de votação”, explicou Cynthia.
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