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Grupo de estudantes se reúne
semanalmente no projeto Clubinho UEMG
FOTO: ANDRÉ CAMARGOS

R

ealizado por um grupo de estudantes da UEMG Unidade
Divinópolis, o Clubinho
UEMG é aberto a todas as crenças
religiosas. É formado por jovens
universitários que se encontram
semanalmente para discutir a fé
unida à razão.
O grupo foi inicialmente criado
há três anos, com outro formato,
chamado Aliança Bíblica Universitária (ABU), mas, no ano seguinte,
já aderiu ao nome de Clubinho. Os
encontros são sempre abertos a
debates e reflexões sobre um determinado tema e realizam dinâmicas para estimular a interação
com os estudantes. Além disso,
funciona e tem apoio em eventos
como a recepção aos calouros, que
acontece no início dos semestres
letivos da Universidade.
O estudante Gabriel Fonseca, do
8º período de Engenharia de Produção, é o representante do grupo
e ajudou a trazer o Clubinho para a
instituição. “Desde que comecei a
fazer o curso, tenho esse desejo de
abrir algum trabalho na Universidade porque tenho a minha fé
muito firmada e sempre quis compartilhar isso. Então, pensei que
não poderia ser diferente no cotidiano da Universidade”, comenta.
O representante do grupo reforça que uma palavra que resume
bem a UEMG é diversidade, pois há
pessoas de todas as tribos, culturas e crenças. Ele enfatiza, ainda,
que sempre recebeu apoio da Universidade para realizar o projeto,
principalmente por parte do Diretório Acadêmico.

Integrantes do projeto Clubinho UEMG durante encontro realizado
em frente ao bloco administrativo da Unidade

Thalita Cristina, estudante do 7º
período de Psicologia, destaca que
o que mais gosta no Clubinho é saber que ainda existem cristãos
comprometidos em cumprir o “Ide
de Cristo”. “Logo na Universidade,
um lugar de conhecimentos tão
diversos, o Clubinho me fez perceber um lugar onde existe a figura de Deus”, relata a estudante,
que participa do grupo há três
anos.
Para quem tem interesse em
participar do Clubinho, é preciso
comparecer em alguma das reuniões ou entrar em contato com
algum dos representantes, como
o Gabriel, do curso de Engenharia
de Produção, responsável pelo
grupo no turno matutino, ou com

a estudante Isabella Simas, do curso de Engenharia Civil, no período
noturno.
O Clubinho UEMG acontece às
quartas-feiras, às 9h30, em frente
ao bloco administrativo, e às
20h10, em frente à guarita de informações. Novos encontros serão
realizados, em outro formato, chamado de Clubinho Dunamis Pockets, às terças-feiras, às 17h45, na
sala 111 (bloco 1).
Matéria produzida pela estudante
Camila Almeida, do 7º período do
curso de Jornalismo da UEMG Divinópolis, com orientação do professor Carlos Sanchotene e supervisão da Assessoria de Comunicação da Unidade

AGENDA
 4ª Semana de Artes da UEMG Divinópolis

De 1º a 5 de abril
Organização: Diretório Acadêmico da UEMG
Divinópolis
Programação completa: www.facebook.com/
semanadeartesuemg/
 Evento Cuidar

6 de abril, das 8h às 16h, na UEMG Divinópolis
(blocos 3 e 8)
Realização: Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) da
UEMG Divinópolis
Programação completa: http://divinopolis.uemg.br

 Palestra “Dança das emoções”

Com a mestre budista Ven. Zamba Chözom
10 de abril, às 19h, no auditório da UEMG Divinópolis
Entrada gratuita
Mais informações: www.atiling.net
 Feira MOOD

11 de abril, das 9h às 21h, no saguão do bloco
administrativo da UEMG Divinópolis
 Processo Seletivo da Estruturar Engenharia Júnior

Inscrições abertas até 4 de abril
Mais informações: www.facebook.com/
estruturarengenhariajr
 Curso livre “A construção da ética contemporânea”

Ministrado pela professora Sânia Mascarenhas
Às terças-feiras, das 16h30 às 18h30, na sala 310
(bloco 3) – UEMG Divinópolis
Mais informações: (31) 97558-1220 (Lucas)
 Programa Estadual de Assistência Estudantil (PEAES)

EXPEDIENTE

Benefícios oferecidos: moradia, transporte, creche,
alimentação e apoio didático e pedagógico a pessoas
com necessidades educativas especiais
Inscrições: de 1º a 8 de abril
Mais informações: uemg.br

Conselho Universitário
da UEMG decide por
adesão integral ao ENEM
O Conselho Universitário (Conun) da UEMG decidiu pela adesão integral ao Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) como forma de ingresso para os cursos
de graduação da instituição na modalidade presencial.
A decisão ainda será regulamentada, mas já foi aprovada pelos conselheiros na reunião do último dia 13
de fevereiro.
Isso significa que a UEMG, que nos últimos anos
manteve processo seletivo para 50% das vagas e
recrutou os outros 50% por meio do SiSU, não irá mais
promover o vestibular próprio. As turmas para início no
primeiro semestre de 2020 terão como porta de entrada
somente o ENEM.
Candidatos interessados em concorrer a uma das
mais de 6 mil vagas ofertadas nas 20 unidades da UEMG
devem estar atentos ao cronograma divulgado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), responsável pela elaboração e
realização do ENEM. No total, são oferecidas, todos os
anos, vagas em 115 cursos de graduação em 16
municípios de Minas Gerais (Belo Horizonte, Abaeté,
Barbacena, Campanha, Carangola, Cláudio, Diamantina,
Divinópolis, Frutal, Ibirité, Ituiutaba, João Monlevade,
Leopoldina, Passos, Poços de Caldas e Ubá).
Dentre as políticas que ainda serão regulamentadas
está a distribuição das vagas pelo sistema de cotas. Nas
últimas edições, a UEMG destinou metade das vagas
para negros, indígenas, egressos de escola pública e
pessoas com deficiência.
O edital do ENEM foi publicado no último dia 25 de
março. A solicitação de isenção de taxa pode ser feita
entre os dias 1º e 10 de abril. As inscrições serão entre
6 e 17 de maio. As provas serão aplicadas nos dias 3 e
10 de novembro.
O cronograma completo do ENEM pode ser
conferido no site enem.inep.gov.br.
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