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Centro de Memória da UEMG Divinópolis
participa da Semana Nacional de Museus
REPRODUÇÃO

O

Centro de Memória Professora Batistina Corgozinho
(Cemud), da UEMG Unidade
Divinópolis, participa, entre os
dias 6 e 18 de maio, da 17ª Semana
Nacional de Museus. O evento
acontece, anualmente, para celebrar o Dia Internacional dos Museus
(18 de maio). Nesse período, os
museus brasileiros são convidados
pelo Instituto Brasileiro de Museus
(Ibram) a desenvolver uma programação especial em torno do tema
proposto. Nesta edição, será abordado o tema “Museus como núcleos culturais: o futuro das tradições”. O objetivo da Semana é promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, aumentar o público visitante e intensificar a relação
dos museus com a sociedade.

A programação do Centro de
Memória durante a Semana de Museus deste ano é bastante diversificada e rica, contando com oficinas de educação patrimonial, visitas guiadas, exposições e apresentações de teatro, música e
grupos culturais. Uma das principais atrações é a parceria com a
DivinaExpo, que apresentará uma
exposição sobre a trajetória dessa festa, que é um patrimônio local e regional.
A abertura da Semana de Museus na UEMG Divinópolis será realizada no dia 6 de maio, às 19h, no
Teatro de Arena da Unidade, e contará com a participação de congadeiros de Bom Despacho e violeiros de Divinópolis. Entre os destaques da programação, estão as ex-

posições “Vem que é dia de festa”,
sobre a Festa do Reinado de Bom
Despacho, realizada há 180 anos, e
“O semeador de escolas”, que mostra a trajetória política e pessoal do
engenheiro, ex-prefeito e ex-secretário de Educação e Cultura de Divinópolis Luiz Fernandes de Sousa.
O interessado em participar da
Semana de Museus deve acessar o
link https://memoriauemg.
vpeventos.com, criar um perfil e cadastrar-se nas atividades, que são
gratuitas e abertas à participação da
comunidade. Os eventos serão realizados nos blocos 4 e 5 e no Teatro
de Arena da Unidade. A programação completa das atividades pode
ser conferida no link http://www.
emredes.org.br/mostra-noticia.
php?id=70.

AGENDA
 Curso de Cálculo Estrutural

 Feira MOOD

8 e 9 de maio, das 9h às 21h, no saguão do bloco
administrativo da UEMG Unidade Divinópolis
 21ª Semana Acadêmica de Enfermagem

Comemoração dos 20 anos do curso de Enfermagem
da UEMG Unidade Divinópolis
Tema: “Os desafios da Enfermagem para a prática
com equidade”
De 13 a 17 de maio, na UEMG Unidade Divinópolis
Promoção: Centro Acadêmico de Enfermagem
(CAUE)
Programação completa e Edital sobre as inscrições
para apresentação de trabalhos de caráter
científico a serem expostos durante o evento:
http://divinopolis.uemg.br/
 1º Congresso de Jornalismo da UEMG Frutal

Tema: “A transformação do Jornalismo no século
XXI”
De 14 a 16 de maio, na UEMG Unidade Frutal
Mais informações: www.facebook.com/
conjoruemg/
 Plantão Psicológico

EXPEDIENTE

Serviço Escola do curso de Psicologia da UEMG
Unidade Divinópolis
Público: estudantes e comunidade de Divinópolis
Contato: (37) 3229-3588

FOTO: ANDRÉ CAMARGOS

Professor Tiago Novais
5 e 11 de maio, das 8h às 12h, na UEMG Unidade
Divinópolis (sala 513 – bloco 5)
Valor: R$ 60,00
Informações e inscrições: (37) 99130-3630 (Caio)
Realização: Estruturar Engenharia Júnior, empresa
júnior do curso de Engenharia Civil da UEMG
Unidade Divinópolis
Mais informações: www.facebook.com/
estruturarengenhariajr
Reunião
Foi realizada, no último dia 22 de abril, na sala de
reuniões do bloco administrativo da UEMG Divinópolis, uma reunião com o deputado estadual Cleitinho Azevedo e o vereador Roger Viegas. O convite
para o encontro partiu do Diretório Acadêmico da
UEMG Divinópolis (Chapa Avante) e contou com a participação da Diretoria e da Vice-Diretoria Acadêmicas
da Unidade.
Entre as pautas discutidas durante a reunião, estão a realização de concurso para docentes da Unidade, a atual situação precária dos laboratórios e a criação de uma faixa de pedestre elevada e de um restaurante universitário, entre outras necessidades da
Unidade.
“O objetivo da reunião foi conseguir representatividade na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o
que inclui a busca por melhoria no orçamento da UEMG
como um todo. Aproveitamos a oportunidade e entregamos um ofício com a sugestão da criação de um
restaurante universitário, que tem a proposta de ser
um espaço multiúso. O movimento estudantil tem
muito a oferecer para a comunidade local, porém algumas coisas nos impossibilitam por não termos nenhum apoio do poder público. Mas seguimos na luta
por uma universidade pública e de qualidade! A UEMG
resiste!”, comentou Pedro Medeiros, estudante do
curso de Engenharia Civil da Unidade e presidente de
Finanças do Diretório Acadêmico.
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