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Biblioteca da UEMG Unidade Divinópolis
é reformada e ganha novos espaços
FOTO: ISABELLA MARQUES

A

biblioteca é um importante
espaço para obtenção de conhecimento e desenvolvimento de estudos e pesquisas
dentro das escolas e universidades. Nas estantes, teorias, fórmulas e literaturas diversas se encontram e ampliam a experiência dos
leitores, sobretudo no ambiente
acadêmico.
Pensando na importância deste espaço dentro de uma Universidade, a Biblioteca Professor Nicolaas Gerardus Plasschaert, da
UEMG Unidade Divinópolis, passou
por reformas nos últimos meses.
O espaço foi ampliado, o que proporcionou uma melhor organização dos livros e o recebimento de
novos exemplares.
Outra mudança foi a localização
da sala de estudos individuais, que
antes ficava dentro da biblioteca e
hoje foi para outro local. “A sala de
estudos individuais passou para o
lado de fora. Então, hoje, ela é independente, assim como a sala de
estudos em grupo. Eu acho mais viável para o aluno, porque, em casos quando era necessário fechar
a biblioteca, ele precisaria sair das
salas, e agora o acesso é diferente”, enfatiza a coordenadora da biblioteca, Lorena Jordane de Melo.
Para explicar sobre o funcionamento do local aos frequentadores, foi desenvolvido, em parceria
com a Assessoria de Comunicação
e o Laboratório de TV da Unidade,
um tutorial, como explica a coordenadora: “A gente desenvolveu
um primeiro tutorial com as regras
básicas de funcionamento da bibli-

Estudantes de Psicologia da UEMG Divinópolis durante visita guiada à biblioteca

oteca para ser apresentado, principalmente, na recepção dos calouros e, também, na recepção dos
professores. Ao longo do ano, desenvolveremos outros tutoriais
explicando sobre reserva, renovação e como acessar o Portal de Periódicos Capes”. (O tutorial está
disponível no link http://
www.funedi.edu.br/alunos/tutoriais-biblioteca/.)
Além do tutorial, a biblioteca
realiza visitas guiadas com estudantes de diversos períodos dos
cursos oferecidos na Unidade. A coordenadora diz que esta ação é
muito significativa, pois, por meio
dela, o estudante consegue entender, se localizar e pesquisar dentro da biblioteca.

Biblioteca em Movimento
O projeto Biblioteca em Movimento foi apresentado pela Reitoria a todas as Unidades da UEMG
em janeiro deste ano. O objetivo
do projeto é a troca de livros, revistas e quaisquer publicações que
estejam em suas estantes. É possível deixar e retirar produções, o
que permite uma rotatividade,
troca de conhecimento e experiências literárias diversas. Na Unidade Divinópolis, a estante do projeto está localizada na entrada do
bloco 1.
A biblioteca, que hoje conta
com um acervo de quase 50 mil
exemplares, funciona de segunda
a sexta-feira, das 7h às 22h, no bloco 1 da Unidade Divinópolis.

AGENDA
 Mesa-redonda “Diálogo com (in)visíveis”
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5 de junho, às 18h, no auditório da UEMG Divinópolis
Inscrições: http://bit.ly/2I0zL8N
Promoção: Liga Acadêmica de Saúde Mental Insanos
 Feira MOOD

13 de junho, das 9h às 21h, no saguão do bloco
administrativo da UEMG Divinópolis
 Mesa-redonda “O papel e a atuação dos

pedagogos”
11 de junho, das 8h às 10h, no auditório da UEMG
Divinópolis
Inscrições: https://bit.ly/2HA6ouX
Realização: Coordenação do curso de Pedagogia da
UEMG Divinópolis
 Campeonato de Pontes de Madeira

15 de junho, às 9h, no Teatro de Arena da UEMG
Divinópolis
Promoção: Centro Acadêmico de Engenharia Civil
(CAEC) da UEMG Divinópolis
Mais informações: www.facebook.com/caec.uemg/
 Evento “Ética, pesquisa e extensão: renovando

saberes”
18 de junho, às 18h30, no auditório da UEMG
Divinópolis
Realização: Coordenações Integradas de Ensino,
Pesquisa e Pós-Graduação (CIEPP) e Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP), da UEMG Divinópolis
Mais informações: (37) 3229-3583 (CEP) /
(37) 3229-3579 (CIEPP)
 1º Seminário de Gestão e Gerenciamento de

EXPEDIENTE

Resíduos Sólidos
25 de junho, das 8h às 17h, no auditório da UEMG
Divinópolis
Organização: curso de pós-graduação “lato sensu”
em Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos,
da UEMG Unidade Divinópolis
Mais informações: (37) 3229-3538 (CIEPP)

Inauguração
Com uma vasta programação de atividades culturais aberta à participação da comunidade, foi realizada, no dia 21 de maio, a inauguração da Brinquedoteca do curso de Pedagogia da UEMG Divinópolis.
Ocorreram duas solenidades, no estacionamento de
motos ao lado do bloco 3 da Unidade: uma às 8h30,
voltada para estudantes e professores do curso de
Pedagogia matutino, e outra às 19h30, para alunos e
docentes do curso noturno. Além da coordenadora e
da vice-coordenadora do curso, professoras Dina
Mara Pinheiro Dantas e Gislany Rose Oliveira Nogueira e Santos, respectivamente, participaram dos eventos o diretor acadêmico, professor Fabrizio Furtado
de Sousa, e o vice-diretor acadêmico da Unidade,
professor Rodrigo Fagundes Braga.
Após as cerimônias de abertura, foram realizadas, em salas de aula dos blocos 2 e 3, diversas atividades, entre as quais contação de história,
workshops, oficinas, rodas de conversa, apresentações musicais e uma visita guiada à Brinquedoteca,
que funciona na sala 301 (bloco 3).
O diretor acadêmico da Unidade ressaltou a importância do espaço: "A Brinquedoteca é extremamente importante para a Unidade porque é uma ferramenta de Extensão do curso de Pedagogia. Por ser
itinerante, pode ser levada até as escolas, além de
servir como um laboratório do curso. Este espaço
também servirá como um ponto de encontro entre
estudantes e professores não apenas do curso de
Pedagogia, mas de outros cursos da Unidade que estejam relacionados com as suas atividades."
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