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MOVIMENTO ESTUDANTIL

Nova gestão do Diretório Acadêmico da
UEMG Unidade Divinópolis é empossada
FOTO: ANDRÉ CAMARGOS

F

oi empossada, durante evento realizado no dia 11 de junho, a nova gestão (2019/2020)
do Diretório Acadêmico da UEMG
Unidade Divinópolis. A posse ocorreu na Sala de Convivência do Diretório, localizada no bloco 4, e
contou com a presença de integrantes da gestão anterior e da chapa
Transparência, que venceu as eleições realizadas no último dia 23 de
maio. A chapa obteve 64,4% dos
votos, contra 33,5% da chapa 1 (Base
Forte). 1.099 estudantes votaram no
processo eleitoral. Foram registrados, também, 1,6% de votos nulos
e 0,4% de votos rasurados.
Conheça os integrantes da nova
gestão:
Integrantes da nova gestão do Diretório Acadêmico da UEMG Unidade Divinópolis

– Paulo Mata (Engenharia de Produção) | Presidência
– Vanessa Ayres Tibiriçá (Psicologia)
| Vice-Presidência de Organização
– Luiz Henrique Gonçalves Souza
(Psicologia) | Vice-Presidência de
Finanças
– Isabela Brant Lopes Leite (Pedagogia) | Vice-Presidência de Ensino, Pesquisa e Extensão
– Victor Rocha Carvalho (Engenharia Civil) | Vice-Presidência de
Esportes
– Taíres Aparecida Souza Miranda
(Psicologia) | Vice-Presidência de
Assistência Estudantil
– Beatriz Flôres dos Reis (Jornalismo)
| Vice-Presidência de Comunicação
– Mariane Amélia Guimarães (História) – Vice-Presidência de Cultura
– Victor Pierre de Sousa Paiva (Letras)
| Vice-Presidência de Diversidade

As principais metas da nova gestão são as seguintes:
– realizar, pelo menos, uma assembleia estudantil por mês, com
prestação de contas do andamento das ações desenvolvidas e das
movimentações de caixa;
– criar canais de diálogo permanente com os movimentos estudantis organizados da Unidade,
além da criação de instâncias abertas à participação direta da comunidade acadêmica;
– realizar, ainda em 2019, o 2º
CONUEMG;
– cumprir o calendário acadêmico e cultural já desenvolvido pelas
gestões anteriores, como recepção
de calouros, competição de calouros, Semana de Artes, festa junina,

festa de encerramento, COCADA,
Mostra de Profissões, entre outros
eventos;
– e implantar uma plataforma
de acesso e transparência estudantil: prestação de contas, ouvidoria,
estatutos, apresentação dos movimentos, contato de docentes e órgãos no geral, calendário, atas, mapa
didático da UEMG e suas funções.
Saiba mais sobre o Diretório
Acadêmico da UEMG Unidade Divinópolis:
Local de funcionamento | sala 413
(bloco 4)
E-mail | da.divinopolis@uemg.br
Facebook | www.facebook.com/
dauemgdivi
Instagram | @dauemgdivi

AGENDA
 2º Seminário de Redução de Danos

Tema: “Debate sobre a erva”
1º e 2 de julho, das 8h20 às 22h, no auditório da
UEMG Divinópolis
Promoção: Nave RD (coletivo de redução de danos
no contexto de festas e festivais de música
eletrônica)
Mais informações: www.facebook.com/rdnave
 Empréstimo de férias da Biblioteca da UEMG

Divinópolis
A partir de 1º de julho
Mais informações: (37) 3229-3591
 1ª Caminhada da Amizade

3 de julho, com saída às 18h30, do saguão do
auditório da UEMG Divinópolis
Serão recebidas doações espontâneas de agasalhos
e tênis esportivos em bom estado de uso
Promoção: projeto de extensão “Caminhar e correr
para viver melhor”
Mais informações: www.facebook.com/
caminharecorreruemg/
 Feira MOOD

4 de julho, das 9h às 21h, no saguão do bloco
administrativo da UEMG Divinópolis
 Projeto de extensão “Cinema com ciência”

Filme: “Estrelas além do tempo”
10 de julho, às 19h, no auditório da UEMG
Divinópolis
Entrada gratuita
Mais informações:
www.instagram.com/cinemacomciencia/
 Oficina de maracatu (gratuita)

EXPEDIENTE

Terças e quintas-feiras, das 17h20 às 18h20, no
Teatro de Arena da UEMG Divinópolis
Facilitadores: Aroldo Felipe, Marcos Vieira e Tawani
Contato: (37) 98805-1680
Promoção: Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE)

UEMG abre 500 vagas
em cursos de extensão
a distância
A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
está com inscrições abertas para seis cursos de extensão na modalidade a distância. O objetivo é oferecer um total de 500 vagas de formação extensionista, distribuídas nos seguintes cursos: Coordenação de Tutoria em EaD (40 vagas), Produção de Objetos de Aprendizagem Usando o Software Prezi (100
vagas), Introdução à EaD (100 vagas), Moodle Básico
(100 vagas), Inglês Instrumental (120 vagas) e Metodologias Ativas para uma Aprendizagem Significativa (40 vagas).
Esta é a primeira oferta do ano, e as inscrições
podem ser feitas por meio do site da UEMG
(uemg.br) até o dia 5 de julho. A duração dos cursos
varia de 30 (um mês) a 60 horas (dois meses). O investimento corresponde ao curso escolhido, sendo
o valor de R$ 35,00 a matrícula no curso de Inglês
Instrumental e R$ 25,00 nos demais cursos.
As vagas são limitadas por ordem de inscrição.
Após o período de inscrições, nos dias 8 e 9 de julho,
serão ofertadas as vagas excedentes pelo mesmo
site.
Para se cadastrar, é preciso preencher um formulário. Não há restrição de formação ou de idade. A
previsão de início é no dia 15 de julho.
Mais informações podem ser obtidas por meio do
link http://uemg.br/component/content/article/99proex/2504-cursos-de-extensao-ead-1-oferta-de2019?Itemid=437.
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