INFORMATIVO INTERNO DE DIVULGAÇÃO
ACADÊMICA DA UEMG UNIDADE DIVINÓPOLIS
Nº 25  1º a 31 de agosto de 2019

EXTENSÃO

Projeto desenvolvido na UEMG Divinópolis promove
exibição e debate de filmes com temas científicos
FOTO: ANDRÉ CAMARGOS

R

ealizar a exibição de filmes
sobre temas relacionados à
ciência e promover um debate sobre os principais pontos abordados nas películas. Esta é principal proposta do projeto Cinema
com Ciência, desenvolvido desde
maio na UEMG Unidade Divinópolis, por meio do Programa Institucional de Apoio à Extensão da
UEMG (PAEx).
O projeto foi iniciado com uma
pesquisa sobre os filmes a serem
exibidos nas sessões e a elaboração do material de divulgação. Desde então, o projeto exibiu três filmes: “O jogo da imitação”, dirigido
por Morten Tyldeum; “Estrelas
além do tempo”, com direção de
Theodore Melfi; e “Perdido em
Marte”, dirigido por Ridley Scott.
“Nossa ideia principal é criar um
cineclube Cinema com Ciência,
que consiste em um evento que
ocorre quinzenalmente no auditório da Unidade, onde a comunidade da região, incluindo estudantes
da própria UEMG, da UFSJ [Universidade Federal de São João delRei] e do Cefet-MG [Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais], tem a oportunidade
de assistir, de forma gratuita, a filmes sobre temáticas científicas”,
enfatiza a professora Samira Santos
da Silva, coordenadora do projeto.
Após a exibição do filme, o projeto promove um debate, mediado por especialistas. “Pretendemos também abrir as sessões para
a participação de estudantes do 3º
ano do Ensino Médio de escolas de

Exibição do filme “O jogo da imitação”, ocorrida no último dia 25 de junho,
no auditório da UEMG Unidade Divinópolis

Divinópolis. Com isso, buscamos
promover a divulgação científica e
o acesso da comunidade à Universidade”, completa a professora,
que leciona no curso de Engenharia da Computação da Unidade.
A próxima sessão será realizada no dia 6 de agosto, às 19h, no
auditório da Unidade. Na ocasião,
será exibido o filme “Ela”, dirigido
por Spike Jonze. A história do filme se passa em Los Angeles e narra o cotidiano do escritor Theodore Twombly, que estabelece uma
relação de amor pela voz do sistema operacional do seu computador.
Em agosto, está agendada outra sessão, no dia 24, às 9h. Os demais eventos serão realizados nas
seguintes datas: 3 e 12 de setem-

bro; 10 e 17 de outubro; 11 e 19 de
novembro; e 3 e 10 de dezembro.
A equipe do projeto conta também com o professor voluntário
Sincler Peixoto de Meireles, da
UEMG Unidade João Monlevade, e
com o aluno bolsista Pedro Antônio Hiroyuki Yamaguchi, do curso
de Engenharia da Computação da
Unidade.
O projeto tem o apoio cultural
das seguintes empresas: Maria Baguette, Vila da Música, Union Skate Ramp, Comercial Mendonça Rabelo e Livraria Vila Viterbo.
Saiba mais sobre o projeto:
www.facebook.com/cinemaeciencia/
www.instagram.com/cinemacomciencia/

AGENDA
 Eventos de recepção aos calouros

1º de agosto, no auditório da UEMG Divinópolis
8h30 – Engenharia de Produção
19h – Engenharia Civil
 1º Seminário sobre Gênero, Diversidade Sexual e

Direitos Humanos
3 de agosto, às 8h, no auditório da UEMG Divinópolis
Promoção: Comissão de Psicologia, Gênero e
Diversidade do Conselho Regional de Psicologia de
Minas Gerais (CRP-MG) Subsede Centro-Oeste
 Feira MOOD

7 de agosto, das 9h às 21h, na praça do bloco 5, e 8
de agosto, das 9h às 21h, no saguão do bloco
administrativo da UEMG Divinópolis
 Diálogos: trabalho, emprego e renda – Economia

criativa
9 de agosto, às 9h, no auditório da UEMG
Divinópolis
Realização: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social (Sedese) Regional
Divinópolis
 7ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas

Gerais
Tema: “Culinária e patrimônio”
Realização: Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG)
A programação completa dos eventos que serão
realizados pelo Centro de Memória Professora
Batistina Corgozinho (Cemud), da UEMG
Divinópolis, pode ser conferida no site do
Portal EmRedes: http://www.emredes.org.br
 Inscrições para o curso de pós-graduação “lato

EXPEDIENTE

sensu” em Engenharia de Segurança do Trabalho
De 12 de agosto a 13 de setembro
Mais informações: Coordenações Integradas de
Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação (CIEPP) –
(37) 3229-3538 / posgraduacao.divinopolis@uemg.br

Feira
Estão abertas as inscrições para a submissão e
apresentação de projetos na 2ª edição da Feira de
Inovação e de Difusão de Empreendedorismo e
Tecnologia do Centro-Oeste Mineiro (FIDETEC), que
será realizada nos dias 3 e 4 de outubro, na UEMG
Unidade Divinópolis.
O evento, organizado pelo Centro Acadêmico do
curso de Engenharia da Computação da Unidade, tem
como objetivo difundir temas como o empreendedorismo e a tecnologia, por meio da apresentação e
divulgação de projetos de pesquisa realizados pela
UEMG e outras Universidades da região nas áreas de
abrangência da feira, além de estimular a troca de
conhecimento entre os participantes. A feira, que
contará com a realização de outras ações, como
workshops e atividades educacionais, é aberta também à participação de pesquisadores sem vínculo
institucional.
Os interessados em apresentar seus projetos durante a feira deverão submeter os trabalhos na forma
de resumo, na modalidade pôster, até o dia 5 de setembro, por meio do preenchimento do formulário
disponibilizado no endereço eletrônico https://
www.caecompuemg.com.br/fidetec.
As inscrições são gratuitas. O cronograma e as demais informações referentes ao evento podem ser
encontrados no edital da feira, disponibilizado no site
http://divinopolis.uemg.br.
Para mais informações, os interessados deverão
enviar e-mail para fidetec.divinopolis@uemg.br.
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