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SAÚDE

Núcleo de Apoio ao Estudante realiza o 2º CUIDAR

C

uidar dos estudantes, professores, servidores e da comunidade é o objetivo do evento, que terá sua 2ª edição realizada no próximo dia 19 de outubro,
na UEMG Divinópolis. Nesta
edição, serão ofertadas,
além das Práticas Integrativas e Complementares
(PICs), diversas atividades, como explica Paulo
Mata, presidente do Diretório Acadêmico (DA)
da Unidade e um dos organizadores do CUIDAR.
“Nesta 2ª edição, a gente amplia e traz uma
proposta de oficinas e de
circulação artística, além
de exposições. Com isso,
trazemos a perspectiva de
formação livre. Dessa forma,
podemos usar esses eventos como
oportunidade de formação em áreas diferentes: formação artística,
formação cidadã”.
A coordenadora do Núcleo de
Apoio ao Estudante (NAE) da Unidade, professora V irgínia Raimunda Ferreira, complementa:
“Dessa vez, a gente quer fazer
essa ampliação para que possam
mais pessoas da comunidade participar das ações. E queremos trazer essa questão da discussão sobre agroecologia, meio ambiente
e redução do lixo, além da feira
de produtos orgânicos e produtos
artesanais.”
Entre as atividades oferecidas
no 2º CUIDAR, estará a realização
de uma roda de conversa sobre as
possibilidades de tratamentos paralelos na depressão. “Existe um
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número
enorme de
pessoas com
diagnóstico de
depressão e, muitas
vezes, ficamos limitados
a um tratamento tradicional,
que é a medicação, e, às vezes,
a pessoa não faz mais nada além
disso. É fundamental, às vezes,
que a pessoa tenha a medicação,
mas que também tenha outras atividades, como yoga e alimentação
saudável e balanceada”, finaliza a
coordenadora.
O 2º CUIDAR será realizado
das 8h às 17h. Para participar das
atividades, que serão gratuitas,
será necessário fazer inscrição.

Todas as informações referentes
ao evento, bem como a programação completa, poderão ser
obtidas no NAE, por meio do telefone (37) 3229-3597, do e-mail
nae.divinopolis@uemg.br ou, ainda, do perfil do setor no Instagram:
@estudantenucleodeapoioao.

AGENDA
 Lançamento do livro “Fraternidade: Missões

Humanitárias Internacionais” e palestra com a
autora, Ana Regina Nogueira
1º de outubro, às 19h, no auditório da UEMG
Divinópolis
Apoio: Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE)
da UEMG Divinópolis
 Café com Política: Juventudes

2 de outubro, às 15h30, em salas de aula do bloco 5
da UEMG Divinópolis
Mais informações: http://divinopolis.uemg.br
 Semana Acadêmica de História

De 2 a 4 de outubro
Continuidade da programação do evento
Mais informações: http://divinopolis.uemg.br

Produção de textos
Estão abertas, até o dia 16 de outubro, as inscrições para o projeto de extensão “Produção de textos:
gêneros acadêmicos, gêneros de especialidades e
gêneros do cotidiano”, que tem como objetivo ampliar a capacitação de alunos dos cursos de graduação
da UEMG, visando a melhorar a competência para a
produção de textos de gêneros acadêmicos e de gêneros de especialidades, e de professores da rede
pública de ensino que recebem os alunos de licenciaturas da UEMG em estágio, buscando melhorar a competência dos professores da rede pública para a produção de gêneros do cotidiano.
Os interessados em participar do projeto, que é
coordenado pela professora Walkiria França Vieira e
Teixeira, deverão realizar a inscrição por meio do link
https://bit.ly/2lEfPBi.
As aulas serão realizadas entre os dias 19 de outubro
e 30 de novembro, sempre aos sábados, das 8h às 12h,
na sala 206 (bloco 2) da UEMG Unidade Divinópolis.

 Projeto Cinema com Ciência

Sessões nos dias 2, às 7h30, e 10 de outubro, às 19h,
no auditório da UEMG Divinópolis
Mais informações: www.instagram.com/
cinemacomciencia
 3ª Semana Acadêmica de Psicologia

De 7 a 11 de outubro
Mais informações: www.instagram.com/capsiuemg/
 Feira MOOD

Dias 9 e 10 de outubro, das 9h às 21h, no saguão do
bloco administrativo da UEMG Divinópolis
 Exibição do filme “Santa Terra: Morro da Gurita”,

seguida de debate com o diretor e cineasta Rômulo
Corrêa
16 de outubro, às 19h, no auditório da UEMG
Divinópolis
Mais informações: www.emredes.org.br
 Semana Acadêmica de Jornalismo

EXPEDIENTE

De 21 a 25 de outubro
Mais informações: www.instagram.com/caj_uemg

Atividades físicas na Atenção Básica
O projeto de extensão “Programa de atividades
físicas na Atenção Básica” está com inscrições abertas. O objetivo é avaliar o nível de atividade física entre
os usuários acima de 18 anos das Unidades Básicas de
Saúde de Divinópolis e proporcionar a eles um programa de atividades físicas, bem como disponibilizar
orientações sobre a promoção da saúde.
Para realizar a inscrição, o interessado deverá comparecer, entre os dias 2 e 18 de outubro, às quartas e
sextas-feiras, das 7h às 8h e das 13h às 15h, na Unidade Básica de Saúde Belvedere (avenida Brasília, nº
861, bairro Belvedere).
O projeto, que tem como responsável a professora Andrêza Soares dos Santos, será realizado entre os
dias 9 de outubro e 11 de dezembro, às quartas e sextas-feiras, das 7h15 às 8h15, na Unidade Básica de Saúde Belvedere.
Mais informações:
– Lorenna (estudante do 8º período de Educação
Física) – (37) 99917-7404
– Jardel (estudante do 6º período de Educação Física) – (37) 99907-1289
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