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MOVIMENTO ESTUDANTIL

Diretório Acadêmico lança 2ª edição do
“Manual de sobrevivência dx calourx”
REPRODUÇÃO

ELVIS GOMES

O

Diretório Acadêmico da
UEMG Unidade Divinópolis
lançou, no começo de março, a 2ª edição do “Manual de sobrevivência dx calourx”. A publicação reúne dicas básicas sobre o cotidiano da vida universitária, com
informações importantes a respeito de lugares e serviços essenciais
que podem facilitar a dia a dia do
novo estudante da Unidade.
O Diretório Acadêmico ressaltou a importância da publicação.
“Enxergamos o momento como
uma grande oportunidade para colaborar com a adaptação de quem
acaba de chegar numa nova cidade, num novo curso, numa nova
etapa da vida, pois sabemos das várias expectativas e dificuldades encontradas neste momento de transição. Além disso, a volta às aulas/
recepção de calourxs é um momento de conectar pessoas e estreitar laços entre as diversas entidades que apoiam e defendem
os direitos dos estudantes, reforçando, cada vez mais, nossa identidade acolhedora e de luta.”
Além de dicas sobre a rotina
acadêmica, o manual traz, entre
outros destaques, contatos de repúblicas e de comércios localizados próximos à Unidade.
A edição do manual foi organi-

Capa da 2ª
edição do
manual
zada pelas estudantes Mariane Guimarães e Vanessa Tibiriçá (responsáveis, respectivamente, pelas áreas de Cultura e de Organização do
Diretório Acadêmico) e contou com
o apoio do movimento estudantil
(Centros Acadêmicos, empresas ju-

niores e atléticas) e da Assessoria
de Comunicação da Unidade.
O manual está disponível no
site da UEMG Divinópolis, no link
http://uemg.br/comunicados-divinopolis/3892-manual-de-sobrevivencia.

AGENDA

Colação de grau

 Aula inaugural do curso de Publicidade e

Propaganda
11 de março, às 19h, no auditório da UEMG
Divinópolis
 Feira MOOD

12 de março, das 9h às 21h, no saguão do bloco
administrativo da UEMG Divinópolis
 Eventos de Recepção aos Calouros
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17 de março, às 8h30
Educação Física (bacharelado), Engenharia Civil
e Engenharia da Computação
17 de março, às 9h30
Jornalismo, Pedagogia e Psicologia
ISABELLA MARQUES
17 de março, às 19h
Comunicação Social (Publicidade e Propaganda),
Educação Física (licenciatura) e Enfermagem
17 de março, às 20h
Engenharia da Computação, Engenharia de
Produção e Psicologia
18 de março, às 13h
Ciências Biológicas e Fisioterapia
18 de março, às 19h
História, Letras e Matemática
18 de março, às 20h
Pedagogia, Química e Serviço Social
Local: Auditório da UEMG Divinópolis
 Missa Universitária

EXPEDIENTE

19 de março, às 20h, no auditório da UEMG
Divinópolis
Realização: Grupos de Oração Universitários
Arcanjos e Shekinah

A UEMG Divinópolis realizou, no dia 13 de fevereiro, no auditório da Unidade, a Cerimônia Oficial de
Colação de Grau aos formandos dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, História, Pedagogia e Psicologia. A mesa foi composta pelos professores Fabrizio Furtado de Sousa, diretor acadêmico
da Unidade e presidente da sessão; Marcelo Robert
Fonseca Gontijo, vice-coordenador do curso de Engenharia Civil; Bruno Martins Moreira, coordenador do
curso de Engenharia de Produção; Tatiane Kelly Pinto
de Carvalho, representante dos cursos de História,
Pedagogia e Química; e pela servidora Cristiane Mara
Silva, representante da Secretaria Acadêmica da
UEMG Unidade Divinópolis.
Amigos e familiares dos agora formados prestigiaram a solenidade, realizada pela Diretoria e pela
Secretaria Acadêmicas da UEMG Divinópolis, com organização da Assessoria de Comunicação da Unidade.
Ao fim, o diretor acadêmico fez a leitura de uma mensagem enviada pela reitora da UEMG, professora Lavínia Rosa Rodrigues.
Confira as fotos da cerimônia na fanpage da Unidade (www.facebook.com/UEMGDivinopolis).
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