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UEMG Divinópolis abre inscrições para curso de extensão voltado
a educadores que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais

ELVIS GOMES

E

stão abertas, até o dia 15 de
julho, as inscrições para o curso de extensão “Apoio às instituições escolares referente à
Educação Especial e inclusão: o trabalho na Sala de Recursos Multifuncional”, que será oferecido pela
UEMG Divinópolis neste segundo
semestre.
Ministrado pelo professor Márcio Pereira, o curso é destinado a
professores especializados que
atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais, ao supervisor escolar,
ao diretor e vice-diretor, a profes-

sores regentes de aula/turma e a
estudantes de Pedagogia que estagiam como monitores.
Serão oferecidas 120 vagas,
com duas turmas de 60 cursistas
cada. A distribuição das vagas para
cada turma será a seguinte: 40 vagas para professores especializados que trabalham na Sala de Recursos Multifuncionais, 10 para
profissionais da rede regular de
ensino (professores, supervisores
e diretores), cinco para estudantes de Pedagogia e cinco para profissionais que atuam na área da
Educação Especial.
O curso é gratuito e será ofere-

cido na modalidade presencial, com
a emissão de certificado aos alunos
que tiverem acima de 75% de frequência às aulas. O curso será realizado de agosto a outubro, na
UEMG Divinópolis, e terá uma carga horária de 56 horas/aula. As aulas serão ministradas aos sábados.
Caso as aulas presenciais não retornem neste segundo semestre, devido à pandemia da Covid-19, o curso poderá ser ministrado a distância, a partir da elaboração de um
novo cronograma.
O edital completo está disponível no site da UEMG Divinópolis:
https://bit.ly/2Y44bQD.

AGENDA
 Encontro do Clube do Livro “Perto do coração

selvagem”
2 de julho, às 20h, no Google Meet
Tema: obra “O conto da aia” (1985), de Margaret
Atwood
Mais informações: professora Gabriela Bruschini
Grecca, coordenadora do curso de Letras da UEMG
Divinópolis (gabriela.grecca@uemg.br)
 Live “Assepsia em tempos de pandemia”

7 de julho, às 15h, no grupo de Psicologia da UEMG
Divinópolis no Facebook (www.facebook.com/
groups/psicologiauemgdivinopolis)
Moderador: André Amorim Martins, professor
do curso de Psicologia da UEMG Divinópolis
(áreas de Psicopatologia e da Saúde)
Convidado: Adriano Guimarães Parreira, professor
dos cursos de Ciências Biológicas, Enfermagem e
Fisioterapia da UEMG Divinópolis
(área da Microbiologia)
 UEMGathon – 1ª Maratona de Inovação Social |

Covid-19 em foco
8 e 9 de julho
Inscrições prorrogadas até 6 de julho (para a
modalidade de “equipes”, voltada para estudantes
e técnicos administrativos da UEMG) e 7 de julho
(para a categoria “ouvintes”)
Organização: Núcleo de Inovação Tecnológica e
Transferência de Tecnologia (NIT) da UEMG
Apoio: Pró-Reitoria de Extensão da UEMG
Mais informações: https://bit.ly/3eUZBdu

CONFIRA
 Comunicado sobre o atendimento em regime

especial de teletrabalho da UEMG Divinópolis:
https://bit.ly/2Uy5CoO
 Edição especial da versão audiovisual do

EXPEDIENTE

“informe UEMG”, produzida em casa, em parceria
entre a Assessoria de Comunicação e o Laboratório
de TV da UEMG Divinópolis: https://bit.ly/3igkF0h

Estudantes da UEMG ganham acesso a
e-mail institucional e serviços “on-line”
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – REITORIA DA UEMG
Para viabilizar o desenvolvimento de atividades
“on-line” de estudantes, professores e técnicos administrativos, especialmente no planejamento e início do ensino remoto, a UEMG liberou, no último dia
29 de junho, o acesso aos serviços e produtos do Microsoft Office 365 também para seu público discente.
Antes, apenas docentes e técnicos tinham as credenciais habilitadas para acesso ao pacote voltado para
educação.
A partir de agora, os 22 mil estudantes dos cursos de
graduação e pós-graduação terão acesso às aplicações
tradicionais da Microsoft, como Word, Excel, PowerPoint
(todas na versão web). Além disso, poderão utilizar o
serviço de armazenamento na nuvem (OneDrive), que
conta com 1 terabyte de espaço para arquivos, e fazer
uso do serviço de e-mail do Outlook, com disponibilidade de 50 gigabytes para cada estudante.
Saiba mais: https://bit.ly/2Bsa0ij.
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