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UEMG abre inscrições para Processo Seletivo 2021
REPRODUÇÃO

ELVIS GOMES
Com informações da Assessoria de
Comunicação da Reitoria da UEMG

E

stão abertas, até o dia 26 de
fevereiro, as inscrições para
o Processo Seletivo UEMG
2021. Nesta modalidade, a seleção
será realizada com base nas notas
das últimas três edições (de 2018 a
2020) do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), considerando a
melhor nota dos anos correspondentes, caso o candidato tenha
prestado mais de uma edição do
exame. Estão sendo ofertadas,
nesta seleção, 4.612 vagas em cursos de bacharelado, licenciatura e
tecnologia, em 118 cursos de graduação presenciais em 16 cidades
do Estado de Minas Gerais.
De acordo com o cronograma
deste processo seletivo, as inscri-

ções devem ser realizadas por
meio de sistema próprio da Universidade, disponível no site
http://uemg.br/ingresso2021, no
qual o candidato também é orientado sobre o programa de reserva
de vagas e os documentos necessários para concorrer a uma das vagas da Universidade.
No ato da inscrição, além de inserir os dados exigidos, o candidato responderá a questionário socioeconômico e deverá indicar o curso e a categoria na qual deseja
concorrer. Ao escolher uma categoria que não seja ampla concorrência, deverá também anexar à
inscrição os documentos comprobatórios correspondentes indicados
no edital.
Outras 1.573 vagas serão ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministé-

rio da Educação, cujo cronograma
ainda não foi divulgado.
A UEMG conta com três Unidades no Centro-Oeste Mineiro: Divinópolis, Cláudio e Abaeté.
A Unidade Divinópolis oferece
17 cursos: Ciências Biológicas, Comunicação Social (Publicidade e
Propaganda), Educação Física (bacharelado), Educação Física (licenciatura), Enfermagem, Engenharia
Civil, Engenharia da Computação,
Engenharia de Produção, Fisioterapia, História, Jornalismo, Letras,
Matemática, Pedagogia, Psicologia, Química e Serviço Social.
Já a Unidade Cláudio conta com
os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Serviço Social.
A Unidade Abaeté oferece os
cursos de Administração, Ciências
Contábeis e Serviço Social.

AGENDA
 NAE Acolhe

O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) e o curso
de Psicologia da UEMG Divinópolis realizarão
acolhimento aos alunos da Unidade por meio
de atendimentos individuais “on-line”
As inscrições estarão abertas até o dia 23 de
fevereiro e poderão ser realizadas por meio
de formulário disponível no link
http://forms.gle/YinmgEhqnLtjDgqGA
 Processo seletivo de novos membros da

Estruturar Engenharia Jr., empresa júnior do
curso de Engenharia Civil da UEMG Divinópolis
Inscrições até o dia 24 de fevereiro
Mais informações podem ser obtidas na
bio do perfil do Instagram da empresa
júnior: @estruturarej_/
 Curso de Extensão Introdução à Cosmetologia –

UEMG Divinópolis
Inscrições: de 22 de fevereiro a 22 de março
Edital completo: https://bit.ly/3diejNA
 3ª Semana Acadêmica de História da UEMG

Divinópolis
De 22 a 26 de fevereiro
Tema: “História regional: fontes, abordagens e
possibilidades na construção do conhecimento
histórico”
Mais informações: https://bit.ly/3asi4yp
 4ª Semana Acadêmica de Pedagogia da UEMG

EXPEDIENTE

Divinópolis
De 24 a 26 de fevereiro
Tema: “Direitos humanos na educação”
As palestras serão publicadas no canal do
curso no YouTube: https://bit.ly/3akUa7S

Projeto de pesquisa da UEMG
Divinópolis recruta mulheres
com e sem obesidade
ISABELLA MARQUES
O curso de Educação Física (bacharelado) da UEMG
Divinópolis, em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(FMRP/USP), está desenvolvendo o projeto de pesquisa “Exercício físico e obesidade”. Para realizar os
estudos, o projeto está recrutando 60 mulheres com
e sem obesidade, com idade entre 20 e 40 anos, sedentárias e sem comorbidades associadas.
As participantes serão divididas em dois grupos e
receberão orientações sobre os exercícios físicos por
meio de vídeos, de forma remota, durante oito semanas. Antes e após este período, elas serão avaliadas quanto à composição corporal, ao desempenho
físico e à motivação em relação à prática de atividade
física.
As inscrições se encerram no dia 26 de fevereiro.
As atividades estão previstas para serem iniciadas em
março.
O projeto está sendo desenvolvido por meio do
Grupo de Estudos em Metabolismo, Fisiologia e Exercício Físico da UEMG Divinópolis (GEMFE), coordenado pela professora Camila Fernanda Costa e Cunha
Moraes Brandão, e conta com bolsas do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Para mais informações, entre em contato com os
estudantes participantes do projeto:
Ana Paula: (33) 98452-8937
Gustavo: (37) 99974-6040
Jardel: (37) 99907-1289
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