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ELVIS GOMES

Com o objetivo de incentivar e orientar iniciati-
vas da UEMG em relação ao centenário de nasci-
mento do educador e filósofo Paulo Freire, 
comemorado em 2021, a Universidade criou, no 
final do ano passado, a Comissão do Centenário 
Paulo Freire UEMG, vinculada à Pró-Reitoria de 
Extensão (Proex). 

A Comissão é composta por docentes da Facul-
dade de Educação (Aline Choucair Vaz e Daniel 
Ribeiro de Almeida Chacon) e das Unidades de 
Leopoldina (Rodrigo Fialho Silva) e Barbacena 
(Rita de Cássia Oliveira) e conta com o apoio da 
Proex, principalmente dos professores Moacyr 
Laterza Filho e Janayna Alves Brejo, e das Coor-
denadorias de Extensão das Unidades da UEMG. 
Desde julho, três bolsistas participam da Comis-
são: Beatriz Barbosa Gomes (Faculdade de Edu-
cação), Milene Silva Rosa Pereira (Unidade 
Leopoldina) e Angélica de Oliveira dos Santos 
(Unidade Barbacena).

As atividades desenvolvidas pelas Unidades da 
UEMG sobre o pensamento e a obra de Paulo 
Freire, patrono da Educação brasileira e consi-
derado um dos mais importantes pensadores da 
pedagogia mundial, contam com a parceria de 
outras instituições de ensino superior, escolas, 
movimentos sociais e instâncias culturais. A 
Comissão participa, também, das reuniões com 
o Coletivo Paulo Freire de Minas Gerais.

Semana UEMG
Entre as atividades divulgadas pela Comissão 
está a Semana UEMG, que será realizada entre 
os dias 18 e 22 de outubro e terá como temática 
o centenário de Paulo Freire. Evento de nature-
za extensionista e voltado à divulgação das 
ações desenvolvidas pela Universidade, a 
Semana UEMG é aberta à participação de estu-
dantes e docentes de outras instituições, de 
alunos do ensino médio, da comunidade acadê-
mica da Universidade e do público em geral. O 
principal objetivo da Semana UEMG é divulgar 

a diversidade multicampi da Universidade e 
promover a integração com a comunidade na 
qual estão inseridas as Unidades.

No âmbito da UEMG Divinópolis, as inscrições 
de propostas de atividades a serem realizadas 
durante a Semana UEMG estão abertas até o dia 
1º de outubro. As atividades (mesas-redondas, 
oficinas, seminários, palestras, debates, apre-
sentações culturais, etc.) podem ser propostas 

por cursos, colegiados, professores e grupos de 
projetos de extensão e pesquisa e pelo movi-
mento estudantil. Devido à pandemia de covid-
-19, as atividades da Semana UEMG serão reali-
zadas de forma “on-line”. Como a abertura e o 
fechamento do evento serão realizados por 
todas as Unidades, a Coordenadoria de Extensão 
da UEMG Divinópolis solicita que os proponen-
tes evitem inscrever atividades nos dias 18 e 22 
de outubro. A programação completa das ativi-
dades será divulgada no site da Unidade: 
www.uemg.br/divinopolis.

O formulário para inscrição está disponível no 
link https://bit.ly/3i5dHwz.

Saiba mais sobre a Comissão:
https://bit.ly/39CPSaG 
Outras informações: 
extensao.divinopolis@uemg.br

Propostas de atividades para a Semana UEMG podem
ser inscritas até 1º de outubro



ELVIS GOMES

Com o objetivo de incentivar e orientar iniciati-
vas da UEMG em relação ao centenário de nasci-
mento do educador e filósofo Paulo Freire, 
comemorado em 2021, a Universidade criou, no 
final do ano passado, a Comissão do Centenário 
Paulo Freire UEMG, vinculada à Pró-Reitoria de 
Extensão (Proex). 

A Comissão é composta por docentes da Facul-
dade de Educação (Aline Choucair Vaz e Daniel 
Ribeiro de Almeida Chacon) e das Unidades de 
Leopoldina (Rodrigo Fialho Silva) e Barbacena 
(Rita de Cássia Oliveira) e conta com o apoio da 
Proex, principalmente dos professores Moacyr 
Laterza Filho e Janayna Alves Brejo, e das Coor-
denadorias de Extensão das Unidades da UEMG. 
Desde julho, três bolsistas participam da Comis-
são: Beatriz Barbosa Gomes (Faculdade de Edu-
cação), Milene Silva Rosa Pereira (Unidade 
Leopoldina) e Angélica de Oliveira dos Santos 
(Unidade Barbacena).

As atividades desenvolvidas pelas Unidades da 
UEMG sobre o pensamento e a obra de Paulo 
Freire, patrono da Educação brasileira e consi-
derado um dos mais importantes pensadores da 
pedagogia mundial, contam com a parceria de 
outras instituições de ensino superior, escolas, 
movimentos sociais e instâncias culturais. A 
Comissão participa, também, das reuniões com 
o Coletivo Paulo Freire de Minas Gerais.

Semana UEMG
Entre as atividades divulgadas pela Comissão 
está a Semana UEMG, que será realizada entre 
os dias 18 e 22 de outubro e terá como temática 
o centenário de Paulo Freire. Evento de nature-
za extensionista e voltado à divulgação das 
ações desenvolvidas pela Universidade, a 
Semana UEMG é aberta à participação de estu-
dantes e docentes de outras instituições, de 
alunos do ensino médio, da comunidade acadê-
mica da Universidade e do público em geral. O 
principal objetivo da Semana UEMG é divulgar 

OLGA MELO

O Pluris Observatório da Mídia, projeto de 
extensão da UEMG Divinópolis, foi iniciado em 
2020, já no Ensino Remoto Emergencial. Com a 
coordenação do professor doutor Gilson Soares 
Raslan Filho, as estudantes de Jornalismo 
Camila Machado e Maria Clara Ribeiro (bolsista 
PAEx) e a egressa do curso Ana Laura Corrêa 
atuam na produção contínua de análises críticas 
a respeito dos últimos acontecimentos, sejam 
eles regionais ou de âmbito nacional. 

Com o intuito de democratizar a informação e 

da Imprensa e outros que atuam em universida-
des do país, o Pluris surgiu como ideia plausível 
a ser colocada em prática. A crise de credibilida-
de e de autoridade que o jornalismo enfrenta, 
principalmente desde os desafios políticos de 
2016, estimulou as estudantes a criarem uma 
ferramenta que explorasse e analisasse os 
conteúdos midiáticos veiculados na grande 
imprensa brasileira. 

Nesta perspectiva, Ana Laura ressaltou: 
“Também consideramos para a criação do 
Pluris que o observatório é uma importante 
ferramenta em um país marcado pela concen-
tração de mídia. De acordo com dados do Media 
Ownership Monitor, os quatro principais 
grupos de mídia concentram uma audiência 
exorbitante em diferentes segmentos (TV, rádio, 
mídia impressa e “on-line”), passando de 70%, 
no caso da TV aberta, meio de comunicação 
mais utilizado no Brasil. Diante de todo esse 
cenário, uma das integrantes propôs ao profes-
sor Gilson a criação de um observatório, que foi 
submetido por ele como projeto de extensão, 
aprovado em 2020 e coordenado pelo professor 
desde então”. 

horizontalizar a aprendizagem da comunidade, 
o projeto Pluris reforça a importância do jorna-
lismo nos tempos atuais e como as produções e 
distribuições midiáticas devem (ou deveriam) 
ser feitas para “atender ao interesse público e 
fortalecer o exercício da cidadania”. 

Comunidade e Universidade
Como se sabe, as atividades de pesquisa e exten-
são têm como um dos principais objetivos inte-
grar sociedade e comunidade acadêmica. Com o 
Pluris não poderia ser diferente. Ana Laura 
contou que, a partir do conhecimento de obser-
vatórios de mídia, como o próprio Observatório 

O conteúdo de cunho opinativo ajuda as estu-
dantes na apuração do senso crítico e, também, 
na abertura de pensamento aos demais acadê-
micos da UEMG e da comunidade de modo 
geral. A pluralidade de conteúdos e escritas 
fornece uma gama de análises dentro das maté-
rias publicadas no site do Pluris. Com isso, a 
originalidade permanece nas entrelinhas de 
cada editorial. Instigar um pensamento crítico 
é, sobretudo, uma missão a ser atingida pelo 
Pluris. Maria Clara, última bolsista a ingressar 
no projeto, narrou a importância da divulgação 
da plataforma virtual e das redes sociais do 
Pluris: “Apesar de poucas pessoas conhecerem o 
Pluris, é muito importante que se ajude a divul-
gá-lo, pois o observatório é um ambiente em 
que a gente traz a verdade. Temos qualidade e 
tentamos trazer o máximo de informação como 
base”. Afinal, é sempre interessante a dissemi-
nação de conteúdos verídicos que reforçam o 
combate às “fake news”. 

Quer conhecer mais um pouco sobre o Pluris? 
Acesse o Instagram @pluris.observatorio e 
fique por dentro de um jornalismo crítico, atual 
e democrático.
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Projeto Pluris Observatório da Mídia busca integrar o debate 
político com a democratização da informação
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Projeto do curso de Jornalismo fomenta a importância social 
da pesquisa e do conhecimento gerados nas Universidades

OLGA MELO

Com a pandemia de covid-19, o “on-line” nunca 
foi tão necessário. Adaptações da comunidade 
acadêmica foram imprescindíveis para dar 
continuidade aos estudos e projetos e, claro, à 
formação dos estudantes. 

Neste ano, estudantes de Jornalismo da UEMG 
Divinópolis, orientados pela doutoranda em 
Comunicação Social, professora e coordenadora 
Maiara Garcia Orlandini, deram início ao proje-
to Verás Mídia. O canal virtual conta com 
“design” criativo e jovial, dando uma cara atual 
e dinâmica ao jornalismo “on-line”. O jornalis-
mo do Verás se dedica à divulgação de projetos 

de pesquisa e extensão das universidades de 
Divinópolis e região. Com uma equipe maior, o 
projeto tornou-se autorreferente e resolveu 
narrar um pouco sobre o desenvolvimento de 
pesquisas, produções acadêmicas e projetos que 
integram Universidade e comunidade. 

O bom jornalismo e o compromisso com a 
verdade e a democracia nunca estiveram tão em 
voga. Maiara salientou que o objetivo do Verás 
surge, também, como um combate a uma época 
de crescente descrença em relação à educação: 
“Com a criminalização dos projetos de pesquisa 
e da própria universidade e com as ‘fake news’ 
que circulam na esfera pública, a gente tenta 
rebater todas essas ameaças com o jornalismo 
científico. Então, nosso objetivo é mostrar e 
divulgar os projetos, colocar a importância e o 
impacto social para além dos muros da Univer-
sidade”. 

Conhecimento científico
Dentro de um cenário de criminalização da edu-
cação, principalmente nas universidades públi-
cas, levar conteúdos que estão na contramão da 
desinformação e retratam a importância do 
conhecimento científico, gera um resgate à 
defesa da produção de conhecimento acadêmi-
co. “Vemos o Verás como uma ferramenta para 

levar informação de qualidade e rebater a 
desinformação que circula na esfera pública. 
Levar um conteúdo crítico sobre a importância 
do papel da Universidade para a sociedade, pois, 
como foi dito antes, há um movimento de crimi-
nalização, e nós acreditamos que, com informa-
ção e conteúdo crítico, é uma ferramenta para 
rebater as informações que circulam nos dias de 
hoje”, finalizou a professora.

A estudante Nathália Avelino é integrante da 
equipe de divulgação do Verás e contou que o 
projeto se desenvolve nas disciplinas Núcleo I e 
III, do 3º e 5º períodos do curso, respectivamen-
te. A intenção é transformar a produção dos 
alunos na disciplina em projeto de extensão. "A 
professora Maiara resolveu reunir a gente 
porque, com o 3º período, ela está trabalhando 
pautas, reportagens e tudo mais. Então, fomos 
divididos em quatro equipes: pauta, divulgação 
e repórteres. A intenção é divulgar os projetos 
de extensão da região: Cefet-MG, UFSJ e UEMG”, 
explicou a estudante. 

Estão sendo divulgados no perfil do Instagram 
@verasmidia “posts” informativos sobre os 
projetos. Não fique de fora e acompanhe as 
últimas notícias do universo acadêmico da 
região!



Terá direito ao certificado do curso o aluno com 
75% de frequência e que tenha realizado ativi-
dade avaliativa, com aprovação a partir de 60 
pontos.

Link do edital: https://bit.ly/3lsEG67

Link do formulário de inscrição:
https://bit.ly/3iav6Uy 
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Curso de extensão propõe imersão nas
cosmogonias Nagô e Guarani
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ELVIS GOMES

Estão abertas, até o dia 1º de outubro, as inscri-
ções para o curso de extensão PENSAR OUTROS: 
uma imersão nas cosmogonias Nagô e Guarani, 
oferecido pela UEMG Divinópolis.

O curso é destinado a graduandos em geral, 
licenciandos ou não, vinculados a qualquer 
Instituição de Ensino Superior, e à comunidade 
externa e aberto a quem tiver interesse pelo 
tema. Serão oferecidas 50 vagas, com turma 
única.

O curso é coordenado pela professora doutora 
Tatiana Maciel Gontijo de Carvalho e equipe de 

colaboradores. Será gratuito e ofertado a distân-
cia, na modalidade “on-line”, por meio da plata-
forma StreamYard, com transmissão pelo 
YouTube, em “link”  compartilhado com os 
inscritos.

O curso será realizado entre os dias 9 de outu-
bro e 11 de dezembro e terá uma carga horária 
total de 30 horas/aula. As atividades síncronas 
ocorrerão das 9h às 11h30, tendo cada dia uma 
carga horária de 3 horas/aula.
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Clube de Leitura Literatura e Deslocamentos
promove série de encontros 
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ELVIS GOMES

O Clube de Leitura Literatura e Deslocamentos, 
resultante do projeto de extensão “(E)migrações 
e exílio: a problemática do pertencimento em 
literaturas de língua portuguesa contemporâne-
as”, iniciou, no dia 25 de setembro, uma série de 
quatro encontros com o objetivo de discutir 
importantes obras literárias. O projeto é coorde-
nado pela professora Adriana Gonçalves da 
Silva, do curso de Letras da UEMG Divinópolis.

O tema do encontro do dia 25 de setembro foi o 
romance “O retorno”, de Dulce Maria Cardoso. 

Os encontros serão realizados aos sábados, às 
15h, pela plataforma Zoom, conforme a progra-
mação a seguir:

16 de outubro: “Luanda, Lisboa, paraíso”, de 
Djaimilia Pereira de Almeida 
13 de novembro: “Antes de nascer o mundo”, de 
Mia Couto
11 de dezembro: “Apátridas”, de Alejandro 
Chacoff

Os interessados em participar dos encontros 
devem solicitar a entrada no grupo de WhatsApp 
do clube de leitura: https://bit.ly/3k8D0PD.
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Docentes, pesquisadores e extensionistas da
UEMG Divinópolis participam de encontro

EVENTOS

O evento teve como objetivo apresentar os seto-
res responsáveis pela Pesquisa, Extensão e 
Pós-Graduação e o Comitê de Ética em Pesquisa 
da Unidade, assim como os serviços prestados e 
os trâmites de solicitações e institucionalização 
de projetos e atividades.

ELVIS GOMES

As Coordenadorias de Pesquisa, Extensão e 
Pós-Graduação e o Comitê de Ética em Pesquisa 
da UEMG Divinópolis realizaram, nos dias 10 e 
11 de junho, o Encontro de Docentes, Pesquisa-
dores e Extensionistas da Unidade de Divinópo-
lis: Procedimentos e Institucionalização de Ações.

Mesa-redonda “Conversando sobre 
Paulo Freire com Aline Choucair Vaz e 
Daniel Ribeiro de Almeida Chacon”

29 de setembro, às 17h, pelo Microsoft Teams: 
https://bit.ly/3lZ0ne9

Evento de pré-produção da Semana UEMG, que 
em 2021 comemora o centenário de Paulo 
Freire, a mesa-redonda busca conversar sobre 
os pressupostos freireanos e as universidades 
brasileiras, especialmente para a UEMG. O 
debate contará com a participação dos professo-
res da Faculdade de Educação Aline Choucair 
Vaz e Daniel Ribeiro de Almeida Chacon, que 
compõem a Comissão do Centenário Paulo 
Freire UEMG. A mediação será realizada pelo 
professor José Márcio Silva Barbosa, do curso de 
Pedagogia da UEMG Divinópolis
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âmbito da celeridade do Judiciário, seja na 
promoção das soluções extrajudiciais.

Mais informações: https://bit.ly/3ueNCjg

1º Congresso Internacional de Direito 
e Gestão de Conflitos (CID-GC): 
Prevenção e Gestão de Conflitos

De 18 a 23 de outubro – Universidade de Arara-
quara (Uniara)

Serão seis dias de aprendizado com exposições 
relevantes, palestrantes de renome no ambiente 
acadêmico nacional e internacional e debates 
em grupos de trabalho (GTs).

O congresso surgiu da necessidade de a comuni-
dade acadêmica e operadores do direito dialoga-
rem sobre o Direito e a Gestão de Conflitos, mais 
precisamente sobre as oportunidades, os desa-
fios e as conexões desta área latente.

Os organizadores do congresso perceberam 
que, frente às demandas da sociedade, os opera-
dores do Direito buscam soluções e formações 
capazes de expandir o leque de atuação, seja no 

Artigo “Atividades virtuais interdisciplinares 
com idosos: práticas físicas e cognitivas durante 
a pandemia”: https://bit.ly/3kIYHGv
Autores: José Vítor Vieira Salgado, Michelle 
Morelo Pereira, Gabriela Correia, Vitória Silva 
Couto, Nathalia Santos da Paixão e Virgínia 
Raimunda Ferreira
Sobre o projeto “Valorizando saberes: longevi-
dade e a qualidade de vida biopsicossocial” 
(PROINPE 2020)

Artigo “Prescrição e acompanhamento de exer-
cícios físicos à comunidade em tempos de pan-
demia”: https://bit.ly/3i9Fk7K
Autores: Laís Leite, José Vítor Vieira Salgado, 
Ana Júlia Dias, Adão Messias Fernandes, Isadora 
Gomes Alves Mariano, Thayane Fávero Silveira, 
Isabella Carolina Silva Pereira e Roseli Silva de 
Oliveira
Sobre o projeto de extensão “Caminhar e correr 
para viver melhor” (PAEx 2020)

PUBLICAÇÕES

Conheça os projetos de extensão desenvolvidos
pela UEMG Divinópolis: https://bit.ly/3CREeFl

“Revista de Extensão da UPE – REUPE”, da Universidade de Pernambuco (UPE)
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