
Nos dias 12 e 13 de novembro, foi realizado
o 22º Seminário de Pesquisa e Extensão da
UEMG. Nesta edição de 2020, o evento
aconteceu integralmente na modalidade re-
mota e contou com a participação de dis-
centes, docentes, coordenadores e outros
membros da comunidade acadêmica envol-
vidos com projetos de pesquisa e extensão
na Universidade.

Sendo o principal evento institucional da
UEMG, o seminário tem por finalidade pro-
mover a publicização, a circulação e o com-
partilhamento de produções científicas de-
senvolvidas pela comunidade acadêmica.
Tendo em vista o caráter multicampi da
UEMG, o seminário foi segmentado por po-
los com vista a facilitar o acesso às ativida-
des e organizar as programações do evento
nas diferentes Unidades.

As Unidades de Divinópolis, Abaeté, Cláudio e Ibi-
rité tiveram suas atividades alocadas no polo 3. Es-
pecialmente neste polo, foram promovidas diversas
atividades: palestras, painéis, mesas-redondas e
apresentações de trabalhos. Para a atividade de apre-
sentação de trabalhos, houve divisões por salas te-
máticas, abrangendo as mais diferentes áreas do
conhecimento.

O professor Alysson Rodrigo Fonseca e Silva, um
dos coordenadores do polo 3 do seminário, afirmou
que, apesar dos desafios impostos pela pandemia, o
evento conseguiu mobilizar a comunidade acadê-
mica, propiciando um ambiente apto para a divul-
gação dos conhecimentos, experiências extensio-
nistas e pesquisas realizadas não somente nas Uni-
dades que compuseram o polo, mas também em ou-
tras instituições de ensino e pesquisa.

Seminário de Pesquisa e Extensão

Para o estudante do curso de Publicidade e Propa-
ganda da Unidade Divinópolis Matheus Antônio, o
único desafio foi lidar com as próprias limitações
das plataformas digitais. De acordo com ele, apesar
destas limitações, “a coordenação conseguiu supe-
rar as expectativas e realizar o evento com muitas
discussões”.

O seminário movimenta, a cada edição, centenas
de docentes, discentes e pesquisadores em um en-
contro de saberes, atuando transversalmente em
diferentes áreas do conhecimento. Por essa razão, o
evento garante um amplo acesso às produções ci-
entíficas e extensionistas, por meio da publicação dos
anais do evento, e valoriza informações, debates e
aprendizados que vão ao encontro da cidadania.

Mais informações: uemg.br/pesquisa/seminarios.



Agenda de eventos realizados nos meses de novembro e dezembro de 2020

Novembro/2020

Dezembro/2020

Tipo de atividade

Mesa-redonda

Colóquio

Palestra

Semana

Palestra

Curso

Workshop

Aula aberta

Palestra

Palestra

Nome da atividade

O papel do Movimento

Empresa Júnior na formação

acadêmica do empreendedor

Centúria: O Além do

Princípio de Prazer/

Colóquio de Psicanálise

Desafios analíticos para a

avaliação toxicológica do

benzeno em exposições

ocupacionais

Semana Inovação e Saber

Sistema aquoso bifásico:

uma técnica

2º Minicurso Introdução à

Programação em Python

Currículo Lattes:

importância, criação e

elaboração

Ligamento cruzado anterior:

da anatomia ao tratamento

As cinco moléculas que

abalaram o mundo

Me formei! E agora?

Data de

realização

24/11/2020

18/11/2020

28/11/2020

16 a 20/11/

2020

7/11/2020

4 e 5/11/2020

28/11/2020

11/11/2020

5/12/2020

11/2/2020 a

1º/12/2020

Cadastrador(a)

Mauro César

Cardoso Cruz

Alexandre Simões

Ribeiro

Renan Augusto

Pontes Ribeiro

Richardson Nicola

Pontone

Renan Augusto

Pontes Ribeiro

Samira Santos da

Silva

Cacilda Mendes

dos Santos Amaral

Ana Flávia Avelar

Maia Seixas

Renan Augusto

Pontes Ribeiro

Mauro César

Cardoso Cruz

Vínculo

(curso, centro

acadêmico, liga)

Engenharia Civil

Psicologia

Química

Comunicação –

Publicidade e

Propaganda

Química

Psicologia

Educação Física

(bacharelado/

licenciatura)

Fisioterapia

Química

Engenharia Civil



Chamadas públicas

Inscrições abertas para a Primeira Chamada
Narrativas Socioeducativas INfluxo

Estão abertas as inscrições para a Primeira Chama-
da de Narrativas Socioeducativas INfluxo, tendo
como tema “Quarentena: lições para a vida”. O obje-
tivo é convocar pessoas, movimentos e organizações
para concorrerem ao edital submetendo conteúdos,
em formato de texto, que abordem temas educacio-
nais, sociais, religiosos, comunitários, ecológicos e
lições práticas e/ou pessoais, que aconteceram ou
acontecem no atual período de isolamento social.

A iniciativa do edital é da INfluxo, uma comunida-
de midiática que atua para a democratização do
conhecimento. O prêmio do edital será no valor de
R$ 3.000,00, dividido entre 13 ganhadores que rece-
berem maior destaque com seus conteúdos. As ins-
crições podem ser realizadas até o dia 30 de dezem-
bro, podendo concorrer pessoas, movimentos ou or-
ganizações de qualquer nacionalidade. Para mais in-
formações sobre os critérios de participação e inscri-
ções no edital, acesse o link https://bit.ly/34WgFwM.

Prêmio AEILIJ edição 2020

A Associação de Escritores e Ilustradores de Litera-
tura Infantil e Juvenil (AEILIJ) tornou público o re-
gulamento para participar do Prêmio AEILIJ edi-
ção 2020. O objetivo é premiar obras de literatura
infantil e juvenil que mais se destacarem nas seguin-
tes categorias: texto literário infantil, texto literário
juvenil, adaptação ou reconto e conjunto de ilustra-
ções. Estão aptos a concorrer pessoas, desde que
maiores de 18 anos, que sejam brasileiras ou resi-
dam no Brasil com obras publicadas, em sua 1ª edi-
ção, nos anos de 2019 ou 2020. As premiações en-
volvem um selo de excelência conferido às obras
vencedoras de cada categoria, além de um troféu,
que será entregue em evento comemorativo. As ins-
crições podem ser realizadas até o dia 15 de janeiro
de 2021 pelo site do Prêmio AEILIJ, mediante paga-
mento de uma taxa de R$  60,00. Mais informações:
https://bit.ly/3o31Ek6.

4ª edição do Womanity Award

O prêmio Womanity Award, de iniciativa da Wo-
manity Foundation, chega à 4ª edição trabalhando
para tornar públicas soluções inovadoras para pre-
venção de violências contra mulheres e meninas em
escala global. Com o aumento no número de casos
de contágio pelo novo coronavírus e a adoção ao
isolamento social, a questão da violência domésti-
ca contra mulheres e meninas foi agravada, contri-
buindo para o aprofundamento da insegurança eco-
nômica e com o aumento expressivo de casos de
agressões, além de violências física, simbólica, se-
xual, psicológica, emocional e econômica. Em fun-
ção disso, nesta quarta rodada do prêmio, o objeti-
vo é encorajar inscrições de organizações, baseadas
no Sul Global, dispostas a tornar públicos progra-
mas inovadores que visem à prevenção e ao comba-
te à violência doméstica contra mulheres e meni-
nas, sobretudo em contextos e comunidades mais
afetadas pela pandemia. As organizações interessa-
das devem preencher o formulário “on-line” de ins-
crições até dia 31 de janeiro de 2021. Mais informa-
ções: https://bit.ly/37ZydKa.

14º Prêmio New Holland de Fotojornalismo

Com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, da Se-
cretaria Cultural do Brasil, o Prêmio New Holland
de Fotojornalismo valoriza e reconhece as melho-
res imagens captadas por fotógrafos profissionais ou
não profissionais. Em sua 14ª edição, o que está em
pauta são questões relativas à vida no campo, à cul-
tura da terra e às atividades agrícolas registradas na
América do Sul. Serão premiadas as quatro melho-
res fotografias (sendo duas profissionais e duas não
profissionais), além da seleção de uma imagem para
compor a exposição fotográfica itinerante, fazendo
com que ela circule pelos mais diferentes espaços
culturais de países que participam da mostra foto-
gráfica. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro de
2021 e são destinadas à participação de pessoas que
residam em países da América do Sul. Para mais in-
formações, acesse o link https://bit.ly/3aT6rRs.



A Pró-Reitoria de Extensão da UEMG anunciou, em
outubro, a liberação dos recursos financeiros desti-
nados ao pagamento de bolsas para estudantes dos
projetos extensionistas aprovados no Edital PAEx nº
01/2020. Com a liberação do recurso, serão contem-
plados com a verba, apenas na Unidade Divinópo-
lis, 49 projetos de extensão e mais três remanescen-
tes que possuem viabilidade para serem executados.

A disposição dos recursos foi designada a contem-
plar os projetos aprovados pelo PAEx nº 01/2020,

Pró-Reitoria de Extensão anuncia pagamento de bolsas para estudantes
de projetos extensionistas aprovados no Edital PAEx nº 01/2020

em função de ser um edital destinado ao apoio e ao
desenvolvimento de projetos de extensão em todas
as Unidades da UEMG, mediante concessão de bol-
sas para estudantes e professores. No entanto, em
razão do contingenciamento orçamentário de recur-
sos financeiros do Estado, que foram agravados pela
pandemia de Covid-19, as bolsas pretendem, neste
primeiro momento, atender os estudantes envolvi-
dos nos projetos de extensão.

Mais informações: https://bit.ly/2WU9nVZ.

Iniciado presencialmente em 2019, o Projeto de
Apoio Psicossocial a Estudantes: acolhimento e in-
clusão (PAPE), desenvolvido junto ao Serviço-Es-
cola de Psicologia (SEPSI), se dedica a oferecer um
espaço de troca de vivências entre estudantes da
UEMG em tempos de pandemia. Coordenado pe-
los docentes do curso de Psicologia Ana Rita Traja-
no e Matheus Viana Braz e realizado com a colabo-
ração de uma equipe de quatro graduandos do cur-
so de Psicologia, o projeto se destina a atender a
demandas com relação à saúde mental de estudan-
tes, com vista a construir estratégias de apoio psi-
cossocial em período de isolamento, propondo um
espaço de acolhimento e inclusão. Os encontros
acontecem semanalmente, às segundas e quartas-
feiras, em modalidade remota, e se limitam à parti-
cipação de 10 membros. Durante os encontros, bus-
ca-se favorecer a troca de vivências entre partici-
pantes por via de debates e reflexões que são gera-
dores de aprendizados coletivos.

Além de propor um espaço de acolhimento e tro-
cas, o projeto se detém na criação de oportunidades
de estágio curricular na perspectiva da Psicologia
Social e Saúde Coletiva, que visam a contribuir para
além do atendimento psicológico individual. A par-
ticipação no Grupo de Trocas de Vivências “on-line”

Projeto de extensão oferece grupo “on-line” para troca de
vivências entre estudantes em tempos de pandemia

é gratuita e se dá por videoconferência. Para reali-
zar a inscrição, preencha o formulário disponível no
link https://bit.ly/2X9Lw4R.

Outras informações podem ser obtidas no Instagram
do projeto (@papeuemg) ou pelo e-mail
papeuemg@gmail.com.



A Coordenação de Extensão tornou públicos, no dia
15 de dezembro, os prazos para elaboração dos pro-
jetos de extensão e para entrega do relatório final.
De acordo com as informações encaminhadas, to-
dos os projetos de extensão em andamento, sejam
aprovados no Edital PAEx com a concessão de bol-
sas ou que tenham sidos submetidos à chamada de
fluxo contínuo, terão a prorrogação do prazo para
finalização dos projetos até o dia 28 de fevereiro e
até 30 de março de 2021 para elaboração do relató-
rio final e sua devida postagem no SIGA-Extensão.

Informe: prorrogação de prazos para realização dos projetos de extensão

As certificações dos projetos serão concedidas a
partir de abril de 2021, mediante postagem do rela-
tório final do projeto no site do SIGA-Extensão.

A Coordenação de Extensão informou, ainda, que
os projetos aprovados pelo Edital PAEx com con-
cessão de bolsas serão certificados pela Pró-Reito-
ria de Graduação e os projetos submetidos à cha-
mada do Fluxo Contínuo de projetos voluntários
serão certificados pela própria Unidade Acadêmica
de Divinópolis.
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