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Nova Diretoria da UEMG Divinópolis é empossada
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ELVIS GOMES

Os professores Ana Paula
Martins Fonseca e André
Amorim Martins assumi-

ram, em julho, os cargos, respecti-
vamente, de diretora e vice-dire-
tor da UEMG Divinópolis. A eleição
para a Diretoria da Unidade foi re-
alizada no dia 15 de junho e a pos-
se ocorreu no dia 1º de julho, du-
rante reunião ordinária do Conse-
lho Universitário da UEMG. Eles
foram eleitos pela comunidade
acadêmica para o período de ges-
tão de 2021-2025 com a chapa úni-
ca “Trabalhando para uma grande
Unidade”.

Ampliação
A professora Ana Paula refor-

çou o compromisso da nova ges-
tão. “Nossa proposta é, realmen-
te, construir uma grande Unidade
a partir do que ela já é, uma refun-
dação, ampliando-a ainda mais. E
essa ampliação passa por todos os
níveis. De vagas e de cursos, por-
que a gente acredita que é muito
importante os alunos terem aces-
so a uma universidade pública. Do
espaço físico, para que os nossos
alunos e professores tenham um
local mais adequado, mais confor-
tável e que possibilite uma cons-
trução de conhecimento mais efe-
tiva. E do quadro de servidores ad-
ministrativos. Além, é claro, da bus-
ca por novos concursos e da efeti-
vação de professores”, comentou.

Capilaridade
A professora destacou a capila-

ridade da UEMG Divinópolis. “A
UEMG tem, hoje, um papel crucial
na formação de pessoas para atua-
rem na sociedade divinopolitana,
na região, no Brasil. Nós não po-
demos mais falar que a UEMG é im-
portante apenas para a cidade de
Divinópolis. Ela é importante para
a região toda e, também, para o
nosso país. Quando estamos for-
mando pessoas politicamente

conscientes e socialmente atuan-
tes, estamos contribuindo para o
desenvolvimento social. E, hoje,
nós temos alunos de várias cida-
des do Brasil, que atuam em vários
convênios firmados com prefeitu-
ras e diversas entidades para, re-
almente, fazermos a diferença em
toda a região e também no nosso
país”, completou.

Os professores Ana Paula Martins Fonseca
e André Amorim Martins, respectivamente
diretora e vice-diretor da UEMG Divinópolis
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Um novo capítulo na história da
Unidade

Para o professor André, a Uni-
dade está iniciando a construção
de um novo capítulo da sua histó-
ria. “Desde 2015, com a absorção
da nossa Unidade pela UEMG, es-
tamos organizando este momento
de transição enquanto Universida-
de pública. É a primeira vez, na
nossa Unidade, que professores
efetivos ocupam o cargo de Dire-
ção, eleitos pela comunidade aca-
dêmica, para um período de qua-
tro anos, para realizar o nosso pro-
cesso de gestão”, observou. “Nos-
sa proposta é de transformação de

uma Universidade pública, gratui-
ta e de qualidade, tendo total cons-
ciência de que nós estamos na se-
gunda maior Unidade da UEMG,
com cerca de 3.500 estudantes,
mais de 200 professores e quase
100 técnicos administrativos. Esta
nova organização passa pelo trân-
sito de uma Universidade que vai
lidar, agora, com os preceitos de
um Estado que busca transparên-
cia, organização e planejamento.
Então, nestes próximos quatro
anos, vamos buscar sintonizar a
Unidade Divinópolis com estas
construções da Universidade pú-
blica”, finalizou.

C O N F I R A

5ª Semana Acadêmica do curso de Matemática da
UEMG Divinópolis
De 23 a 27 de agosto
Mais informações: https://bit.ly/3CYFXJZ

Atendimentos virtuais aos estudantes, realizados
semanalmente por meio da plataforma Microsoft
Teams: https://bit.ly/3zaT4W0

Calendário acadêmico – 2º semestre letivo
de 2021: https://bit.ly/3iVIBrW

Comissão Própria de Avaliação (CPA) –
Avaliação institucional dos discentes e docentes:
https://bit.ly/3y2l398

Comunicado sobre o funcionamento da UEMG
Divinópolis: https://bit.ly/3gfNDho

Graduada em Letras e mestre
em Educação, Cultura e Organiza-
ções Sociais pela UEMG Divinópo-
lis, Ana Paula é doutora em Estu-
dos de Linguagens pelo Centro Fe-
deral de Educação Tecnológica de
Minas Gerais (Cefet-MG) e profes-
sora efetiva do curso de Pedago-
gia da Unidade.

Já André é graduado em Psico-
logia pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC Mi-
nas), mestre em Clínica Médica
pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e professor efe-
tivo do curso de Psicologia da
UEMG Divinópolis.

Mapeamento do atual contexto de inclusão
e acessibilidade da UEMG Divinópolis:
https://bit.ly/3xShhPC

Pesquisa “Fatores de risco para doenças
crônicas não transmissíveis”
Participantes: homens e mulheres de 18 a 60 anos,
pacientes atendidos em programas de Estratégia
de Saúde da Família em Divinópolis
Pesquisadora responsável: professora doutora
Camila Fernanda Costa e Cunha Moraes Brandão
Realização: cursos de bacharelado e licenciatura
em Educação Física da UEMG Divinópolis
Apoio: Grupo de Estudos em Metabolismo, Fisiologia
e Exercício Físico da UEMG Divinópolis (GEMFE)
Link do formulário: https://cutt.ly/0QN2yff

Processo eleitoral da CIPA gestão 2021/2022 da
UEMG Divinópolis – inscrições até 31 de agosto:
https://bit.ly/3stsNzU


