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Inscrições para pós-graduação em Gestão e Projetos de
Patrimônio Cultural se encerram no dia 11 de fevereiro
ELVIS GOMES

Estão abertas, até o dia 11 de
fevereiro, as inscrições para
o curso de pós-graduação

“lato sensu” em Gestão e Projetos
de Patrimônio Cultural, oferecido
em parceria entre a UEMG e o Ins-
tituto Estadual do Patrimônio His-
tórico e Artístico (Iepha-MG).

O público-alvo do curso são ba-
charéis ou licenciados interessados
em atuar nas áreas da cultura, edu-
cação, turismo e patrimônio cultu-
ral: profissionais do campo da ges-
tão, produção e difusão do patri-
mônio cultural, integrantes de
Conselhos, gestores e servidores
públicos e profissionais da inicia-
tiva privada.

Segundo o Iepha-MG, o curso,
que integra as comemorações dos
50 anos do Instituto, “permitirá o
compartilhamento da experiência
adquirida sobre o patrimônio cul-
tural de Minas Gerais, com o obje-

tivo de capacitar profissionais que
já atuam na área ou aqueles que
desejam trabalhar com patrimônio
cultural, seja no campo da gestão,
da proteção, da salvaguarda ou da
promoção. A estrutura do curso
conciliará teoria e prática, por meio
da utilização de referências con-
ceituais e metodológicas que per-
mitam aos estudantes refletir e
solucionar questões sobre o patri-
mônio cultural de Minas Gerais,
bem como desenvolver projetos
relacionados ao seu contexto”.

O curso será ministrado em
duas etapas. A primeira, intitula-
da “Conceitos e experiências”, re-
úne disciplinas de caráter introdu-
tório com o objetivo de apresen-
tar um panorama conceitual e me-
todológico sobre patrimônio cultu-
ral. Já a segunda busca subsidiar os
estudantes na proposição de um
projeto de pesquisa ou interven-
ção cultural em uma das seguintes
linhas de pesquisa: Gestão; Prote-

ção e Salvaguarda; e Educação, Pro-
moção e Difusão. O Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) será de-
senvolvido com orientação de um
professor do curso e permitirá três
formatos: ação cultural, produto
cultural ou ensaio.

Com 390 horas/aula, o curso
terá a duração de 16 meses e será
iniciado no dia 8 de abril, na mo-
dalidade presencial. As aulas ocor-
rerão às sextas-feiras (18h30 às
22h30), aos sábados (8h às 12h e
14h às 18h) e aos domingos (8h às
12h), na UEMG Divinópolis. No en-
tanto, enquanto perdurar a pande-
mia de covid-19, o curso será mi-
nistrado de forma remota, em
atendimento à Resolução COEPE/
UEMG nº 292, de 15 de março de
2021. As matrículas deverão ser re-
alizadas entre os dias 14 e 25 de
março.

O edital completo e o formulá-
rio de inscrição estão disponíveis
no link https://bit.ly/3cnIAJh.
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   Atendimentos virtuais aos estudantes, realizados
semanalmente por meio da plataforma Microsoft
Teams: https://bit.ly/2XUciC2

    Calendário acadêmico – 2º semestre letivo de
2021 e ano letivo de 2022: https://bit.ly/3iVIBrW

    Curso de Liberação Miofascial Manual,
Instrumental e Ventosaterapia, promovido pela
Ligamentar, empresa júnior do curso de Fisioterapia
da UEMG Divinópolis, em parceria com o Divinópolis
Clube – 11 de fevereiro: https://bit.ly/35Zdt6Y

   Edital de seleção de participantes voluntários
para o projeto de ensino e extensão “Vivência
em Fisioterapia Cardiorrespiratória”, do curso de
Fisioterapia da UEMG Divinópolis – inscrições até
10 de fevereiro: https://bit.ly/3GCfYJ4

     Edital nº 08/2021 – Programa de Bolsas de
Produtividade em Pesquisa – inscrições até
11 de fevereiro: https://bit.ly/336ViuV

    Edital PROEX nº 01/2022 – seleção de avaliadores
“ad hoc” – inscrições até 18 de fevereiro:
https://bit.ly/3GCh8nU

    Horários de aula – 2º semestre letivo de 2021:
https://bit.ly/3HrHJW4

   Palestras psicoeducativas sobre habilidades
sociais para diferentes públicos (práticas de estágio
do curso de Psicologia da UEMG Divinópolis) –
fevereiro (diversas datas): https://bit.ly/34r1gYf


