
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

CHAMADA INTERNA DDC Nº  004 – 2° #ExploraUFMGJovem na 20ª UFMG JOVEM  

 

A Diretoria de Divulgação Científica da Pró-Reitora de Extensão torna pública a Chamada 

Interna para o evento #ExploraUFMGJovem, como parte das atividades da 20ª UFMG Jovem, que 

ocorrerá nos dias 19 e 20 de setembro de 2019. Poderão se inscrever docentes, discentes e técnico-

administrativos da UFMG que participem e desenvolvam projetos de pesquisa, iniciação científica, 

extensão ou quaisquer outras modalidades de produção do conhecimento. 

 

O objetivo do #ExploraUFMGJovem é mostrar para professores e estudantes da educação básica, 

os resultados e/ou processos de pesquisa e produção do conhecimento nas mais diversas áreas do 

conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Humanidades, Letras 

e Artes. As mostras podem se dar por exposições, materiais interativos e/ou similares. 

O custeio da participação, o transporte e montagem dos materiais será de inteira responsabilidade 

dos proponentes. A infraestrutura será providenciada conforme a demanda e a disponibilidade da 

universidade. Poderão ser submetidas propostas com atividades de caráter permanente (durante os 

dois dias do evento) ou de caráter eventual (turnos definidos). 

 

As propostas devem ser enviadas até o dia 10 de agosto. 

 

Para enviar a sua proposta, acesse o link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCSgvrMwYxptRIm9N2TQXOn_8rCDMDUcLfd

sa-RCn4zeXu1w/viewform?usp=sf_link  

Caso o número de propostas exceda a capacidade do espaço disponível para as atividades, a 

Comissão Organizadora conduzirá processo de avaliação e seleção. O resultado será comunicado 

aos proponentes até o dia 16 de agosto. 

 

 

CONTATOS 

 

Endereço: Diretoria de Divulgação Científica / Pró-Reitoria de Extensão / UFMG  

Biblioteca Central | 4° andar | Sala 413 – Campus Pampulha 

Av. Antônio Carlos, 6.627 - Pampulha | CEP: 31270-901 | Belo Horizonte – MG 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCSgvrMwYxptRIm9N2TQXOn_8rCDMDUcLfdsa-RCn4zeXu1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCSgvrMwYxptRIm9N2TQXOn_8rCDMDUcLfdsa-RCn4zeXu1w/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

Endereço Eletrônico: ddc-conhecimentoparatodos@proex.ufmg.br  

 

Telefones: (31) 3409-4427 | (31) 3409-4428 

 

Páginas no Facebook: www.facebook.com/feiraufmgjovem  (UFMG Jovem) 

www.facebook.com/ddcproexufmg  (DDC) 

 

 

 

Belo Horizonte, 17 de junho de 2019. 

 

 

 

Prof. Yurij Castelfranchi 

Diretor de Divulgação Científica 

 

 

 

Prof.ª Débora D’Ávila Reis 

Coordenadora Geral da UFMG Jovem 

 

 

 

Prof.ª Cláudia Mayorga 

Pró-Reitora de Extensão da UFMG 
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