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Caro(a) estudante, 

É com muita alegria que iniciamos o primeiro semestre letivo de 2021, renovando um ciclo que se 

repete duas vezes ao ano. Incipit vita nova (expressão latina que, em português, significa “infunde 

vida nova”) é o lema dos pioneiros que fundaram a UFMG em 1927 e deram, assim, materialidade 

ao sonho dos inconfidentes do século 18.

Contribuir para a formação da nossa juventude, “página de um livro bom”, como diz a música da 

banda mineira 14 Bis, talvez seja a maior das missões da UFMG. Esse processo contínuo, iniciado 

há quase 94 anos, garante a perenidade e a solidez de nossa instituição.

Desde março de 2020, o mundo vive a maior crise deste século, desencadeada pela pandemia 

de covid-19.  O distanciamento social, necessário para conter a propagação do novo coronavírus, 

impôs mudanças profundas na economia, na saúde, no trabalho, nas relações interpessoais e no 

modo de ensinar e aprender em todo o mundo. Na UFMG, não é diferente. Pelo terceiro semestre 

consecutivo, a Universidade adota o Ensino Remoto Emergencial (ERE) como alternativa provisória 

e excepcional para manter as atividades acadêmicas. Temos ciência de que as aulas remotas não 

substituem o contato presencial e a convivência nos nossos campi – Pampulha, Saúde, Montes 

Claros e o campus Cultural de Tiradentes – e nos outros ambientes que integram a UFMG. Mas, 

por enquanto, como a pandemia ainda não está sob controle e a vacinação encontra-se ainda 

incipiente, precisamos manter o distanciamento e as medidas sanitárias como forma de preservar 

vidas – e esta deve ser a preocupação maior neste momento. Estamos nos preparando com muito 

carinho e responsabilidade para recebê-los em nossos espaços quando tudo isso passar. 

Neste ano, a UFMG vem trabalhando incansavelmente em várias frentes para combater os efeitos 

da pandemia.  Está desenvolvendo sete vacinas contra a covid-19 – uma delas figura entre as três 

mais adiantadas do Brasil –, mantém uma importante rede de testagem do coronavírus, realiza 

pesquisas de ponta em todas as áreas do conhecimento, atende milhares de pessoas nos hospitais 

das Clínicas da UFMG e no Hospital Risoleta Tolentino Neves e acolhe a população mais vulnerável 

por meio de seus projetos de extensão. Apesar da suspensão das atividades presenciais, a UFMG 

não só manteve a sua política de assistência estudantil como a ampliou ao lançar um robusto 

programa de inclusão digital para propiciar a todos os seus discentes condições de acesso ao 

Ensino Remoto Emergencial.
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Sandra Regina Goulart Almeida 
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Vice-Reitor

Esse trabalho se reflete positivamente nas inúmeras avaliações às quais a UFMG é submetida. 

Somos uma das cinco melhores universidades da América Latina, segundo o ranking THE, 

e a universidade federal mais bem avaliada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação. Isso é motivo de 

orgulho para todos nós e deve ser também motivo de orgulho para você, que acaba de ingressar 

em uma das melhores universidades brasileiras. 

Muitos dos nossos professores, pesquisadores e profissionais que atuam na linha de frente 

do combate à covid-19 – desenvolvendo vacinas, diagnósticos e métodos de identificação de 

novas variantes do coronavírus, pesquisando formas de minorar os efeitos sanitários e sociais 

da pandemia, trabalhando em nossos hospitais para salvar vidas – iniciaram suas trajetórias 

acadêmicas na UFMG, onde foram acolhidos e receberam uma formação técnica, científica, 

cidadã e humanística que contribuiu decisivamente para que seus sonhos de juventude fossem 

realizados.

Juventude é tempo de sonho, e “sonho que se sonha só é só um sonho, sonho que se sonha 

junto é realidade”, cantou Raul Seixas. A UFMG é uma realidade porque nasceu de um sonho 

coletivo: sonho dos inconfidentes que desejaram uma nação livre, sonho das várias gerações 

que a construíram, ao longo dessas nove décadas, com talento, esforço e compromisso público. 

Esperamos que a UFMG seja também o seu sonho e a sua realidade. Aqui, você poderá contribuir 

para multiplicar esse legado virtuoso.
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O QUE VEM POR AÍ ...

Nas próximas páginas, você conhecerá algumas formas de “Viver a UFMG”. 

Saiba que, mesmo que algumas atividades presenciais estejam suspensas 

temporariamente, elas farão parte da sua vida na Universidade. 

 Sua principal referência na universidade será o colegiado do seu curso. Procure-o 

sempre para ajudá-lo a resolver suas dúvidas.

Queremos que você faça parte de uma universidade acolhedora e ética. Por isso, 

ajude a combater o trote, o desrespeito à diversidade e o plágio acadêmico.
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As universidades públicas no Brasil, principalmente as do sistema federal de ensino 

superior, organizam-se de maneira muito parecida, num modelo em que predominam 

as decisões de órgãos colegiados. Isso significa que toda decisão tomada pela univer-

sidade leva em conta o diálogo entre representantes de seus diversos segmentos, em 

espaços de encontro e debate.

No caso da UFMG, há dois colegiados superiores diretamente responsáveis pelas 

questões acadêmicas: o Conselho Universitário, que estabelece as principais linhas 

políticas da Universidade, e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), que 

coordena a política acadêmica da Instituição.

A estrutura da Reitoria – órgão da Administração Central da Universidade – conta, 

também, com as pró-reitorias, as diretorias, as coordenadorias e demais instâncias 

administrativas, que transformam as decisões do Conselho Universitário e do Cepe em 

políticas e ações.

A organização da UFMG inclui, ainda, unidades acadêmicas e unidades especiais – es-

paços destinados a aulas, pesquisas e projetos. Departamentos e cursos, por sua vez, 

são subordinados a essas unidades acadêmicas.

Cada curso é administrado por um colegiado, cuja autoridade máxima é o(a) coorde-

nador(a). Cada estudante é diretamente vinculado(a) ao colegiado do seu curso. 

Algumas das instâncias da Reitoria mantêm uma relação muito próxima com estudan-

tes da graduação. É o caso da Pró-reitoria de Graduação (Prograd), da Pró-reitoria de 

Assuntos Estudantis (Prae), da Pró-reitoria de Extensão (Proex), da Diretoria de Rela-

ções Internacionais (DRI), do Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA), 

do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), da Diretoria de Ação Cultural (DAC), da 

Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino (GIZ) e da Ouvidoria UFMG.

No nosso perfil no Instagram, há uma série de dicas em formato de stories sobre a 

estrutura da UFMG.
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https://www2.ufmg.br/prograd/content/download/29291/196087/file/Res5.html
https://www.ufmg.br/prae/assistencia-estudantil/
https://www.ufmg.br/prae/assistencia-estudantil/
https://www2.ufmg.br/proex/
https://www.ufmg.br/dri/
https://www.ufmg.br/dri/
https://www2.ufmg.br/drca/
https://www.ufmg.br/nai/
https://www.ufmg.br/cultura/
https://www.ufmg.br/giz/
https://www.ufmg.br/dgi/ouvidoria/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17868990479134389/
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FORMAÇÃO AVANÇADA

Desde 2014, os alunos da graduação podem cursar disciplinas do mestrado ou 

doutorado, com a regulamentação dos Grupos de Disciplinas de Formação Avançada. 

Além de promover maior integração entre os níveis de ensino de graduação e de pós-

graduação, o projeto visa conceder aos alunos a oportunidade de receber formação 

mais aprofundada durante a graduação, o que os incentiva a continuar os estudos em 

nível de pós-graduação. A oferta dos Grupos de Disciplinas de Formação Avançada 

é regulamentada pelos colegiados de graduação e de pós-graduação de cada curso. 

Procure saber se na sua unidade o programa já está regulamentado.

FORMAÇÃO EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

A Formação em Extensão Universitária visa incluir, nos cursos de graduação, conteúdos 

relacionados às realidades regionais do país, nas dimensões sociocultural, econômica 

e ambiental, cumprindo as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, 

que estabelecem que 10% dos créditos exigidos para a integralização de cursos de 

graduação devem ser obtidos por meio da participação dos alunos em programas 

ou projetos de extensão universitária. Na UFMG, a formação existe desde 2015. Em 

2019, novas diretrizes para a integralização de atividades curriculares de Formação em 

Extensão Universitária nos cursos de graduação da UFMG foram aprovadas pelo Cepe. 

Mais informações estão no site da Pró-reitoria de Extensão.

2. VIDA ACADÊMICA

8

https://www2.ufmg.br/proex/Fomento/Formacao-em-Extensao
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FORMAÇÕES TRANSVERSAIS

As Formações Transversais são atividades acadêmicas que abordam 

temáticas de interesse geral para incentivar a formação de espírito crítico 

e proporcionar visão aprofundada em relação às grandes questões do 

país e da humanidade. O conjunto de Formações Transversais constitui 

um espaço comum de formação para todos os cursos de graduação 

da UFMG. Podem cursar as disciplinas alunos de graduação e pós-

graduação de qualquer curso da UFMG. Para se matricular, o estudante 

deverá acompanhar as datas de matrícula no Calendário Acadêmico da 

UFMG. Mais informações estão no site da Pró-reitoria de Graduação.

ESTÁGIOS CURRICULARES

O estágio é uma atividade acadêmica curricular – obrigatória ou não – 

que complementa e aprimora a formação acadêmica do(a) estudante. 

Constitui oportunidade para que sejam vivenciados, na prática, 

aspectos essenciais de sua área, contribuindo para a sua formação 

profissional. Todas as informações sobre estágios estão disponíveis no 

site da Prograd.

EMPRESAS JUNIORES

Empresas juniores são organizações formadas por alunos de 

graduação e  constituem espaços formativos para o empreendedorismo 

e a profissionalização, estabelecendo vínculo  com a sociedade. Elas 

oferecem serviços a baixo custo nas diversas áreas do conhecimento, 

e as atividades dos alunos são orientadas por professores da 

Universidade. Em 2020, foi instituído o Comitê de Empresas Juniores 

(Coej), vinculado à Pró-reitoria de Extensão (Proex), para acompanhar e 

orientar a política institucional para o segmento. Nesse mesmo ano, foi 

publicada a resolução que estabelece normas para o reconhecimento 

de empresas  juniores no âmbito da UFMG. Para conhecer a relação de 

Empresas Juniores na UFMG, acesse o Portal UFMG.
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https://ufmg.br/a-universidade/calendario-academico
https://ufmg.br/a-universidade/calendario-academico
https://www2.ufmg.br/prograd/prograd/Pro-Reitoria-de-Graduacao/Estudante/Formacao-Transversal
http://www.ufmg.br/prograd
https://ufmg.br/pesquisa-e-inovacao/empreendedorismo/empresas-juniores
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A iniciação científica (IC) é uma modalidade de pesquisa acadêmica que reúne alunos de graduação nas mais diversas áreas 

do conhecimento. Os alunos desenvolvem pesquisas e são acompanhados por um professor orientador. O aluno de iniciação 

científica tem a oportunidade de integrar uma equipe ou um grupo de pesquisa. Além do conhecimento, o aluno pode incluir 

a experiência em seu Currículo Lattes. Para conhecer as oportunidades de Iniciação Científica, acesse o site da Pró-reitora de 

Pesquisa. 

AÇÕES DE EXTENSÃO

Dimensão formativa essencial, a extensão universitária na UFMG é indissociável do ensino e da pesquisa. Esse lugar ocupado 

pela extensão está definido no Estatuto da Universidade, sendo construído como um espaço marcado por uma interação 

transformadora entre a UFMG e diversos setores da sociedade, com o objetivo de promover o diálogo e a troca de saberes.  

 

Nessa perspectiva, os cidadãos envolvidos em atividades de extensão desempenham papel importante, uma vez que agregam 

à Universidade saberes adquiridos e construídos em seu cotidiano profissional e em sua vivência comunitária. A Pró-reitoria de 

Extensão (Proex) fomenta, acompanha, avalia, articula, divulga e coordena as ações de extensão, como programas e cursos. 

GIZ

A Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino (GIZ), vinculada à Pró-reitoria de Graduação (Prograd), é uma instância 

criada para conceber práticas novas e melhores de educação. Entre outras iniciativas, o GIZ oferece o Percurso Discente 

Universitário (PDU), que visa aprimorar as habilidades do(a) estudante de graduação no desenvolvimento de sua autonomia 

na vida acadêmica, por meio de diversas oficinas que apresentam ao(à) estudante recém-chegado(a) técnicas de leitura e 

escrita acadêmica e dicas para apresentação de trabalhos, entre outras atividades, como elaboração de projeto de pesquisa e 

produção de vídeos, mapas conceituais e portfólio. Acesse o site e saiba mais.

https://www.ufmg.br/prpq/
https://www.ufmg.br/prpq/
https://www.ufmg.br/giz/
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3. ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE)

O Ensino Remoto Emergencial (ERE) foi adotado temporariamente pela UFMG para possibilitar o retorno e o desenvolvimento 

das atividades acadêmicas curriculares  durante a pandemia de covid-19. Nessa modalidade de ensino, a mediação pedagógica 

e a interação estudante-docente-conhecimento dão-se, sobretudo, por meio de tecnologias digitais de informação e 

comunicação. Para auxiliar e apresentar as metodologias e ferramentas digitais, foi criado o Programa Integração Docente 

para disponibilizar diversas ações como resposta a essas demandas.

A adoção do  Ensino Remoto Emergencial acelera uma mudança de perspectiva já em curso na Universidade: a valorização do 

protagonismo estudantil no processo de ensino-aprendizagem. Nesta seção, vamos explicar como as atividades ocorrem no 

ambiente digital. Para informações mais detalhadas, acesse o manual Ensino Remoto Emergencial nos cursos de graduação 

da UFMG.

O MOODLE É SEU PRINCIPAL ALIADO

O Moodle, que pode ser acessado por meio do portal MinhaUFMG, é o principal ambiente virtual de 

aprendizagem recomendado pela UFMG para realização das atividades. Só ele está completamente 

integrado ao Diário Eletrônico no Sistema Acadêmico de Graduação (Siga) da Universidade. A plataforma 

dispõe de muitos recursos para facilitar o processo de ensino-aprendizagem remoto. Conheça alguns 

deles no espaço UFMG Virtual.

Se professores e alunos de uma turma estabelecerem um acordo, as atividades síncronas podem ser 

realizadas por meio de outras ferramentas próprias para reuniões e encontros virtuais.

https://www.ufmg.br/integracaodocente/duvidas-frequentes/
https://www.ufmg.br/integracaodocente/espacoufmgvirtual/
https://www.ufmg.br/integracaodocente/espacoufmgvirtual/
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4. ASSISTÊNCIA E PERMANÊNCIA 
ESTUDANTIL

Manter sua reconhecida qualidade de ensino com equidade de acesso é um dos desafios da UFMG. Para isso, a Pró-reitoria 

de Assuntos Estudantis (Prae) coordena a Política de Assistência e Permanência Estudantil, executada pela Fundação 

Universitária Mendes Pimentel (Fump). Clique aqui para conhecer melhor essa política.

Ainda não está incluído na Política de Permanência e Assistência Estudantil? Solicite a avaliação socioeconômica preenchendo 

este questionário. 

CONTATOS DA PRAE

Tel: (31) 3409-4567 | (31) 3409-4178

Secretaria: info@prae.ufmg.br

Diretoria de Políticas de Assistência Estudantil: dir-assistenciaestudantil@prae.ufmg.br

Diretoria de Políticas de Ações Afirmativas: dir-acoesafirmativas@prae.ufmg.br

Diretoria de Políticas de Apoio a Projetos de Estudantes: dir-apoioaprojetosdeestudantes@prae.ufmg.br

Para acolhimento, procure o Setor de Acolhimento e Orientação da Prae: orientacaoestudantes@prae.ufmg.br

Desde março de 2020, em razão da pandemia, a UFMG vem intensificando as ações da sua Política de Assistência e 

Permanência Estudantil, com várias iniciativas, como a política de inclusão digital, de auxílio complementar de alimentação 

e  de acessibilidade no período de ensino remoto emergencial. 

http://www.ufmg.br/prae
http://www.ufmg.br/prae
http://www.fump.ufmg.br/conteudo.aspx?pagina=175
http://www.fump.ufmg.br/conteudo.aspx?pagina=175
https://www.ufmg.br/prae/assistencia-estudantil/
http://este questionário
mailto:info%40prae.ufmg.br?subject=
mailto:dir-assistenciaestudantil%40prae.ufmg.br?subject=
mailto:dir-acoesafirmativas%40prae.ufmg.br?subject=
mailto:dir-apoioaprojetosdeestudantes%40prae.ufmg.br?subject=
mailto:%20orientacaoestudantes%40prae.ufmg.br?subject=
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POLÍTICA DE INCLUSÃO DIGITAL

Para garantir auxílio para compra de equipamentos, contratação de serviços 

de internet, empréstimo de computadores e aquisição de equipamentos de 

tecnologia assistiva para pessoas com deficiência, a UFMG lançou, em julho 

de 2020, a sua Política de Inclusão Digital. Diversas chamadas destinadas a 

estudantes de graduação e de pós-graduação – incluindo as específicas para 

alunos com deficiência, indígenas e quilombolas – já foram publicadas. Em 

2020, quase seis mil estudantes receberam computadores e pacotes de dados 

para acesso à internet. Estudantes do ensino fundamental (Centro Pedagógico), 

do ensino técnico (Coltec) e do Teatro Universitário (TU) também foram 

contemplados.

FIQUE ATENTO! As chamadas são publicadas nas páginas da Pró-reitoria de 

Assuntos Estudantis (Prae) e da Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump).

AUXÍLIO COMPLEMENTAR DE ALIMENTAÇÃO

Para garantir alimentação a estudantes assistidos em Belo Horizonte e em Montes 

Claros durante a pandemia, após o fechamento dos restaurantes universitários, 

a UFMG criou uma política de auxílios complementares, respeitando o nível de 

vulnerabilidade de cada estudante.

A reabertura dos restaurantes universitários depende das determinações e 

orientações dos órgãos de vigilância sanitária de cada município. Visite a página 

da Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump) para obter informações 

específicas.

ESTUDANTE: se você precisa de suporte para acompanhar as atividades 

remotamente, conhece alguém que precisa ou, ainda, se deseja contribuir para 

iniciativas de assistência estudantil e de ações afirmativas de estudantes, leia as 

informações na página da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis. 

Visite também a página da Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump).

Faça contato: acolhimento@fump.ufmg.br

http://www.ufmg.br/prae
http://www.ufmg.br/prae
http://www.fump.ufmg.br/conteudo.aspx?pagina=175
http://www.fump.ufmg.br/conteudo.aspx?pagina=175
https://www.ufmg.br/prae/
http://www.fump.ufmg.br/
mailto:acolhimento%40fump.ufmg.br%20?subject=
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5. ACESSIBILIDADE NO ENSINO  
 REMOTO EMERGENCIAL

Dependendo do tipo de deficiência, a pessoa tem necessidades que precisam ser 

consideradas para o bom andamento do processo de ensino e aprendizagem. O Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão da UFMG (NAI) elaborou algumas orientações para promover a 

inclusão de pessoas com deficiência nas atividades do Ensino Remoto Emergencial.

• Consulte a cartilha Recomendações para promoção da acessibilidade no Ensino 

Remoto Emergencial para conhecer a listagem completa de diretrizes para a promoção 

da acessibilidade, seja em relação aos conteúdos elaborados na sequência articulada de 

ensino, seja em relação ao planejamento de avaliações.

• Se você precisa de orientação individualizada, vá até a página 23 da cartilha, na 

qual estão os nomes e contatos dos técnicos de referência do NAI responsáveis pelo 

atendimento de cada curso.

http://www.ufmg.br/integracaodocente/wp-content/uploads/2020/07/recomendacoes-acessibilidade-ver2807f1.pdf
http://www.ufmg.br/integracaodocente/wp-content/uploads/2020/07/recomendacoes-acessibilidade-ver2807f1.pdf
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6. BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

EMPRÉSTIMO E DEVOLUÇÃO

Os técnicos da BU estão disponíveis, por Skype (suporteapesquisa@gmail.com), para passar orientações sobre 

fontes de informação, revisão bibliográfica, estratégias de busca, gerenciadores bibliográficos, Sistema Qualis, fator 

de impacto e Índice H, entre outros assuntos relacionados à pesquisa científica. Informações  sobre o uso do Portal 

Capes e suas bases de dados podem ser solicitadas pelo e-mail setorperiodicoscapes@bu.ufmg.br.

As atividades estão sendo divulgadas no perfil do Sistema de Bibliotecas no Instagram. Mais informações podem ser 

obtidas no site da Biblioteca Universitária e pelo e-mail dir@bu.ufmg.br.

LIVROS ELETRÔNICOS

Fique atento(a) aos informativos da Biblioteca Universitária e visite o site http://www.bu.ufmg.br. Estão disponíveis 

milhares de e-books de todas as áreas do conhecimento. Cada livro eletrônico poderá ser acessado, simultaneamente, 

pelos docentes e discentes cadastrados no Sistema de Bibliotecas da UFMG.

Foram escolhidas plataformas de livros eletrônicos que melhor atendem aos vários cursos de graduação, como as 

relacionadas a seguir.

Minha Biblioteca – plataforma multidisciplinar que reúne a bibliografia de mais de 250 cursos de graduação com 

conteúdos que abarcam as áreas de saúde, ciências exatas, ciências sociais aplicadas, pedagogia, artes e letras.

Pearson – biblioteca virtual que oferece acervo de e-books em mais de 40 áreas do conhecimento.

ProQuest’s Arts E-book Subscription – conteúdos em artes para a graduação e pós-graduação.

Árvore de Livros – plataforma de leitura digital que disponibiliza mais de 20 mil títulos de todos os gêneros literários.

Os treinamentos sobre o acesso às plataformas estão disponíveis no canal do Suporte à Pesquisa UFMG no YouTube. 

mailto:suporteapesquisa%40gmail.com?subject=
mailto:setorperiodicoscapes%40bu.ufmg.br?subject=
https://www.instagram.com/bibliotecaufmg/
http://www.bu.ufmg.br/
mailto:%20dir%40bu.ufmg.br?subject=
http://www.bu.ufmg.br
https://www.youtube.com/results?search_query=suporte+%C3%A0+pesquisa+ufmg
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SERVIÇOS REMOTOS

Além da oferta de livros eletrônicos, o Sistema de Bibliotecas mantém, de forma remota, os serviços de 

comutação e normalização bibliográfica, elaboração de fichas catalográficas, emissão de nada consta e 

treinamentos on-line sobre o Portal de Periódicos da Capes, bases de dados e outros assuntos relacionados 

à pesquisa.

Os treinamentos são transmitidos pelo canal  Suporte à Pesquisa UFMG no YouTube, e as demais palestras, 

no canal UFMG Biblioteca. A BU também oferece orientação para realização de pesquisas via e-mail 

(setorperiodicoscapes@bu.ufmg.br), telefone (31) 3409-4627 ou Skype Suporte à Pesquisa UFMG.Todas 

essas atividades são divulgadas nos perfis da Biblioteca no Instagram e no Facebook.

7. MANUAIS E FORMAÇÕES

Tanto professores quanto estudantes podem participar de formações sobre as ferramentas disponíveis e 

organização dos estudos no regime remoto. O Programa Integração Docente - Ações Formativas para as Práticas 

Pedagógicas oferece orientações para facilitar a rotina do estudante. Conheça a seguir alguns dos tutoriais.

•  Moodle para estudantes - Veja como utilizar o Moodle e como acessar gratuitamente softwares da Microsoft.

•  Guia para ajudar na organização dos estudos - Conheça as dicas para potencializar o aprendizado acadêmico.

•  Na página do Integração Docente, você encontra respostas às perguntas mais frequentes dos graduandos da 

UFMG sobre o ERE e as normas acadêmicas que o regulam.

FIQUE ATENTO(A)! Em breve, a Diretoria de Inovação e Metodologias do Ensino (GIZ) oferecerá oficinas especiais 

para estudantes. Consulte a agenda no site do Integração Docente.

https://www.youtube.com/results?search_query=suporte+%C3%A0+pesquisa+ufmg
https://www.youtube.com/results?search_query=ufmg+biblioteca
mailto:setorperiodicoscapes%40bu.ufmg.br?subject=
https://www.instagram.com/bibliotecaufmg/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/sistemadebibliotecasufmg/
https://www.ufmg.br/integracaodocente/espacoufmgvirtual/
https://www.ufmg.br/integracaodocente/espacoufmgvirtual/
https://www.ufmg.br/integracaodocente/wp-content/uploads/2020/07/Tutorial_moodle_estudantes.pdf
https://www2.ufmg.br/prograd/content/download/29190/195479/file/guia.pdf
https://www.ufmg.br/integracaodocente/duvidas-frequentes/
https://www.ufmg.br/integracaodocente/duvidas-frequentes/
https://www.ufmg.br/giz/
https://www.ufmg.br/integracaodocente/wp-content/uploads/2020/08/EnsRem.pdf
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COMO TIRAR DÚVIDAS SOBRE AS PLATAFORMAS?

Muitas dúvidas podem ser esclarecidas pelo tutorial sobre o uso do Teams.

Quanto a dúvidas técnicas e necessidade de suporte operacional com o pacote Microsoft Office 365, com o MinhaUFMG 

ou com o Moodle, consulte as respostas às dúvidas mais frequentes ou entre em contato com a Diretoria de Tecnologia da 

Informação (DTI) pelo e-mail suporte@dti.ufmg.br.

Dúvidas sobre o Moodle? Conheça o guia prático produzido pela Faculdade de Medicina, que reúne instruções básicas e 

avançadas sobre as potencialidades da plataforma.

8. SAÚDE MENTAL, ACOLHIMENTO E 
CUIDADO 
A pandemia do novo coronavírus pode interferir na saúde mental das pessoas, por gerar dúvidas, ansiedade e medo. Por um 

lado, temores pelo risco de contaminação, o isolamento social ou mesmo o enfrentamento das perdas podem agravar ou 

causar sofrimento psíquico, por outro, as muitas atividades realizadas no computador e celular também podem resultar em  

cansaço e desânimo.

A entrada na universidade é momento de muitas novidades e oportunidades. Esperamos que cada pessoa recém-chegada 

na UFMG se sinta acolhida como membro de uma grande comunidade.  É importante criar laços com os colegas para que seja 

possível o diálogo e o compartilhamento das informações e novidades da vida universitária, o que pode diminuir a ansiedade 

e a angústia frente ao novo.

https://www.ufmg.br/integracaodocente/tutoriais-e-guias-2/
https://www.ufmg.br/dti/faq/categoria/office365/
mailto:suporte%40dti.ufmg.br?subject=
https://www.medicina.ufmg.br/avas21/
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CAMPANHA NÓS UFMG

Embora estejamos realizando a maioria das nossas atividades de forma remota, 

saiba que existe muita coisa acontecendo. “Toda a Universidade se movimenta 

para construir o bem-estar na quarentena”. Esse é o principal lema da campanha 

#NósUFMG, site que reúne as várias iniciativas da comunidade universitária 

realizadas durante o período de distanciamento social. Nele, você encontra, por 

exemplo, dicas de atividades corporais como pilates, stepping, aula de dança e 

yoga para manter corpo e mente saudáveis enquanto vigorarem as medidas de 

distanciamento.

Acesse https://www.ufmg.br/nos.

VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO

A Comissão Permanente de Saúde Mental da UFMG (comsaudemental@ufmg.br), 

em conjunto com a Rede de Saúde Mental, oferece diferentes modalidades de 

acolhimento a estudantes, docentes, servidores e terceirizados. Compreendemos 

que acolher a todos e todas, em especial, àqueles(as) que estão chegando à 

universidade, é uma estratégia que contribui para a saúde mental das pessoas. 

Para saber mais sobre o Acolhimento e sobre a saúde mental em geral, você tem um 

site criado especialmente para nossa comunidade (www.ufmg.br/saudemental). 

Consulte também a página Coronavírus e Saúde Mental. Lá você  encontra 

informações importantes. 

A oportunidade de conversar pode auxiliar no enfrentamento de situações difíceis. 

Estamos trabalhando para sermos uma UFMG acolhedora e contamos com seu 

apoio e contribuição, pois você, desde já, é protagonista nesse processo. 

https://www.ufmg.br/nos
mailto:comsaudemental%40ufmg.br?subject=
http://www.ufmg.br/saudemental
https://ufmg.br/coronavirus/coronavirus-e-saude-mental


19

9. COMO ESCLARECER DÚVIDAS

O momento é de incertezas, e algumas perguntas permanecem sem respostas. Outras só dependem de leitura 

mais cuidadosa ou de outra fonte de informação. Se precisar tirar dúvidas, conheça as suas principais referências:

Colegiados de cursos – instância de deliberação da maior parte das decisões acadêmicas que afetarão a sua 

vida na universidade. Todos os colegiados estão trabalhando remotamente e podem ser contatados por telefone 

ou e-mail. 

Veja a lista.

Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) – conduz a política de assistência estudantil e mantém o Núcleo de 

Apoio ao Desenvolvimento do Estudante, que tem o objetivo de contribuir, por meio da escuta qualificada, para 

a implementação de políticas institucionais que propiciem ao corpo discente da UFMG as condições necessárias 

para permanência, sucesso no percurso formativo, conclusão de curso e desenvolvimento integral. 

Contatos: (31) 3409-4178 e nucleo@prae.ufmg.br.

Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump) – saiba como pleitear os auxílios da política de assistência 

estudantil da UFMG implementada em parceria com a Fump. Conheça os critérios e procedimentos para 

atendimento.

Pró-reitoria de Graduação (Prograd) – informações sobre alterações das Normas Gerais da Graduação e 

resoluções relacionadas ao Ensino Remoto Emergencial. Conheça o site: https://www2.ufmg.br/prograd/.

Volta às aulas sem fake news – cuidado com informações inverídicas que podem dificultar seu processo de 

adaptação ao Ensino Remoto Emergencial. Ao receber uma informação, confirme se a origem é o Portal UFMG, o 

site https://ufmg.br/coronavirus, ou as demais mídias mantidas pela Universidade: Boletim UFMG, Rádio UFMG 

Educativa 104,5 FM, TV UFMG, perfis oficiais da UFMG nas redes sociais Facebook, Twitter ou Instagram, entre 

outros.

https://ufmg.br/cursos/colegiados
mailto:nucleo%40prae.ufmg.br?subject=
http://www.fump.ufmg.br/conteudo.aspx?pagina=175
http://www.fump.ufmg.br/conteudo.aspx?pagina=175
https://www2.ufmg.br/prograd/
http://www.ufmg.br
https://ufmg.br/coronavirus
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10. APRENDIZADO, CULTURA E LAZER

Valorizar a cultura como espaço privilegiado de produção de conhecimento, aliada às ações de ensino, pesquisa e extensão, 

é um aspecto central da política cultural da UFMG. Conheça as ações para fomentar a cultura e o lazer na Universidade, pois 

muitas foram criadas ou adaptadas para o ambiente virtual.

Diretoria de Ação Cultural

A política de cultura da UFMG é coordenada pela Diretoria de Ação Cultural (DAC), órgão da administração central. A Diretoria 

é encarregada de realizar projetos como o Festival de Inverno, Festival de Verão, Quarta Doze e Trinta, Ao Cair da Tarde 

e Feira de Artesanato do Jequitinhonha, e também é responsável pela gestão dos espaços culturais da Universidade: o 

Centro Cultural UFMG, o Conservatório UFMG, o Espaço do Conhecimento UFMG e o Campus Cultural UFMG em Tiradentes. 

Acompanhe a programação dos espaços culturais no site da diretoria e no canal da DAC no YouTube.

Rede de Museus

A Rede de Museus da UFMG reúne centros de memória, acervos, centros de referência e outros ambientes destinados a 

incentivar a produção e a divulgação do conhecimento científico da Universidade ao público. Todos são abertos à visitação. 

Alguns desses espaços são o Museu de Ciências Morfológicas, a Estação Ecológica, Museu de História Natural e Jardim 

Botânico, Observatório Astronômico Frei Rosário. Conheça cada um deles no site da Rede de Museus da UFMG.

Espaços de esporte e lazer

A UFMG oferece atividades e infraestrutura de esporte e lazer para sua comunidade e para atletas de alto desempenho, por 

meio do Centro Esportivo Universitário (CEU), do Centro de Treinamento Esportivo (CTE) e de ações de extensão. A prática 

esportiva da comunidade ocorre também por meio de competições organizadas por entidades esportivas – as Atléticas – 

vinculadas a unidades acadêmicas. É preciso lembrar que essas ações encontram-se temporariamente suspensas – devido 

à pandemia. 

https://www.ufmg.br/festivaldeinverno/
https://www.ufmg.br/festivaldeverao/2021/
https://www.ufmg.br/polojequitinhonha/projeto/feira-de-artesanato-do-vale-do-jequitinhonha/
https://www.ufmg.br/centrocultural/
https://www.ufmg.br/conservatorio/
https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/
https://www.ufmg.br/campustiradentes/
https://www.ufmg.br/cultura/
https://www.youtube.com/c/CulturaUFMG
https://www.ufmg.br/rededemuseus/mcm/
http://www.ufmg.br/estacaoecologica
http://www.mhnjb.ufmg.br
http://www.mhnjb.ufmg.br
http://www.observatorio.ufmg.br
https://www.ufmg.br/rededemuseus
https://www.ufmg.br/ceu
http://cte.ufmg.br/
https://ufmg.br/vida-academica/entidades-estudantis/atleticas
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11. MOSTRA SUA UFMG

A Mostra Sua UFMG foi reformulada para possibilitar que os futuros 

estudantes visitem os ambientes da Universidade, ainda que a 

distância. O site da Mostra traz informações sobre a estrutura dos 

91 cursos de graduação e as perspectivas do mercado de trabalho 

para cada um deles. Os visitantes também podem conhecer – por 

meio de passeios aéreos, trilhas do conhecimento e mostras 

virtuais – as inúmeras oportunidades que a UFMG oferece, como 

os projetos de pesquisa, extensão e mobilidade, as atividades 

esportivas e culturais, as políticas de inclusão e assistência 

estudantil. Além disso, foi desenvolvido o game Eu na UFMG, uma 

experiência imersiva na qual você pode projetar sua trajetória na 

Universidade e curtir a vida no campus Pampulha, conhecer um 

pouco da estrutura de pesquisa, extensão e cultura, as unidades 

acadêmicas, a política de assistência estudantil, os espaços 

culturais e de diversão. Não deixe de visitar o site da Mostra. 
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https://www.ufmg.br/mostra/
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