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Ensaios para a Quadrilha 
da Assufemg já 
começaram 

Assufemg

O XIV Arraiá da Assufemg – Festa Agostina 2018 
chegará com tudo este ano. Como o Pinga-Fogo 
vem informando, o evento está confirmado para 
o dia 3 de agosto, a partir das 19h, no Espaço Cul-
tural Francisco Assis Mota, na sede da entidade.
Dentre as atividades de destaque estão o casa-
mento na roça e a quadrilha da Assufemg. As 
inscrições, que foram prorrogadas, se encerraram 
no dia 29/06, sexta-feira. A turma já iniciou os en-
saios, que acontecem no Espaço Cultural da enti-
dade, sempre às sextas-feiras, de 17h às 18h. 
O marcador da quadrilha é o professor Jefferson 
Fonseca, que realiza as aulas de dança no Proje-
to Saúde Ativa Assufemg. Todas as informações 
do Arraiá da Assufemg podem ser conferidas em 
nosso site. Dúvidas: 3439-8110.

A Assufemg não para! Depois do sucesso da 
Festa do Dia das Mães, a entidade prepara 
mais uma grande atração: a Festa do Dia dos 
Pais. O evento tem data marcada: dia 10 de 
agosto, sexta-feira, a partir de 19h, no Espaço 
Cultural da Assufemg. 
Os participantes poderão aproveitar uma 
boa música, os melhores petiscos da Cantina 
Pelego’s, além de participar de sorteio de prê-
mios e brindes exclusivos para os papais asso-
ciados presentes à festa e em dia com a insti-
tuição. 
Não perca! Acompanhe nosso site e nossa pá-
gina no Facebook para mais informações. 

Novidade! Assufemg 
realizará Festa do Dia 
dos Pais

Foto: Flávio Brunelli
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Assembleia Estatutária apresentou 
prestação de contas

UFMG recebe IX Seminário dos 
Motoristas Oficiais das IFES, IFETs e CEFETs

Tem início ainda neste mês, o IX Seminário dos Motoristas Oficiais de Veí-
culos Federais das Instituições Federais de Ensino. O evento, promovido pelo  
SINDIFES e com apoio da Assufemg, será realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho, 
no auditório Luiz Pompeu, na Faculdade de Educação da UFMG (FaE). 
O objetivo da ação é reunir os Técnico-Administrativos em Educação no cargo de 
Motorista para discutir as condições e a jornada de trabalho, o risco de vida, assé-
dio moral, a carreira, a conjuntura nacional, o avanço da terceirização do cargo, a 
necessidade de concurso público e a qualidade de vida.
As inscrições ainda podem ser realizadas através de formulário, que está em nos-
so site: www.assufemg.org.br. O investimento é de R$ 250,00 com hospedagem 
e transporte para o evento e R$ 150,00 sem a opção de hospedagem e transporte. 
A programação completa também pode ser conferida em nosso site. Informa-
ções: 3441-0868.

Foi realizada no dia 19/06, no auditório da Escola de Belas Artes, a Assembleia 
Estatutária da Assufemg. Na ocasião, os associados puderam acompanhar a 
prestação de contas referente ao exercício de 2017. A apresentação foi feita 
pelo contador Luiz Soares, da Empresa Contabilidade Soares, que tirou todas 
as dúvidas e respondeu aos questionamentos dos presentes à reunião. Após a 
apresentação, a Assembleia aprovou a prestação de contas por unanimidade. 
Toda documentação pode ser conferida também em nossa secretaria, no Cam-
pus Pampulha. O Pinga-Fogo também elaborou uma edição especial sobre o 
assunto, que você pode acompanhar em nosso site.
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Conheça o programa de apadrinhamento  
da comunidade internacional na UFMG

Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 44 anos de atividades Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma entidade a 
serviço dos seus sócios. Gestão 2016/2019 - "Assufemg Viva! Do Sonho à Realidade".

Caro servidor: se voce já foi sócio, convidamos a retornar. Venha conhecer a entidade.  
Fale conosco 3439.8124/8112 - sec.presidencia@assufemg.org.br

- Campanha de Filiação 2018!

De acordo com o dicionário, a pala-
vra padrinho/madrinha tem, como 
alguns significados, o sentido de 
protetor(a). Esta interação pode 
ser muito bem vista no Programa 
de Apadrinhamento da UFMG. A 
ação é realizada pela Diretoria de 
Relações Internacionais da Uni-
versidade (DRI) e é voltada para o 
acolhimento da comunidade inter-
nacional na UFMG. “A intenção é 
oferecer apoio aos estudantes e pes-
quisadores internacionais que che-
gam à Universidade e precisam ter 
uma referência do que fazer e como 
fazer”, explica Elaine Parreiras, res-
ponsável pelo Setor de Acolhimen-
to do DRI.
O período para acolher um estu-
dante estrangeiro é de seis meses e 
é uma oportunidade também para 
favorecer a internacionalização em 
casa. “O acolhido pode realizar tro-
cas culturais, ensinar e aprender 
idiomas, além de criar um vínculo 
com o padrinho, fazendo uma so-
cialização muito benéfica”, analisa 
Parreiras. O Programa de Apadri-
nhamento existe desde 2012 e até 

hoje movimentou milhares de pes-
soas.
Segundo o DRI, no primeiro se-
mestre deste ano, foram um total 
de 148 estudantes estrangeiros que 
ingressaram na UFMG. O país que 
mais enviou alunos foi a Colômbia 
(29), seguidos de Argentina (21) e 
França (20). Ao todo, 39 nações en-
viaram estudantes para intercâm-
bio na Universidade. As inscrições 
para apadrinhamento no segundo 
semestre já foram encerradas. In-
clusive já está ocorrendo reuniões 
para instruções a novos padrinhos.  
Podem participar da ação discen-
tes de graduação e pós-graduação, 
docentes e servidores técnico-ad-
ministrativos que tenham registro 
ativo na UFMG. A cada semestre 
são abertas vagas para os interessa-
dos, que devem ter disponibilidade 
para se dedicarem às atividades 
relacionadas ao programa. O pa-
drinho deve apresentar as depen-
dências da UFMG, a cidade, indicar 
programações culturais, ajudar a 
compreensão da cultura acadêmi-

ca, auxiliar na obtenção de docu-
mentos brasileiros, além de ajudar 
os estudantes a encontrarem aco-
modação, se necessário. “Há uma 
série de atividades que fazemos e 
que os próprios estudantes produ-
zem para esta interação”, diz Elaine 
Parreiras.  Indagada sobre a possí-
vel participação de aposentados no 
programa, a responsável pelo setor 
analisa: “É um caso a se pensar, 
sem dúvidas”. 
No setor de acolhimento, que fica 
no prédio anexo à reitoria, trabalha 
André Amaral, aluno de História. 
Ele é bolsista do programa e pa-
drinho convicto. “Eu me descobri 
como latino-americano nesta ação. 
Apadrinhei um estudante colom-
biano, que se tornou hoje o meu 
melhor amigo. Inclusive irei estu-
dar no país dele, realizando essa 
troca de vivências”, revela. “É uma 
oportunidade muito boa para todos 
os envolvidos. A experiência você 
leva para a vida inteira”, finaliza 
Elaine. 
Segundo o Setor de Acolhimento 
do DRI, as novas vagas de apadri-
nhamento têm previsão de serem 
abertas no fim deste ano. Caso você 
se interesse e queira mais informa-
ções do programa, basta ligar no 
3409-4025 ou enviar e-mail para: 
comunica@dri.ufmg.br .
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André Amaral e Elaine Parreiras | Foto: Flávio Brunelli
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† Maria José Perdigão (Sofia do ICB)

† Mario Osorio da Silva 

† Maria Furtado de Melo

† Mauricio Figueiredo de Abranches

† Carmen do Rosário Bicalho Purri

† Nassim de Oliveira Calixto

† Ana Helena de Queiroz Gomes

† Cely Zatti de Oliveira

† Jose Oswaldo Costa

Abriu no dia 19/06, o calendário para filiação ao Cen-
tro Esportivo Universitário da UFMG (CEU). O perío-
do é referente ao 2º semestre de 2018, de 01/07/2018 a 
31/12/2018.
Podem se filiar alunos de Curso de Extensão, alunos 
de outras Faculdades; Cruz Vermelha; Ex-Aluno; Fun-
dações de Apoio; Dependentes de Servidor/UFMG; 
Servidor Terceirizado/UFMG.
Informações nos telefones 3409-2374 / 3409-2367, ou 
pelo site: https://www.ufmg.br/ceu

A Pró-reitoria de Extensão da UFMG (Proex) divulgou 
edital de apoio de bolsas de extensão para programas 
e projetos. Servidores docentes e técnico-administrati-
vos em educação têm até 4 de setembro para subme-
ter propostas para concorrer a bolsas para discentes 
da graduação nas modalidades PBEXT e PBEXT Ações 
Afirmativas.
A intenção é incentivar a participação de estudantes 
nos programas ou projetos de extensão, estimular o 
espírito crítico e contribuir para a formação acadêmica 
e atuação profissional pautada na cidadania e na fun-
ção social da educação superior.
Cada candidato poderá submeter apenas uma propos-
ta. As bolsas aprovadas terão vigência de março de 
2019 a fevereiro de 2020. O edital completo está no site 
https://www.ufmg.br/proex

☺ Aline Moreira de Bastos

☺ Gilberto Faula Avelar Neto

☺ Otávio Curtiss Silvano Brandão

☺ Vera Lucia Martins da Silva

☺ Pablo Pereira dos Santos

☺ Joel Jacinto de Deus

☺ Claudia Cristina Gonçalves Souza e Silva

☺ Jessica Jaques de Andrade

☺ Daise Menezes Guimarães

☺ Fernando Henrique França Becho Freitas

☺ Rosimari Maria de Souza Aguiar

☺ Wemerson Alves de Alcantara

☺ Alessandra Araujo Magalhães

☺ Luiz Guilherme Rodrigues Silva

☺ Isabel Cristina Marques Silva Vinagre

Desligamentos

Proex abre chamada para 
fomento de programas e 
projetos de extensão

Aberto período para 
filiação semestral ao  
CEU/UFMG

Novos Associados  
Sejam bem-vindos!

 “As pessoas não morrem, ficam encan-
tadas”, disse o poeta Guimarães Rosas. Publi-
camos abaixo, os nomes dos colegas associados 
que se desligaram da Assufemg em maio e ju-
nho de 2018, por motivo de óbito:
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https://www.ufmg.br/proex/Noticias/Noticias/Submissoes-Pbext-9

