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Novembro Negro chega a UFMG para celebrar e 
conscientizar sobre a negritude 

Assufemg

Entidade de Utilidade Pública - Decreto nº 15.733, de 21/10/2014 - Lei Municipal 6.648, de 26/05/1994

☺Bruna Luana Lazara de Souza Costa Lima ☺Geraldo Felício de Oliveira ☺Myrian Marques Leite Matias 
☺Nair Rodrigues Thorres

Novos Associados Sejam bem-vindos!
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Conscientizar, resgatar e resistir. 
Neste eixo, a UFMG, juntamente 
com a Assufemg, realiza de 1 a 23 
de novembro, o “Novembro Ne-
gro: reflexões e práticas sobre ser 
negro”. O evento trará uma série 
de atividades culturais, artísticas 
e acadêmicas para a comunidade, 
celebrando o mês da consciência 
negra.
"A ideia é promover reflexões e 
colocar como foco a negritude: as 
pessoas, as atividades artístico-
-culturais e relações raciais. O 
momento de celebração do mês 
da consciência negra propicia a 
visibilidade das atividades que 
abordam a temática racial e que, 
neste ano, foram ampliadas e 
agregadas em agenda única, para 
favorecer a visualização e parti-
cipação de toda a comunidade", 
revela Daniely Fleury, diretora de 
Políticas de Ações Afirmativas da 
PRAE (Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis da UFMG). Entre as 

atividades que integra essa agen-
da está o Festival de Arte Negra 
da Assufemg, que este ano com-
pleta 3 anos de existência. “Este 
calendário propiciará um maior 
conhecimento e um olhar mais 
efusivo para o leque de opções 
culturais, de falas, de discussões 
que se produz dentro da univer-
sidade, oportunizando as pessoas 
de estarem trocando experiências 
e se fortalecendo”, ratifica Magna 
Oliveira, Diretora de Comunica-
ção da Assufemg e idealizadora 
do Festival de Arte Negra. 
Na agenda de atividades, as atra-
ções são inúmeras. Serão oficinas 
de Tambor e Pandombe, de boneca 
Abayomi e de Dança Black Soul; 
contação de histórias, mostra de 
filmes, rodas de conversa, apre-
sentações musicais, culturais e ar-
tísticas, mesas redondas, exposi-
ção fotográfica e muito mais. Você 
confere a agenda na página 3 des-
te boletim e no site: https://www.

ufmg.br/prae/events/2018-11/ 
O Novembro Negro tem como 
tema “Reflexões e Práticas sobre 
ser Negro”.  Para Daniely Fleury, 
o tema propõe que troquemos afe-
to, saberes e reflexões sobre nossa 
realidade e relações. "O que é ser 
negro na sociedade em que a gen-
te vive? E o que é ser negro aqui 
na UFMG? Como nosso corpo 
(discente, docente, técnico admi-
nistrativo, colaboradores terceiri-
zados e jovens da cruz vermelha) 
se faz presente? Nós existimos 
aqui e, com nossa história e po-
tência temos muito a dizer e con-
tribuir", aponta. 
Esta realidade que Daniely fala 
também é relatada em muitas 
frentes. O presidente da Assufe-
mg, Márcio Flávio dos Reis, en-
dossa a importância de se reali-
zar este tipo de evento para unir 
todos e todas. “A Assufemg faz 
eventos para a comunidade inde-
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Assufemg

Bate-Papo é realizado na Assufemg 
sobre Outubro Rosa

Aconteceu no dia 16/10, na sede da 
Assufemg, um bate-papo para falar 
sobre o câncer de mama. O tema foi 
“Outubro Rosa: Quebrando Tabus”.
O evento foi aberto ao público e con-
tou com a participação da ginecolo-
gista e obstetra Cristina Bassetti. Na 
atividade, a médica expôs dados, ín-
dices e informou sobre tratamentos, 
prevenção e diagnósticos. A palestra 
teve como foco quebrar alguns para-
digmas em torno da doença e a rela-
ção da mulher e da família diante do 
problema.
Os participantes realizaram um bate-

-papo, fazendo perguntas, tirando 
dúvidas e conversando sobre o tema. 
“Foi muito importante este encon-
tro. A disseminação de informações 
sobre o câncer de mama é um gran-
de aliado para todos no combate à 
doença”, ressaltou a dra. Cristina 
Bassetti.
Após o bate-papo, houve sorteios 
de 2 mamografias e 1 cesta de ma-
quiagem Mary Kay. Logo depois foi 
servido um coffee break de encerra-
mento.
Você vê o álbum completo de fotos 
em nossa página no Facebook.

pendente de classe, cor e religião. 
Resistimos sempre. A política pode 
colocar medo. Só depende de quem 
vai enfrentá-la”, diz.
A resistência é uma palavra que 
também é defendida por Daniely. 
"Estamos aqui, existimos, resisti-
mos, como é da nossa prática". Para 
Magna Oliveira, a força em mar-
car presença de uma cultura é uma 
marca histórica. “A luta faz parte do 
viés de vida do meu povo desde que 
nos tornamos seres vivos. Somos da 
luta e não desistimos. A forma que 
me traz para contribuir na realiza-
ção desse evento é justamente me 
contrapor a isso que nos assombra, 
mas não por muito tempo”, finaliza. 
Neste Novembro Negro, a Assufemg 
espera disseminar cada vez mais in-

formações e conscientizar a socieda-
de. “A nossa entidade cumpre sua 
função, atendendo à comunidade 
universitária com seu papel cultu-
ral, estendendo seu conteúdo temá-
tico à uma participação coletiva, em 
parceria com a UFMG. Nossa inten-
ção é sempre ultrapassar fronteiras, 
contribuindo com o debate em toda 
universidade”, encerra Márcio Flá-
vio dos Reis. 
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Serviço

Festival Novembro Negro UFMG
Data: 1 a 23 Novembro | Local: 
Campus Pampulha | Informações 
e Inscrições para oficinas e eventos: 
www.assufemg.org.br 
www.ufmg.br/prae

http://www.assufemg.org.br
http://www.ufmg.org.br/prae
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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!

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO
1 
▪ Ayabás e suas histórias 
- Praça da Liberdade, s/
nº Prédio Rosa - de 19:30 
às 20:30

2 3

4 5
▪ Contas & 
Balangandãs - 
Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00
▪ Oficina com Cortejo 
de Tambor e Pandombe 
- Gramado da Escola 
de Música da UFMG – 
Campus Pampulha - de 
11:00 às 13:00 -  

6
▪ Contas & 
Balangandãs - 
Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00

7
▪ Contas & 
Balangandãs - 
Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00 

8 
▪ Contas & Balangandãs 
- Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00

9
▪ Contas & 
Balangandãs - 
Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00
▪ Mesa Redonda: 
“Experiências e 
Saberes do Movimento 
Negro no Combate ao 
Racismo” - Auditório 
Neidson Rodrigues – 
Faculdade de Educação 
da UFMG
Campus Pampulha - de
19:00 às 21:00

10
▪ Contas & 
Balangandãs - 
Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00

11
▪ Contas & 
Balangandãs - 
Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00

12
▪ Contas & 
Balangandãs - 
Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00
▪ Workshop de 
Contação de História: 
Formação inicial 
e continuada de 
educadores - CAD 2 – 
Sala 212 – UFMG - de 
19:00 às 22:00

13
▪ Contas & 
Balangandãs - 
Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00
▪ Workshop de 
Contação de História: 
Formação inicial 
e continuada de 
educadores - CAD 2 – 
Sala 212 – UFMG - de 
19:00 às 22:00

14
▪ Contas & 
Balangandãs - 
Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00
▪ Workshop de 
Contação de História: 
Formação inicial 
e continuada de 
educadores - CAD 2 – 
Sala 212 – UFMG - de 
19:00 às 22:00
▪ Ruído em 
Movimento – Projeto 
EnegreSer - Piscinão da 
Escola de Belas Artes 
Campus Pampulha - de 
11:00 às 12:30
▪ Oficina de Black Soul 
- Praça de Serviços 
– UFMG, Campus 
Pampulha - de 16:00 
às 18:00

15
▪ Contas & Balangandãs 
- Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00

16
▪ Contas & 
Balangandãs - 
Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00

17
▪ Contas & 
Balangandãs - 
Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00

18
▪ Contas & 
Balangandãs - 
Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00

19
▪ Contas & 
Balangandãs - 
Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00
▪ Feira de 
Empreendedores 
Negros - Praça de 
Serviços – UFMG 
Campus Pampulha - de 
08:00 às 17:00

20
▪ Contas & 
Balangandãs - 
Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00
▪ Feira de 
Empreendedores 
Negros - Praça de 
Serviços – UFMG 
Campus Pampulha - de 
08:00 às 17:00
▪ “A história do 
meu cabelo”: cabelo 
crespo, identidade e 
empoderamento - Sala 
2060 – FAFICH
Campus Pampulha - de 
10:00 às 12:00
▪ Aula Ampliada do 
programa de formação 
transversal em saberes 
tradicionais - CAD 2, 
Campus Pampulha - de 
14:00 às 17:30

21
▪ Contas & 
Balangandãs - 
Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00
▪ Feira de 
Empreendedores 
Negros - Praça de 
Serviços – UFMG 
Campus Pampulha - de 
08:00 às 17:00

22
▪ Contas & Balangandãs 
- Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00
▪ Feira de 
Empreendedores 
Negros - Praça de 
Serviços – UFMG 
Campus Pampulha - de 
08:00 às 17:00
▪ História e oficina da 
boneca Abayomi - Palco 
da ASSUFEMG
Campus Pampulha - de 
16:00 às 18:00

23
▪ Contas & 
Balangandãs - 
Biblioteca Central, 
Campus Pampulha - de 
09:00 às 21:00
▪ Feira de 
Empreendedores 
Negros - Praça de 
Serviços – UFMG 
Campus Pampulha - de 
08:00 às 17:00
▪ Desfile Afro do 
Novembro Negro 
- Praça de Serviços 
– UFMG Campus 
Pampulha - de 11:00 
às 13:00
▪ Babu Canta -  
Palco da ASSUFEMG
Campus Pampulha - de 
20:30 às 22:30

24

Programação Novembro Negro UFMG

Cronograma sujeito a alterações



A Semana do Servidor da UFMG 
foi encerrada com muitas ativida-
des esportivas e de lazer. A Estação 
Ecológica foi mais uma vez palco 
da Corrida e Caminhada do Ser-
vidor. Na edição deste ano, mais 
uma vez centenas de participantes 
trocaram os escritórios, salas e ga-
binetes para colocarem o fôlego e a 
saúde em dia. A Assufemg apoiou 

o evento, sendo responsável pela 
premiação da corrida masculina e 
feminina. O pilates também teve 
seu espaço. Os servidores pude-
ram ter aula no saguão da reitoria, 
onde se exercitaram com ajuda da 
equipe especializada. 
Destaques ainda para as disputas 
esportivas que tiveram suas finais 

no último sábado, 27/10. A Assu-
femg organizou as competições 
de futsal, peteca e do tênis. Os re-
sultados podem ser conferidos em 
nosso site: www.assufemg.org.br. 
Na música, o Trio Lampião fez o 
público arrastar o pé na noite de 
sexta-feira, 26/10, no Centro Espor-
tivo Universitário (C.E.U), tocando 
os maiores sucessos do forró.

04 Assufemg

 “As pessoas não morrem, ficam encantadas”, disse o poeta Guimarães Rosa. Publicamos abaixo, os nomes dos colegas  
associados que se desligaram da Assufemg em outubro de 2018, por motivo de óbito:

† Silvana Lopes Maciel † Valeme Lisboa de Oliveira

Desligamentos

Semana do Servidor tem destaques na área esportiva 
e de lazer

Aproveite o  Novembro Sem Carência Unimed-BH

Feira de Artesanato da Assufemg vai até 09 de 
novembro na Praça de Serviços

Muita diversidade em bijuterias, acessórios, roupas, calçados e objetos para 
sua casa. Isso tudo você pode conferir na XXX Feira de Artesanato da  
Assufemg, que fica na Praça de Serviços de 05 a 09 de novembro. 
Informações você confere pelo telefone: 3439-8110 ou em nosso site: www.
assufemg.org.br

Você, sócio da Assufemg que ain-
da não possui plano de saúde, não 
deixe de aproveitar a oportunida-
de para adquirir o plano de saúde 
UNIMED-BH – UNIPART/FLEX. É 
sem carência no mês de novembro.
O interessado que solicitar a adesão 
ao plano – neste mês de novembro 
– poderá, a partir do dia 1º de de-
zembro, utilizar todos os serviços 
médicos oferecidos pelo plano sem 
qualquer tipo de prazo. 

É importante esclarecer que o plano 
UNIMED-BH – UNIPART/FLEX 
oferecido pela Assufemg tem preço 
fixo e não retira seu auxílio saúde 
dado pelo Ministério da Educação 
(MEC) para complementar a men-
salidade. O plano de saúde [e pré-
-pagos e, portanto, é necessária a 
adesão até o dia 20/11 para paga-
mento em desconto em folha. Após 
esta data, o pagamento da primeira 
mensalidade será realizado à vista, 

na própria sede da Assufemg.
Vale lembrar também que, caso o 
servidor possuir outro plano de 
saúde, será necessário se desvincu-
lar do atual, sendo que este deverá 
oferecer cobertura até o último dia 
do mês de novembro. 
Informações: Pessoalmente na As-
sufemg/Posto Médico, de 09h às 
17h; ou através do telefone: 3439-
8126/8116/8103/8122.
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