
Campus do Mucuri tem aulas beneficentes de Yoga e Introdução à Escrita Acadêmica

Ação de extensão acontece no dia 12, aberto à participação de estudantes que tenham
concluído o ensino médio e também aos da graduação e pós-graduação

  

No próximo dia 12 de outubro, o Campus do Mucuri da UFVJM vai ter aulas gratuitas de Yoga
e Introdução à Escrita Acadêmica. As atividades são ofertadas por meio da parceria da UFVJM
com o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal – Núcleo Rosa Divina. O evento Aulas
Beneficentes é realizado pela primeira vez no Campus do Mucuri, e é aberto para a
participação de estudantes que tenham concluído o ensino médio, da graduação e da
pós-graduação. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o próximo dia 9 de
outubro, aqui .

  

Para a inscrição é solicitada a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, que devem ser
entregues até o dia 9 de outubro na Divisão de Assuntos Acadêmicos do Campus do Mucuri
(prédio administrativo) ou no centro da cidade de Teófilo Otoni (Avenida Luiz Boali, número
1.162). Os alimentos arrecadados serão doados para famílias de crianças carentes de Teófilo
Otoni. A previsão é que as atividades durem quatro horas, terminando às 12h. As aulas serão
no prédio do Restaurante Universitário do Campus do Mucuri.

  

De acordo com a coordenadora do evento, a professora voluntária do Departamento de Serviço
Social do Campus do Mucuri, Neilane de Souza Viana, o evento vai possibilitar uma integração
com a comunidade, promovendo a extensão, que é um dos pilares da universidade. "O objetivo
do evento é contribuir com as famílias que mais necessitam, sendo que as pessoas que
participarem, além de adquirir conhecimento, vão contribuir para essa prática do bem, doando
os 2 kg de alimentos. Enfim, todos os envolvidos podem ter benefícios com essa ação, tanto as
famílias carentes quanto os participantes, que vão adquirir bem-estar e conhecimento durante
o evento”, reflete.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfELzTSGefyRxW4LH1kne5cBd7bymg597gJbc6ZV56v5a9UOA/viewform

