
Programa Institucional Universidade nas Comunidades

O Programa Universidade nas Comunidades (UFVJM&COMUNIDADES) da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) é uma ação extensionista institucional
da UFVJM coordenada pela equipe da Pró-Reitoria Extensão e Cultura (PROEXC) com um
conjunto de projetos, eventos, cursos e prestação de serviços com o objetivo de interagir com
as comunidades em geral no âmbito do território administrativo e pedagógico da UFVJM, no
período inicial de 2021 a 2023. 

As ações serão coordenadas pela PROEXC e o Centro de Projetos da UFVJM, com
planejamento e execução em seis etapas, cada etapa abarca um semestre de atividades. O
diagnóstico de demandas junto às comunidades será contínuo e a execução distribuídas entre
as seis etapas estimadas resultados esperados são de que as ações contribuam para
promover impacto e transformação social e valorização da cultura da região no território de
abrangência da UFVJM, numa forma mais prática e participativa, com a perspectiva de
promover a circularidade dos conhecimentos materializados na extensão, com interfaces com o
ensino e a pesquisa, que expressem o diálogo contemporâneo do conhecimento acadêmico
com os conhecimentos e necessidades dos municípios, cidades, bairros, distritos e coletivos
populacionais tanto no espaço urbano quanto no campo.
A fim de se estabelecer o diálogo com as comunidades e apresentar o Programa Universidade
nas Comunidades, foi realizado o 1º Fórum de Políticas Interinstitucionais da UFVJM, em 22 de
novembro de 2019. O evento integrou representantes do governo federal, vice-governador e
secretários de estado de Minas Gerais, senadores e deputados federais e estaduais, prefeitos
municipais, vereadores, empresários, representantes da comunidade acadêmica e sociedade
civil organizada para discutir formas de ampliar a integração da universidade com as
instituições do Norte, Nordeste e Noroeste de Minas Gerais.
Confira a seguir mais sobre o 1º Fórum de Políticas Interinstitucionais da UFVJM:
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    -  1º Fórum de Politicas Interinstitucionais da UFVJM

    -  Imagens do 1º Fórum de Políticas Interinstitucionais da UFVJM

    -  Mais informações sobre o Fórum

    -  Vídeo institucional (youtube) de cobertura do Iº Fórum, com depoimentos de
participantes

Na ocasião do Fórum, foi distribuído o material para a divulgação do Programa Universidade
nas Comunidades (imagens abaixo). Cabe salientar que todos os Diretores das Unidades
Acadêmicas foram formalmente convidados a participar.
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../noticias/9545-2019-11-11-14-15-10.html?lang=pt_BR.utf8%2C+pt_BR.UT
https://www.facebook.com/Reitoria-UFVJM-101441134564659/
../noticias/9574-2019-11-27-14-30-27.html?lang=pt_BR.utf8%2C+pt_BR.UT
https://www.youtube.com/watch?v=A_J1e0aZQv4
https://www.youtube.com/watch?v=A_J1e0aZQv4
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Vale ressaltar que o presente documento está aberto para construção pelos parceiros internose externos à universidade.Acesse os documentos na íntegra.    -  Programa Universidade Nas Comunidades    -  Projeto Saúde Digital Móvel da UFVJMO Programa Universidade nas Comunidades (UFVJM&COMUNIDADES) da UniversidadeFederal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) é uma ação extensionista institucionalda UFVJM coordenada pela equipe da Pró-Reitoria Extensão e Cultura (PROEXC) com umconjunto de projetos, eventos, cursos e prestação de serviços com o objetivo de interagir comas comunidades em geral no âmbito do território administrativo e pedagógico da UFVJM, noperíodo inicial de 2021 a 2023.  
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index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=1101&amp;Itemid=66
https://siexc.ufvjm.edu.br/projetosfluxocontinuo/338

