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Alex Garcia
por Mariana Petraglia

“Desde cedo, fui 
educado para me 
adequar física e 
emocionalmente 

às minhas 
condições”

“A surdo-
cegueira é a 
defi ciência que 
mais afeta a 
essência da 
sociedade, 
porque leva 
a distância 
imposta pelas 
perdas visuais e 
auditivas.”

“A acessibilidade é a ferramenta 
para nossa inclusão social.”

foto: arquivo pessoal

foto: arquivo pessoal
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PÁGINA 3

A UFOP promove e 

apoia programas de 

intercâmbio e mobili-

dade acadêmica inter-

nacional para seus alu-

nos. Estudantes têm 

a oportunidade de se 

desenvolver profi s-

sionalmente e pesso-

almente por meio da  

Coordenadoria de As-

suntos Internacionais 

(Caint)  e do Ciências 

sem Fronteiras. Uma 

novidade é o convênio 

com a Universidade de 

Palermo, da Itália, que 

vai oferecer o duplo 

diploma de graduação 

em algumas áreas da 

Engenharia.

UFOP INTERNACIONAL
Jornal da Universidade Federal de Ouro Preto

En
tr

ev
is

ta
:

PÁGINA 5

PÁGINA 6

PÁGINA 8

Educação inclusiva na pauta 
do UFOP com a Escola

Lei de Acesso à Informação 
na Universidade

Sou Mais Juventude 

mobiliza estudantes

Alex Garcia: os desafi os 
das pessoas surdo-cegas

PÁGINA 6
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Editorial Prof. Marcone  Jamilson Freitas  Souza - Reitor da UFOP

Coluna do Museu






















Estromatólitos
       


    
     




   



      
   
     


  
      




UFOP se mobiliza para eleição 
da Comissão Estatuinte
 
     


     
    
     



 


      

       

   
   
  




       

    
      


foto: Sindicato ASSUFOP

Assufop em festa
 O Sindicato dos Técnico-administrativos da UFOP (Assufop) celebrou seus 30 anos 
com festa, assembleia especial e homenagem a ex-presidentes, no dia 26 de julho.

foto: Isadora Faria
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Festival de Inverno de Ouro Preto e 
Mariana

A arte de ‘escrever’ não é 
nenhum mistério

Fórum das Letras reúne mais 
de 70 autores

Inverno Cultural de João Monlevade

Por Brunello Amorim

Por Mariana Borba

      
        


     
    


 



    
      

 
     
   
       
     

  




      


      

    
      
    
       
      
     




Evento promove mais de 300 atividades em 24 dias e é sucesso de público

Organizadores antecipam o tema da próxima 

edição: “Escritas em Transe”
Por Bruna Fontes

      

 

 
      
     


   

      
    



    
    
   


     

      




     



      


     
 
       

 



       




 


    




   





      
      


     

    
    
     

    
      
     

      
   
      

     
     




     
       
     

 


     

       
     




       

    


 







     

     


       



    


Participe você também, envie um email para: jornal@ufop.br

foto: Du Tropia

foto: Du Tropia

foto: Divulgação
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Associação de pais e 
mães fortalece o diálogo

Lei de Acesso à Informação 
completa um ano 

Mais de dois mil participam do Sou Mais 
Juventude

Por Fernanda Matias

Por Roberta Nunes

Por Kleiton Borges

 
       

    
     
     
 
     

     
     





     
     
       
    

   
 
  
   
  
   


   
   
   
  
   
  
   


      

    
    

  





    
      
    


     


      
      



  

   
      
      
    
 
       


     
     
  

      






  
      


      


       

    
      





     

    


      


     



    



     

  




      
 

    



       
       
     

   




     
    



      

 
     
    

      


     
     
     

    
      


Pedidos são atendidos integralmente na UFOP




 
      
  

     


   


     


     
    
     
 
      


      
    


 
 





 

    
     

foto: Divulgação UFOP

foto: Nathália Viegas

Edição 189 - julho e agosto de 2013

UFOP e Universidade de Palermo fecham 
convênio para oferta de duplo diploma

Por Ana Paula Martins

Por Fernanda Marques

 
   

     
    



    
     


     

     

    
     

 

    

    


     

     
     
    




     

    
     



      
    

     


    
      
     

      
     

Vocação internacional da UFOP

 
      
     
    





 
     
    
     
    

     




 
     

     
     


        





 
   
 

     
     


      







 




      





  

       


    


     


Convênio vai 

oferecer o 

duplo diploma 

de graduação 

em alguns 

cursos de 

Engenharia

Intercâmbio é uma oportunidade de crescimento pessoal de profi ssional

foto: Nathália Viegas

foto: Ana Paula Martins
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Valdei Lopes de Araújo

Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação

A Pró-reitoria de Pesquisa 
e Pós-graduação

 

     





 

   



    



     







 



 





      

    



     

     

    

    

     

    



      

      

      

      

 





     

    

      



    



      

 









     



     



      













    



    



     

    

   



    

   

    

    

    



    

       



    







 

    

    



     





 

      

  

      





    



     



       

     

    

     

  

      



     

    

     



   








PROPP promove:
Seleção CiPharma

 

    
    


















Conferência Internacional
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P Aniversários

Eventos ligados à Universidade

- Criação do curso de Museolo-

gia (Demul) – 17 de agosto

- Aniversário da UFOP – 21 de agosto

- 7° Seminário Brasileiro de História da Historiografi a 

Local: Mariana

Data: 12 a 15 de agosto

Informações: www.seminariodehistoria.ufop.br

julho e agosto de 2013

Capacitação de professores aborda a 
inclusão educacional

INCOP E ASSOCIAÇÃO– DE HORTIGRANJEIROS RECEBEM PRÊMIO NO VALOR 
DE R$50 MIL 

 







       

     





 
     
     

       




 









 


 

 
     

      

  








 
     
      




      





       
    

      
      






 




      
    



 


  

      



Premiação a ser entregue em agosto mostra que a interação entre a Universidade e a comunidade traz benefícios para todos
Por Ramon Cotta

      
     
       
 


       
 

 
       

      


     
    


    


      
       
      



        

      


      
 
      

      
     
     
    



Sobre a Incop

 




      
   
     





    



      
      
   


      






 
       
    




Por Roberta Nunes

foto: Divulgação

foto: Osmar Lopes
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Pedidos são atendidos integralmente na UFOP




 
      
  

     


   


     


     
    
     
 
      


      
    


 
 





 

    
     

foto: Divulgação UFOP

foto: Nathália Viegas
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