
II Congresso da Associação de Pós Graduandos da UFVJM: 

valorização e fortalecimento de quem se dedica a pesquisa  

14 de Novembro de 2018, 16:00 no Espaço JK. Campus I. Rua da Glória 

Programação 

Rodas de Conversa: o congresso se iniciará por algumas rodas de conversa que tem o 

objetivo de identificar e debater questões de interesse dos pós-graduandos na 

UFVJM, sendo um espaço para livre expressão de opiniões dos pós-graduandos.  

16:00 Roda de Conversa – A Política de Ações Afirmativas para inclusão de pessoas 

negras, indígenas e com deficiência na Pós-Graduação stricto sensu na UFVJM 

16:30 Roda de Conversa – A Pós Graduação nos prepara para sermos professores 

universitários ou pesquisadores?  

17:00 Roda de Conversa  – Depressão e Ansiedade na Pós-Graduação  

17:30 –  Plantões de Apoio Acadêmico aos pós-graduandos  

Mesa 1 – Apoio no preenchimento do currículo lattes 

Mesa 2 – Apoio no acesso ao portal de periódicos da Capes 

Mesa 3 – Apoio na submissão de artigos a periódicos 

18:00 Plenária Final de Leitura do Estatuto, Prestação de Contas das Atividades da 

APG e eleição de nova diretoria para compor a gestão do ano de 2019. 

19:00 Pose da Nova Diretoria Eleita  

20:00 Confraternização no Bar do TiTi (Rua do Ouro, 32, Centro) 

Os pós-graduandos que não residirem em Diamantina e desejarem apoio com 

hospedagem para participação no evento favor entrar em contato com a APG pela 

página do Facebook: https://www.facebook.com/apgufvjm/  

Caso você tenha filhos e necessite trazê-los eles serão bem vindos e terão um espaço 

especial para brincarem tranquilamente.  

A Associação de Pós Graduandos é uma grande conquista para nossa universidade, e 

um importante espaço de construção dos direitos e deveres dos pós-graduandos, 

compareça, participe!  

Apoio:   
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