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A UFOP estava movimentada no último sábado (12). Durante toda a tarde, moradores de Ouro Preto e região,

servidores e alunos da Universidade puderam vivenciar os espaços do campus Morro do Cruzeiro de maneira

diferente. Na 7ª edição do "Campus Aberto", a Instituição promoveu atividades culturais, esportivas e de lazer para a

comunidade. 

O evento é organizado pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex), em parceria com o Centro Desportivo da UFOP

(Cedufop). De acordo com o pró-reitor, Marcos Knupp, este é um evento muito importante para a comunidade

universitária, uma vez que "abre as portas do campus". "Nesta edição, especialmente, tivemos um recorde de

participantes, pois ela foi realizada junto à Mostra de Profissões", comentou o pró-reitor. 

http://ufop.br/acessibilidade
http://www.ufop.br/
http://twitter.com/share?url=http://www.ufop.br/noticias/extensao-e-cultura/conhecimento-e-diversao-na-7a-edicao-do-campus-aberto&text=Conhecimento%20e%20divers%C3%A3o%20na%207%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20do%20Campus%20Aberto%20http://www.ufop.br/noticias/extensao-e-cultura/conhecimento-e-diversao-na-7a-edicao-do-campus-aberto%20via%20@UFOP
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ufop.br/noticias/extensao-e-cultura/conhecimento-e-diversao-na-7a-edicao-do-campus-aberto&t=Conhecimento%20e%20divers%C3%A3o%20na%207%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o%20do%20Campus%20Aberto
http://www.ufop.br/noticias/graduacao/mostra-das-profissoes-reune-7-mil-estudantes-de-ensino-medio-no-campus
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A programação foi marcada pelas atividades para as crianças.

Quem passou pelo evento pôde transitar entre oficinas, feira de doação de animais, espaços para práticas esportivas

e muito mais. Também houve quem preferiu utilizar o espaço para descansar e fazer piquenique na grama. 

Em um palco próximo ao Centro de Convergência, as bandas Zabumba de Ouro e Maracatrupe animaram o público ao

longo da tarde. 

PARA TODAS AS IDADES - As

crianças fizeram a festa na

oficina de pipa. Também

puderam brincar de bambolê,

realizar pinturas de rosto e até

confeccionar o presente de dia

dos pais, que foi comemorado

no domingo (13).

Outra atividade que agradou a

garotada foi o Carro-Biblioteca,

projeto de extensão

coordenado pelo Sistema de

Bibliotecas e Informação

(Sisbin). Apesar de ser aberto

para todas as idades, quem

mais aproveitou o espaço foram

as crianças. O carro está

presente no Campus Aberto

desde a primeira edição e, de

acordo com a coordenadora

executiva do Sisbin, Gracilene

Maria de Carvalho, o sucesso

entre as crianças se deve ao

fato de que há um espaço para

contação de histórias. A

coordenadora afirmou que

"para algumas crianças,

principalmente as que estão no

ensino público, este é o

primeiro contato com os livros".

   

Os adolescentes e adultos

também se divertiram nas

oficinas de peteca, vôlei e tênis. E teve também a oficina de futebol americano para crianças e adolescentes. 

DOAÇÃO DE ANIMAIS - A 7ª edição do Campus Aberto contou ainda com um estande da Associação Ouro-Pretana

de Proteção Animal (AOPA), que, mais uma vez, levou ao evento cães para adoção. Luana Neves, uma das
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organizadoras da Aopa, comentou que foi um momento histórico, pois os cães trazidos à feira vieram da

experimentação da UFOP.  

Luana lembrou que, apesar de estarem prontos para adoção, é preciso ter paciência com os cães, pois eles vêm de

laboratório e nunca tiveram contato com outros animais ou pessoas.

O evento teve também a participação da feira de agricultura familiar e de uma tenda de saúde. 
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Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas altera horário de visitação

8 Março 2018

A partir desta segunda (12), o Museu poderá ser visitado de segunda a sábado, de
11h30 às 17h30. Saiba mais...

Alunos e professores de Artes Cênicas apresentam trabalhos em Buenos Aires
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1 Março 2018

As professoras do Departamento de Artes Cênicas da UFOP, Aline Mendes de Oliveira
e Letícia Mendes de Oliveira, juntamente com...

UFOP é selecionada para participar do Projeto Rondon no Pantanal

22 Fevereiro 2018

A Universidade Federal de Ouro Preto foi selecionada para participar da Operação
Pantanal no município de Rochedo, no Mato Grosso...

CEMAR abre vagas em curso de inglês para adolescente e adultos

22 Fevereiro 2018

O Centro de Extensão de Mariana (Cemar) está com inscrições abertas para o curso
de inglês destinado a adultos e...

http://www.ufop.br/noticias/extensao-e-cultura/alunos-e-professores-de-artes-cenicas-apresentam-trabalhos-em-buenos
http://www.ufop.br/noticias/extensao-e-cultura/ufop-e-selecionada-para-participar-do-projeto-rondon-no-pantanal
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http://www.ufop.br/noticias/extensao-e-cultura/ufop-e-selecionada-para-participar-do-projeto-rondon-no-pantanal
http://www.ufop.br/noticias/extensao-e-cultura/cemar-abre-vagas-em-curso-de-ingles-para-adolescente-e-adultos



