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SEJAM "TODES"
BEM VINDOS
(AS)

"A  INCLUSÃO  ACONTECE  QUANDO  SE

APRENDE  COM  AS  DIFERENÇAS  E  NÃO

COM  AS  IGUALDADES" .

PAULO  FREIRE

 

 



A partir de 2018, em decorrência da

inclusão da reserva de vagas para

pessoas com deficiência (Lei

13.409/16),houve um aumento

significativo no ingresso de

estudantes com deficiência na

UFMG.

VOCÊ SABIA ?

https://ufmg.br/vida-academica/acoes-afirmativas/reserva-de-vagas


AGORA QUE VOCÊ FAZ PARTE
DA UFMG, QUE TAL UMAS
DICAS?

1- Crie uma rotina de estudos e não deixe a matéria

acumular;

2-Relate aos seus professores suas limitações para que os

mesmos possam te ajudar;

3- Não tenha vergonha de pedir ajuda aos seus colegas

caso seja necessário;

4- Não se cobre além do necessário e cuide de sua saúde

mental;

5- Caso ocorra qualquer situação  que possa te

constranger , procure o colegiado do seu curso e denucie

situações de preconceito;

6- Mantenha contato com o diretório acadêmico (DA) do

seu curso;

7- Lute pela inclusão e acessibilidade junto com os que

abraçam a causa com amor



DA- Diretório Acadêmico  : é uma entidade estudantil

que representa os estudantes de um curso de nível

superior dentro de uma instituição de ensino superior. 

NAI- Núcleo de Acessibilidade e Inclusão: O Núcleo é

voltado para a eliminação ou redução de barreiras

pedagógicas, instrumentais, arquitetônicas, de

comunicação e informação, impulsionando o

cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade.

MUDI- Movimento Universitário de Inclusão: Grupo

formado por alunos com deficiência da UFMG.

PIPA-Programa de Apoio a Inclusão e Promoção à

Acessibilidade- /Campus saúde.

FIQUE  POR  DENTRO.. .  



TOUR  -  CAMPUS  SAÚDE  









BOM SEMESTRE
E SUCESSO!

"E há que se cuidar do broto
Pra que a vida nos dê flor e
fruto..." (Milton Nascimento)


