
 

 

                                                                                                                                                                                        Educar para Sustentabilidade: 
                                                                                                                                                                                          Responsabilidade de todos! 

COMUNICADO 
140/ 2016   

Data: 16/11/2016 

De: Coordenação Pedagógica  

Para: Pais/Responsáveis pelos Alunos(as) Ensino Médio 

Assunto: ENCONTRO DE SABERES 
 

         PREZADOS (AS) SENHORES(AS), 

 

A UFOP realiza anualmente o Encontro de Saberes. Esse evento tem o 

objetivo de ampliar e aprofundar o diálogo entre a comunidade acadêmica (UFOP) e 

a comunidade externa, de forma a gerar conhecimentos e fortalecer o vínculo e o 

compromisso com as suas populações-alvo.  

Na oitava edição, o Encontro de Saberes envolverá o XXIV Seminário de 

Iniciação Científica, o XVII Seminário de Extensão, a IX Mostra Pró-Ativa e II 

Seminário de Internacionalização e será realizado nos dias 22 a 23 de novembro 

de 2016, no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto. 

O Encontro de Saberes reúne cerca de 2000 participantes, entre alunos de 

graduação, alunos de pós-graduação, professores de todas as áreas do 

conhecimento: Ciências da Vida, Engenharias, Ciências Exatas e da Terra, Ciências 

Humanas, Letras e Artes e Ciências Sociais e Aplicadas. 

Nesse sentido, para participar desse evento, os(as) alunos(as) do Ensino 

Médio estão sendo convidados, para poderem conhecer um pouco mais sobre os 

projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pela UFOP. 

Os interessados deverão fazer a inscrição e retirar os crachás para 

participação no evento, no dia 21 de novembro de 2016, no Centro de Artes e 

Convenções da UFOP, de 13 horas às 18horas.  

           Por ser uma atividade extraturno, cada aluno(a) deverá, junto de seus 

familiares, responsabilizar-se pelo transporte e alimentação.  

 

Atenciosamente, 

 
Coordenação Pedagógica 

 

 
COLÉGIO ARQUIDIOCESANO 

DE OURO PRETO 



 
 

AUTORIZAÇÃO PARA PATICIPAR DO ENCONTRO DE SABERES - 2016 

 

  

Eu,_________________________________________________________________

_____, portador (a)da C.I:____________________________ autorizo meu (minha) 

filho(a):  

_____________________________________________________________________, 

aluno (a) do( a) ________Série do Ensino _____________________________ a 

participar dos XXIV Seminário de Iniciação Científica, o XVII Seminário de 

Extensão, a IX Mostra Proativa e II Seminário de Internacionalização, realizados 

via Instituição. 

 

Eu,_________________________________________________________________

______, portador (a)da C.I:____________________________não autorizo meu 

(minha) filho(a):   

___________________________________________________________________, 

aluno (a) do( a) ________Ano/ Série do Ensino _____________________________ a 

participar dos XXIV Seminário de Iniciação Científica, o XVII Seminário de 

Extensão, a IX Mostra Proativa e II Seminário de Internacionalização, realizados 

via Instituição. 

 

 

 

Ouro Preto, ______, de novembro de 2016. 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura 

 


