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Apresentação

A Universidade do Estado de Minas Gerais vem se desta-
cando ao longo de seus 30 anos como uma importante 
instituição de ensino superior do Estado. Atualmente, a 
UEMG está presente em diversas regiões e se apresenta 
como uma das maiores universidades mineiras em número 
de estudantes.

Com referência às esferas da teoria e da prática, a UEMG 
propicia uma sólida formação profissional aos seus 
estudantes por meio do diálogo constante entre ensino, 
pesquisa e extensão, acabando por contribuir para o desen-
volvimento cultural, econômico e social de Minas. Assim, 
a Universidade tem sido agente de mudança por meio do 
desenvolvimento de seus projetos e expansão de seus 
cursos, proporcionando um horizonte de possibilidades 



crescentes para seus estudantes, sob o compromisso da 
oferta de um ensino emancipador e democrático.

Como uma Universidade que promove a articulação entre 
a arte, ciência, humanidade e tecnologia, seus projetos de 
ensino promovem a expansão dos diversos conhecimentos 
adquiridos no cotidiano das salas de aula. Disso, o processo 
de ensino e aprendizagem se faz na junção entre teoria 
e prática.

Cursos de graduação nas modalidades de bacharelado e 
licenciatura trazem em seus Projetos Pedagógicos a impor-
tância do ensino para a formação acadêmica, cidadã e 
profissional de nossos estudantes. Tais projetos asseguram 
oportunidades para que situações próprias ao contexto 
da atividade profissional possam ser vivenciadas ainda 
durante a graduação, corroborando para capacitações mais 
sólidas e afinadas à realidade laboral. Por meio de aulas 
práticas e momentos extraclasse, os projetos de ensino 
potencializam, também, a relação entre a Universidade e 
a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento de polí-
ticas públicas e a melhoria de todo o sistema educacional 
mineiro, acabando por auxiliar o crescimento econômico 
e social avesso à reprodução de desigualdades.

Dentre os sete capítulos que compõem esta obra, o leitor 
será levado às experiências exitosas de alguns projetos de 
ensino realizados em diversas Unidades Acadêmicas. Estes 
projetos refletem a relevância da relação entre teoria e 
prática, envolvendo os docentes e discentes dos cursos de 
bacharelado e licenciatura, as escolas de educação básica e 



a sociedade, em uma demonstração da atuação universitá-
ria e sua influência na realidade social. Em outras palavras, 
os projetos de ensino desenvolvidos se traduzem em uma 
potência formativa ao associar o ensino às experiências 
profissionais, numa relação dialógica entre Universidade 
e sociedade para o fomento de uma educação atenta e 
respeitosa às diversidades.

Sabemos que muitos outros projetos de ensino são reali-
zados na instituição. Projetos, estes, que estabelecem a 
relação entre teoria e prática, entre a objetividade de 
demandas próprias aos resultados e a subjetividade que 
perpassa qualquer experiência docente e discente, projetos 
que problematizam e refletem sobre as questões próprias 
do exercício profissional e sua aprendizagem. É diante do 
comprometimento de nossos professores e estudantes, 
da continuidade desses e outros projetos de ensino e do 
surgimento de novas ações, que a UEMG continuará o seu 
crescimento na oferta de cursos de graduação.

Michelle G. Rodrigues
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