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RESUMO: O projeto Mobiliza Geologia UFMG surgiu da necessidade da participação dos 
estudantes em atividades extraclasse. Poucas pessoas na Universidade estão envolvidos com 
Movimentos Acadêmicos (CAs, DAs, DCE), Movimentos de Empresas Júniores, Atléticas, 
grupos de trabalhos voluntários, sendo que estes não representam nem metade da 
comunidade universitária total. 

O objetivo inicial é mobilizar a comunidade para compartilhar experiências da vida 
acadêmica e profissional de estudantes e egressos das Geociências. Se pessoas mobilizadas 
passarem a pensar juntas formas de mobilizar mais pessoas para realizar atividades em prol 
da capacitação dos estudantes e aprimoramento do curso e da universidade, como resultado 
espera-se a mobilização da comunidade do IGC em atividades extraclasses, tais como, 
políticas, artísticas, culturais, esportivas e profissionais. Isto enriquece a experiência adquirida 
pelos estudantes durante sua trajetória acadêmica e a contribuição destes para a UFMG.  

Essa meta se articula com as atividades realizadas nas Universidades uma vez que 
contribui para a formação plena dos estudantes. É fundamental que seja incorporada a 
comunidade acadêmica que a concepção de formação acadêmica abrange não apenas o 
conteúdo e habilidades técnicas e científicas. Ela envolve também a formação cidadã, que 
contribui para que o egresso tenha atitude ética, autônoma, crítica, empreendedora e atuação 
propositiva na busca de soluções de interesse da sociedade, conforme estabelecido, por 
exemplo, nas Diretrizes Curriculares do curso de Geologia. Assim, a reflexão sobre conjuntura, 
o desenvolvimento de capacidade analítica para a tomada de decisão e a habilidade de 
negociação de conflitos (presentes na vida acadêmica e profissional) são elementos que 
devem estar presentes na formação dos estudantes. 

Assim, focamos, primeiramente, nossas atenções à comunidade da Geologia – UFMG e, 
de forma orgânica, buscamos atingir toda a comunidade de Geologia do Brasil. Este objetivo 
está se concretizando por meio de atividades realizados na Universidade com alunos, 
professores e outros profissionais da geociência que buscam mostrar a importância de se 
mobilizar na Universidade enquanto aluno, professor e cidadão.  

O projeto se iniciou no dia 28/04/16, e em pouco tempo é perceptível à evolução do 
mesmo.  Uma grande parcela dos alunos já participou de forma direta e indireta e o número de 
interessados está a crescer exponencialmente. Como resultado, um curso que, antes do 
Mobiliza Geologia – UFMG, era composto por 30% de alunos mobilizados, passou em menos 
de um mês, a possuir mais de dois terços dos alunos participando de alguma atividade. 

Contamos com a participação e o apoio de vários professores da Geologia – UFMG, 
colegiado e departamento do curso e direção do Instituto de Geociências da UFMG. O 
incentivo à mobilização dos estudantes irá beneficiar os mesmos enquanto formação de 
cidadão, além de ser benéfico para o curso e para as futuras gerações.  
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