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INDICAÇÃO N.º 019, de 12 de MAIO de 2017 

   (De autoria do Nobre Vereador Ricardo Ribeiro do Prado) 

 

 

REQUER O ENVIO DE INDICAÇÃO AO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, SUGERINDO A 

IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA E 

INTEGRADA DE MINAS GERAIS (UAITEC), NO 

MUNICIPIO DE MONTE BELO. 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

 

Solicitamos a Vossa Excelência e à Secretária Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer que seja implantada a Universidade Aberta e Integrada 

de Minas Gerais (UAITEC) no município de Monte Belo. 

 

A UAITEC é uma rede que oferece, de forma gratuita, qualificação 

profissional por meio da implantação de polos de educação à distância, ampliando 

e interiorizando o acesso a conteúdos pedagógicos que sirvam para capacitação e   

requalificação. Oferece mais de 34 mil vagas para cursos profissionalizantes na 

área de Tecnologia da Informação e de idiomas, atingindo mais de 300 mil 

interessados. Desta forma, democratiza-se o acesso à educação e o programa 

ainda busca criar uma cultura de empreendedorismo e de inovação nos mineiros 

para continuar a desenvolver o estado e sua cidade. 

 

Cada Polo UAITEC conta com: 

 2 salas de educação a distância; 

 Capacidade média de 50 alunos; 

 Conexão via sistema de videoconferência; 

 TV de Led; 

 Lousa interativa digital com sistema multimídia; 

 Salas de informática; 

 Laboratórios e bibliotecas virtuais; 

 Acessibilidade para deficientes físicos. 
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A UAITEC disponibiliza mais de 70 cursos online entre eles: desenvolvedor 

de jogos eletrônicos, analista de mídias digitais, programador web, Inglês, 

desenhista de produtos gráficos web, programador de dispositivos móveis, 

programador de sistemas, Espanhol e muitos outros. 

 

Peço ao Prefeito Municipal e Secretária Municipal de Educação que faça o 

cadastro no site e validação da matrícula na Unidade da nossa cidade para que 

seja implantada essa Universidade Aberta para nossos jovens que tanto necessita 

de capacitação em nosso Município. 

 

 

 

Monte Belo, 12 de maio de 2017 
 

 

 

RICARDO RIBEIRO DO PRADO 
Vereador 

 


