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As perdas auditivas poderão atingir cerca de 
1,1 bilhão de pessoas em todo o mundo, 
incluindo crianças e jovens, em decorrência 
da exposição excessiva a sons intensos. O 
fenômeno é estudado por pesquisadores 
da UFMG e da Universidade Clermont 
Auvergne, da França, e gerou, entre outros 
frutos, o Instrumento de Triagem Auditiva 
Infantil (Itai), que será utilizado por escolas 
de educação infantil de Belo Horizonte e 
Betim, a partir de 2020.
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Expostos a sons intensos, os 
jovens estão cada vez mais 
propensos a sofrer os efeitos das 
perdas auditivas

Espaço do Conhecimento será 
ocupado pelos ‘Mundos indígenas’
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O MUNDO OUVE MENOS
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Opinião

Prae, cinco anos: 
novos SUJEITOS, novas POLÍTICAS

Em novembro de 2014, o Conselho 
Universitário aprovou, por unanimida-
de, a criação da Pró-reitoria de Assun-

tos Estudantis (Prae). Na ocasião, em artigo 
publicado neste BOLETIM, ponderamos:

“A Universidade vive circunstâncias que 
têm produzido uma reconfiguração de seu 
corpo discente, e não somente pelo aumento 
da quantidade, mas, sobretudo, pela rica e 
instigante diversidade de estudantes que 
aqui chegam. Novos sujeitos circulam por 
seus campi, alamedas, institutos e facul-
dades – sujeitos no exercício de seu direito 
à educação superior. [...] Cada vez mais, a 
UFMG acolhe estudantes de todas as etnias, 
gêneros, idades e condições econômicas. 
Recebemos pessoas de diferentes crenças, 
ateus, deficientes e com orientações sexuais 
variadas. Pessoas, enfim. Pessoas em posse 
de seus corpos, com suas histórias de vida. E 
com direito à UFMG. Conhecer esses novos 
sujeitos e compreender suas vivências são 
exigências primeiras para realizar uma políti-
ca ancorada na equivalência de direitos: para 
que não apenas cheguem à UFMG, mas que 
aqui realizem o percurso de formação acadê-
mica que desejam. As novas circunstâncias 
exigem uma universidade que responda aos 
desafios contemporâneos. A criação de uma 
Pró-reitoria de Assuntos Estudantis é um dos 
movimentos necessários”. 

E perguntamos: “quem são os/as estu-
dantes da UFMG? Que experiências trazem 
para cá? Que desejam? Quais suas necessi-
dades para realizar seu percurso acadêmico? 
Perguntas que impõem um princípio orien-
tador de uma política da Prae: partir dos su-
jeitos. É da consideração da centralidade dos 
sujeitos que se poderá elaborar uma política 
que faça sentido para eles, que dialogue com 
seus direitos e suas necessidades”.

A Prae assumiu a responsabilidade de 
elaborar e coordenar a Política de Assuntos 
Estudantis da UFMG em três eixos: ações 
afirmativas, apoio acadêmico e assistência 
estudantil. Sua realização se dá em parceria 
com todas as pró-reitorias, com o NAI, com 

Tarcísio Mauro Vago*
Licínia Maria Correa**

O projeto de extensão Brumadinho UFMG lançou 14 no-
vas chamadas com objetos distintos para a seleção de sub-
projetos. O objetivo é selecionar propostas para avaliação 

e reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem 
da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho.

Os projetos contemplam áreas diversas e têm como público pre-
ferencial pesquisadores e professores da UFMG. Serão selecionadas, 
entre outras, propostas para mapeamento da área atingida, mape-
amento de uso e cobertura do solo, caracterização da população 
atingida, coletas de amostras de água, fauna e solo. 

As propostas deverão conter a descrição das etapas e ativida-
des de execução, sequência e cronograma, despesas, aquisição de 
equipamentos e serviços, programação de entrega de relatórios 
parciais, finais e de apresentações e a definição de indicadores de 
cumprimento de atividades e fases. 

Documentos complementares deverão ser encaminhados jun-
tamente com as propostas para projetobrumadinhoufmg@ufmg.
br, de acordo com os prazos estabelecidos.

Avaliação de impactos
O objetivo principal do projeto Brumadinho UFMG é auxiliar 

a 6ª Vara da Fazenda Púbica de Belo Horizonte a identificar e a 
avaliar os impactos decorrentes do rompimento da barragem em 
Brumadinho, em janeiro deste ano.

Ao fim da execução das propostas, serão apresentados um 
relatório de avaliação consolidado e um plano de recuperação das 
áreas atingidas pelo desastre.

BRUMADINHO 
CHAMA
UFMG vai selecionar projetos destinados à avaliação 
e reparação de danos provocados pelo rompimento 
da barragem da Vale

Esta página é reservada a manifestações da comunidade universitária, por meio de artigos ou cartas. Para ser publicado, o texto deverá versar sobre 
assunto que envolva a Universidade e a comunidade, mas de enfoque não particularizado. Deverá ter de 5.000 a 5.500 caracteres (com espaços) e 
indicar o nome completo do autor, telefone ou correio eletrônico de contato. A publicação de réplicas ou tréplicas ficará a critério da redação. São de 
responsabilidade exclusiva de seus autores as opiniões expressas nos textos. Na falta destes, o BOLETIM encomenda textos ou reproduz artigos que 
possam estimular o debate sobre a universidade e a educação brasileira. 

a DRI, com a DAC, com a CAC e com a Fump. 
Destacamos algumas ações realizadas. 

O Programa Viver UFMG concentra a 
política de acolhimento, orientação e acom-
panhamento de estudantes. Uma de suas 
ações é a Tenda Viver UFMG, que recebe 
calouros(as) em sua chegada, com informa-
ções sobre a Universidade. Outro projeto é 
o Travessia, que implementa ações ao longo 
do percurso destinadas ao bem-estar e à 
sociabilidade de estudantes. Esse movimento 
possibilitou a criação do Núcleo de Escuta 
de Estudantes, com profissionais de serviço 
social, psicologia e pedagogia. Várias unida-
des já criaram seus núcleos, que partilham 
experiências e se relacionam com a Rede e 
a Comissão Permanente de Saúde Mental.

 O Programa UFMG meu lugar envol-
ve Prae, Fump e Proplan na política de 
assistência a estudantes em situação de 
vulnerabilidade, visando à garantia de sua 
permanência em condições estáveis. Mo-
radias e restaurantes universitários, auxílios 
para manutenção, transporte e aquisição de 
material acadêmico e atenção à saúde são 
exemplos. O desafio é estender essas ações 
a estudantes de pós-graduação.

Por acreditar na potência propositiva de 
estudantes, lançamos as Chamadas Prae de 
financiamento de projetos, nas modalidades 
apoio a projetos acadêmicos e ações afirma-
tivas. Desde 2016, são mais de 100 projetos 
financiados, realizados exclusivamente por 
estudantes: eventos, exposições, debates, 
shows, pesquisas, livros, poesia, ensino, 
teatro, dança, intervenções urbanas, exten-
são e outros mais. Rica é a produção que as 
juventudes da UFMG fizeram nascer e existir.

Investimos em projetos que enriquecem 
a formação de estudantes, como o Redigir e 
o Ambiente livre colaborativo de estudantes 
(ambos na Fale), e as oficinas do Projeto Giz.

Mantivemos interlocução permanente 
com o movimento estudantil, por meio do 
DCE, dos DAs, dos CAs e de outros coletivos. 
Estudantes têm representação paritária no 

Conselho de Assuntos Estudantis, respon-
sável pelas políticas da Prae. Acolhemos os 
congressos da ANPG e da UNE. Respeitamos 
suas manifestações em defesa da universida-
de pública, especialmente o movimento de 
ocupação de unidades da UFMG, em 2016, 
em resistência à PEC do congelamento de 
investimentos em educação. 

Apoiamos a criação do Centro de Con-
vivência Negra (CCN), acolhido pela Fafich. 
Com o CCN e outras entidades, realizamos, 
entre outras ações, o Novembro Negro, com 
extensa programação acadêmica e cultural.

Participamos da formulação e execução 
de importantes políticas adotadas pela 
UFMG: a resolução dos Direitos Humanos, 
para o enfrentamento a todas as formas de 
discriminação e opressão ainda existentes 
na Universidade; a resolução que instituiu 
cotas para negros, indígenas e deficientes 
na pós-graduação; a criação da Formação 
Transversal em Relações Étnico-raciais e 
História da África; a criação da Comissão 
Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão, 
para garantir a estudantes negros, indígenas, 
quilombolas e pessoas com deficiência as 
vagas que são suas.

Integramos o Fórum Nacional de Pró-
reitorias de Assuntos Estudantis, referência 
para elaboração de políticas específicas, e 
organizamos, na UFMG, dois encontros re-
gionais, nos quais recebemos representantes 
de universidades da região Sudeste.

Consolidada, a Prae seguirá com os 
princípios de sua política de assuntos es-
tudantis: equidade de direitos, redução 
de desigualdades, equalização de oportu-
nidades acadêmicas, reconhecimento de 
identidades e fortalecimento de vínculos de 
pertencimento à UFMG, fundamentais para 
uma rica e exitosa experiência universitária 
de nossos(as) estudantes.

*Pró-reitor de Assuntos Estudantis da 
UFMG
*Pró-reitora adjunta de Assuntos Estudantis 
da UFMG

Estão abertas, até 13 de dezembro, 
as inscrições para o Vestibular UFMG 
2020 –Habilidades, obrigatório para 

admissão em seis cursos de graduação da 
área de artes. Interessados em se candidata-
rem a uma das 331 vagas disponíveis para o 
ingresso no primeiro e segundo semestres do 
próximo ano devem passar por duas etapas 
de avaliação: a primeira, de caráter elimi-
natório, utiliza a nota obtida nas questões 
objetivas do Enem 2019; a segunda, de cará-
ter eliminatório e classificatório, compõe-se 
da nota obtida na redação do Enem 2019 
e de provas específicas de cada curso. As 
inscrições são realizadas via internet, no site 
da Comissão Permanente do Vestibular da 
UFMG (Copeve), e custam R$ 205. A taxa 
não será cobrada dos candidatos aprovados 
no programa de isenção.

Chamada 2: Mapeamento de uso e cobertura do solo na sub-
bacia do Ribeirão Ferro-Carvão, Brumadinho (até 28/11/19)

Chamada 3: Identificação e caracterização da população atingida 
(até 9/12/19)

Chamada 4: Coleta de amostras da ictiofauna da bacia do Rio 
Paraopeba para análise patológica e toxicológica (até 15/1/20)

Chamada 5: Coleta de amostras de animais da fauna em áreas 
de mata na Bacia do Rio Paraopeba para análise toxicológica (até 
15/1/20)

Chamada 6: Coleta de amostras de animais domésticos e da 
fauna mortos para análises patológica e toxicológica (até 15/12/19)

Chamada 7: Coleta de amostras biológicas em animais 
domésticos para análise toxicológica (até 15/1/20)

Chamada 8: Coleta de amostras de rejeito (até 9/12/2019)

Chamada 9: Coleta de sedimento (até 20/3/20)

Chamada 10: Coleta de água subterrânea (até 21/1/20)

Chamada 11: Coleta de água superficial (até 24/3/20)

Chamada 13: Análise de micro-organismos termotolerantes 
e Escherichia coli em água subterrânea (até 21/1/20)

Chamada 14: Análise de compostos orgânicos em água 
subterrânea (até 25/5/20)

Chamada 15: Análise ecotoxicológica em água superficial (até 
25/5/20)

Chamada 16: Análise de metais e metaloides em água 
subterrânea (até 28/1/20)

A Chamada 12 será lançada oportunamente.

UNIDOS pelas HABILIDADES
Abertas inscrições para o vestibular que preencherá 331 vagas em seis cursos da área de artes

No momento da inscrição, os candidatos 
devem informar a modalidade de vagas da 
qual desejam participar: ampla concorrência 
ou reserva de vagas para estudantes egressos 
de escola pública, negros (pretos e pardos), 
indígenas e pessoas com deficiência.

As provas serão realizadas no período de 
4 e 6 de fevereiro de 2020, em Belo Horizon-
te. Os horários e locais serão especificados no 
comprovante definitivo de inscrição.

Os cursos
Artes Visuais: formação em bacharelado 

que inclui habilitações em Artes Gráficas, 
Desenho, Escultura, Gravura e Pintura. 

Cinema de Animação e Artes Digitais: 
bacharelado oferece os segmentos de ani-
mação, audiovisual e artes computacionais. 

Dança: licenciatura focada na prepara-
ção de professores para os ensinos infantil, 
fundamental e médio, em um processo que 
compreende a arte como parte essencial da 
formação do estudante básico. 

Design de Moda: oferece disciplinas que 
contemplam os processos de modelagem, 
estamparia, desenho e pesquisa em moda.

Música: mantém formações em bachare-
lado e licenciatura. O primeiro se subdivide 
em habilitações, como canto, composição, 
regência, música popular, diversos instru-
mentos de sopro, cauda e percussão e mu-
sicoterapia.

Teatro: oferece habilitações em licencia-
tura e em bacharelado. 
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Brumadinho, após 
o desastre: projetos 

sobre população, 
água, solo e fauna

https://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2019/Edital Habilidades.pdf
https://www.ufmg.br/copeve/Arquivos/2019/Edital Habilidades.pdf
https://www.ufmg.br/copeve/site_novo/?pagina=1
https://www.ufmg.br/copeve/site_novo/?pagina=1
https://www.ufmg.br/copeve/site_novo/?pagina=1
https://ufmg.br/storage/5/d/f/f/5dffcd6e82230895314d08afec412975_15740993650212_1129576749.pdf
https://ufmg.br/storage/4/9/7/4/49743d1fa938d1099853487d9f27d854_15740994883951_567872472.pdf
https://ufmg.br/storage/d/1/4/4/d144af3405cb09f8cb034ff806253b30_15740995441039_442707112.pdf
https://ufmg.br/storage/4/4/7/2/44720088b6b4203af653d7ee627467b6_15740996392688_489488856.pdf
https://ufmg.br/storage/c/b/0/6/cb062397501376f98e920020e36f3dc6_15741020143233_51740114.pdf
https://ufmg.br/storage/0/8/5/8/08585ae01e265c9997beacca80c551c8_15741022925204_85726097.pdf
https://ufmg.br/storage/7/3/7/2/7372f64ded9e8bc35cbda6cdb28da37e_15741009892826_2105181130.pdf
https://ufmg.br/storage/f/7/2/8/f7283f3bd61bf521733ee050218d4dde_15741013185368_1325299347.pdf
https://ufmg.br/storage/6/0/2/9/6029b01087658c2ae3aa133eafa9ca53_15741050960561_142042483.pdf
https://ufmg.br/storage/5/e/6/9/5e69bfebe5f192aafdafd0b9430de171_15741107146727_290527007.pdf
https://ufmg.br/storage/b/7/8/3/b783a9f4d4e02616be446088e244bdf0_15741109235076_1077246109.pdf
https://ufmg.br/storage/d/1/0/3/d103ac36f834293095a98e3f71a28524_15741110183827_1052844142.pdf
https://ufmg.br/storage/c/6/1/a/c61a31db609fc2a23269f575be899bb8_15741110962535_245402878.pdf
https://ufmg.br/storage/9/a/7/7/9a77523aba575ecfa4984ab545b87149_15741111493131_787651232.pdf
https://ufmg.br/vida-academica/acoes-afirmativas/reserva-de-vagas
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Diagnosticar perda auditiva congênita 
em bebês ou perda adquirida pelo 
menos até os três anos de idade é 

um cuidado extremamente importante que 
contribui para o pleno desenvolvimento 
cognitivo da criança. Com os jovens e adul-
tos, esse cuidado não é menos importante, 
especialmente considerando a estimativa 
da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
segundo a qual cerca de 1,1 bilhão de pes-
soas em todo o mundo, quase metade da 
população de 12 a 35 anos, corre o risco de 
sofrer perda auditiva em decorrência da ex-
posição prolongada e excessiva a sons muito 
intensos – incluindo uso de dispositivos de 
áudio, como fones de ouvido.  

A perda auditiva, até recentemente con-
siderada aspecto natural do envelhecimento 
(presbiacusia), vem sendo associada à de-
pressão, ao declínio cognitivo e à demência, 
acarretando custos anuais aos sistemas de 
saúde de cerca de 100 bilhões de dólares, 
segundo a OMS. “As pesquisas em saúde 
pública falharam na identificação dessas as-
sociações, e os programas de saúde focaram 
apenas pacientes com perda auditiva severa, 
desconsiderando o impacto negativo que 
a perda, mesmo leve, tem sobre a vida de 
um adulto”, observa o professor Nicholas 
Reed, do Centro Coclear de Audição e Saúde 
Pública da Universidade Johns Hopkins, em 
Bloomberg (EUA), e um dos palestrantes do 
Simpósio franco-brasileiro sobre audição, 
que será realizado pela Faculdade de Me-
dicina da UFMG e pela Université Clermont 
Auvergne (França), nos dias 28 e 29 de 
novembro, no Conservatório UFMG. 

Implante coclear
A audição ocorre com a chegada das 

ondas sonoras ao canal auditivo, fazendo 
vibrar o tímpano, martelo, bigorna e estribo, 
que, por sua vez, estimula a movimentação 
do líquido contido na cóclea. Nesse “ca-
racol”, cujas curvaturas são formadas por 
pontos sensíveis aos sons graves e agudos, 
também se encontram as células ciliadas 
que, com base no potencial elétrico gerado 
pela entrada de íons pelos canais abertos de 
sódio e potássio, ativam os nervos auditivos. 
Esses nervos conectam-se aos lobos tempo-
rais do cérebro, onde, finalmente, se dá a 
codificação dos sons. 

“Quando a orelha só consegue perceber 
sons acima de 25 decibéis nos dois ouvidos, 
fica caracterizada uma perda auditiva que, 
na maioria dos casos, é resultado da falta ou 

PERDAS, DANOS e SOLUÇÕES
Problemas auditivos, que também podem estar associados à depressão, ao declínio 
cognitivo e à demência, são investigados por grupos da UFMG e de universidade francesa

Teresa Sanches

4

dano das células ciliadas. Quando a perda é 
leve a moderada, o aparelho auditivo pode 
ajudar. Em casos de perda severa a profunda 
bilateral, a indicação é o implante coclear, 
conhecido como ouvido biônico. E, em todos 
os casos, o acompanhamento com fonoau-
diólogo é fundamental para que o paciente 
adquira ou recupere o código linguístico”, 
explica o professor Celso Becker, da Facul-
dade de Medicina da UFMG, integrante do 
Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital 
das Clínicas, único da rede pública em Belo 
Horizonte autorizado a realizar o implante.

“Comparados aos músculos, os nervos 
auditivos também devem ser estimulados, 
principalmente até os três anos de idade, 
fase de maior plasticidade cerebral (capa-
cidade de reorganização do cérebro). E, 
mesmo para quem já adquiriu o código lin-
guístico, os estímulos são fundamentais para 
manter os dois nervos cocleares funcionando 
normalmente”, alerta Becker. 

O ouvido biônico, com custo médio de 
R$ 40 mil para o Sistema Único de Saúde 
(SUS), tem até 24 filamentos acoplados a 
minúsculas placas de metal, que emitem 
choques nos nervos auditivos, substituindo 
a função da cóclea. A cirurgia dura cerca 
de três horas, e o aparelho é ativado após 
um mês.

Para Adriana Helena de Souza Martins, 
47 anos, submetida ao implante há cinco 
anos pela equipe do HC/UFMG, o ouvido 

biônico significou a recuperação da qua-
lidade de vida no trabalho e no convívio 
social. Após perder a audição, aos 17 anos, 
em decorrência de uma pneumonia, Adria-
na chegou a usar aparelho auditivo, sem 
sucesso. Após o implante, recebeu acom-
panhamento psicológico e, para recuperar 
a linguagem, assistência fonoaudiológica 
por três anos. Agora, até brinca com a situ-
ação: “Às vezes, penso que estou ouvindo 
até demais. Quando acho que um lugar 
está muito barulhento, ou não quero ouvir 
pessoas inconvenientes, tiro o aparelho e 
fico tranquila”.

Riscos somatizados
Em crianças, as perdas auditivas podem 

ocorrer na gestação, na hora do parto ou 
nos primeiros anos de vida, causadas por 
doenças como rubéola e sífilis, transmitidas 
durante a gestação, ou por falta de oxigê-
nio na hora do parto, baixo peso e icterícia 
neonatal. O uso de antibióticos ototóxicos e 
doenças como meningites, sarampo, caxum-
ba e infecções crônicas no ouvido também 
afetam jovens e adultos, segundo Celso Be-
cker. Por isso, ele defende o pré-natal e o uso 
de vacinas em todas as faixas etárias como 
importantes instrumentos de prevenção. 

Traumatismo craniano e exposição 
prolongada a sons muito altos são causas 
do aumento assustador de perda auditiva 
entre jovens e adultos. De acordo com a 

Celso Backer e a paciente Adriana Martins: implante coclear resgata qualidade de vida
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OMS, o Brasil ocupará a quinta 
posição mundial em população 
idosa nos próximos 30 anos, e 
a perda auditiva, que também 
ocorre naturalmente a partir da 
meia idade, soma-se aos demais 
fatores de risco para declínio 
cognitivo e demência. 

“Podemos estar diante de 
uma epidemia de demência. Os 
dez países mais populosos do 
mundo, exceto Estados Unidos e 
Japão, são nações em desenvol-
vimento. Neles, os baixos índices 
socioeconômicos, de escolarida-
de e o tipo de ocupação estão 
cada vez mais associados ao de-
clínio cognitivo e à demência”, 
analisa o médico neurologista 
Paulo Caramelli, professor da Fa-
culdade de Medicina da UFMG. 

Segundo Caramelli, a OMS 
identificou 58% de indivíduos 
com demência vivendo em 
países de médio e baixo poder 
aquisitivo, número que pode 
subir para 68% nos próximos 15 
anos. “Os estímulos sensoriais, 
especialmente visão e audição, 
são essenciais para a saúde ce-
rebral. A prevenção é a melhor 
arma para mudar esse cenário, 
uma vez que estudos indicam que mais da 
metade dos fatores de risco em populações 
latino-americanas, por exemplo, são modifi-
cáveis, como tabagismo, sedentarismo, pres-
são arterial e diabetes”, acrescenta Caramelli.

Inovação diagnóstica
Novos testes, denominados objetivos 

de audição, que possibilitam identificar, de 
forma relativamente rápida, as estruturas 
lesadas – células sensoriais ou neurônios 
– e os mecanismos defeituosos (vibrações, 
neurotransmissão ou produção de energia 
necessária) são defendidos pelo professor 
Paul Avan, do Laboratório de Biofísica 
Neurosssensorial da Université Clermont 
Auvergne,  da França, que, há mais de qua-
tro anos, coordena o projeto Perda auditiva 
neurossensorial progressiva na infância, mo-
nitoramento, diagnóstico  e desenvolvimento 
tecnológico, em parceria com o Departa-
mento de Fonoaudiologia da Faculdade de 
Medicina da UFMG. 

“Alguns modelos aplicados em animais 
indicam que outros testes devem ser desen-
volvidos, já que certas alterações auditivas 
permanecem indetectáveis. Os testes para 
identificar as perdas  frequentes em adultos 
– presbiacusia e exposição sonora excessi-
va – limitavam-se à avaliação dos limiares 
auditivos e à compreensão da palavra. Mas 

novas formas de tratamento surgiram, até 
mesmo com a substituição dos genes defei-
tuosos identificados, e até a regulagem dos 
aparelhos auditivos tornou-se mais eficaz 
após se conhecer a causa exata da perda 
auditiva”, avalia Paul Avan. 

Triagem auditiva
“No Brasil, a cobertura para triagem neo-

natal, também conhecida como teste da ore-
lhinha, beneficia apenas 50% da população. 
Um índice baixo, que revela falta de priori-
dade na gestão dos serviços, mais do que 
falta de recursos”, afirma a professora Sirley 
Alves da Silva Carvalho, do Departamento de 
Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina 
da UFMG e coordenadora da parceria com 
a Universidade Clermont Auvergne. 

Estudos revelam que cerca de um quarto 
das crianças com perda auditiva na primeira 
infância não apresentou alteração no teste 
da orelhinha. “Portanto, a triagem auditiva 
após o período neonatal, antes da fase de 
alfabetização, é uma preocupação em todo 
o mundo, motivo que nos levou a priorizar 
o desenvolvimento de pesquisas e testes 
auditivos para diagnóstico precoce nessa 
fase”, relata Sirley Carvalho.  

Um dos frutos desse trabalho, que gerou 
duas dissertações de mestrado e uma tese 
de doutorado, é o Instrumento de Triagem 
Auditiva Infantil (Itai), que será utilizado 

pelas escolas de educação infantil de 
Belo Horizonte e Betim, a partir de 
2020, como uma das 12 ações do 
Programa de Saúde na Escola (PSE).

Referendado pelo Conselho Re-
gional de Fonoaudiologia e pelas se-
cretarias de Saúde e de Educação de 
Minas Gerais, o Itai consiste em um 
questionário, disponível em cartilha 
(http://www.crefono6.org.br/arqui-
vos/site/campanhas/cartilha-versao-
digital-2.pdf), para ser respondido 
pelo familiar ou responsável mais 
próximo da criança, sob orientação 
de um profissional da educação ou 
saúde, no próprio ambiente escolar. 

Para aplicação do questionário, 
profissionais de 87 municípios minei-
ros já foram treinados em videocon-
ferências. As perguntas são divididas 
de acordo com três faixas etárias (12 
a 18 meses, 19 a 36 meses e 37 a 48 
meses) e levam em conta a história 
pregressa da criança, para identificar 
as que fizeram o teste da orelhinha 
e, entre elas, as que receberam inter-
venção em caso de resultado positivo 
para perda auditiva. 

O questionário considera tam-
bém o marco de desenvolvimento 
da audição e da linguagem, “com 

perguntas muito simples, com sensibilidade 
de 100% na identificação de perdas auditivas 
neurossensoriais, irreversíveis”, segundo a 
fonoaudióloga Lorena Bicalho, bolsista da 
Fapemig e pesquisadora do projeto de co-
operação Capes/Cofecub, que validou o Itai 
em seu doutorado, defendido em outubro 
de 2019, no Programa de Pós-graduação 
em Saúde da Criança, da Faculdade de Me-
dicina. As respostas binárias (sim ou não) 
referem-se a perguntas do tipo: “Você acha 
que a criança escuta bem?”, “Ela repete 
novas palavras?’, “A criança reage ao som 
de música com movimentos corporais?”.

Lorena Bicalho explica que, no caso de 
pelo menos uma resposta “não”, a criança 
será encaminhada a atendimento primário, 
nos centros de saúde. Caso necessário, ela 
será avaliada por um otorrinolaringologista 
e fara exames auditivos, para confirmação 
da existência da alteração.   

A segunda edição do Simpósio Franco-
brasileiro sobre Audição, que reunirá espe-
cialistas, profissionais e estudantes das áreas 
de saúde, engenharia e educação, é uma das 
ações decorrentes da parceria entre UFMG e 
a Université Clermont Auvergne. Em 2018, 
reuniu novidades sobre a triagem auditiva 
na infância e, neste ano, tem como tema 
Genética, cognição e tecnologia. A progra-
mação está disponível em https://medicina.
ufmg.br/symposiumonhearing/portugues/.

Uma das creches em que a fonoaudióloga Lorena Bicalho validou o 
Instrumento de Triagem Auditiva Infantil

Laurent Atias | Institut de l’Audition

http://www.crefono6.org.br/arquivos/site/campanhas/cartilha-versao-digital-2.pdf
http://www.crefono6.org.br/arquivos/site/campanhas/cartilha-versao-digital-2.pdf
http://www.crefono6.org.br/arquivos/site/campanhas/cartilha-versao-digital-2.pdf
https://medicina.ufmg.br/symposiumonhearing/portugues/
https://medicina.ufmg.br/symposiumonhearing/portugues/
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parceiras de moçambique
A reitora Sandra Regina Goulart Almeida assinou, na última semana, em São Luís 

(MA), convênios de cooperação com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e 
com três instituições de Moçambique: Universidade Púnguè, de Chimoio, Universidade 
Rovuma, de Nampula, e Universidade Pedagógica de Maputo. Os acordos constituem 
mais uma iniciativa da Universidade no processo de colaboração com países africanos.

A princípio de caráter geral – incluindo intercâmbios, pesquisas, cursos e publicações 
conjuntas, orientação de teses em cotutela e promoção de seminários –, os acordos serão 
refinados em breve pelas equipes das universidades, conforme necessidades e interesses 
das partes. As novas parcerias deverão alcançar o Centro de Estudos Africanos, as ações 
afirmativas e as formações transversais, entre outras instâncias da UFMG.

A assinatura dos convênios coincidiu com a abertura de eventos sobre políticas an-
tirracistas no mundo e estudos africanos e afro-brasileiros, sediados na UFMA.

Acontece

matemática no verão
O Instituto de Ciências Exatas da UFMG 

vai realizar, de 2 de janeiro a 28 de fevereiro 
de 2020, seu Programa de Verão da Mate-
mática. Estudantes de graduação, mestrado 
e doutorado nas áreas de ciências exatas, 
professores e pesquisadores com interesse 
de pesquisa em matemática compõem o 
público-alvo.

O Programa de Verão da Matemática 
UFMG, coordenado pelo professor Arturo 
Fernández Pérez, é ministrado anualmente 
como atividade da pós-graduação. São ofe-
recidas cinco disciplinas com carga horária 
de 60 horas e uma de 30 horas, três minicur-
sos e dois workshops em áreas de pesquisa. 
Um dos objetivos é promover intercâmbio 
de estudantes e visitas de pesquisadores de 
outras instituições.

As inscrições, abertas até 13 de dezem-
bro, serão feitas por atividade, sem limites de 
participação, desde que não haja conflito de 
horários. Outras informações sobre o progra-
ma estão disponíveis em http://www.mat.
ufmg.br/verao, onde também se encontra 
o link para as inscrições.

gênero como espetáculo
Na quinta-feira, 28 de novembro, será lançado, na Faculdade de Direito da UFMG, o 

livro O espetáculo do gênero, de Igor Viana. A obra adota a imagem do espetáculo teatral 
para criar uma narrativa sobre a disputa pelos quadros de inteligibilidade do gênero na 
virada do século 20 para o 21. 

O autor, que divulga o resultado de sua pesquisa de mestrado em Direito, orientada 
pelos professores Marcelo Cattoni de Oliveira (Faculdade de Direito) e Marco Aurélio Máximo 
Prado (Fafich), propõe reflexão sobre os efeitos do combate à “ideologia de gênero” para 
a constituição dos regimes de aparecimento público dos corpos. 

O evento de lançamento, que terá início às 19h, na Sala da Congregação, incluirá debate 
sobre A cruzada antigênero em BH, com a presença de nomes como Cida Falabella, Duda 
Salabert e Luiz Morando, e intervenções cênicas do Tal Coletivo de Teatro.

A palavra cantada encontra os ouvidos do visitante que aden-
tra o segundo andar do Espaço do Conhecimento UFMG. Os 
sons se revezam, partindo de lados diferentes do salão. São 

as vozes de alguns povos indígenas do Brasil que, no museu, revelam 
suas formas de estar em seus mundos. O cantar é um aspecto que 
conecta comunidades diferentes e ricas em suas particularidades. 

Esse cenário poderá ser apreciado, a partir de 3 de dezembro, 
pelos visitantes da exposição Mundos indígenas. Nela, esses cantos 
se associarão a artefatos, gravuras, vídeos e imagens em um passeio 
interativo pelos saberes dos povos Maxakali, Pataxoop, Yanomami, 
Ye’kwana e Xakriabá. Sem trajeto predefinido e repleta de estímulos 
sensoriais, a visita é um convite ao entendimento e ao respeito às po-
pulações que selecionaram conceitos para mostrarem seus mundos. 
Trata-se de uma experiência inédita no museu: a curadoria indígena.

A exposição, que ficará em cartaz até julho de 2020, foi con-
cebida e produzida de forma colaborativa com base em proposta 
conceitual elaborada pela professora Deborah Lima, do Departa-
mento de Antropologia e Arqueologia da Fafich. Segundo ela, a 
mostra pretende promover o entendimento de outras formas de 
realidade e de se viver no mundo. “Esperamos que haja uma maior 
aproximação, encantamento e – por que não? – amor aos povos 
indígenas. Esse modo de entender o mundo indígena, direto, sem 
mediação, sem tradução, sem teoria, tenderá a promover um favo-
recimento da convivência entre indígenas e não indígenas”, explica.

A forma diferenciada de pensar a mostra é apresentada pelo 
projeto Antropologia na Escola, da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, e pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Educação Indíge-
na, da Faculdade de Educação. Seus integrantes trabalharam junto 

Curadores indígenas mostram seus mundos em exposição para o 
público infantojuvenil no Espaço do Conhecimento

UNIVERSO sem mediação

Sandra Goulart Almeida assinou os convênios pela UFMG: cooperação com a África

educação democrática
O professor Fernando Penna, da Univer-

sidade Federal Fluminense (UFF), fará, em 
28 de novembro, no campus Pampulha, a 
última conferência do seminário anual do 
projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil. 
Expoente do debate sobre temas como 
“escola sem partido”, ele vai falar sobre 
Educação democrática: a luta constante pela 
democratização da escola. 

Vinculado à Faculdade de Educação da 
UFF e a cursos de pós-graduação da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
Penna propõe pensar a educação democrá-
tica como bandeira política atual, que marca 
um novo momento na luta pela democrati-
zação da escola, e como conceito analítico 
para embasar pesquisas acadêmicas. Ele 
defende a criação de estratégias de defesa 
contra ataques conservadores à educação e 
uma reflexão sobre as contribuições de Paulo 
Freire – um dos alvos preferenciais desses 
ataques – para ajudar a compreender as 
investidas do conservadorismo e como suas 
ideias continuam potentes para o debate 
sobre a democratização da escola.

A conferência terá início às 19h, no 
auditório Neidson Rodrigues, da FaE, e será 
transmitida ao vivo no YouTube (https://
tinyurl.com/sl8brqt). Outras informações 
podem ser solicitadas pelos telefones (31) 
3409-5355 e 98212-5621.

U
FM

A

com a equipe multidisciplinar do Núcleo de Expografia do Espaço do 
Conhecimento UFMG para dar forma a essas reflexões. Em conjunto 
com os curadores indígenas e seus assistentes, as discussões e os 
vários encaminhamentos, concretizados em articulações singulares, 
possibilitaram a montagem colaborativa. 

Deborah Lima ressalta que a experiência de viver o mundo 
indígena depende muito de abertura e de disposição para aceitar 
essa diferença, o que foi abarcado pelo museu. Afinal, os prota-
gonistas da mostra são os curadores, responsáveis por determinar 
os conceitos que guiam Mundos indígenas. De Roraima, Júlio 
Magalhães e Viviane Rocha apresentam o mundo dos Ye’kwana. 
Recém-premiado com um Nobel alternativo pela proteção do seu 
povo e da Amazônia, Davi Kopenawa se junta a Joseca na curadoria 
Yanomami. De Minas Gerais, Vicente, Edvaldo e Célia estão à frente 
dos Xakriabá, e Sueli e Isael, dos Maxakali. Dona Liça e Kanatyo são 
os curadores Pataxoop.

Para a coordenadora expográfica do museu e professora da 
Escola de Arquitetura e Design da UFMG, Renata Marquez, além do 
ineditismo da curadoria indígena, o caráter coletivo da exposição é o 
que torna o processo tão interessante. “Os conceitos dos curadores 
foram definidores, mas a escolha dos objetos, dos elementos, dos 
filmes, das fotografias e de tudo que vai compor o espaço dos cinco 
povos é coletiva, sobretudo com a participação dos curadores, de 
outros indígenas, dos assistentes de curadoria, das antropólogas, 
da equipe da expografia”, explica. 

Experiência de proximidade
A mostra trata de modos de viver, de saber e de cuidar dos povos 

indígenas de uma forma acessível a todas as idades, especialmen-
te aos jovens e às crianças. Com Mundos indígenas, o Espaço do 
Conhecimento UFMG passa a oferecer uma nova experiência aos 
pequenos e às suas famílias. De acordo com Renata Marquez, a 
mostra apresenta um olhar para a infância, o que a torna ainda 
mais encantadora. “As crianças são mais abertas do que os adultos 
para outros modos de vida”, argumenta.

A visita também promete ser divertida. Professora da Faculdade 
de Educação da UFMG, Ana Gomes trabalhou com os curadores 
na concepção da mostra e garante que a experimentação sensorial 
será peça-chave da experiência. “Não é uma exposição do tipo 
‘proibido tocar’, pois as crianças vão poder mexer, interagir e se 
movimentar”, garante. 

Para além da Universidade
O vínculo da UFMG com os povos indígenas remonta a pelo 

menos 25 anos atrás, e Mundos indígenas é mais um capítulo desse 
relacionamento. Os curadores convidados são de cinco povos com os 
quais a UFMG tem trabalho consolidado há mais tempo. “O convite 
decorreu da presença deles, das relações que eles já construíram, do 
interesse em cultivar e fazer avançar e ampliá-las para um público 
externo à própria Universidade”, explica Ana Gomes. O objetivo, 
agora, é outro: encorajar o entendimento das formas de viver dos 
povos indígenas pelo público da cidade e pela sociedade em geral. 

O Espaço do Conhecimento UFMG, localizado na Praça da Li-
berdade, funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 17h, e aos 
sábados, das 10h às 21h. 

*Jornalistas do Espaço do Conhecimento UFMGCasa de cultura do povo Xacriabá 

Alice Sá e Juliana Ferreira*
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rede direitos humanos
Em razão de suas ações em favor da cidadania, da diversidade e das minorias, a Rede 

Direitos Humanos UFMG, vinculada à Pró-reitoria de Extensão, foi homenageada na quarta-
feira, 20, pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Na cerimônia, realizada na Faculdade de 
Direito, foram reconhecidas instituições e personalidades que se têm destacado na promoção 
da democracia e dos direitos humanos.

De caráter interdisciplinar, a Rede foi fundada em 2016 com o objetivo de contribuir para 
a efetividade da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela mobiliza cerca de 20 grupos, 
laboratórios e núcleos de extensão, ensino e pesquisa da UFMG, que promovem cooperação 
continuada em diálogo com políticas públicas, movimentos, coletivos e organizações sociais.

O trabalho da Rede Direitos Humanos UFMG foi abordado em matéria publicada no Bo-
letim UFMG (https://tinyurl.com/squ4o5y).

https://pensaraeducacao.us9.list-manage.com/track/click?u=27607c7600dc3744759e61d4c&id=232bc295ff&e=96cd3e9b8f
https://ufmg.br/comunicacao/publicacoes/boletim/edicao/2044/rede-de-direitos
https://ufmg.br/comunicacao/publicacoes/boletim/edicao/2044/rede-de-direitos
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A tecnologia tem ampliado 
consideravelmente a sua in-
fluência no cotidiano. Atual-

mente, os mecanismos que operam 
nas redes sociais e nos aplicativos 
vêm sendo utilizados também na 
arte concreta e conceitual contem-
porâneas. O artista Pedro Veneroso 
também bebe nessa fonte, como 
comprova a mostra Recodificações, 
focada nas novas formas de intera-
ção entre arte e tecnologia. A expo-
sição pode ser visitada na Grande 
Galeria do Centro Cultural UFMG.

“Permanentemente, a arte está 
atrelada à ciência e à tecnologia. Já 
na pré-história, as pinturas rupestres 
materializavam técnicas inventadas pela 
humanidade de então. Da Vinci se envolvia 
no campo da engenharia e da matemática. 
E agora a tendência é que computadores e 
aparelhos eletrônicos passem a permear pro-
cessos artísticos de maneira contínua”, diz 
o artista, que baseia sua exposição nos me-
canismos utilizados por redes e algoritmos.

Em Recodificações, Veneroso expõe 
instalações e poemas concretos que evi-
denciam a relação entre homem e máquina 
no presente. Ele não economiza no uso de 
vídeos, fotografias e da chamada net art, 
projeto desenvolvido para visualização e 
interação na web.

Formada por 15 obras distribuídas em 
cinco salas, a exposição apresenta duas peças 
inéditas do artista: a série fotográfica Con-
tagem binária, que se propõe a estabelecer 
a contagem de 0 a 31 nos dedos de uma 
mão, e a instalação Estado das coisas, de 

Entre o HUMANO e o VIRTUAL
Em cartaz no Centro Cultural UFMG, mostra Recodificações, de 
Pedro Veneroso, realça sistemas complexos e algoritmos 

Daniel Silveira

Exposição: Recodificações 

Artista: Pedro Veneroso

Local: Grande Galeria do Centro 
Cultural UFMG (Avenida Santos 
Dumont, 174, Centro – Belo Horizonte)

Até 12 de janeiro de 2020 
Visitação de terça a sexta, das 10h às 
21h, e aos sábados, domingos e feriados, 
das 10h às 18h

caráter experimental. “Trata-se de um pro-
tótipo que visa explorar a relação provocada 
entre o mundo e as interfaces nos sistemas 
complexos de programação implicados nas 
redes sociais”, conta Veneroso. A obra não 
foi finalizada, fato que embute uma intenção 
política do artista. “O objetivo é fazer que, 
em breve, a obra incorpore publicações em 
redes sociais com críticas, por exemplo, à 
política, à corrupção e ao desmatamento. 
Com base nesses comentários, colheremos 
respostas do software, tudo isso em rota-
ção, como uma bússola descompassada”, 
detalha. 

Inspirações
Mais imersiva, a instalação Tempo: cor 

reconfigura a relação do sujeito com o passar 
das horas. As cores projetadas representam 
a passagem do tempo por meio de um con-
junto de relógios em uma das salas.

Graduado em Artes Visuais pela 
Escola de Belas Artes e mestre em 
Estudos Literários pela Faculdade de 
Letras, Veneroso atribui à sua forma-
ção na UFMG grande parte das suas 
inspirações que associam o humano, 
o tempo e os códigos. “Muito desse 
trabalho foi impulsionado pelo mes-
trado na Faculdade de Letras. A partir 
dele, vislumbrei obras que exploram 
os sistemas complexos e o histórico 
das relações entre o humano e o 
virtual.” 

Daí também pode ter vindo a ins-
piração para a obra Gogoame, nome 
que em japonês significa chuva à 
tarde. Por meio de uma projeção, um 

texto abstrato elabora novas combinações 
de letras que podem formar palavras ou 
frases. Seja na forma de letras, fotografias ou 
softwares, Recodificações vale-se de códigos 
e sistemas para explicitar as relações do ser 
humano contemporâneo e, sobretudo, para 
interpretá-las.

Obra Tempo: cor, que integra a mostra Recodificações
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