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Depois de projetar o Curumim, ultraleve de desempenho melhor que muitos aviões de pequeno
porte, a UFMG se prepara para vôos ainda maiores. A equipe do Centro de Estudos Aeronáuticos
anuncia a produção da aeronave mais rápida da categoria Very Light Aeroplane, capaz de atingir
velocidade de 340 quilômetros por hora. A aeronave, batizada com o nome de Triathlon, vem
sendo projetada desde o ano passado e deverá ser construída até 2001.
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OPINIÃO

N esta reta final da campanha
 eleitoral, muitos se perguntam,
 na Universidade, sobre a ne-

cessidade  de escolherem um repre-
sentante parlamentar que seja do
setor, que tenha vínculos mais estreitos
com a comunidade acadêmica, de
modo a melhor  trabalhar as questões
que nos dizem respeito. Seria, efeti-
vamente, esta a forma mais criteriosa
de escolha de um bom parlamentar
para defender os interesses ligados
à educação?
Penso que não. Parto, para isso, da
convicção de que os representantes
setoriais, em qualquer área, tendem
a não conseguir perceber as ligações
entre a totalidade das políticas públi-
cas formuladas e votadas e sua inci-
dência sobre o campo específico de
sua atuação.
A não percepção dessa questão tem
levado a certas práticas que não con-
duzem ao fim originariamente preten-
dido por quem as propõe.
Refiro-me, por exemplo, à formação
das chamadas frentes parlamentares
de apoio a setores específicos. Embo-
ra tais ajuntamentos de parlamentares

A Universidade e as eleições parlamentares
Sandra Starling  *

de vários partidos pareçam dar maior
visibilidade e força à possibilidade de
fazer chegar ao núcleo de poder as
reivindicações específicas, ao fim elas
se transformam em arenas de nego-
ciações intermediárias que (dada a
dificuldade de formação de consenso
entre representantes de distintas po-
sições políticas) em certos casos em-
perram ou dificultam manobras rápi-
das de solução dos impasses.
Sob outro aspecto também me parece
complicado o processo de escolha do
melhor representante apenas com
base no fato de pertencer ou ter laços
sólidos com a comunidade acadê-
mica. Refiro-me agora ao fato de
que tais parlamentares especialistas
em dado tema não conseguem, por
força da própria especialização e de
suas demandas concretas, perceberem
a incidência sobre a Universidade de
temas outros a ela só em parte ou
indiretamente relacionados.
Dou agora o exemplo da votação da
lei sobre direitos autorais. Houve amplo
debate sob o ângulo dos direitos do
autor. Mas não houve praticamente
debate sobre as conseqüências da

proibição da lei sobre o trabalho do
professor em sala de aula, face à
realidade de alunos empobrecidos, de
bibliotecas mal  equipadas e da situa-
ção inarredável de que um bom curso
não pode se basear apenas em “cuspe
e giz”, nem, tampouco , apenas sobre
este ou aquele manual, separado da
consulta parcial e tópica de obras de
referência.
Questões como essas me levam a
opinar que a Universidade deve ter
como critério para a escolha de seus
representantes parlamentares aqueles
que, para além dos temas específicos,
tenham atuação indistinta e geral.
E se a comunidade quiser de fato ter
representantes capazes de elaborar e
fazer valer suas propostas, muito mais
que o voto, vale a permanente vincu-
lação com todos os temas que são
examinados no Congresso Nacional
e não apenas aquelas esporádicas
mobilizações quando o assunto é o
orçamento, uma mudança nas escolas
técnicas, a adoção de um provão...

* Deputada federal pelo PT-MG, professora
licenciada do departamento de Sociologia e
Antropologia da Fafich

   Acho que a comunidade universitária deve-
ria estar representada no Congresso. Os par-

lamentares eleitos precisam
fazer a defesa dos interes-
ses de professores, alunos
e funcionários e não so-
mente tratar de assuntos
relacionados à instituição
de ensino superior. Por
isso, mais que a figura de

um representante, é interessante buscar me-
canismos de interlocução com os congressis-
tas, que procurem atender a interesses mais
amplos.
Laura Micolli - Presidente da Apubh

A comunidade universitária deve ser representada no Congresso?

   Alguém deve zelar pelos nossos interesses. Está na
hora de defender a ciência e não só os interesses
econômicos. O ensino e a pesquisa são muito impor-
tantes para qualquer país.
Elaine Bottino, aluna do mestrado em Geologia

   Sim, mas não sei se adiantaria muito. Acredito que
as questões da Universidade poderiam ser resolvidas,
com maior agilidade, fora do Congresso. Basta que a
comunidade universitária seja coerente e enfática na
busca de solução para os problemas da instituição.
Marcelo Marques Figueiredo, aluno de Engenharia de Minas
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D evido à greve das Ifes, a situa-
 ção das férias no ano de 1998
 foi alterada para muitos pro-

fessores. Com o objetivo de sanar dú-
vidas, a Apubh e o Departamento de
Pessoal (DP) da UFMG repassaram aos
professores as seguintes informações:

1. Período de férias

- Período de 15 dias de férias que
se iniciava no dia 13 de julho foi
reprogramado, automaticamente, para
o período de 6 a 20 de outubro;

- professores com férias não inicia-
das e canceladas (de mais de 15 dias)
tiveram os primeiros 15 dias progra-
mados para o período de 6 a 20 de
outubro diretamente no Siape. Saldos
deverão ser repassados internamente;

- professores que tiveram as suas fé-
rias interrompidas e não gozadas deve-
rão programá-las internamente em seus
departamentos e unidades. O departa-
mento e a unidade deverão manter re-
gistro interno para resguardar os direi-
tos básicos dos professores;

- todas as informações referentes a
férias devem ser repassadas ao DP, que
alimenta o sistema do Siape, portanto,
trabalhando em conjunto, de forma a
resguardar direitos.

2. Legislação

- As férias devem ser gozadas den-
tro do ano a que elas se referem, ou
seja, férias de 1998 devem ser goza-
das entre 1 de janeiro e 31 de dezem-
bro de 1998;

A questão das férias no ano de 1998
- caso, por motivo de serviço, um

professor(a) não possa gozar férias no
ano a que eles se referem, estas podem
ser justificadas, para ser gozadas em ou-
tro período (ano de 1999, por exemplo);

- a justificativa deve ser elaborada
pela chefia do departamento e envia-
da ao DP até 30 de novembro de
1998.

3. Sistema/Divisão de período de
férias

A divisão dos dias de férias no sis-
tema do DP autorizava 30 dias e de-
pois 15 dias, hoje já há possibilidade
de 15 dias e depois 30.

O DP vem envidando esforços
para parcelar os 30 dias em dois perío-
dos de 15.

M  ais regu-
  lar entre as
  publicações

jornalísticas universitá-
rias brasileiras, o Boletim
está entrando, a partir
desta edição, em seu 25º
ano de circulação. Criado em
27 de setembro de 1974, o
Boletim acompanhou, nesse pe-
ríodo, a trajetória acadêmica e
administrativa da UFMG.

Em sua primeira edição, de
quatro páginas, o Boletim veiculou
oito notícias, entre elas a abertura das inscrições
para o Vestibular de 1975.  Durante estes 24 anos, pas-
sou do formato meio-ofício, com poucos recursos gráfi-
cos, para o formato ofício, que se mantém até hoje.

Editado pela Coordenadoria de Comunicação So-
cial e rodado na Imprensa Universitária, o Boletim pos-
sui tiragem de sete mil exemplares e periodicidade se-
manal. É distribuído sempre às quartas-feiras em todas
as unidades acadêmicas e administrativas, além de che-

Boletim entra no 25º ano de circulação
Depois da versão na Internet,
publicação se prepara para ampliar
número de páginas

gar às residências de professores e funcionários aposen-
tados e às redações de órgãos de imprensa de Belo Ho-
rizonte. Doutorandos e pesquisadores da UFMG no exte-
rior também recebem a publicação.

Recentemente, o Boletim ganhou uma versão eletrôni-
ca, que pode ser acessada pela Internet no endereço
www.ufmg.br/boletim. E, em breve, estará circulando com
novo projeto gráfico e editorial, apresentando como princi-
pal novidade a ampliação de oito para 12 páginas.
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E ntrar e consolidar-se no merca-
 do nacional de livros. Este é, no
 momento, o grande objetivo da

Editora UFMG, que acaba de fazer do
seminário Brasil 500 Anos, promovido
pela Fundação Nacional de Arte
(Funarte), do Ministério da Cultura, a
porta de entrada das suas publica-
ções no eixo Rio-São Paulo.

O seminário, que aconteceu no
dia 23 de setembro, no Rio de Janei-
ro, e no dia 25, em São Paulo, serviu
para o lançamento de livros da Edi-
tora:  Hannah Arendt e
a Banalidade do Mal
(R$ 18), da psicanalis-
ta e mestre em Filoso-
fia pela UFMG, Nádia
Souki; Racionalidade e
História na Teoria Políti-
ca (R$ 14), do profes-
sor de Ciência Política
do Instituto Universitá-
rio de Pesquisas do Rio
de Janeiro (Iuperj),
Marcelo Gantus Jasmin;
e Pontos e Bordados –
Escritos de História e
Política (R$ 38), do
professor da Universi-
dade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), José
Murilo de Carvalho.
Os três foram lança-
dos em Belo Horizonte
no dia 2 de setembro.

Além das fronteiras

A quarta publica-
ção  lançada durante o
Seminário  foi a tradu-
ção do livro A Demo-
cracia contra o Estado
– Marx e o movimento
maquiaveliano, do pro-
fessor de Filosofia da
Universidade de Paris
VII, Miguel Abensour.

“A Editora UFMG
está ultrapassando as
fronteiras de Minas”, diz a vice-dire-
tora Silvana Cóser, lembrando que
uma editora forte é mecanismo de
divulgação importante da Universi-
dade. Para Silvana, o investimento

feito na distribuição e na qualidade
gráfica das publicações é outra ca-
racterística que está impulsionando a
Editora UFMG para além dos limites
do Estado.

Atualmente, a Editora está com
diversas obras em diferentes etapas
de produção. “Deveremos fechar o
ano com cerca de 20 títulos lança-
dos”, calcula Silvana Cóser. No últi-
mo dia 16, foi lançado em Belo Ho-
rizonte o livro Jornalismo e Vida Soci-
al – A História Amena de um Jornal

Mineiro (R$ 25), da professora do
curso de Comunicação Social da
Fafich, Vera Regina Veiga França.
Outra publicação que está chegando
às livrarias é Emoções e Linguagem

Seminário sobre os 500 anos do Descobrimento abrigou quatro lançamentos no eixo Rio-São Paulo

Mercado nacional é meta da Editora

na Educação e na Política (R$ 18), de
Hum-berto Maturana.

O carro-chefe da Editora continua
sendo a série Humanitas, voltada
para as Ciências Humanas. Desde
1985, a Editora UFMG já publicou
229 títulos, reunindo em sua maioria
autores da própria Universidade.

Livraria impulsiona vendas

Inaugurada há um ano na Praça
de Serviços do campus Pampulha, a
Livraria UFMG contribuiu para tornar

a Editora mais conheci-
da do público universi-
tário. “Poucos sabiam
que a Universidade ti-
nha uma editora”, diz a
gerente da Livraria, Ká-
tia Cristina Aguiar.

O aumento nas
vendas dos livros da
Editora após a instala-
ção da livraria chega
a 30%. Antes da loja ,
havia dois pontos de
venda, um na Facul-
dade de Letras e outro
no almoxarifado da Bi-
blioteca Central, o que
prejudicava a visibili-
dade das publicações,
afirma a gerente. Para
Kátia Aguiar, o local
de instalação da livra-
ria foi fundamental
para o aumento das
vendas. “É grande o
número de pessoas
circulando por aqui di-
ariamente”, justifica.

Noventa por cento
dos livros comercia-
lizados na livraria da
Praça de Serviços são
de editoras universitá-
rias. “Embora nas ou-
tras livrarias de Belo
Horizonte possam ser
encontrados livros de

editoras universitárias,  com a Livra-
ria UFMG o público ganhou novas
opções”, diz Kátia Aguiar. Os pro-
fessores são os principais clientes da
Livraria.

Livraria ajudou Editora a ser mais conhecida do público universitário
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A equipe do Centro de Estudos
  Aeronáuticos, vinculada ao
 departamento de Engenharia

Mecânica da UFMG, responsável pela
produção do ultraleve Curumim (ver
box), está desenvolvendo a melhor ae-
ronave do mundo na categoria Very
Light Airplane. Trata-se de um CB10,
com capacidade para duas pessoas e
que deverá atingir velocidade de até
340 km/h. Atualmente, o melhor de-
sempenho é do avião inglês Europa,
que atinge no máximo 290 km/h.

A aeronave, batizada com o nome
de Triathlon, começou a ser projetada
em janeiro do ano passado, como
parte da tese de doutorado do profes-
sor Cláudio Pinto de Barros, coorde-
nador do projeto. A fabricação deve-
rá começar no início de 1999, com
finalização prevista para 2001. Se-
gundo o professor, a velocidade do
Triathlon será maior, porque está sen-
do projetado com asas e área frontal
menores. “Também não há protube-
râncias na superfície e até as antenas
são internas, reduzindo a resistência
do ar”, explica o professor Barros,
acrescentando que o Triathlon tam-
bém oferecerá alto grau de conforto
ao piloto.

Depois de construída, a aeronave
poderá ser usada para instrução bási-
ca em aeroclubes, instrução avança-
da de acrobacia, turismo e lazer. Bar-

ros conta que o departamento de En-
genharia Mecânica já recebeu pro-
postas para a produção em escala do
Triathlon e também do Supercurumim
– ultraleve, cujo projeto está provisori-
amente parado. A em-
presa do ex-aluno da
UFMG, Ivan Castilho, é
a principal interessada
em fabricar os modelos.

Alunos

A produção do
Triathlon e do Curumim
foi marcada pela intensa
participação dos alunos
do curso de Engenharia
Mecânica, que atuam
em todo o processo -
das decisões relativas ao
tamanho e à finalidade
da aeronave até o aca-
bamento e a pintura,
passando pelos cálculos
e montagem das peças.
“Esse é o diferencial do
aluno da UFMG no
mercado. Ele adquire
um conhecimento global
e uma noção de respon-
sabilidade que são bas-
tante valorizados lá
fora”, enfatiza Barros, ao
lembrar que um terço

Universidade vai voar a 340 km/h
Aeronave projetada pela UFMG será a mais rápida do mundo na categoria Very Light Aeroplanes

Priscila Cirino

O know-how adquirido pela UFMG na área
de estudos aeronáuticos deve-se, em grande
parte, ao Curumim, um ultraleve projetado e
construído pelo Centro de Estudos Aeronáuti-
cos. O projeto, viabilizado com recursos da
própria Universidade, teve a participação de
alunos e professores do Centro. O ultraleve co-
meçou a ser desenvolvido em 1989 e realizou
os primeiros ensaios de vôo em 1994. Mais
econômico e veloz do que muitos aviões de pe-

dos 450 engenheiros aeronáuticos da
Embraer são ex-alunos da Universida-
de. “Estou certo de que eles estão con-
tribuindo para o sucesso da empresa
internacionalmente”.

queno porte, como o Paulistinha, o Curumim atin-
ge velocidade de até 175 quilômetros por hora,
enquanto os ultraleves convencionais não passam de
130 km/h O Curumim pode ser utilizado para ins-
truções básicas de pilotagem de ultraleves e pas-
seios turísticos.

Em 1992 e 1994, o ultraleve da UFMG garan-
tiu o primeiro lugar na Bienal Brasileira de Design,
vencendo projetos apresentados por empresas como
a Embraer.

Produção do Curumim deu know-how ao Centro

Cláudio  Barros: projeto é parte de sua tese de doutorado
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A filosofia, que nasceu na rua,
  no espaço da ágora, há muito
 se afastou de suas origens.

Hoje é matéria de iniciados, discurso
acessível apenas àqueles que dominam
seus códigos. Os encontros do Café
Philo, iniciativa do professor de filosofia
da Fafich, Rodrigo Duarte, pretendem
mudar essa realidade. O projeto conta
com o apoio da Livraria da Travessa e
acontece no Beco das Artes, no Bahia
Shopping.

A série de discussões segue tendên-
cia que surgiu na Europa, há uma dé-
cada, e em São Paulo, quatro anos
atrás. Na UFMG, diz Duarte, é uma
iniciativa para além de seus muros. “A
escolha do shopping não podia ser me-
lhor, já que nosso objetivo é a participa-
ção de pessoas que não tenham contato

com o meio acadêmico”, conta.
Os encontros são mensais e aber-

tos ao público. A última palestra, no
dia 15 de setembro, foi realizada pela
professora da Ufop, Guiomar Gra-
mont. A idealizadora do Café Filosófi-
co da Livraria Cultura em São Paulo,
professora Olgária Matos, afirma que
esses cafés servem como espaços pú-
blicos alternativos, em que médicos,
psicólogos e engenheiros podem dis-
cutir e aprender filosofia. “E mais que
isso, a reunião é um exercício da cida-
dania”, acrescenta.

 Duarte revela que, no início, ficou
um pouco temeroso. “Não sabia se a
idéia iria vingar”, diz. Segundo a coor-
denadora de Jornalismo da UFMG na
TV Universitária, Myrian Chrysthus, que
cobriu o evento para um programa pi-

loto da emissora, o Café
Philo já é um sucesso
por forçar as pessoas a
abandonarem seu mun-
do, saírem de suas ca-
sas, enfrentar trânsito
para conversarem e dis-
cutirem questões filosófi-
cas. “Um verdadeiro
exemplo de civilidade”,
resume.

Café populariza filosofia
Iniciativa de professor da Fafich promove discussões filosóficas

em shopping no centro de Belo Horizonte
Alexandra Leite

Como diferenciar ciência e ficção,
mito e realidade, filosofia e literatura,
num momento em que todas essas de-
finições deixam de ser estanques e se
tornam móveis, flexíveis, discutíveis?
Foi com essa pergunta que a professo-
ra Guiomar Gramont iniciou sua pa-
lestra no Café Philo, no dia 15 de se-
tembro.

Gramont criticou o esvaziamento da
arte na filosofia. Segundo ela, a filosofia
e a literatura são conhecimentos imbrica-
dos. “Em livros de escritores como Ma-
chado de Assis ou Thommas Mann, há
discussão de teses muitas vezes mais
complexas do que aquelas que se en-

Quando Filosofia e Literatura se misturam
contram nos textos filosóficos” argumen-
ta. Para ela, não há diferenças entre o
discurso poético de Zarathustra, de
Nietzsche, e o de um poema como Les
Fleurs du Mal, de Baudelaire. “A metáfo-
ra não é um privilégio dos poetas. Os fi-
lósofos também se utilizam delas para ex-
primirem seu pensamento”, afirmou.

Gramont comparou ainda a obra
do escritor russo Dostoiévski com o filó-
sofo Kierkegaard. Enquanto este preten-
de criar paradigmas para uma compre-
ensão universal da existência humana,
o autor de Irmãos Karamázov produz
uma universalidade não intencional
em suas personagens.

Guiomar Gramont:
conhecimentos imbricados
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Intercâmbio
Até o dia 25 de outubro, esta-

rão abertas as inscrições para o
Programa de Cooperação Inter-
universitária (PCI), iniciativa de
intercâmbio acadêmico do governo
espanhol. Professores e alunos inte-
ressados em estudar em universi-
dades espanholas devem procurar
a Assessoria de Cooperação Inter-
nacional, nos telefones 499-4025
ou 499-4026. Também há vagas
na modalidade gestores universi-
tários, com o prazo de inscrições se
encerrando no dia 18 de outubro.

Estudante estrangeiro
No dia 4 de novembro, a Asses-

soria de Cooperação Internacional
(ACI) promoverá, no auditório Sônia
Viegas, a I Jornada do estudante
estrangeiro na UFMG. O evento,
que será aberto com conferência
do reitor Sá Barreto, pretende de-
finir políticas de acompanhamento
acadêmico e assistencial aos 250
alunos estrangeiros da Univer-
sidade. Grupos de trabalho discu-
tirão questões como moradia estu-
dantil e integração do estrangeiro
ao corpo discente da UFMG.
Haverá ainda uma mesa-redonda
coordenada pela vice-reitora Ana
Lúcia Gazzola, com a participação
de repre-sentantes da Polícia Fed-
eral, Fapemig, Ministério das
Relações Exteriores e ACI.

Jovens profissionais
O Banco Interamericano de De-

senvolvimento está oferecendo vagas
para o programa Jovens Profis-
sionais, oferecido a pessoas de di-
versas áreas que desejem iniciar
carreira na instituição. A seleção dos
candidatos é feita em duas etapas,
com duração de 16 meses. Depois,
o jovem profissional poderá aspirar a
um cargo regular dentro do Banco,
através de um processo competitivo.
Os participantes selecionados te-
rão contrato de 24 meses. Maiores
informações na ACI, pelos tele-
fones 499-4025 e 499-4026.
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Ética na pesquisa
No dia 2 de outubro, a partir de 14
horas, o Programa de Pós-Graduação
em Psicologia, da Fafich, realizará o
seminário Aspectos éticos na pesquisa
envolvendo seres humanos. O objetivo
é ampliar o nível de informação sobre
os instrumentos oficiais de regulamen-
tação da pesquisa envolvendo seres
humanos no Brasil e a reflexão sobre
seus efeitos no trabalho dos pesquisa-
dores. Destinado a professores e
alunos de graduação e pós-graduação
de qualquer área do conhecimento,
o seminário abrirá 100 vagas. A taxa
de inscrição é de R$ 20. Inscrições
até o dia 1º de outubro, sala F-1060,
da Fafich. Informações pelo telefone
499-5026.

O professor José Monteiro da Silva Filho (terno claro) é o novo diretor da Escola
de Veterinária. Ele foi empossado no dia 21 de setembro junto com o novo vice,
professor José Aurélio Bergmann. Os dois substituem, respectivamente, os pro-
fessores Jonas Carlos Campos Pereira e Ernane Fagundes do Nascimento.

Reitor
O reitor Sá Barreto está utilizando o
correio eletrônico para dialogar com
funcio-nários, alunos e professores da
UFMG. O e-mail do reitor está dispo-
nível para receber perguntas, comen-
tários, críticas e sugestões sobre qual-
quer assunto de interesse da comuni-
dade universitária. Temas de natureza
acadêmica, funcional e administra-
tiva, individuais ou comunitários,
poderão ser objeto de diálogo com
Sá Barreto se encaminhados ao e-mail
reitor@reitoria.ufmg.br.

Empresa Júnior
Encerra-se no dia 10 de outubro o prazo para inscrição de trabalhos a serem apre-
sentados no VII Encontro Mineiro de Empresas Juniores, que acontece em Belo Hori-
zonte, de 12 a 14 de março de 1999. Coordenado pela RH Consultoria Júnior
- UFMG, o evento reunirá cerca de 500 pessoas, entre alunos de graduação e
consultores juniores. Maiores informações na sala 2068 da Fafich, pelo telefone
499-5070, pelo fax 499-5060 ou pelo e-mail: rhconsultoriajr@hotmail.com

Dança
O violeiro Chico Lobo e o Grupo Sarandeio de Danças da Escola de
Educação Física, apresentam, no dia 3 de outubro, às 21 horas, no
Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60 - Santa Efigênia), o espetáculo
de dança O Profano e o Sagrado. O programa inclui seis shows de dan-
ça e nove quadros musicais. Os ingressos custam R$10.

Fump
A Fundação Universitária Mendes
Pimentel está disponibilizando três
apartamentos mobiliados destinados
a professores visitantes na UFMG.
Os imóveis são de três quartos e ca-
da usuário pagará aluguel mensal de
R$ 250 ou diária de R$ 25, acrescido
de outros serviços.
Eles estão localizados à rua Frei Leo-
poldo Cipriano, 190, bairro Nova Ca-
choeirinha, próximo ao campus da
Pampulha. Para reservas e outras in-
formações, os interessados deverão
entrar em contato com Gabriela Melo
pelo telefone 273-4422, ramal 2295,
ou pelo fax 224-9029.

Pró-reitores
Termina nesta quarta-feira, dia 30, o XIV Encontro nacional de pró-reitores de
pós-graduação e pesquisa das instituições de ensino superior brasileiras, que dis-
cutiu, em Belo Horizonte, o tema Pós-graduação, pesquisa e qualidade acadêmi-
ca. Pró-reitores vindos de todo o País debateram, em mesas-redondas, grupos de
trabalho e plenárias, assuntos como o futuro da ciência e da tecnologia no Brasil,
as políticas oficiais e institucionais para a pós-graduação e a pesquisa e a nova
sistemática de avaliação dos programas de pós-graduação utilizada pela Capes
para o biênio 1996-1997.
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Boletim Informativo da UFMG

GLICOSAMINA
Dissertação: Síntese de 2,6-bis[(4-acetoximetil-
3-nitrobenzoil)amino]-2,6-didesoxi-a-D-glicopi-
ranosídeo de metila, potencial agente antineo-
plástico, a partir da D-glicosamina
Autora: Renata Barbosa de Oliveira
Defesa: 26 de março, junto ao mestrado em
Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de
Farmácia
Banca: Ricardo José Alves (orientador), Délio
Soares Raslan e Fernão Castro Braga

AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA
Dissertação: Avaliação fitoquímica e da atividade
tripanosomicida de Arrabidaea pulchra (Cham.)
Sandw. E estudo fitoquímico das folhas de A.
triplinervea monitorado por ensaios in vitro
contra Trypanosoma cruzi
Autor: João Paulo Viana Leite
Defesa: 27 de março, junto ao mestrado em
Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de
Farmácia
Banca: Alaíde Braga Oliveira (orientadora/
UFMG), João Luis Callegari Lopes (USP) e
David Lee Nelson (UFMG)

ÁCIDO LÁTICO
Dissertação: Encapsulamento de antígenos de
Leishmania em microesferas do ácido lático e
copolímeros: caracterização e estudo da res-
posta imune
Autora: Karla de Melo Lima
Defesa: 22 de junho, junto ao mestrado em
Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de
Farmácia
Banca: José Maciel Rodrigues Júnior (orientador/
UFMG), Luís Carlos Crocco Afonso (co-orientador/
Ufop), Anselmo Gomes de Oliveira (Unesp) e
Wilson Mayrink (UFMG)

FECUNDIDADE
Dissertação: Um estudo da fecundidade na
Bolívia e o perfil de seus determinantes, 1994
Autor: Moises Alberto Calle Aguirre
Defesa: 2 de setembro, junto ao mestrado em
Demografia, da Face/Cedeplar
Banca: Laura Lídia Rodríguez Wong (orienta-
dora/UFMG), Ignez Helena Oliva Perpétuo
(UFMG) e Morvan de Mello Moreira (Fundação
Joaquim Nabuco/PE)

CONCRETO
Dissertação: Estudo experimental da resistência
e da deformabilidade de pilares de concreto de
alta resistência, na flexão normal composta, ten-
do sido recuperados com concreto da mesma
natureza
Aluna: Cláudia Horta Cosenza
Defesa: 27 de agosto, junto ao mestrado em
Engenharia de Estruturas, da Escola de
Engenharia
Banca: José Celso da Cunha (orientador),
Eduardo Chahud, Ney Amorim Silva e Cláudio
Alberto Rigo da Silva, todos da UFMG, e  Luiz
Herkenhoff Coelho (Ufes)

TEORIA DE ALTA-ORDEM
Dissertação: Análise não-linear de estruturas de
barras via elementos finitos utilizando uma teo-
ria de alta-ordem
Autor: Wagner Plais
Defesa: 1º de setembro, junto ao mestrado
em Engenharia de Estruturas, da Escola de
Engenharia
Banca: Armando César Campos Lavall
(orientador), Edgar Vladimiro Mantilla Carrasco
Marco Antônio de Mendonça Vecci, todos da
UFMG, e  Dagoberto Dário Mori (USP)

FASES MODULADAS
Tese: Modulated phases in A’A”BXY Compoundes,
in quartz and in the novel TGB state of Liquid
Crystals
Autor: Igor A. Loukiantchouk
Defesa: 11 de setembro, junto ao doutorado
em Física, do Icex
Banca: Jafferson Kamphorst Leal da Silva),
Nivaldo Lucio Speziali, Roberto Luiz Moreira,
todos da UFMG, Alaor Silvério Chaves (UnB)
e Josué Mendes Filho (UFC).

GALÁXIAS
Tese: Análise de nuvens moleculares, aglome-
rados globulares, galáxias e sistemas de ga-
láxias no plano das velocidades e raios efetivos
Autor: Lev Vertchenko
Defesa: 15 de setembro, junto ao doutorado
em Física, do Icex
Banca: Ramon Julian Quiroga (orientador),
Domingos Sávio de Lima Soares, Luiz Paulo
Ribeiro Vaz, todos da UFMG, Júlio César
Fabris (Ufes) e Vladimir Ortega (Observatório
Nacional/RJ).

Conforme edital nº 78/98, publicado no
Diário Oficial de 17 de setembro, a UFMG
está com concursos abertos nas seguintes
áreas:

Professor  Auxiliar

Escola de Música, departamento de Instru-
mentos e Canto. Área de conhecimento:
Violão. Inscrições até 30 dias após a publi-
cação do edital. Telefone: 499-4706

Professor Adjunto

Fafich, departamento de Psicologia. Área de
conhecimento: Técnicas de Exame Psicoló-
gico. Inscrições até 45 dias após a publica-
ção do edital.
Telefones: 499-5027 e 499-5022

Fafich, departamento de Psicologia. Área de
conhecimento: Teorias e Técnicas Psicoterá-
picas Infantis. Inscrições até 45 dias após a
publicação do edital.
Telefones: 499-5027 e 499-5022

Faculdade de Direito, departamento de Direito
do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito.
Área de conhecimento: Direito e Processo do
Trabalho, Direito e Legislação e áreas afins.
Inscrições até 30 dias após a publicação do
edital.
Telefones: 273-7832 e 222-4933

Instituto de Ciências Exatas, departamento de
Física. Área de conhecimento: Nanoscopia
por AFM, STM, MFM e Óptica de Campo
Próximo. Inscrições até 45 dias após a publi-
cação do edital.
Telefones: 499-5620 e 499-5638

As inscrições devem ser feitas na secretaria
de cada unidade.

INTERFERONS
Tese: Interferons humanos recombinantes e
híbridos b e a2b: relação entre estrutura e função
Autor: Alex Fiorini de Carvalho
Defesa: 21 de agosto, junto ao doutorado
em Microbiologia, do ICB
Banca: Erna Geessien Kroon (orientadora),
Paulo César Peregrino Ferreira (co-
orientador), Marcelo Matos Santoro, todos da
UFMG, Romain Rolland Golgher (Inst. René
Rachou), Rogério Meneghini (USP) e Moacyr
Alcoforado Rebello (UFRJ)


