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Em sua sexta edição, a Semana de Saúde Mental 
e Inclusão Social da UFMG, que será realizada 
de 14 a 18 de maio, vai promover refl exões 
sobre a relação entre os problemas vividos pela 
comunidade acadêmica brasileira no campo da 
saúde mental e o atual contexto sociopolítico 
do país, marcado por retrocessos.
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Opinião

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 fi cará 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. 

No Brasil, a mistura étnica aconteceu 
vitoriosamente. Somos um povo, 
ao mesmo tempo, generoso e 

cheio de contradições; vivemos cercados 
de abundância, mas com grandes bolsões 
de miséria. Somos a “terra da integração”, 
porém com enormes abismos que separam 
negros e brancos, de forma visível e invisível. 

Agora que completamos 130 anos de 
Abolição da Escravatura, essa integração põe 
no centro do debate o Brasil, cujo impasse 
étnico transformou-se no indicador que pode 
levar o país ao futuro como nação civilizada, 
ou fi ncar, de vez, nossa pátria, linda por 
natureza, nos erros do passado, dos quais a 
escravidão e o racismo são os mais caros e 
dolorosos. Certamente, o primeiro passo para 
a correção desses erros está condicionado ao 
entendimento de que o fi m da escravatura 
se deu como resultado de uma complexa 
conjunção de fatores, cuja dimensão política 
contribuiu, em graus variados de escala e im-
portância, para o lento processo de defi nha-
mento da prática escravista em nosso país. 

Um desses fatores, como reconhece a 
nova historiografi a, teve caráter primordial 
na saga pela liberdade: as rebeldias negras. 
Foi graças a elas – chamadas de “quilom-
bagem” – que 95% da prática escravista 
perdeu sua força como geradora de rique-
za para os escravocratas e latifundiários. 
Outros personagens (estudantes, intelec-
tuais, maçonaria e artistas) participaram 
ativamente do maior ato de desobediência 
civil que o Brasil registrou. Por outro lado, 
as doenças endêmicas (sífi lis, malária e os 
maus-tratos físicos) foram responsáveis 
pelo extermínio da maior parte da nossa 
escravaria.

Apesar desse bem-sucedido engajamen-
to do povo na luta contra a escravidão e 

Por uma nova ABOLIÇÃO 
da ESCRAVATURA

Alexandre Braga*

*Estudante de Ciências do Estado na Faculdade 
de Direito. Preside a Unegro (União de Negras e 
Negros Pela Igualdade)

são repudiadas nas redes sociais e nas ruas, 
mas, na prática, a população negra vive 
apartada do resto da sociedade. Exemplo: 
os negros são a maioria da população, com 
quase 52%, mas eles compõem apenas 20% 
dos eleitos no Congresso Nacional. Boa parte 
dos trabalhadores negros e negras recebe a 
metade do salário de um trabalhador bran-
co, mesmo exercendo atividades profi ssio-
nais com igual formação e exigência técnica. 

O Brasil aboliu a escravidão somente em 
teoria, mas não assumiu o compromisso de 
desenvolver políticas públicas humanitárias 
para os ex-escravos. Se queremos justiça so-
cial, precisamos urgentemente implementar 
ações que façam a correção dessa gigantesca 
injustiça cometida contra a população negra. 
O sucesso das ações afi rmativas nas universi-
dades públicas mostra que esse é o caminho 
para corrigir os erros do passado. No entan-
to, esse movimento precisa alcançar outros 
setores da sociedade e dos governos, com 
liberação de orçamento e efetiva participa-
ção social pautada nos preceitos do Estado 
Constitucional e Democrático de Direito. 

Sem democracia e sem direitos sociais, 
ambos perdidos na era Temer, só podemos 
dizer que nossa trajetória abolicionista rumo 
ao pleno exercício da solidariedade e da paz 
foi interrompida. Precisamos, sim, falar de 
uma nova Abolição da Escravatura, pois a 
anterior, de 1888, esgotou-se no tempo e 
no espaço e não favoreceu a colheita das 
olivas nos campos.

de termos dado passos certeiros contra as 
várias formas de preconceito, ainda não se 
concretizou, de fato, ou seja, no dia a dia dos 
negros e negras brasileiros, a “abolição da 
escravatura”. A realidade nas vilas e favelas 
das metrópoles é outra. A abolição ocorreu 
em teoria, haja vista que são os negros e 
negras que fi guram nas estatísticas do baixo 
padrão de qualidade de vida, do desemprego 
e da renda e moradia insufi cientes. É preci-
so reconhecer que a exclusão substi tuiu a 
escravidão, com igual teor de perversidade. 
E não precisamos ir mais longe quando o 
assunto é exclusão, porque, como todos 
acompanham com indignação todos os dias, 
esse é o grande gargalo nacional. Também é 
necessário, nessa breve reconstrução histó-
rica, apresentar alguns dados assustadores 
sobre o signifi cado do fi m da escravidão 
forçada no Brasil. Com o golpe de Estado 
perpetrado pelas elites nacionais, em 2016, 
o país entrou em crise de proporções gigan-
tescas, pois há registros de, pelo menos, 150 
mil trabalhadores e trabalhadoras em regime 
de semiescravidão. O desemprego atingiu 13 
milhões de pessoas; a violência racial ceifou 
vidas de milhares de ativistas dos direitos 
humanos, na cidade e no campo. 

As desigualdades conjugadas – de raça e 
de classe – devolveram para os estratos mais 
baixos ao menos 20 milhões de cidadãos 
que estavam fl utuando nas classes B e C 
com relativo poder de consumo devido ao 
boom econômico trazido pelas commodities 
brasileiras. No ano de 2018, a qualidade de 
vida do povo brasileiro caiu drasticamente. 
Isso deixa a sensação de que o processo 
histórico que possibilitou o fi m da escravidão 
ainda não se consolidou como programa 
de valorização da cidadania. Atualmente, 
demonstrações de racismo e ofensas raciais 
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Ana Lúcia Gazzola e reitor Hugo Juri: universidade emblemática

A professora Ana Lúcia Gazzola, reitora da UFMG de 2002 
a 2006, recebeu, no último dia 25, na Argentina, o maior 
título honorífico – Doutor Honoris Causa – da  Universidade 

Nacional de Córdoba (UNC). A homenagem, por sua dedicação 
ao campo da educação superior na América Latina e no Caribe, 
foi prestada por iniciativa do reitor Hugo Juri e aprovada pelo 
Conselho Superior daquela instituição. 

A outorga do título também está relacionada às comemorações 
do centenário do Manifesto de Córdoba, movimento estudantil 
do qual a UNC foi palco em 1918, em defesa da construção de 
uma universidade para a América Latina, isto é, que considerasse 
as especificidades locais. 

Quando dirigia o Instituto Internacional para a Educação Su-
perior na América Latina e Caribe (Iesalc), da Unesco, Ana Lúcia 
Gazzola organizou e presidiu a segunda edição da Conferência 
Regional de Educação Superior da América Latina e Caribe (Cres). 
Realizada em 2008, em Cartagena de Índias (Colômbia), a reunião 
definiu a educação superior como bem público e instrumento 
estratégico para o desenvolvimento sustentável. 

“Recebi o título com muita emoção”, disse a professora, res-
saltando que o caráter emblemático da Universidade Nacional de 
Córdoba na luta por autonomia, pela responsabilidade social das 
universidades e pela integração regional da América Latina torna 
a homenagem muito significativa, “como de nenhuma outra 
instituição do mundo”. 

Na solenidade, a professora ministrou palestra sobre Cem anos 
de desafios: os caminhos da universidade pública na América La-
tina. Segundo ela, desde o Manifesto de Córdoba, os cenários se 
transformaram, mas os desafios permanecem e até se agravaram 
pela mercantilização e privatização da educação superior e pelo 
predomínio de hegemonias globais que reservam aos países em 
desenvolvimento “apenas o papel de consumidores dos projetos 
concretos de educação superior oferecidos por países desenvolvi-
dos, como Estados Unidos, Inglaterra e Austrália”.

A professora defendeu a regulamentação da oferta de educa-
ção superior em cada país, para resguardar não apenas o caráter 
público, mas também sua perspectiva local, regional e nacional. 
Citou como exemplo os rankings de universidades, que nunca se 
importam em saber qual o papel das instituições na promoção 
do desenvolvimento sustentável e com justiça social no país em 
que se localizam. “Isso também é importante, pois a universidade 
precisa ser relevante e contribuir para a transformação da socie-
dade na qual se insere”, enfatizou.

Homenagem de CÓRDOBA
Ana Lúcia Gazzola recebe título de Doutor Honoris Causa de instituição argentina que, há 100 anos, sediou 
movimento em defesa de uma universidade genuinamente latino-americana

Ana Rita Araújo

Perspectiva latino-americana
Ana Lúcia Gazzola  afirmou que os princípios da reforma edu-

cacional de 1918 influenciaram e impactaram também o Brasil, 
no decorrer do século 20. “Esses mesmos princípios, evocados na 
primeira Cres, em 1996, em Cuba, e na segunda edição, há dez 
anos, serão agora reafirmados na 3ª Cres, de 11 a 15 de junho, 
em Córdoba”, observou.

O grande conceito articulador das duas primeiras conferên-
cias, disse Gazzola, foi considerar a necessidade de “indissociar as 
dimensões de qualidade e relevância do ensino superior público”. 
Segundo ela, na Conferência, defende-se a autonomia com res-
ponsabilidade em relação às necessidades da sociedade, “o que, 
como demonstra o que vem acontecendo, precisa ser reafirmado 
politicamente hoje”.

De acordo com os organizadores da 3ª Cres (http://www.
cres2018.org/), o evento tem o objetivo de promover reflexão sobre 
o legado da Reforma Universitária de Córdoba de 1918 (http://
www.reformadel18.com.ar/), ressignificando o compromisso com 
uma universidade autônoma, crítica, democrática e participativa, 
com liberdade acadêmica e uma visão latino-americana sensível às 
exigências das sociedades do continente. 

Trajetória
Ana Lúcia Gazzola tem graduação em Letras pela UFMG, mes-

trado em literaturas luso-brasileira e hispano-americana e doutora-
do em Letras – literatura comparada pela University of North Caro-
lina at Chapel Hill (EUA). É professora emérita da UFMG, instituição 
da qual foi reitora de 2002 a 2006. Foi presidente da Associação 
Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
(Andifes) e dirigiu o Iesalc, da Unesco. Foi secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social (2010) e de Educação (2011-2014) de 
Minas Gerais. Sua atuação tem ênfase em literaturas estrangeiras 
modernas, educação superior, universidade, viagem e alteridade.

Criada em 1621, a Universidade Nacional de Córdoba é uma das mais 
antigas das Américas. Tem aproximadamente 132 mil estudantes, 15 fa-
culdades, duas escolas secundárias, 145 centros e institutos de pesquisa, 
25 bibliotecas, 17 museus, um laboratório de produtos sanguíneos, dois 
hospitais, um banco de sangue, dois observatórios astronômicos, uma 
reserva natural e uma estrutura de comunicação multimídia formada por 
dois canais de televisão, duas rádios (AM e FM) e um portal de notícias.
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“Hoje você é quem manda, falou, 
tá falado, não tem discussão, 
não. A minha gente hoje anda 

falando de lado e olhando pro chão, viu.” 
Ainda que a letra de Apesar de você tenha 
foco na ditadura civil-militar imposta ao Brasil 
na segunda metade do século 20, alguns 
trechos dessa canção de Chico Buarque 
parecem propícios para convidar à reflexão 
sobre os sentimentos que experimentam as 
pessoas da comunidade acadêmica que são 
vítimas de sofrimento mental. Para elas, a 
depressão e as demais formas de transtorno 
psíquico são muitas vezes comparáveis às 
forças repressivas que subjugaram o país 
nas décadas de 60, 70 e 80 – forças contra 
as quais um indivíduo, sozinho, sente-se 
simplesmente incapaz de lutar.

De 14 a 18 de maio, a UFMG realiza a sua 
6ª Semana de Saúde Mental e Inclusão Social 
com o mote Esperança resistente: amanhã 
vai ser outro dia, em referência à canção de 
Chico. A ideia é sensibilizar a comunidade 
acadêmica para o tema, debater saídas e 
fomentar discussões sobre como a realidade 
sociopolítica contemporânea influi na saúde 
mental dos membros da comunidade da 
UFMG, instituição que tem sofrido as conse-
quências de uma política, não raro, adversa 
à sua “saúde”. De igual modo, planeja-se 
discutir formas de aprimorar a aplicação da 
Política de Saúde Mental da UFMG face às 
especificidades do atual contexto. “O sofri-
mento mental faz parte da história humana, 
mas a atual conjuntura parece estar levando 
as pessoas mais intensamente ao sofrimen-
to, gerando mais ocorrências. Precisamos 
compreender essa conjuntura com mais pro-

ESPERANÇA ATIVA
UFMG realiza 6ª Semana de Saúde Mental e Inclusão Social com foco na construção de um futuro mais 
saudável para a sua comunidade, em resistência à conjuntura opressiva do país e do mundo

Ewerton Martins Ribeiro

fundidade”, afirma a professora Claudia 
Mayorga, pró-reitora de Extensão.

Teresa Kurimoto, professora da Esco-
la de Enfermagem e coordenadora geral 
do evento, concorda: “Seja no contexto 
universitário, seja no contexto amplo 
do país e do mundo, vivemos tempos 
difíceis e de muita complexidade. São 
tempos que exigem de nós não apenas 
esperança, mas uma esperança marcada 
pela postura de resistência – uma espe-
rança ativa. A ideia implícita nessa temá-
tica é a de que a luta pela saúde mental 
é diária, uma resistência cotidiana”, 
explica. “Esse amanhã a que se refere o 
tema fala não começa no futuro, mas 
no presente, no agora. A gente precisa 
mobilizar esforços para resistir e lutar 
para que as mudanças ocorram e para 
que o retrocesso não vingue. Temos de 
enfrentar essa luta na esperança de que 
as coisas vão melhorar”, convoca.

Mercado da loucura
A abertura do evento será realizada 

no campus Montes Claros com palestra 
sobre o retrocesso promovido pelo po-
der público no campo da saúde mental 
no Brasil. As atividades vão trazer à discussão 
a resolução aprovada pelo Ministério da 
Saúde em dezembro de 2017 (nº 32, de 
sua Comissão Intergestores Tripartite), que 
estabeleceu mudanças na política de saúde 
mental brasileira. Na prática, essas altera-
ções puseram em risco o legado da reforma 
psiquiátrica realizada no início do século e 
abriram espaço para o retorno do chamado 
“mercado da loucura”, no interesse da ini-

ciativa privada e em prejuízo da assistência 
humanizada. “Passamos mais de 30 anos 
construindo uma reforma psiquiátrica com 
foco na cidadania, na desinstitucionalização, 
no protagonismo de quem sofre, na não 
internação. De repente, vivenciamos um 
cenário de grandes retrocessos”, lamenta 
Teresa Kurimoto.

Em Belo Horizonte e Montes Claros, o 
evento contará com rodas de conversa sobre 
temas como resistência, suicídio e protago-
nismo do usuário, em ambientes focados 
na escuta dos estudantes. Também haverá 
apresentação de pôsteres, reunião com co-
legiados, oficinas e mesas-redondas. “As ati-
vidades têm como meta a consolidação da 
ideia de uma universidade inclusiva, solidá-
ria, acolhedora, que trate os sujeitos como 
pessoas, e não como números, máquinas”, 
enfatiza Claudia Mayorga. Nesse quesito, 
destaca a pró-reitora, um dos pontos de 
atenção que têm sido destacados pelos alu-
nos é a relação professor-estudante. “Este 
é, de fato, um aspecto crítico para a saúde 
mental da comunidade, e é em razão dele 
que precisamos, mais do que nunca, trazer 
os professores para esse debate. Ao mesmo 
tempo, queremos identificar e valorizar as 

A Política de Saúde Mental da UFMG foi estabelecida em 2016, com a aprovação do Relatório 
 Conclusivo da Comissão Institucional de Saúde Mental (Cisme) da Universidade. Fruto de mais de 
um ano de debates, esse documento estabelece iniciativas que devem ser tomadas em respostas às 
ocorrências de sofrimento mental identificadas na academia. As diretrizes propostas pelo relatório 
se alinham à Política Nacional de Saúde Mental, de forma que sua abrangência não se restringe ao 
âmbito da Universidade; ao contrário, alcança o trânsito entre a comunidade universitária e a cidade. 
Quatro princípios sustentam essa política. Primeiramente, ela parte da ideia de que a Universidade 
deve ser acolhedora, flexível, acessível, inclusiva e solidária, uma “Universidade para todos”. Em 
seguida, estabelece que a própria pessoa que enfrenta o sofrimento mental deve ser protagonista na 
estratégia planejada para se lidar com o problema, em vez de sofrer os ditames impostos por uma 
estrutura externa a ela.
Em terceiro lugar, a política estabelece e considera como inegociável o princípio de respeito à vida e aos 
valores éticos da convivênciaw humana. Por fim, pressupõe o seu próprio alinhamento ao conjunto de 
diretrizes que compõe a Política Nacional de Saúde Mental, alinhamento que pressupõe sintonia com 
o Sistema Único de Saúde (SUS), com o arcabouço legal que direciona os programas de saúde mental 
para o tratamento territorial e comunitário em liberdade, com a Política de Atenção à Saúde e Segu-
rança do Trabalho do Servidor Público Federal (Pass) e com a Política de Direitos Humanos da UFMG.

Claudia Mayorga propõe incluir professores no debate
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boas práticas, as formas inovadoras e dialógicas de  orientar e 
dar aulas que têm sido praticadas na academia.”

A pró-reitora destaca que, paralelamente, o desafio atual do 
combate ao sofrimento mental na Universidade é o de articular 
as atividades que já são realizadas. “Temos trabalhado a ideia de 
criar um comitê institucional de saúde mental em parceria com a 
Rede de Saúde Mental UFMG. Ele ficaria responsável por propor 
ações de curto, médio e longo prazo, com foco não apenas na 
mitigação do sofrimento mental, mas na melhoria da qualidade 
de vida. A ideia é focar não apenas nos problemas já manifestos, 
mas na prevenção”, adianta a pró-reitora. “Temos a clareza de 
que o combate ao sofrimento mental é um processo. A mudança 
institucional e de cultura não é algo que ocorre da noite para o 
dia. Claro que as pessoas que vivem a questão querem respostas 
imediatas, então estamos trabalhando para isso. Desde a fundação 
da Rede de Saúde Mental, vários resultados já surgiram”, sustenta 
Claudia Mayorga.

Em dado momento de Apesar de você, Chico Buarque fala 
sobre o “grito contido” de uma “enorme euforia” e canta sobre 
a “água nova brotando”, o novo dia que se espera ver raiar. 
“Inda pago pra ver o jardim florescer”, escreve o músico, fazendo 
lembrar: tempos de esperança podem e devem ser, também, 
tempos de resistência e ação. Como o desfecho da programação 
da Semana de Saúde Mental coincide com o Dia Nacional da 
Luta Antimanicomial, o encerramento das atividades será mar-
cado pelo já tradicional desfile que ocorre em Belo Horizonte, 
no dia 18 de maio. Os participantes vão se concentrar na Praça 
da Liberdade, a partir das 14h. Ônibus levarão os interessados 
do campus Saúde e do campus Pampulha até o local.

A programação do evento, que ocorre paralelamente nos 
campi de Belo Horizonte e Montes Claros, pode ser consultada 
no site https://sextasemanasmisufmg.wordpress.com.

Serviços de atenção
A UFMG conta com núcleos de escuta e acolhimento e serviços de 
psicologia – gratuitos e confidenciais – que oferecem acolhimento 
e orientação aos estudantes e servidores que enfrentam situações 
de sofrimento psíquico. Abaixo, os contatos de alguns deles:

Núcleo de Escuta da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 
(Prae)

2º andar do prédio da Reitoria
(31) 3409-4178 e nucleo@prae.ufmg.br

Divisão de Acompanhamento Funcional (DAF)
sala 113 do Departamento de Recursos Humanos, na Unidade 3
(31) 3409-3242 e daf@drh.ufmg.br

Serviço de Escuta da Faculdade de Educação
Sala 310 – (31) 3409-5304 e fae-ouvidoria@ufmg.br
Serviço de Escuta da Faculdade de Farmácia
Sala 1019, bloco 2, 1º andar
(31) 3409-6741 e assessoriapedagogica@farmacia.ufmg.br

Serviço de Escuta da Faculdade de Letras
Sala 3025, 3º andar – (31) 3409-6082 e sael@letras.ufmg.br

Serviço de Escuta da Faculdade de Medicina
Sala 059, térreo – (31) 3409-9659 e 
escutaacademica@medicina.ufmg.br

Comissão de Apoio ao Estudante da Escola de Enfermagem
Local: Sala 201 – Contato: (31) 3409-8035

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)
Local: CAD1, sala 213, campus Pampulha

Contato: (31) 3409-3927 e nai@ufmg.br

CASOS NÃO URGENTES
• Se a pessoa for estudante, acione a 

Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 
(Prae)
3409-4178
Segunda a sexta, das 9h às 17h

A Universidade possui procedimentos específicos para casos de urgência e 
emergência, ou seja, quando há necessidade de atendimento imediato.

Veja como proceder:

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

• Complicações cardiorrespiratórias

• Intoxicação  por substâncias químicas 
ou acidentes com produtos perigosos

• Acidentes com traumas 
com vítimas

• Queimadura grave

• Desmaio

• Urgência em saúde mental

• Samu 192
• No Campus Pampulha
   Dast: 3409-4499

• Chefia/Diretoria do 
departamento/ 
Responsável pelo setor 
onde se deu a ocorrência

• Familiar ou responsável

ACIONE: 

IMEDIATAMENTE! QUANDO POSSÍVEL

Campus Pampulha
3409-4499
(segunda a sexta, das 7h às 22h)

Campus Saúde, Faculdade de 
Direito e Escola de Arquitetura
3409-9564
(segunda a sexta, das 7h às 19h)

Campus Montes Claros
Casa de Saúde 
(38) 2101-7926
(segunda a sexta, das 7h30 às 12h 
e das 13h30 às 17h

• Se a pessoa for servidor(a), acione a 
Divisão de Acompanhamento 
Funcional (DAF/PRORH) 
3409-3242
Segunda a sexta, das 8h às 17h

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UFMG

Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador (Dast)
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A produção brasileira em Computação pode ser consultada na 
plataforma CSIndex (http://csindexbr.org/), que disponibiliza 
informações sobre os artigos publicados nos últimos cinco 

anos em um amplo conjunto de conferências internacionais. Os 
dados, organizados em 15 sub-áreas de pesquisa, incluem autores 
e suas instituições de origem. Desenvolvido pelo professor Marco 
Túlio Valente, do Departamento de Ciência da Computação (DCC) da 
UFMG, o sistema pode contribuir para que pesquisadores conheçam 
as publicações de grupos similares em outras universidades e para 
conectar futuros alunos de mestrado e doutorado com departa-
mentos e grupos específicos.

“O objetivo não é fomentar rankings de departamentos nem 
competição, mas prover informações significativas sobre essa pro-
dução no país”, explica Valente, que contou com a colaboração do 
doutorando Klérisson Paixão, da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU). Ele comenta que bibliotecas digitais e sistemas de currículos 
como a Plataforma Lattes favorecem acesso rápido à produção de 
determinado pesquisador, mas não foram projetados para informar 
a produção científica total de um departamento em determinada 
área ou sub-área do conhecimento.

Uma das etapas prévias na organização da plataforma foi a 
definição das principais conferências que seriam monitoradas em 
cada uma das 15 sub-áreas, bem como de critérios para destacar as 
mais relevantes. No total dos 154 eventos mundiais que o CSIndex  
monitora, 34 são considerados top-conferences, que têm como 
característica o reduzido número de artigos aceitos. “É bastante 
difícil publicar nelas”, afirma o professor, que coordena o Grupo 
de Engenharia de Software Aplicada (ASERG) do DCC.

Valente informa que as conferências são indexadas no sistema 
mesmo que não se tenha publicado artigos recentes de autores 
brasileiros. Considerando a produção em computação no Brasil no 
período de 2013 a março de 2018, cerca de 700 pesquisadores 
de diversas universidades brasileiras (públicas, privadas, estaduais 
e institutos federais) têm sua produção científica registrada pelo 
CSIndex. A plataforma coleta dados no site DBLP (http://dblp.org), 
hospedado na Universidade de Trier (Alemanha), que indexa mais 
de 3 milhões de artigos, de 1,7 milhão de autores (dados de abril 
deste ano), com informações bibliográficas de artigos publicados 
em Ciência da Computação.

As 15 sub-áreas acompanhadas pelo CSIndex são: Engenharia 
de software, Linguagens de programação, Sistemas de informação, 
Interação humano-computador, Redes de computadores, Compu-
tação móvel, Sistemas distribuídos, Arquitetura de computadores e 
Processamento de alto desempenho, Bancos de dados, Recuperação 
de informações e Web, Mineração de dados e aprendizado de má-
quina, Inteligência artificial, Algoritmos e complexidade, Segurança 
e criptografia e Visão computacional.

“Nessa primeira versão do sistema, priorizamos as conferências, 
que são tradicionais veículos de publicação em Ciência da Com-

Um ÍNDEX pra 
chamar de SEU
DCC lança plataforma com informações sobre artigos 
publicados em conferências de computação

Ana Rita Araújo

putação, aceitam artigos completos e mantêm taxas de aceitação 
mais rigorosas do que diversas revistas”, comenta o professor. A 
indexação de artigos publicados em revistas é uma meta de médio 
prazo do projeto.

Para cada departamento/instituição citada, o CSIndex calcula um 
score – valor que combina o número de artigos em top-conferences 
e o de artigos nas demais conferências monitoradas. Ele também 
informa quantos professores de cada departamento publicam 
nas áreas monitoradas e oferece informações detalhadas sobre as 
conferências, como número de artigos submetidos e aceitos. Essas 
métricas – coletadas manualmente – dão ao usuário uma noção 
sobre a relevância desses eventos.

Com relação à atualização do CSIndex, o professor Marco Tú-
lio explica que o código-fonte do sistema e os dados dos artigos 
coletados estão disponíveis publicamente. Assim, solicitações para 
inclusão de pesquisadores e conferências podem ser enviadas por 
meio do GitHub, principal plataforma mundial para construção de 
sistemas de código aberto.

Segundo o professor do DCC, a atualização é um desafio im-
portante, embora o sistema já tenha sido projetado de forma que 
as informações cheguem automaticamente, via DBLP. “O maior 
trabalho foi definir critérios e montar o banco de dados”, observa 
Valente. “A saída de pessoas, por aposentadoria, por exemplo, não 
é problema. Se elas param de publicar, simplesmente deixam de 
aparecer no sistema.” No caso dos recém-contratados, é desejável 
que eles façam contato com a plataforma, via GitHub, para que 
sejam incluídos. O CSIndex é atualizado mensalmente – artigos de 
março deste ano já estão disponíveis.

Valente: cerca de 700 pesquisadores têm produção indexada
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Acontece

pregoeiro
O curso de Capacitação e Certificação de 

Pregoeiro, oferecido pela Fundação Ipead, da 
Face, recebe inscrições até 4 de junho, pela 
internet (https://bit.ly/2qXxbYG).

O pregão é a modalidade licitatória 
criada como ferramenta para facilitar as 
contratações públicas e deve ser adotada 
preferencialmente para compra de bens e 
serviços comuns. Com peculiaridades que o 
difereciam das demais modalidades licitató-
rias, o procedimento é também utilizado para 
implantação do sistema de registro de preços.

Podem se inscrever profissionais da  
administração pública atuantes na área 
de licitação e contratação, servidores que 
queiram trabalhar como pregoeiros ou em 
comissão de apoio e empresários e profissio-
nais interessados em fornecer bens e serviços 
para a administração pública.

manifesto artístico 
Duas exposições de manifesto 

artístico instaladas em ambientes 
da Escola de Belas Artes podem ser 
visitadas até 25 de maio, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 21h, com  
entrada franca.

No Espaço F, localizado no 
 segundo andar do prédio, encontra-
-se a exposição Anarco.bricolagem, 
do Cola Coletivo, formado por Gus-
tavo Mazzeti, graduando de  Cinema 
de Animação e Artes  Digitais, e 
por Pedro Cabral, graduado em  
Educação Física pela UFMG. 

Com técnicas de recorte e cola-
gem, as obras estimulam reflexões 
sobre a atual conjuntura social, 
representando acontecimentos 
 recentes do cenário político nacio-
nal, de forma a argumentar sobre seu 
caráter surreal e a curta memória da 
sociedade brasileira. Os autores refletiram sobre o discurso contido em manchetes, reor-
ganizaram os fatos apresentados e elaboraram novas interpretações do cenário recente 
nacional e da cultura política. 

Logo no corredor de entrada do prédio, os visitantes podem apreciar a exposição O 
tempo passa, das artistas Isabel Ávila e Theodora, alunas do curso de Artes Visuais. As 
paredes do corredor dialogam por meio de duas séries narrativas que têm como tema 
comum a formação do indivíduo pelas transformações decorridas no espaço-tempo. 

A primeira série remete a fragmentos das memórias do espaço-casa, que se perdem 
no tempo, mas ainda marcam e formam seus moradores. A segunda volta-se para o 
espaço íntimo do corpo, numa síntese metafórica do desenvolvimento da mulher. O 
ambiente intimista de um lençol acompanhado de cortes e manchas marca alguns ritos 
de passagem e dialoga com o desenvolvimento e traumas do universo íntimo feminino. 

formação em extensão
Estão abertas, até às 16h do dia 25 de 

maio, as inscrições de propostas para o edital 
Fomento a Programas e Projetos de Forma-
ção em Extensão Universitária. A formação 
é um mecanismo para a integralização de 
créditos em cursos de graduação, mediante 
participação dos estudantes em atividades 
optativas que integram programas ou pro-
jetos de extensão universitária.

Lançado pelas pró-reitorias de Extensão 
(Proex) e de Graduação (Prograd), o edital 
tem o objetivo de estimular a elaboração 
de projetos que ampliem a inserção da 
formação em extensão universitária nos 
currículos de graduação. Além de bolsas 
para estudantes, os proponentes poderão 
pleitear verba de custeio para apoio a ativi-
dades relacionadas ao módulo de formação 
em extensão.

Neste ano, cada colegiado poderá 
submeter até duas propostas, mas não 
estará impedido de participar de iniciativas 
apresentadas por outros colegiados. Elas 
deverão focar na observação da realidade 
com o objetivo de produzir impacto sobre a 
comunidade, por meio da melhoria susten-
tável de indicadores sociais e da ampliação 
do acesso à educação, à saúde e à cultura. 
Preferencialmente, devem alcançar comuni-
dades com baixo Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH).

O prazo de execução das propostas é de 
até 12 meses, de agosto de 2018 a julho de 
2019. Mais informações constam do edital 
(https://bit.ly/2qXRq9s).

ufmg jovem
Artistas e grupos artístico-culturais escolares podem inscrever, até 31 de agosto, pro-

postas para a programação cultural da 19ª UFMG Jovem, que será realizada no campus 
Pampulha de 25 a 27 de outubro. O tema do evento é Ciência, tecnologia e matemática 
para o bem comum.

A chamada vai selecionar projetos de artistas vinculados a instituições públicas e 
particulares da educação básica (ensino fundamental, médio e técnico), nas áreas de 
música, teatro, artes visuais (performance), dança, poesia e literatura (sarau), artes 
circenses e performance, para apresentações públicas no evento. Mais informações estão 
disponíveis na chamada de apresentações artístico-culturais (https://bit.ly/2FjgJae). Outras 
informações podem ser obtidas pelos telefones (31) 3409-427 e 3409-4428 ou pelo e-mail 
ddcconhecimentoparatodos@proex.ufmg.br.

homenagem às mães
O Conservatório UFMG recebe o Duo Alvim e Canton, em 11 de maio, em apresenta-

ção especial em homenagem ao Dia das Mães. O Sarau apresenta obras dos compositores 
Mozart, Ravel e Saint-Saëns.

Junia Canton é bacharelanda em piano e mestre em performance musical pela Escola de 
Música da UFMG. Nos Estados Unidos, recebeu prêmio de honra ao mérito concedido pela 
Valerie Canady Foundation e West Virginia University. É professora da Escola de Música da 
Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg). 

Heron Alvim formou-se em piano (bacharelado) pela UFMG, onde atua como pianista 
da área de cordas. É professor de piano da Escola de Música da Uemg. Atualmente cursa o 
doutorado em piano no Creative Arts Center of West Virgínia University (EUA).

Marca do universo feminino em ‘O tempo passa’
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Flávio Carsalade: organização em selos é tendência editorial

A Editora UFMG está lançando o selo Estraladabão, dedicado 
às publicações infantojuvenis. A novidade marca um movi-
mento feito nos últimos anos de entrada mais estruturada 

nesse mercado. “Percebemos não apenas a possibilidade, mas a 
necessidade de criarmos uma vertente focada no público infan-
tojuvenil. No próprio âmbito da nossa comunidade acadêmica há 
uma produção criativa represada nesse campo”, explica o professor 
Flávio Carsalade, diretor da Editora UFMG.

O lançamento integra proposta de reformulação da Editora, 
que, a partir de agora, organizará todas as suas obras em selos 
autônomos – ainda que parte delas continue submetida ao que 
pode ser chamado de selo-base da Casa, a própria chancela Editora 
UFMG. “Essa é uma tendência das editoras contemporâneas, sejam 
as comerciais, sejam as universitárias. Além de conferir personali-
dade mais clara às linhas editoriais, os selos colaboram para que 
produções muito diferentes não fiquem misturadas. É uma medida 
que contribui para a organização”, diz o diretor. “Outro motivo para 
a reestruturação é o nosso plano de trabalhar cada vez mais com 
editais anuais, com o objetivo de selecionar obras para publicação. 
A subdivisão facilita o exame do conselho, que pode pensar a publi-
cação das obras já considerando os selos disponíveis”, acrescenta.

‘ESTRALADABÃO’ na área
Editora UFMG lança selo dedicado à produção infantojuvenil, 
dando início à estratégia de aglutinar suas obras em segmentos 
editoriais autônomos

Ewerton Martins Ribeiro

A princípio, estão sendo criados o selo infantojuvenil e outro 
direcionado à produção intelectual da comunidade acadêmica. “Já 
há algum tempo sentimos a necessidade de valorizar a produção 
interna da Universidade. Esse selo está sendo criado nesse sentido. 
Ele vai conferir mais agilidade para a publicação da produção interna 
em parceria com as unidades”, explica o diretor.

Saber de gente grande
A escolha do nome Estraladabão para o selo infantojuvenil é 

uma homenagem ao pesquisador, escritor e dramaturgo Angelo 
Machado, que também é professor emérito da UFMG. No livro 
Estraladabão-tão-tão, o trovão, Machado escreve a história de uma 
menina que vê o tempo fechar e se assusta com os trovões que 
tomam o céu. Na história, a mãe da garota aproveita a ocasião para 
explicar a ela os fenômenos naturais. Ao compreender racionalmente 
o evento, a menina acaba perdendo o medo. 

A temática do livro de Angelo Machado alude diretamente à 
primeira coleção lançada pelo novo selo da editora, denominada 
Universidade das Crianças. Nela, professores e pesquisadores cons-
troem narrativas que adaptam o conhecimento científico ao universo 
infantil. Seis livros já foram lançados. Outros volumes devem chegar 
às livrarias nos próximos meses.

Se na coleção Universidade das Crianças o foco das publicações 
é exclusivamente a divulgação científica, no âmbito do selo Estra-
ladabão o trabalho com o saber acadêmico não é regra, ainda que 
deva ser recorrente, na medida de sua submissão a uma editora 
universitária. “Pode ser que, ocasionalmente, publiquemos algo de 
literatura infantil que não tenha relação com o âmbito acadêmico, 
mas a tendência é que nossas obras dialoguem em alguma medida 
com esse universo”, explica Flávio Carsalade.

O diretor adianta uma última novidade. “Estamos trabalhan-
do na concepção de uma segunda coleção no âmbito deste selo 
infantojuvenil, com foco nas diferentes possibilidades de resposta 
que uma mesma questão contempla. Nossa ideia é analisar como 
um mesmo problema, se abordado por diferentes disciplinas, 
pode ensejar diferentes respostas”, detalha o diretor. “Assim, se 
abordar os sonhos, o livro reunirá tanto as explicações do campo 
da psicologia quanto as do campo da biologia e da teoria literária”, 
exemplifica o diretor.
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