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Culturas múltiplas
Atrações artísticas regulares programadas para os campi 
e espaços da Universidade compõem o Circuito Cultu-
ral UFMG, gerenciado pela Diretoria de Ação Cultural 
(DAC). A agenda do segundo semestre inclui espetácu-
los nos campos da performance, do teatro, da dança, 
do circo e da música.

Páginas 4 e 5

‘Domingo no campus’ 
terá corrida e oficina 
de pipas
Página 3 

O deszerto, espetáculo do Coletivo 
Mulheres Míticas, é uma das atrações do 
Quarta Doze e Trinta, em setembro
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Opinião

Rodrigo Ednilson de Jesus*

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. 

Eu vivo a e na UFMG há exatos 17 
anos. Onze como estudante e seis 
como professor. 

Fiz graduação em Ciências Sociais e mes-
trado em Sociologia ao longo da primeira 
metade da década de 2000 e concluí o 
doutorado em Educação nos primeiros anos 
da década de 2010. Sempre na UFMG e 
sempre estudando e me dedicando a temas 
relacionados à erradicação das desigualda-
des e do racismo na escola e na sociedade 
brasileira. Atuei, durante a graduação, em 
dois programas de ensino, pesquisa e ex-
tensão da Faculdade de Educação: Ações 
Afirmativas na UFMG e Observatório da 
Juventude. Participei, no mesmo período, 
de várias mobilizações políticas em prol 
da ampliação da presença de populações 
historicamente excluídas do ensino superior 
no Brasil. Olhando para trás, percebo que 
avançamos bastante. Hoje não conheço  
todos os e todas as estudantes negros(as) 
da universidade, o que, no início dos anos 
2000, era relativamente fácil. Mesmo sem 
conhecer todos (as) pelo nome, era  possível 
perceber que poucos estudantes negros 
circulavam pelos espaços da Universidade. 

Em 2003, no último ano de graduação, 
morei em um apartamento perto do campus 
Pampulha, em um “quartinho de emprega-
da”, único lugar que conseguia pagar com 
o valor da minha bolsa de extensão. Durante 
os quase 12 meses que residi ali naquele 
quartinho, foi impossível não pensar nos 
inúmeros quartinhos onde minha mãe havia 
“morado” antes de conseguir comprar seu 
barraco na favela do bairro Água Branca, 
em Contagem, dando, assim, um lar aos três 
filhos que ela criava sozinha. 

Era impossível também não associar 
aquele meu espaço com a disciplina de 
Sociologia Brasileira, que eu cursava na 
ocasião, e com o livro que estávamos lendo 
naquele momento: Casa grande e senzala. 
Eu, jovem negro, da periferia da Região 

A Casa GraNDE não descansa

imóvel de alto padrão com espaço separado 
para empregados – com quartos e banheiros 
incluídos. Sim, Casa Grande em pleno século 
21. De acordo com os estudantes, a atividade 
proposta “incorpora a senzala e reforça os 
moldes de dominação em pleno século 21”. 
Concordo integralmente com eles.

A naturalização e a fetichização da Casa 
Grande e também da Senzala – não pode-
mos esquecer a existência do restaurante 
gourmet denominado Senzala localizado 
em bairro nobre paulista, nem do queijo 
mineiro também nomeado como Senzala – 
evidenciam que pensar – como eu mesmo 
cheguei a pensar – que toda a universidade 
evoluiu foi um ledo engano. De fato, nem 
toda a universidade “engoliu” a entrada de 
novos corpos, experiências e consciências no 
espaço que, por alguns, ainda é visto como 
a CASA GRANDE. Como já havia dito em 
uma postagem antiga em uma rede social: 
A CASA GRANDE pira, mas não descansa.

Em tempos de tantos retrocessos, não  
é espantoso deparar com disciplinas que 
nos ensinam a construir CASAS GRANDES e 
Senzalas. Sim, pois o trabalho da Arquitetura 
não se propõe ensinar a construir apenas 
a CASA GRANDE. Nele também se propõe 
ensinar a construir senzalas. Mesmo não 
espantados, estamos indignados. Afinal, 
é assim, silenciosamente, que o racismo  
inst itucional se reproduz em nossa  
sociedade.

Entretanto, como nos ensina a professora 
Nilma Lino Gomes, em uma publicação re-
ferente a esse episódio: que a Casa Grande 
não se iluda. O contrário da Casa Grande 
não é a senzala. O contrário da Casa Grande 
é o Quilombo.

*Professor da Faculdade de Educação e   
pró-reitor adjunto de Assuntos Estudantis 
da UFMG

A naturalização e a 
fetichização da Casa Grande 

e também da Senzala 
evidenciam que pensar – 
como eu mesmo cheguei 

a pensar – que toda a 
universidade evoluiu foi um 

ledo engano.

Metropolitana de Belo Horizonte, vivendo 
em um apartamento amplo, numa área 
nobre, e dividindo o apartamento com 
mais três jovens brancos. Nenhum dos três 
moradores com quem eu dividia o imóvel 
era de família com muitas posses, mas era 
eu aquele que, se não fosse no quarto da 
empregada, não teria condições de morar 
ali. Lembro-me agora que eram raras as oca-
siões que convidava amigos ou namoradas 
para ir ao apartamento. Não havia nada de 
interessante para mostrar ali.

Naquele período era impossível não 
pensar nas razões que levavam arquitetos 
a projetar residências que restauravam (ou 
mantinham), em pleno século 21, a mesma 
lógica de separação de corpos e de vidas: 
CASA GRANDE e senzala. Na ocasião, pensei 
em desenvolver um projeto de pesquisa ba-
seado em visitas a prédios com as conhecidas 
dependências de empregadas e conversar 
com as trabalhadoras, mas acabei desistindo. 

No fim do mês de junho deste ano, fui 
devolvido abruptamente a essas lembran-
ças nem um pouco agradáveis. Por meio 
de uma nota de repúdio, redigida pelo 
Centro Acadêmico da Escola de Arquitetura 
e Design da UFMG, fui lembrado que não 
avançamos tanto assim. Na nota coletiva, os 
estudantes do curso de arquitetura e urba-
nismo criticaram um trabalho da disciplina 
Casa Grande que consistia em projetar um 
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A corrida de rua, um dos esportes mais 
populares no Brasil, praticado por mais 
de 4,5 milhões de pessoas, será uma 

das novidades da décima edição do Domingo 
no campus que ocorrerá em 3 de setembro, 
das 8h às 13h, no gramado da Reitoria e no 
Bosque da Escola de Música. A atividade, 
intitulada Corrida 90 anos UFMG, celebra as 
nove décadas de fundação da Universidade.

Fácil de ser praticada, pois depende basi-
camente das condições de saúde, da vontade 
do participante e de um bom par de tênis, a 
corrida terá percurso misto por vias e trilhas do 
campus Pampulha, como explica o professor 
Reginaldo Gonçalves, do Departamento de 
Esportes da Escola de Educação Física, Fisio-
terapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO), um 
dos organizadores da atividade, ao lado do 
professor Márcio Viana Prudêncio. 

“Essa corrida será diferente das provas 
convencionais, que geralmente ocorrem 
no asfalto. A nossa terá um trajeto muito  
atraente, dentro do campus, passando por 
trilhas e locais agradáveis que muitas pessoas 
não conhecem”, afirma o professor. Os corredores farão um percurso 
de 4,7 quilômetros que começa e termina em frente à Escola de 
Ciência da Informação, em vias com pavimento de pedras, grama, 
terra e cascalho, com subidas e descidas. “O grau de dificuldade 
do trajeto é moderado”, avalia o professor, que também é corredor. 

Podem participar pessoas acima de 18 anos com preparo físico e 
saúde adequados para a prática da atividade. Serão oito categorias, 
quatro no feminino e quatro no masculino: categoria A, dos 18 aos 
29 anos; B, dos 30 aos 44 anos; C, dos 45 aos 59 anos; categoria D, 
acima de 60 anos. São ofertadas 200 vagas, gratuitas, até o dia 31 
de agosto, seguindo a ordem de inscrição. Os primeiros, segundos 
e terceiros colocados de cada faixa etária (masculino e feminino) 
serão premiados com medalhas. Confira o  regulamento e mais in-
formações em https://www.facebook.com/domingonocampusufmg.

Pipas e anjos sobre rodas 
Outra atração é a oficina de pipas, que pretende reunir familiares 

e amigos em torno de antiga brincadeira e colorir o céu do campus 
Pampulha. Também figura na programação o já conhecido Tô de 
boa, tô no campus, com participação de 13 monitores do Programa 
de Educação Tutorial de Educação Física e Lazer da EEFFTO. Eles se 
revezarão entre jogos de futebol, peteca, slackline, dança e pintura, 
entre outras atividades. 

A equipe do Bike Anjo BH também voltará ao Domingo no cam-
pus. Trata-se de uma rede de ciclistas experientes que ensina a pedalar 
e incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte. É recomen-
dável que os participantes tragam suas bicicletas e equipamentos 

COrra, uFmG, corra
Corrida em percurso de quase cinco quilômetros é a novidade da edição 
do Domingo no campus que comemora os 90 anos da Universidade

Bruna Vieira e Josué Gomes*

de proteção. Bolsistas de extensão do projeto Serelepe, da Escola 
de Belas Artes, vão ministrar a oficina PaTumTum, na qual ensinarão 
brincadeiras e cantigas de roda aos adeptos de jogos tradicionais.

“A infraestrutura será a mesma oferecida em outras edições: 
equipe de segurança, alimentação com food trucks e banheiros 
químicos. A corrida vai exigir mais atenção no trajeto, devido à 
presença de ciclistas no campus, que serão orientados a evitar o 
percurso no momento da prova a fim de prevenir acidentes”, explica 
Eliane Ferreira, assessora da Pró-reitoria de Administração (PRA). 

A pró-reitora de Extensão, Benigna Maria de Oliveira, avalia 
positivamente a iniciativa. “Essa é a décima edição do Domingo 
no campus desde que o projeto foi retomado em 2015. Avaliando 
essa trajetória, acredito que nosso principal objetivo – integrar a 
universidade com a cidade e apresentar o campus como um es-
paço de encontros – está sendo cumprido”, diz a pró-reitora, que  
também destaca a participação de estudantes e servidores docentes 
e técnico-administrativos da UFMG na proposição e realização de 
atividades além das acadêmicas. “Percebemos ainda que a cada 
edição o público aumenta e se diversifica. O evento já está con-
solidado no calendário da UFMG e cada vez vez mais integrado à 
agenda de Belo Horizonte”, conclui Benigna.

Mais informações e toda a programação do evento, que é 
aberto ao público, estão disponíveis no www.facebook.com/
domingonocampusufmg. 

*Bolsistas de jornalismo da Pró-reitoria de Extensão

Ciclistas percorrem trilha do campus Pampulha em edição anterior do evento
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Com o fim das férias e o encerramento dos trabalhos dos grandes 
eventos realizados na Universidade nas últimas semanas – a 69ª 
Reunião Anual da SBPC e o 49º Festival de Inverno, particular-

mente –, a Diretoria de Ação Cultural (DAC) deu início à programação 
do Circuito Cultural UFMG deste semestre. Trata-se de uma série de 
projetos que promovem regularmente variadas atrações artísticas 
nos campi Pampulha, Saúde, Montes Claros e Tiradentes, além de 
no Centro Cultural, no Espaço do Conhecimento e no Conservatório 
– sempre de graça e abertas à comunidade externa.

“O circuito é parte do programa DAC Muitas culturas nos 
campi, cujo objetivo é integrar todos os espaços de cultura geridos 
pela Diretoria de Ação Cultural da UFMG ou que se vinculam a ela 
por meio de suas comissões de cultura, como os campi Saúde e 
Montes Claros”, explica a professora Leda Maria Martins, diretora 
de Ação Cultural da UFMG.

Como diretriz, o programa se pauta pela diversidade de gêneros 
e linguagens na escolha das atrações. Já participaram artistas que 
atuam nos campos da performance, do teatro, da dança, do circo 
e da música. De igual modo, a curadoria investe na diversidade 
de estilos: já se apresentaram desde um duo de música clássica, 
de flauta e piano, até duplas sertanejas e bandas de música pop.

A curadoria do Circuito Cultural UFMG está a cargo de comissão 
formada exclusivamente por servidores técnico-administrativos da 
Universidade, o que na visão de Leda é também um indicativo da 
maturidade do projeto. Integram esse comitê representantes de 
todos os espaços culturais da Universidade. Os produtores cultu-
rais Bruna Acácio e Sérgio Diniz, que coordenam a comissão, são 
também servidores da UFMG.

Lá e cá
Leda Maria Martins explica que a DAC tem planos de aperfei-

çoar o projeto. “Queremos, por exemplo, estabelecer bases que 
possibilitem que artistas e grupos percorram todos os espaços que 
formam o circuito. Isso deve potencializar a experiência, uma vez 
que teremos mais condições de atrair artistas de outras localidades 
para se apresentar em Belo Horizonte e vice-versa”, explica Leda.

Essa lógica, que foi testada em alguns momentos, depende de 
condições orçamentárias para ser implementada. “Houve algumas 
experiências. Artistas de Tiradentes, por exemplo, se apresentaram 
no campus que a UFMG mantém na cidade e em unidades de Belo 
Horizonte”, destaca a diretora.

São oito os projetos no Circuito Cultural UFMG: Quarta Doze 
e Trinta, Ao Cair da Tarde, Quinta Cultural, Baixo Centro En(Cena), 
Multiverso e Perspectiva, em Belo Horizonte; Sarau dos 5 Sentidos, 
no Campus Cultural UFMG, em Tiradentes; e Vitrine das Artes, em 
Montes Claros – os dois últimos em processo de reconfiguração. 

Integração pela 
Cultura
DAC aprimora circuito que promove atrações 
artísticas regulares em espaços da UFMG

Ewerton Martins Ribeiro

Programação em BH
Realizado semanalmente na Praça de Serviços ou no auditório da 

Reitoria, no campus Pampulha, o Quarta doze e trinta é a mais antiga 
dessas ações, com 37 anos de existência. No mesmo horário, o campus 
Saúde recebe, toda terceira quinta-feira do mês, o Quinta cultural. 

O projeto Ao cair da tarde é realizado na última quinta-feira do mês, 
na Praça de Serviços, no campus Pampulha, às 17h30. Na última sexta 
é a vez do Centro Cultural receber, às 12h30, o Baixo Centro en[cena]. 
Há ainda o Perspectiva, que ocorre na terceira sexta-feira do mês no 
Conservatório, às 19h30, e o Multiverso, realizado no segundo sábado 
do mês no Espaço do Conhecimento, às 17h30. No caso das atrações 
mensais, quando o dia do projeto coincide com um feriado, a apresen-
tação é transferida para outra semana.

Segundo os curadores do circuito, a proposta é reunir tanto artis-
tas consolidados quanto novos talentos, com atenção especial para 
produtores de cultura que mantêm algum vínculo com a Universidade. 
A programação dessas apresentações é estabelecida por chamada de 
propostas e convites.

O interessado em acompanhar a  programação do Circuito Cultural UFMG 
ou a eventual divulgação de uma nova chamada de propostas deve ficar 
atento ao site da Diretoria de Ação Cultural: https://www.ufmg.br/cultura.

O espetáculo Mequetrefe circo show será apresentado no fim de setembro
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Agenda de setembro

QUARTA DOZE E TRINTA  
 Campus Pampulha

6/9, na Praça de Serviços

Show The pulso in chamas

The Pulso In Chamas

13/9, no Auditório da Reitoria

Espetáculo teatral O deszerto 

Coletivo Mulheres Míticas

20/9, na Praça de Serviços

Show Tangará e os princípios do choro 

Regional Tangará

27/9, na Praça de Serviços

Show Cheiro de flor

Júlia Rocha

QUINTA CULTURAL   
Campus Saúde 
21/9, às 12h30, na Arena

Show Nascente

Trivial

AO CAIR DA TARDE   
Campus Pampulha
28/9, 17h30, na Praça de Serviços

Espetáculo circense Mequetrefe circo show

Cia. Cirko Volonte

PERSPECTIVA   
Conservatório UFMG
15/9, às 19h30, no Auditório

Show Minas de som, compositores brasileiros

Grupo de pesquisa Resgate da Canção Brasileira

BAIXO CENTRO EN[CENA]   
Centro Cultural UFMG
29/9, às 12h30, em espaço aberto

Espetáculo circense Mequetrefe circo show

Cia. Cirko Volonte

MULTIVERSO  
Espaço do Conhecimento UFMG

30/9, às 17h30, no quinto andar

Espetáculo teatral A bonequinha preta 

O Quintal da Guegué

O Conselho Universitário estabeleceu, em reunião realizada no último dia 
22, as diretrizes para o processo que escolherá o próximo Reitorado da 
UFMG. A consulta à comunidade acadêmica para subsidiar a elaboração 

de lista tríplice ocorrerá nos dias 8 e 9 de novembro. Se houver necessidade, o 
segundo turno será realizado nos dias 21 e 22 do mesmo mês.

O órgão máximo de deliberação da UFMG optou, ainda, por manter o sistema 
de ponderação que vigorou nos últimos pleitos: o voto dos professores tem peso 
de 70% e o de funcionários e alunos vale 30% (15% para cada segmento). A 
ponderação será calculada de acordo com o universo total de votantes e não 
com o número de votos efetivamente computados.

A Comissão Eleitoral, a quem compete operacionalizar o processo de con-
sulta à comunidade, será instalada nesta segunda-feira, 28. A composição da 
comissão foi definida em portaria assinada pelo reitor Jaime Ramírez, conside-
rando a regulamentação do processo pelo Conselho Universitário. De 4 a 11 de 
setembro, a Comissão Eleitoral receberá inscrições de chapas.

Calendário
A consulta à comunidade universitária subsidia o Colégio Eleitoral na elabo-

ração da lista tríplice para escolha do novo reitorado. O Colégio é formado pelos 
representantes dos conselhos Universitário, de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) 
e de Curadores. O vencedor do pleito encabeça a lista, encaminhada em seguida 
ao Ministério da Educação, que, em última instância, define o nome do reitor.

Pelo regulamento da consulta, são considerados votantes os servidores dos 
quadros permanentes de pessoal (magistério superior, de ensino básico, técnico 
e tecnológico, do corpo técnico-administrativo em educação que estejam em 
efetivo exercício) e estudantes de graduação, especialização, residência (incluída 
a pós-doutoral), mestrado, doutorado (exceto aqueles com trancamento total de 
matrícula ou que não tenham-se matriculado no segundo período letivo de 2017) 
e os estudantes maiores de 16 anos da Escola de Educação Básica e Profissional.

[Matéria publicada no Portal UFMG, em 23/08/2017]

Deu no ufmg.br

CONsulta à comunidade
Definidas diretrizes para escolha do futuro Reitorado

Prédio da Reitoria, no campus Pampulha: consulta está marcada para novembro
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Vista aérea do campus Pampulha, que concentra a maioria das unidades da UFMG: infraestrutura foi apontada como ponto alto pelos avaliadores

Avaliada por comissão do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 

do Ministério da Educação (MEC), com 
vistas ao recredenciamento institucional, 
a UFMG recebeu a nota máxima (5). Na 
avaliação de 2009, a Universidade havia 
recebido o conceito institucional 4, corres-
pondente a “muito bom”.

No trabalho realizado de 30 de ju-
lho a 3 de agosto, a comissão do Inep  
debruçou-se sobre os itens Planejamento 
e avaliação institucional, Desenvolvimento 
institucional, Políticas acadêmicas, Políticas 
de gestão e Infraestrutura física. A agenda 
dos avaliadores incluiu visita a instalações 
acadêmicas e administrativas (laboratórios, 
salas de aula, bibliotecas, ambulatórios, 
moradias, museus), nos campi Pampulha e 
Saúde, e conversas com alunos, docentes, 
gestores e servidores técnico-administrativos.

“Esse resultado nos alegra e confirma que 
estamos alcançando, mesmo em condições 
adversas, o objetivo de oferecer uma educa-
ção de excelência para a sociedade e uma 
universidade com infraestrutura de qualidade 
para o desenvolvimento de nossas atividades 
e projetos de ensino, pesquisa, extensão e cul-
tura”, destaca o reitor Jaime Arturo Ramírez.

O dirigente ressalta ainda a importância 
do envolvimento e da colaboração de di-
versos setores e integrantes da comunidade 

universitária, que, durante mais de um ano 
de dedicação intensa, preparam-se para con-
seguir apresentar a relevância do trabalho 
desenvolvido por toda a UFMG.

A Comissão concluiu que a UFMG tem 
perfil excelente de qualidade para o seu 
recredenciamento. Esse processo, periódico, 
em universidades e centros universitários, é 
previsto pelo Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (Sinaes), que analisa 
as instituições, os cursos e o desempenho 
dos estudantes.

A avaliação leva em consideração as di-
mensões missão institucional, planejamento, 
avaliação, políticas para ensino, extensão 
e pesquisa, políticas de atendimento aos 
discentes, responsabilidade social, gestão, 
sustentabilidade financeira, políticas de 
pessoal, comunicação com a sociedade e 
infraestrutura.

Metas alcançadas
No relatório final, os avaliadores tecem 

considerações sobre cada um dos eixos ava-
liados e sobre os requisitos legais, tomando 
como base também os referenciais de qua-
lidade dispostos na legislação vigente, em 
especial as diretrizes da Comissão Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (Conaes).

De acordo com o documento, a infraes-
trutura da Instituição “configura-se como o 
seu ponto alto, com edificações espaçosas 

e suficientes. Os laboratórios são excelentes 
em quantidade e qualidade. Existem espaços 
para a Comissão Própria de Avaliação e para 
os professores e servidores técnico-adminis-
trativos em todos os campi e unidades acadê-
micas. A biblioteca está instalada em edifício 
próprio e atende plenamente à demanda dos 
cursos da Instituição de Ensino Superior (IES)”.

Em referência ao item Políticas acadêmi-
cas, o relatório afirma que “o desenvolvimen-
to da IES se espelha nas políticas definidas 
para o ensino de graduação e para a exten-
são, nos quais as suas atividades merecem 
destaque. No plano da pós-graduação, a IES 
desenvolve um potencial muito grande de 
cursos lato sensu (especialização) e stricto 
sensu – mestrado e doutorado”.

A diretora de Avaliação Institucional da 
UFMG, professora Cristina Alvim, lembra 
que, desde a criação do Sinaes, a Universida-
de sempre recebeu a nota 5 no Índice Geral 
de Cursos (IGC), divulgado anualmente pelo 
Inep, considerando os resultados do Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes 
(Enade). “São poucas as instituições no Brasil 
com os dois indicadores de qualidade do 
MEC com valores máximos, e isso reforça 
a nossa responsabilidade como liderança 
no cenário da educação superior”, enfatiza.

[Matéria publicada no Portal UFMG, em 
16/08/2017]

Deu no ufmg.br

Educação de ExCElêNCia
UFMG alcança nota máxima em avaliação do MEC
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Erramos

Acontece

créditos de fotos
A foto dos compositores Tom Jobim e 

Chico Buarque, publicada na edição 1987 
(página 8), foi creditada erroneamente a 
“autor desconhecido”. Ela é de autoria de 
Ana Lontra Jobim. No caso da imagem dos 
frutos de açaí (página 3), faltou mencionar 
que o fotógrafo Alexandre Moraes é vincu-
lado à Universidade Federal do Pará (UFPA). 
As duas correções foram feitas na versão 
digital do BOLETIM.

memória 
Para celebrar os 90 anos da UFMG e os 85 anos da Pró-reitoria de Extensão (Proex), 

será lançado nesta sexta-feira, 1º de setembro, o Centro Virtual de Memória da Extensão 
(Cevex UFMG). A cerimônia será às 10 horas, na Sala das Sessões, quarto andar do prédio 
da Reitoria, campus Pampulha. Trata-se de iniciativa coordenada pelas pró-reitoras Clau-
dia Mayorga e Benigna Maria de Oliveira, que consiste em levantamento, organização 
e análise de documentos, registros, produtos e discursos sobre a extensão, desde suas 
origens na UFMG, com foco na política institucional, programas e projetos, experiências 
e participação estudantil e comunitária. Além do conteúdo histórico, o Cevex também 
contará com espaço para projetos e discursos dos integrantes do corpo acadêmico, cola-
boradores e comunidades parceiras que constroem diariamente a memória da extensão.

encontro de extensão
Estão abertas, até 15 de setembro, as 

inscrições para submissão de trabalhos para 
apresentação no 20º Encontro de Extensão, 
que será realizado de 16 a 20 de outubro, du-
rante a Semana do Conhecimento da UFMG.

O Encontro tem o objetivo de divulgar 
ações de extensão desenvolvidas na Uni-
versidade. Os trabalhos podem ser inscritos 
por estudantes da graduação e do ensino 
médio da UFMG que participam de ações 
de extensão, em especial aqueles contem-
plados com bolsas.

Os trabalhos submetidos serão expostos 
nos dias 9 e 10 de outubro, nas unidades 
acadêmicas. Cerca de 10% serão seleciona-
dos para apresentação no dia 18 de outubro, 
no CAD 1, campus Pampulha.

Mais informações podem ser obtidas nos 
centros de extensão (Cenex) de cada unidade 
acadêmica, pelo e-mail eventos@proex.
ufmg.br e pelo telefone (31) 3409-3215. As 
inscrições devem ser feitas em link https://
aplicativos.ufmg.br/conhecimento/extensao.

ciência de alimentos
O Programa de Pós-graduação em Ciência de Alimentos da Faculdade de Farmácia rece-

be, até 19 de setembro, inscrições para o mestrado, com entrada em 2018. São oferecidas 
16 vagas, em três linhas de pesquisa: Qualidade de alimentos; Química e bioquímica de 
alimentos; Nutrição, alimentação e saúde. Mais informações estão disponíveis no edital, 
publicado em www.farmacia.ufmg.br/ppgca.

hemostasia
Profissionais de saúde que atuam em análises clínicas e toxicológicas e áreas afins podem 

se inscrever, até 10 de setembro, no curso de atualização em Hemostasia e coagulação 
sanguínea, que a Faculdade de Farmácia vai oferecer nos dias 27 e 28 de outubro.

Na formação, serão abordados temas relacionados às condições patológicas do sistema 
hematopoiético e conhecimentos teóricos da fisiopatologia humana nos processos infeccio-
sos, nas doenças mieloproliferativas, nos distúrbios trombo-hemorrágicos e nas anemias. O 
objetivo é estimular o profissional a desenvolver avaliação crítica frente aos exames realizados 
e suas metodologias, incentivando-o também a desempenhar o papel de educador/pesqui-
sador na área de hematologia clínica. Inscrições e mais informações podem ser obtidas na 
página de inscrição: http://bit.ly/2pCUBnX/.

processos criativos
Pesquisas que analisam processos criativos e seus resultados em áreas como composição 

musical, concepção arquitetônica e improvisação em professores novatos serão apresentadas 
na UFMG, no próximo dia 12, pelo pesquisador Jacques Theureau, do Institut et Recherche-
Coordination Acoustique Musique (Ircam). A conferência Processos criativos: análise da 
criatividade em ação será ministrada a partir das 14h, na Sala de Seminários T005 da Escola 
de Engenharia, campus Pampulha.

Convidado do programa Cátedras Fundep/Ieat, Jacques Theureau focaliza, em suas pes-
quisas, a análise das atividades humanas e da concepção ergonômica em vários ambientes 
de trabalho: hospitais, agricultura e pesca artesanal, escritórios informatizados de controle 
de tráfego (aéreo e ferroviário), controle do reator nuclear, telefonia, condução de máquinas, 
uso de produtos, domótica, informações sobre passageiros, estudos sobre esportes (ativi-
dade esportiva, formação e treinamento) e educação (atividades dos professores e alunos). 
Mais recentemente, tem-se dedicado a estudos sobre as práticas musicais – composição, 
performance, regência e recepção.

A conferência será ministrada em francês, com tradução simultânea para o português. 
Inscrições devem ser feitas pelo link http://bit.ly/2wohkTZ.

cambridge
Integrantes da comunidade acadêmica 

podem acessar gratuitamente, até 30 de 
outubro, mais de 30 mil títulos eletrônicos de 
várias áreas do conhecimento, disponibiliza-
dos pela Editora Cambridge, na plataforma 
Cambridge Core (www.cambridge.org/core).

O acesso de teste deve ser feito em com-
putadores da UFMG. Avaliações sobre o uso 
da plataforma podem ser enviadas para o 
e-mail setorperiodicoscapes@bu.ufmg.br. 
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livro: Corrupção e poder no Brasil: uma 
história, séculos XVI a XVIII

autora: Adriana Romeiro

Editora Autêntica

400 páginas / R$ 54,90

Há alguns anos, quando procu-
rava documentos nos arquivos 
da Universidade de Coimbra, em 

Portugal, para estudos do seu primeiro pós-
doutorado, a professora Adriana Romeiro, 
do Departamento de História, deparou-
se com cinco panfletos manuscritos de  
conteúdo satírico, datados de 1732. Dis-
tribuídos em Vila Rica, os textos desanca-
vam o governador das Minas Gerais, Dom 
Lourenço de Almeida, que partia de volta 
a Lisboa, depois de 12 anos no poder. 
Descreviam falcatruas, falavam em cobiça 
e enriquecimento ilícito e convocavam para 
o enterro simbólico do mandatário.

Aquele achado foi o ponto de partida para 
os estudos de um novo pós-doutorado, desta 
vez sobre corrupção no Brasil  colonial. O 
resultado das pesquisas, realizadas sob super-
visão de José Martínez Millán, na Universidad 
Autónoma de Madrid, acaba de ser publicado 
no livro Corrupção e poder no Brasil: uma 
história, séculos XVI a XVIII (Autêntica).

“A corrupção nos tempos coloniais é 
pouco estudada em Portugal e no Brasil”, 
afirma a pesquisadora. “Prevalece a crença 
de que o patrimonialismo e práticas como 
tráfico de influência e abuso de autoridade 
eram consideradas legítimas e, por isso, 
não configuravam atos de corrupção. Mas 
as sátiras mostram o contrário, e encontrei 
outras evidências de que havia, sim, o con-
ceito de corrupção.”

De acordo com Adriana Romeiro, se hoje 
a palavra define práticas ilícitas na confusão 
entre o público e o privado, até o século 18 
corrupção era sinônimo de putrefação do 
corpo social e político, em metáfora referente 
ao corpo biológico. Ela explica que os reis e a 
população não condenavam o enriquecimen-

malFEitOs no Brasil colonial
Historiadora da Fafich se dedicou à analise de denúncias e condenações 
de governantes para demonstrar a força do conceito de corrupção do 
século 16 ao 18

Itamar Rigueira Jr.

No terceiro capítulo do livro, a pesqui-
sadora trata dos tipos de crime atribuídos 
aos mandatários coloniais – escândalos 
sexuais, festas patrocinadas por dinheiro 
público, fuga de confrontos militares –, 
dos canais de denúncia e das penalidades. 
Finalmente, ela se dedica à história de D. 
Lourenço Almeida, explorando, entre outros 
documentos, inventário que foi alvo de dis-
putas familiares após sua morte, em 1750. 
“O caso de D. Lourenço chama a atenção 
por sua voracidade, embora ele não tenha 
sido a autoridade que mais enriqueceu no 
Brasil”, comenta. 

Adriana considera que abriu uma frente 
promissora de pesquisas. “Uma contribuição 
importante do trabalho foi mostrar que, 
embora ilegalidades fossem toleradas como 
um preço a ser pago para o funcionamento 
do império português, havia um limite moral 
entre o bem comum e o bem privado.”

to das autoridades, desde que se desse com 
discrição e dentro de determinados limites. 
“Os governantes estavam ‘autorizados’ a 
aproveitar oportunidades geradas pelos car-
gos, mas não podiam lançar mão de violência 
e tirania para se apropriar do patrimônio da 
Coroa e de bens privados ou comprometer o 
bem comum”, diz a pesquisadora.

Condenado ao ostracismo
Adriana Romeiro ressalta que algumas 

autoridades acabaram presas e tiveram seus 
bens confiscados; outras tiveram sorte dife-
rente, como D. Braz Baltazar da Silveira, que 
governou a capitania de São Paulo e Minas 
do Ouro, de 1713 a 1717, chegou pobre 
ao Brasil e voltou rico à metrópole, mas 
passou incólume pela chamada “inspeção”. 
“D. Braz soube respeitar as fronteiras entre 
os bens pessoais e o bem público”, conta a 
autora. O caso de D. Lourenço foi atípico. 
Suas relações com a família real o livraram 
da inspeção, e ele manteve o patrimônio 
amealhado de forma ilícita, mas foi relegado 
ao ostracismo político e social.

Em Corrupção e poder no Brasil, Adriana 
Romeiro começa por mostrar que a corrup-
ção nos tempos coloniais ainda não recebe 
a devida atenção na historiografia brasileira. 
Em seguida, ela destaca que, do século 16 
ao 18, autores como Diogo do Couto, Padre 
Antonio Vieira e Tomaz Antonio Gonzaga 
problematizaram a questão da corrupção, 
favorecida por fatores como as grandes 
distâncias entre Portugal e territórios, como 
a Índia e o Brasil. “No conjunto de poemas 
Cartas chilenas, Gonzaga mobiliza, pouco 
antes da Inconfidência Mineira, repertório 
do século 16. O conceito pouco mudou em 
três séculos”, salienta Adriana.
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