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Proteína contra 
a transmissão

Pesquisa descreve 
envelhecimento no 
ambiente rural
Página 4

Pesquisadores do ICB e de instituições francesas identificaram 
a proteína Loqs2, presente apenas em mosquitos do 
gênero Aedes, que pode abrir caminho para o controle 
da transmissão dos vírus da dengue e da zika. Em artigo, 
o grupo aborda os mecanismos que possibilitam ao inseto 
carregar os arbovírus sem sofrer os efeitos negativos da 
infecção. 
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Visão da cabeça de mosquito 
transgênico com expressão 
ectópica da proteína Loqs2 no 
intestino 

Em razão do recesso de Carnaval, o BOLETIM volta a circular em 11 de março
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Opinião

A UFmG e o mUnDo

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. 

Excelência acadêmica e solidariedade 
têm sido, desde sempre, dois dos va-
lores fundamentais que constituem os 

sólidos pilares sobre os quais a Universidade 
Federal de Minas Gerais, nonagenária institui-
ção brasileira de ensino superior e pesquisa, 
se edificou. A UFMG tem orientado a sua ação 
institucional, em múltiplas dimensões e fren-
tes temáticas, por um inarredável compromis-
so com esses valores. A novidade dos tempos 
correntes – ensejada, em boa medida, pelo 
advento de novas dinâmicas educacionais e 
científicas no planeta interconectado em que 
vivemos – é que essa peculiar visão sobre o 
mundo, cultivada ao longo de décadas, por 
diferentes gerações de membros da nossa co-
munidade, vem ganhando relevo, visibilidade 
e, de forma inexorável,tem-se projetado além 
das fronteiras nacionais.

Nossa doutrina para lidar com o entorno 
internacional articula-se, de modo muito 
simplificado, em três níveis operacionais, 
conexos e interdependentes – o global, o 
regional e o local. A “política externa” da 
UFMG, por assim dizer, é o vetor resultante 
do delicado processamento entre a pers-
pectiva defendida pela Universidade e a 
diversidade de posições com as quais nos 
defrontamos, favoráveis ou contrárias a nos-
sos interesses e disposições, cotidianamente 
e em todos os lugares. 

No plano global, defendemos a noção 
de que a UFMG deve adotar, em suas 
relações internacionais, uma concepção 
universalista. Acreditamos na força do 
pluralismo, na riqueza do convívio entre 
os povos, nas infinitas possibilidades que 
advêm das trocas de saberes. Fazemo-nos 
presentes em 54 países espalhados pelos 
cinco continentes, por intermédio de mais 
de 600 acordos firmados com aproxima-
damente 430 instituições de educação 
terciária, cobrindo os mais variados campos 
do conhecimento. Praticamos, não resta 
dúvida, o ecumenismo que pregamos. 

Almejamos, porém, um universalismo 
qualificado. Queremos cooperar com todos 
aqueles que, imbuídos do ideal da excelên-

Finalmente, no plano local, advoga-se 
por uma internacionalização abrangente e 
cidadã da UFMG, inclusiva de distintos per-
fis socioeconômicos, em alinhamento com 
a missão pública que carregamos. Importa 
que as três categorias funcionais – docentes, 
técnicos em educação e discentes – estejam 
contempladas pelo planejamento e pelas 
iniciativas levadas a cabo na seara internacio-
nal. É necessário balancear a representação 
dos colégios do conhecimento e procurar, a 
todo instante, a paridade entre os gêneros. 

A met a da internacionalização abran-
gente e cidadã coexiste com a necessidade 
de formar quadros, de habilitar os indiví-
duos e as coletividades institucionalizadas 
da UFMG – departamentos, programas de 
pós-graduação, direções de unidades aca-
dêmicas, órgãos da administração central 
– para a exploração das oportunidades edu-
cacionais e científicas que se apresentam. 
É nesse marco que se inserem propostas 
recentes, empreendidas pela DRI, para a ca-
pacitação de pessoal técnico-administrativo 
e a promoção de proficiência linguística, 
como a implantação de uma “Formação 
Transversal em Estudos Internacionais”, 
ministrada em inglês e espanhol, para os 
estudantes de graduação.

Desafios de monta permanecerão no 
horizonte da internacionalização do ensino 
superior brasileiro. Sabe-se de antemão que 
o percurso será turbulento, mas não há rotas 
alternativas. Há que seguir adiante. A boa 
notícia é que a UFMG tem um plano, ma-
turado colegiadamente, para enfrentar com 
altivez e criatividade as adversidades, extrain-
do desse trajeto importantes recompensas 
para a comunidade acadêmica. Cumpre-nos, 
daqui por diante, implementá-lo com a má-
xima sensibilidade e firmeza de propósito.

* Diretor de Relações Internacionais da UFMG

** Diretor-adjunto de Relações Internacionais 
da UFMG

Aziz Tuffi Saliba* e 
Dawisson Belém Lopes**

cia, desejem construir, solidariamente, as 
bases para o desenvolvimento da ciência, 
o melhoramento das práticas de ensino 
e extensão, o aperfeiçoamento da gover-
nança universitária. Não há margem, nesse 
sentido, para um universalismo de fachada, 
meramente ornamental, preocupado apenas 
em inflar números, gerar convênios sem 
efetividade ou produzir documentos em 
larguíssima escala. Somos bastante zelosos 
em relação à qualidade de nossa cooperação 
acadêmica internacional.

No plano regional, a UFMG é entusiasta 
de uma aproximação vigorosa com a Amé-
rica Latina. Há boas razões para isso. Uma 
variável decisiva para explicar a densidade 
dos fluxos internacionais no campo da edu-
cação é a geografia. Não por acaso, Argen-
tina, Chile, Colômbia e Peru são, nos últimos 
anos, quatro entre os cinco principais países 
de origem dos intercambistas que frequen-
tam, a cada novo semestre letivo, os nossos 
campi. Pela mesma lógica, também envia-
mos uma parcela expressiva de estudantes 
em mobilidade internacional para o Cone 
Sul e os Andes. Ademais, ações e projetos 
internacionais de extensão universitária são 
catalisados pela contiguidade e familiaridade 
entre os povos da região. Para não mencio-
nar a contribuição inestimável trazida por 
professores e pesquisadores estrangeiros da 
UFMG, permanentes ou visitantes, nascidos 
em nações vizinhas.

Não se entende a estratégia internacional 
da UFMG fora do seu contexto regional. 
Quando evocamos discursivamente a Amé-
rica Latina, estamos a falar, afinal, de 650 
milhões de pessoas, ou de quase 10% da 
população mundial, um gigantesco reser-
vatório de bens naturais, culturais e sim-
bólicos. Há, de resto, o compartilhamento 
histórico, por parte das instituições de ensino 
superior latino-americanas, de uma série de 
desafios políticos e de gestão, bem como 
a identidade comum que se forjou entre 
elas. Parece-nos acertada, assim, a aposta 
em uma plataforma latino-americana para 
a internacionalização da UFMG.
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Calouros do primeiro semestre durante o registro presencial no CAD2

Os 4,8 mil estudantes que chegam, neste semestre, aos cursos 
de graduação serão convidados, na solenidade de recepção 
aos calouros, a “habitar essa comunidade e, na qualidade 

de cidadãos, contribuir para o processo dinâmico de viver a UFMG”, 
tornando-se protagonistas na construção permanente de uma univer-
sidade para todos: acolhedora, flexível, acessível, inclusiva e solidária.

O convite, em nome da Universidade, será feito pela professora 
da Escola de Enfermagem Teresa Cristina da Silva Kurimoto, que vai 
ministrar aula magna nesta segunda-feira, 25, em dois momentos 
– às 10h30 e às 19h –, no auditório nobre do Centro de Atividades 
Didáticas de Ciências Naturais (CAD1), campus Pampulha. 

Integrante da Comissão Permanente de Saúde Mental da UFMG, 
a professora ressalta a importância de situar a Universidade, para os 
novos alunos, “como espaço de formação, de ciência de ponta com 
reconhecimento internacional, mas também como comunidade: am-
biente de multiplicidade de saberes e formas de ver, viver e pensar”. 

“Trata-se de um momento sempre muito especial: a chegada 
dos calouros, como diz o lema da UFMG, infunde vida nova. E faz 
parte do ethos da instituição dar boas-vindas à geração que entra 
numa universidade pública de referência no Brasil, de relevância para 
nossa sociedade e uma das melhores do país”, comenta a reitora 
Sandra Regina Goulart Almeida.

Para ela, cabe à comunidade acadêmica defender valores fun-
dacionais da Universidade, como os direitos humanos, o direito à 
educação de qualidade, à diversidade, à liberdade de expressão e de 
aprender e ensinar, defendendo também o investimento contínuo 
em educação, ciência, tecnologia e cultura, que possibilita à UFMG 
retribuir à sociedade aquilo que dela recebe. “E isso não está rela-
cionado a posições individuais”, enfatiza Sandra Goulart Almeida.

Ambiente não adoecedor
“A programação da recepção faz parte do conjunto de esforços 

empreendidos pela Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, no âmbi-
to do Programa Viver UFMG, para contribuir para a construção 
de uma universidade mais acolhedora, humanizada e inclusiva”, 
comenta a professora Márcia Lousada, diretora de Políticas de 
Apoio Acadêmico.

Essas características estão entre os princípios da política de saú-
de mental da UFMG, como destaca a professora Teresa Kurimoto. 
Segundo ela, é importante lembrar aos calouros a importância de 
uma convivência pautada no respeito à vida e em valores éticos, 
para o estabelecimento de relações que visem à qualidade de vida 
e à construção de um ambiente não adoecedor.

Na aula magna, a professora utiliza conceitos de territórios 
geográfico e existencial e a noção de responsabilização, isto é, de 
tomar para si a função de resposta. Ela também faz referência à 
ideia de “cidadania como algo construído para problematizar o 
estar e viver n(a) UFMG” e uma analogia entre o habitar, como 
noção de apropriação do espaço e elaboração de relações dentro 
de uma cultura (“nova, para eles”), e o simples ato de morar, ou 
seja, passar por um dado território sem maiores apropriações, a 
exemplo de um turista ou estrangeiro. 

“É fundamental que aqueles que aqui cheguem busquem viver 
a UFMG com base na posição de quem se faz protagonista, respon-

Convite ao ProtaGonismo
Ao receber seus novos alunos, UFMG se posiciona como comunidade e espaço de formação

Ana Rita Araújo

sabilizando-se no processo de tornar-se parte dessa comunidade”, 
diz Teresa Kurimoto. Ela considera importante que, na apropriação 
de territórios, os novos alunos saibam que há iniciativas de apoio à 
comunidade, entre as quais a política de saúde mental, “em cons-
trução permanente e participativa”.

Até 29 de março, funcionará na Praça de Serviços do campus 
Pampulha, das 8h às 20h, de segunda a quinta-feira, a Tenda  
Viver UFMG, espaço de acolhimento e informações, com rodas de 
conversa, oficinas culturais, mesa de chás, cinema na praça, forró, 
karaokê, passeios e outras opções de atividades de convívio. 

No Instituto de Ciências Agrárias (ICA), em Montes Claros, na 
manhã deste dia 25, os calouros vão conhecer a estrutura do cam-
pus e participar de reunião de socialização com a coordenação dos 
cursos. À tarde, visitarão a Fazenda Experimental Hamilton de Abreu 
Navarro e outros ambientes do ICA. No dia 11 de março, haverá 
outra programação destinada aos novos estudantes.

As 4,8 mil vagas em cursos de graduação oferecidas pela UFMG 
em cursos presenciais neste semestre incluem 3.595 com entrada pelo 
Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 251 oferecidas pelo  vestibular 
de habilidades, 12 pelo programa de vagas suplementares para 
estudantes indígenas e 952 nas modalidades de transferência e 
obtenção de novo título.

Alunos estrangeiros
Neste semestre, a UFMG recebe também 150 estudantes de 

países da África, América do Sul, América do Norte, América Central, 
Ásia e Europa. A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) realizou, 
de 19 a 21 deste mês, a Semana de Orientação do Estudante Inter-
nacional, com atividades de orientação, acolhimento e com visitas 
guiadas ao Estádio Mineirão e ao Museu do Futebol.

Com o intuito de orientar os estudantes internacionais em relação 
à cultura acadêmica da UFMG e à dimensão intercultural e social da 
vivência em outro país, a programação incluiu apresentações sobre a 
Universidade e a cidade de Belo Horizonte, além de conversas sobre 
questões como a do choque cultural. Os alunos chegam à UFMG por 
meio de acordos bilaterais firmados com instituições estrangeiras ou 
de programas como Escala, Erasmus, Marca e PEC-G.
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tese: Cartografia dos modos de ser da velhice e do trabalho rurais 
no médio Vale do Jequitinhonha
autora: Raquel de Oliveira Barreto
orientador: Alexandre de Pádua Carrieri
Defesa: dezembro de 2018, no Programa de Pós-graduação em 
Administração

VeLHos do JeQUitinHonHa
Pesquisadora investiga envelhecimento na zona rural e defende que políticas 
públicas respeitem peculiaridades dos diferentes territórios

Itamar Rigueira Jr. “Eu gostaria de fazer o meu serviço, mas eu num guento 

mais fazer ele que ele é pesado. Mexer com o barro... isso 

foi o que mais gostei de fazer na vida!”

(Dona Luruca)

sociais, capaz de fazer um mapeamento psicossocial para conhecer 
sujeitos, em vez de fronteiras. Em dois anos de trabalho de cam-
po, ela entrevistou 15 idosos e representantes do poder público, 
de instituições religiosas e de organizações não governamentais, 
que participam ativamente da vida das famílias no Vale do Jequi-
tinhonha, levando, por exemplo,tecnologias para a otimização do 
aproveitamento da água.

“Fui às comunidades em duas etapas. Entrei nas casas, conheci 
as famílias, criei laços, tive longas conversas e ainda participei de 
festas e reuniões”, diz a professora, que, na tese, conta em detalhes 
e com mais profundidade as histórias de seis dos seus entrevistados 
– três homens e três mulheres, entre elas Dona Luruca.

Raquel Barreto explora a metáfora das raízes subterrâneas (Rizo-
ma) – desenvolvida por Gilles Deleuze e Félix Guattari na discussão 
da complexidade – para abordar as múltiplas determinações que 
devem ser levadas em consideração no estudo da velhice, que ela 
define como “um emaranhado de forças em constante interação”. 
Algumas das outras referências teóricas do trabalho são a filósofa 
francesa Simone de Beauvoir e a psicóloga social Eclea Bosi, pro-
fessora emérita da USP, que refletiram sobre o silenciamento e a 
negação cotidiana – manifestada de várias formas – da velhice.

Apego e pertencimento
A pesquisadora, que integra o Núcleo de Estudos Organiza-

cionais e Sociedade (Neos/UFMG), produziu um diário de bordo e 
narrativas fotográficas, com imagens feitas pela estudante Jeane 
Doneiro, do IFNMG, que atuou também como assistente na inves-
tigação. Para organização e compreensão dos dados, Raquel optou 
pela análise narrativa temática, que gerou os eixos vida no campo, 
velhices no campo e trabalho no campo.

“Os aspectos que marcam mais fortemente a vida no meio 
rural são a falta de políticas públicas e os efeitos perversos dos 
longos períodos de seca. Ainda assim, é fácil identificar apego à 
terra e sensação de pertencimento”, explica Raquel. “As relações 
de coexistência e de interdependência com a natureza diferem da 
experiência dos velhos urbanos.”

Ainda de acordo com Raquel, ser velho no campo é manter laços 
fortes com a família e com a comunidade – o que consolida o desejo 
de permanecer na terra por toda a vida – e agir sob a “força potente” 
da religiosidade. “Os velhos que encontrei no Jequitinhonha não 
se preocupam em compreender a velhice, muito menos negá-la; 
eles querem apenas vivê-la. E o trabalho, para eles, é inerente à 
existência. Mais que isso, é fonte de vida.”
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Maria da Conceição, mais conhecida como Dona Luruca, 
tem 77 anos, é viúva há 30 e vive há algum tempo na 
comunidade da Baixa Quente, em Araçuaí, Nordeste de 

Minas. Por muitos anos, trabalhou na lavoura, na torra de farinha e 
na produção de peças de barro, além de criar sozinha os 10 filhos, 
enfrentando muitas dificuldades. Aposentada rural, ela é muito 
religiosa e não pensa em sair do campo.

A história de Dona Luruca é representativa da realidade dos 
velhos da zona rural do Vale do Jequitinhonha e é uma das que 
sustentam e ilustram a pesquisa de Raquel de Oliveira Barreto, que 
defendeu tese no início deste ano na Pós-graduação em Adminis-
tração da UFMG. A pesquisadora defende que há diferentes formas 
de envelhecer e revela peculiaridades desse processo naquela região. 

“Ideias como melhor  idade e velhice bem-sucedida 
referem-se à velhice ideal para determinado 

grupo, formado, sobretudo, pelos ido-
sos das cidades maiores, com boa 

condição socioeconômica. O que 
pretendi mostrar é que a velhice 

é complexa, e não faz sentido 
que as políticas públicas 

favoreçam  apenas um 
grupo”, diz  Raquel, que 
fez toda sua formação 
acadêmica na UFMG e é 

professora no campus 
Araçuaí do  Instituto 

Federal do Norte 
de Minas  Gerais 
(IFNMG).

De acordo com 
a pesquisadora, as 
políticas devem 
garantir  direitos 
adequados  à s 
 realidades dos 
diferentes terri-
tórios, como o 

acesso a alimentos 
diferentes daqueles 

que os velhos do campo 
produzem em suas terras,  

assim como a medicamentos. Para exemplificar a distinção entre 
as perspectivas de velhos das comunidades rurais de Araçuaí e de 
áreas urbanas, Raquel Barreto ressalta que, enquanto nas cidades 
aposentar-se significa parar de trabalhar, para os idosos do campo, 
receber a aposentadoria dá liberdade para trabalhar com mais tran-
quilidade. “Em um lugar como o Jequitinhonha, ficar velho é não ter 
capacidade física e saúde para o trabalho.”

Raquel Barreto lançou mão da cartografia, metodologia 
transposta do universo da geografia para as ciências humanas e 

Dona Luruca representa a realidade 
da velhice do Vale do Jequitinhonha
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João Trindade: mediação da resposta antiviral

artigo: Control of dengue virus in the midgut 
of Aedes aegypti by ectopic expression of the 
dsRNA-binding protein Loqs2

Publicado em: https://go.nature.
com/2BzenVL

autores: Roenick Olmo, Alvaro Ferreira, 
Tatiane Izidoro-Toledo, Eric Aguiar, Isaque 
de Faria, Kátia de Souza, Kátia Osório, 
Lauriane Kuhn, Philippe Hammann, 
Elisa de Andrade, Yaovi Mathias Todjro, 
Marcele Rocha, Thiago Leite, Siad Amadou, 
Juliana Armache, Simona Paro, Caroline 
de Oliveira, Fabiano Carvalho, Luciano 
Moreira, Eric Marois, Jean-Luc Imler e João 
Trindade Marques

A identificação do gene Loqs2, presen-
te apenas em mosquitos do gênero 
Aedes, pode descortinar rotas de 

pesquisa para o controle da transmissão 
dos vírus da dengue, da zika e de outros 
arbovírus. Artigo publicado na revista Nature 
 Microbiology sobre o gene recém-descober-
to aborda os mecanismos que possibilitam 
ao mosquito Aedes aegypti carregar os arbo-
vírus de maneira eficaz, ou seja, sem sofrer 
os efeitos negativos da infecção. 

O trabalho é liderado pelo professor 
João Trindade Marques, do Departamento 
de Bioquímica e Imunologia do Instituto 
de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG, e foi 
desenvolvido em colaboração com o grupo 
coordenado por Jean-Luc Imler, do Centro 
Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) e da 
Universidade de Estraburgo, na França. 

Segundo Marques, o Loqs2 é uma  
proteína que faz a mediação da resposta 
antiviral nos mosquitos Aedes. “Assim como 
outros insetos, o Aedes tem diversas vias 
antivirais, mas só os mosquitos do gênero 
têm uma via antiviral mediada por essa 
proteína”, explica. 

A equipe do professor gerou a expressão 
ectópica do Loqs2 no intestino de mosquitos 
geneticamente modificados – localização 
diferente da que normalmente acontece –, 
o que foi suficiente para torná-los resistentes 
à infecção pelos vírus da dengue e da zika. 
“Acreditamos que essa via não é ativada no 
intestino, o que torna o mosquito muito 
mais permissivo à infecção. Mas, quando 
reexpressamos o gene no intestino, foi 
possível impedir que o vírus criasse o sítio 
de infecção primária, necessário para es-
tabelecer a infecção disseminada no inseto 
vetor”, descreve o pesquisador, explicando 
que o Loqs2 é expresso naturalmente em 
outros tecidos do mosquito, como carcaça, 
ovários, glândula salivar e no cérebro, em 
menores quantidades.

Paradoxo
João Trindade explica que ainda é preciso 

confirmar se essa via antiviral realmente tem 
conexão com o fato de o Aedes aegypti ser 
tão bom vetor para vírus. “É paradoxal, pois 
se trata de uma resposta antiviral que tornaria 
os mosquitos mais competentes para trans-
missão de vírus. Mas um bom vetor tem de 
ser resistente à infecção, pois não pode ficar 
doente com a presença dos vírus”, pondera.

Um Gene para deter os arBoVírUs
Descoberta de via antiviral em mosquitos Aedes abre caminho para estratégias de controle da 
transmissão de dengue e zika

Ana Rita Araújo

A equipe investiga se o Loqs2 tam-
bém teria, igualmente, uma atividade 
contra outras arboviroses, como chikun-
gunya. “Todas as indicações que temos 
até agora são de que ele seria um gene 
antiviral de ampla ação”, comenta o 
professor da UFMG. Segundo ele, mui-
tas questões ainda permanecem, mas a 
identificação do Loqs2 “é um primeiro 
passo para lançar alguma luz sobre essa 
resposta antiviral específica de mosquitos 
Aedes e ajudar a explicar por que esses 
vetores são tão eficientes para o vírus”. 

Um dos caminhos possíveis para 
potencializar a ação dessa proteína 
seria o desenvolvimento de drogas 
com ação ativadora ou inibitória, uma 
vez que qualquer desequilíbrio na res-
posta antiviral do mosquito teria impacto 
na transmissão do vírus. Ao inibir o Loqs2, 
por exemplo, os vírus da dengue e da zika 
cresceriam mais intensamente no mosquito 
e poderiam levá-lo à morte, impedindo a 
transmissão. Por outro lado, a ativação da 
via de Loqs2 poderia tornar os mosquitos 
mais resistentes, e, dessa forma, eles não 
se infectariam nem transmitiriam as arbo-
viroses. João Marques explica que o gene 
Loqs2 pertence a uma família de pequenas 
proteínas que têm somente um domínio de 
ligação RNA de fita dupla e estão envolvi-
das em respostas antivirais. “Alguns artigos 
publicados pelo meu grupo, ao longo dos 
anos, têm mostrado a importância dessas 
proteínas, com as quais tenho trabalhado 
desde o meu pós-doutorado, realizado nos 
Estados Unidos, de 2002 a 2010”, relata. 

Busca geral
Ao iniciar a pesquisa com Aedes, Mar-

ques fez “uma busca geral” por proteínas 
desse tipo no mosquito, com o intuito de 
observar se havia diferenças em relação a 
outros organismos com os quais já havia 
trabalhado, a exemplo da mosca da fruta, 
Drosophila melanogaster. “Isso nos levou a 
identificar esse gene unicamente presente 
em mosquitos do gênero Aedes”, conta.

Atualmente, o grupo está investigan-
do o mecanismo utilizado por Loqs2 para 
controlar os vírus da dengue e da zika. 
“Também estamos caracterizando outras vias 
importantes para a resistência antiviral em 
mosquitos, trabalho que tem contado com 
o intercâmbio envolvendo Brasil e França, 

incluindo meu período sabático de seis  
meses”, comenta o professor. 

Com relação ao trabalho colaborativo, 
Marques ressalta que, embora a maior parte 
da equipe seja brasileira, foi fundamental 
para o sucesso da pesquisa a contribuição 
dos pesquisadores do CNRS, principalmente 
pelo suporte técnico e pela infraestrutura 
que eles ofereceram, que não está dis-
ponível no Brasil. “Todo o trabalho e sua 
continuidade têm exigido grande empenho 
para obtenção de financiamentos de diver-
sas fontes, principalmente depois da crise 
econômica brasileira que diminuiu muito 
o orçamento para ciência e tecnologia”, 
destaca o pesquisador.
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Equipe de pesquisadores do ICB, coordenada pelo professor 
Rodrigo Ribeiro Resende, descobriu potenciais biomarcadores 
para infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico 

isquêmico (AVE), pré-eclâmpsia, hipertrofia cardíaca e esquizofrenia. 
Trata-se de doenças que até o momento não podem ser diagnosti-
cadas na fase inicial por exames laboratoriais, como os de sangue. 
A descoberta gerou artigos e cinco pedidos de patente ao Instituto 
Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

O professor Rodrigo Resende, que trabalha em parceria com 
os pesquisadores Valéria Sandrim (Unesp) e José Luiz da Costa 
(Unicamp), afirma que, apesar de apresentarem altos índices de 
mortalidade ou incapacidade, essas doenças ainda não têm ne-
nhum biomarcador, e outras, como o AVE, dependem de métodos  
diagnósticos caros, como tomografia e ressonância. 

“A descoberta, além de tornar acessível o diagnóstico dessas 
doenças, propicia condições para monitorar a progressão da doença 
(prognóstico) e acompanhar a resposta dos pacientes aos tratamen-
tos”, afirma o professor, que coordena as pesquisas no Laboratório 
de Sinalização Celular e Nanobiotecnologia do ICB. 

Abordagem multidisciplinar
Orientada pelo professor Resende, a pesquisadora Vânia 

 Aparecida Mendes Goulart, que defendeu tese em dezembro, explica 
as vantagens dessa recente abordagem das ciências ômicas, empre-
gada na busca de biomarcadores. “A metabolômica é uma aborda-
gem multidisciplinar, que se destaca pela capacidade de caracterizar 
fenótipos metabólicos, que são alterações no metabolismo, expressa 
pelo genoma e acrescida da influência ambiental. A metodologia 
empregada possibilita incorporar técnicas de outras áreas, espe-
cialmente da química analítica, para as ciências biológicas. Assim, 
agrega os avanços das plataformas analíticas, como os processos de 
separação de substâncias por cromatografia, análises e identificação 
de moléculas biológicas por espectrometria de massas e as inovações 

no campo da estatísti-
ca”, detalha.

De amostras de 
soro e plasma de pa-
cientes hospitaliza-
dos, Vânia Goulart 
extraiu cinco classes 
de metabólitos para as 
análises: aminoácidos, 
aminas biogênicas, 
fosfatidilcolinas, es-
fingomielinas e he-
xoses. “Nos casos de 
AVE, acompanhamos 
a variação do perfil 
metabólico desde o 
momento da hospita-
lização até a fase de 
cronicidade, período 
que dura cerca de dez 
dias. Isso contribuiu 
para a caracterização 
de painéis de perfis 

Trunfos para o DiaGnÓstico Precoce
Grupo da UFMG descobre potenciais biomarcadores para infarto, AVE, pré-eclâmpsia, hipertrofia 
cardíaca e esquizofrenia

Teresa Sanches

metabólicos para cada uma das fases da doença, constituídos, 
principalmente, com base nos distúrbios no metabolismo de glicero-
fosfoslipídeos”, relata a pesquisadora. Ela concluiu que as alterações 
nos perfis lipídicos são decorrentes dos processos inflamatórios, nos 
casos do acidente vascular encefálico isquêmico e do infarto agudo 
do miocárdio. Em relação aos pacientes com esquizofrenia, as alte-
rações lipídicas podem estar relacionadas ao uso de antipsicóticos.

Varredura
Vânia Goulart diz ter ficado surpresa com resultados “tão sa-

tisfatórios” logo na primeira análise. “Fizemos varredura de 187 
metabólitos, mas não esperávamos que, logo de cara, os resul-
tados apresentassem sensibilidade e especificidade tão típicas de 
biomarcadores. Existem estudos similares para outras doenças, 
mas nenhum com resultados capazes de oferecer o diagnóstico e 
prognóstico”, comemora. 

Foram traçados três painéis para acidente vascular cerebral isquê-
mico, que possibilitam diagnosticar o paciente na fase hiperaguda, 
acompanhá-lo na progressão da doença e monitorar o resultado do 
tratamento. Um painel foi traçado para infarto agudo do miocár-
dio, capaz de diagnosticar a doença nas primeiras horas após sua 
ocorrência. Segundo Goulart, esse painel pode complementar as 
informações obtidas pelo eletrocardiograma e auxiliar na escolha 
da melhor forma de tratamento. 

As alterações metabólicas dos pacientes com esquizofrenia 
também surpreenderam a pesquisadora. “Percebemos que o me-
tabolismo deles é totalmente diferente do de indivíduos que nunca 
tiveram a doença. Isso nos ajuda a conhecer as diferenças entre as 
doenças psiquiátricas e a monitorar o paciente, contribuindo para 
reduzir agravantes colaterais, como doenças cardiovasculares cau-
sadas pelo uso de antipsicóticos”, afirma a pesquisadora.

tese: Metabolômica aplicada na pesquisa de biomarcadores para 
acidente vascular encefálico isquêmico, infarto agudo do miocárdio 
e esquizofrenia

autora: Vânia Aparecida Mendes Goulart

Defesa: dezembro de 2018, no Programa de Pós-graduação em 
Biologia Molecular

orientador: Rodrigo Ribeiro Resende

Como nascem os biomarcadores
O aumento ou a diminuição de lipídios nos perfis metabólicos 

é atribuído a processos inflamatórios decorrentes da progressão da 
doença e de outros processos, explica a pesquisadora Vânia Goulart. 
No caso do AVE e do infarto agudo do miocárdio, assim que uma 
interrupção abrupta do fluxo sanguíneo para um êmbulo ou para um 
tronco provoca a privação de glicose e oxigênio no cérebro, a região 
afetada começa a sofrer um processo bioquímico que culmina com a 
morte de células. O organismo ativa a resposta inflamatória que pode 
levar ao aumento da ativação de enzimas, que, por sua vez, atuam 
degradando esses lipídios da membrana celular. Esses lipídios podem 
cair na circulação colateral e se apresentar como sangue periférico, 
tornando possível identificá-los como biomarcadores.

Vânia Goulart: resultados com sensibilidade e 
especificidade típicas de biomarcadores 
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distúrbios metabólicos
O embasamento molecular e prática 

 clínica para obesidade e distúrbios metabó-
licos serão abordados em simpósio que o 
grupo Imunometabolismo (IME), da UFMG, 
vai promover no dia 29 de março, das 8h às 
18h, no Centro de Atividades Didáticas de 
Ciências Naturais (CAD 1), campus Pampulha.

Aberto a estudantes de nutrição e 
de outras áreas da saúde, o  evento terá 
 palestras e encontros em que pesquisado-
res discutirão a fisiopatologia da doença 
e formas de tratamento, com abordagens 
nas áreas de nutrição, fisiologia, endocri-
nologia, imunologia e metabolismo inter-
mediário. As inscrições devem ser feitas em 
https://bit.ly/2Ikfwq4.

música de mulheres

No dia 8 de março, em homenagem às mulheres, o Ars Nova – Coral da UFMG 
fará apresentação especial. Regido pela maestrina Riane Menezes, o grupo vai executar 
trabalhos de compositoras que viveram em diversas épocas e países. O programa inclui 
obras das italianas Vittoria Aleotti e Isabela Leonarda (séculos 16 e 17), da alemã Fanny 
Mendelssohn, da norte-americana Amy Beach e da francesa Lili Boulanger, representando 
o século 19. Do século 20, o repertório tem composições da brasileira Kilza Setti e da 
norte-americana Libby Larsen.

Riane Menezes é bacharel em piano e regência pela Escola de Música da UFMG. Tra-
balha com corais desde 1998 e conduziu a execução de obras como A flauta mágica, de 
Mozart, Come ye sons of art, de Purcell, Gloria, de Vivaldi, e Gruss an die heilige nacht, 
de Max Bruch.

Com entrada franca, o concerto terá início às 19h30, no Conservatório UFMG (Avenida 
Afonso Pena, 1.534 – Centro, Belo Horizonte). 

paisagem e experiências
Percorrer ambientes urbanos e naturais na Região Metropolitana de Belo Horizonte, à 

procura de situações e indícios para propostas artísticas individuais ou coletivas, é a proposta 
do curso de extensão Paisagem e experiências: expedições em ambientes urbanos e naturais, 
que será oferecido pela Escola de Belas Artes, de 6 de abril a 15 de junho. Podem se inscre-
ver, até 3 de abril, pessoas acima de 18 anos que tenham experiência na área cultural. São 
oferecidas oito vagas. As inscrições devem ser feitas pela internet (https://bit.ly/2BFHy9M), 
onde estão disponíveis mais informações.

artigos em inglês
Estão abertas, até 15 de março, pela 

internet (https://bit.ly/2GwW4o6), as ins-
crições para o curso Leitura e compreensão 
de artigos científicos em inglês na área de 
ciências biológicas. Ofertado pelo ICB, a for-
mação pode auxiliar graduados interessados 
em fazer a prova de proficiência de língua 
inglesa para mestrado e doutorado na área 
de ciências biológicas.

A intenção é oferecer ferramentas para 
leitura e compreensão de artigos em inglês 
a alunos que fazem disciplinas em cursos 
como medicina, medicina veterinária, odon-
tologia, farmácia, enfermagem, educação 
física, fisioterapia e terapia ocupacional 
e nutrição e a profissionais da área de  
ciências biológicas e afins.

Serão organizadas duas turmas para o 
primeiro semestre de 2019. As aulas para 
a turma 2 ocorrerão de 18 de março a 17 
de junho, às segundas e quartas-feiras, das 
12h às 13h40. A turma 1 terá aulas de 23 
de março a 29 de junho, aos sábados, das 
8h30 às 12h.

feira do livro
A Feira Universitária do Livro, promo-

vida pela Editora UFMG, será realizada de 
26 a 28 de março, na Praça de Serviços do 
campus Pampulha, das 9h às 19h. Em sua 
décima edição, a feira ampliou o número 
de expositores para 40 editoras brasileiras, 
que anunciaram descontos a partir de 40% 
em relação ao preço de capa, inclusive em 
lançamentos dos títulos. Aberto ao público, 
o evento também vai oferecer programação 
cultural com shows, sorteio de brindes e 
lançamento de livros.

apoio a eventos
Eventos que serão realizados no âmbito da UFMG ou do estado de Minas Gerais, de maio 

a agosto deste ano, e que considerem o caráter de indissociabilidade entre ensino, extensão 
e pesquisa podem pleitear recursos do Programa de Apoio Integrado a Eventos (Paie).

As submissões ao edital devem ser feitas até 18 de março, por meio do Sistema de 
Fomento da Extensão. Pode-se pleitear o valor máximo de R$ 4 mil. A equipe executora 
deve ser composta de, no mínimo, dois terços de pessoas vinculadas à UFMG – docentes, 
servidores técnico-administrativos em educação ou estudantes regularmente matriculados 
nos cursos de graduação ou pós-graduação da instituição.

No momento da submissão, é necessário enviar o número de registro do evento no 
Sistema de Informação da Extensão (Siex) e os documentos listados no edital. Não serão 
aceitos processos encaminhados com documentação incompleta. Os projetos serão anali-
sados, em conjunto, pelas pró-reitorias de Extensão, Graduação, Pesquisa e Pós-graduação.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3409-3215. Na página da Proex 
(https://www2.ufmg.br/proex/) podem ser consultados o edital, o quadro de orçamento e 
a tabela de diárias.

Coral vai interpretar peças de compositoras representativas do século 16 ao 20
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“É possível pensar sobre a moda?” 
Esse foi o questionamento que 
motivou o  professor Tarcisio 

D’Almeida, do curso de Design de Moda 
da Escola de Belas Artes, a empreender sua 
pesquisa de doutorado, defendida no fim 
do ano passado na Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da USP. Em As 
roupas e o tempo: uma filosofia da moda, 
o professor explora reflexões suscitadas 
pela moda e traça um histórico do que foi 
produzido por pensadores acerca do tema, 
ao longo dos séculos.

Sob orientação da filósofa Olgária Ma-
tos, Tarcisio guiou-se pela ideia que associa 
moda à produção estética e visitou as obras 
de filósofos como Montaigne, Montesquieu, 
Rousseau, Kant e Hegel para perceber como 
surgiu a relação da moda e da pulsão pelo 
vestuário com as noções de futilidade, efe-
meridade e frivolidade. O autor se aproxima 
também do pensamento de intelectuais 
como Walter Benjamin e Theodor Adorno 
para abordar a relação simbiótica entre a 
moda e a modernidade com base nas noções 
de aparência e de gosto.

“Ao nascer, a moda já preconiza a sua 
própria morte, por isso o eixo condutor da 
tese foi o tempo. O objetivo foi perceber 
como o homem, na evolução dos séculos, 
comportou-se em relação às roupas e à 
moda”, explica o professor. Ao alcançar os 
períodos da modernidade e da contempo-
raneidade, Tarcisio dedica-se à relação da 
moda com a cultura e com o consumo, 
apoiado em nomes como Lipovetsky e 
Baudrillard.

Deu no ufmg.br

As roUPas e o temPo
Em tese pioneira, professor da EBA aborda a relação entre moda 
e modernidade com base nas ideias de aparência e de gosto

Dalila Coelho

pensar a moda contemporânea como um 
acontecimento que, por meio de práticas 
abusivas do mercado orientado pelo neoli-
beralismo econômico, ‘obriga’ o criador a os-
cilar entre a adequação do processo criativo 
em busca de traços culturais e o alinhamento 
à demanda exorbitante do mercado.”

Pioneirismo
A tese defendida por Tarcisio D’Almeida 

é um marco na pós-graduação em Filoso-
fia na USP, pois foi a primeira que tem a 
moda como tema. O pioneirismo também 
marcou sua dissertação de mestrado, Das 
passarelas às páginas: um olhar sobre o 
jornalismo de moda, defendida em 2006, 
no Programa de Pós-graduação em  Ciências 
da Comunicação da USP. Foi a primeira 
desenvolvida na universidade paulista sobre 
jornalismo de moda.

A tese do professor mantém estreita 
relação com o livro Moda em diálogos: 
entrevistas com pensadores, publicado 
em 2012. A obra é resultado de projeto 
desenvolvido desde a década de 1990 pelo 
pesquisador, que dialoga com referências 
 contemporâneas sobre a moda como objeto 
de reflexão.

[Versão ampliada desta matéria foi publicada 
no Portal UFMG, em 24/01/2019]

Leis suntuárias
Na tese, o professor trata a filosofia 

da moda entre os conceitos de literatura, 
arte, estética e fetichização de mercadorias 
sob perspectivas benjaminiana e frankfur-
tiana. Tarcisio relembra a criação das leis  
suntuárias, vigentes na Europa durante a 
Idade Média e no começo da Idade Moderna, 
para ilustrar como a pulsão pelo vestuário 
marca as sociedades há séculos. “Montaigne 
e Montesquieu produziram reflexões sobre 
as leis suntuárias, criadas para impedir a 
burguesia de copiar a estética indumentária 
da nobreza. Foi uma reação às primeiras 
tentativas de pessoas de classes inferiores 
se aproximarem esteticamente das classes 
superiores. A partir daí, as ideias de frivolida-
de e futilidade passaram a ser comumente 
associadas à moda”, diz Tarcisio.

Na conclusão do trabalho, o pesquisador 
aborda a aculturalidade da moda, que, por 
vezes, tira partido de apropriações indevidas, 
esvaziando patrimônios culturais de seu valor 
original. Como exemplo, ele cita a controvér-
sia em que a grife francesa Dior se envolveu, 
em 2017, ao copiar um colete bordado por 
artesãs romenas no distrito de Bihor – sem 
dar crédito nem remunerar a comunidade 
local – e comercializá-lo por 30 mil euros. 
Em resposta, as artesãs criaram a marca 
Bihor Couture, que brinca com o nome da 
grife e dá destaque ao artesanato romeno.

Essa história, segundo Tarcisio, mostra 
os limites entre o que a moda produz como 
cultura e a forma como ela se aproxima do 
acultural ao apropriar-se das raízes de um 
povo com finalidade comercial: “É possível 

Miroir d´apparence, criação do belga Nicolas 
Destino, que une moda e design de objetos


