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Juiz do Tribunal 
da Haia é o novo 
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Vacina desenvolvida no ICB põe em prática 
estratégia pouco convencional para combater 
o mosquito Aedes aegypti: em vez de imunizar 
contra doenças, ela elimina o próprio transmissor 
ou provoca sérios danos à sua cadeia reprodutiva.
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MORTE AO 
MOSQUITO

Professor Rodolfo Giunchetti segura gaiola com 
espécimes vivos do Aedes aegypti: vacina contém 
proteínas que geram anticorpos no indivíduo imunizado
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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. 

O MEC publicou, no último dia 3, a Base Nacional Comum 
 Curricular – BNCC – do ensino médio, que servirá de instru-
mento de orientação para os currículos que serão desen-

volvidos pelos sistemas de ensino estaduais e municipais do país. 

Para entendermos o signifi cado dessa BNCC, há que analisá-
-la no contexto da Lei 13.415, a lei da Reforma do Ensino Médio, 
aprovada em 2017. Atualmente, o ensino médio é composto por 
13 disciplinas, todas obrigatórias. Existe, sem dúvida, um excesso. 
Essa situação foi se confi gurando à medida que novas disciplinas 
eram aprovadas pelo Congresso Nacional. O currículo aumentava 
como uma árvore de Natal que não cresce no tamanho, mas no 
número de bolas e em outros penduricalhos.

A nova lei, originária de medida provisória e aprovada a toque 
de caixa, instituiu um ensino médio diversifi cado e integral. Há uma 
parte comum, ancorada na BNCC, e cinco itinerários formativos 
(Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas, Formação Técnica e Profi ssional). O estudante 
deve optar por um deles. 

Uma das mudanças é que o currículo, até então pensado em 
termos de componentes curriculares (física, química, matemática, 
português, fi losofi a, entre outros), passa a se organizar em cinco 
áreas: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências 
Humanas e Formação Técnica e Profi ssional.

O que salta aos olhos na Lei da Reforma do Ensino Médio é a 
não obrigatoriedade de oferta de todos os cinco itinerários forma-
tivos. Para piorar, a BNCC completa esse quadro estabelecendo que 
apenas os componentes português e matemática são obrigatórios. 
O grande problema relacionado à falta de professores no ensino 
médio, que afeta todas as regiões do país, principalmente nas 
áreas de física e química, evapora-se como num passe de mágica. As 
escolas poderão simplesmente não oferecer, por exemplo, Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias, pois isso baixaria o custo do ensino 
e resolveria o problema da falta de professores. 

Com certeza, as escolas particulares que recebem alunos de classe 
média e alta ofertarão todos os itinerários, o que fará aumentar o 
fosso que separa as escolas particulares da elite das escolas públicas 
destinadas a jovens de baixa renda. A medida condena essa população 
a cursar apenas os itinerários ofertados por escolas da sua região. 

Outro problema grave da BNCC diz respeito à formação de 
professores. Hoje, a maioria das universidades prepara docentes 
em cada um dos componentes do currículo de ensino médio. Ao 
verifi car o que a BNCC sugere como conteúdo das cinco áreas, não 
é possível reconhecer nenhum componente curricular tradicional.  
Na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, por exemplo, 
uma das habilidades propostas tem a seguinte redação: “Analisar 
e representar as transformações e conservações em sistemas que 
envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para 
realizar previsões em situações cotidianas e processos produtivos 
que priorizem o uso racional dos recursos naturais”.

A BNCC do ensino médio: 
entre o SONHO e a FICÇÃO*

Eduardo F. Mortimer**

*Versão reduzida de artigo publicado no JC Notícias, veículo da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 10/4/2018
**Professor da Faculdade de Educação e conselheiro da SBPC

Soa bem aos ouvidos essa cantiga interdisciplinar de analisar 
transformações em sistemas que “envolvem quantidade de matéria, 
de energia e de movimento” (no mínimo, física, química e biologia 
estão envolvidas) “para realizar previsões em situações cotidianas 
e processos produtivos” (aqui somam geografi a e história e, tal-
vez, matemática e português). São raros os cursos que preparam 
professores de ciências naturais para o ensino médio, e essa é uma 
demanda em que a BNCC é radical, pois todos os temas são traba-
lhados interdisciplinarmente.

Como professores formados em química, física ou biologia po-
derão atuar interdisciplinarmente para dar conta do currículo que 
surgirá a partir da BNCC? Os professores de escolas públicas têm 
um local de trabalho, onde possam se reunir e planejar atividades 
conjuntas? Não! Eles vão às escolas apenas para “dar aulas”. Planejar 
aulas e corrigir provas e trabalhos são tarefas que o professor faz 
em casa. Portanto, a BNCC impõe, em sua saga interdisciplinar, a 
necessidade de construir novas escolas ou ampliar as atuais, com 
espaços de trabalho que favoreçam minimamente o encontro entre 
professores de disciplinas diferentes para elaborar atividades arti-
culadas e conjuntas. Consequentemente, as universidades passam 
a ser obrigadas a formar professores com perfi l interdisciplinar, 
oferecendo cursos de ciências da natureza com aprofundamento 
posterior em física, química ou biologia. Isso é viável na tradição 
largamente disciplinar da universidade brasileira? 

Na atual conjuntura, sob o peso da Emenda Constitucional (EC 
95, de 2016) que limita em 20 anos os gastos públicos em educação 
e saúde, como obter verbas para projetar novas escolas, aumentar 
salários e transformar o ensino superior, preparando professores 
efetivamente para uma prática interdisciplinar? 

Nesse sentido, as competências e habilidades previstas na BNCC 
já nasceram mortas, justamente por não se adequarem ao sistema 
fortemente disciplinar do ensino médio. Talvez seja mesmo bom 
criar uma demanda por um ensino interdisciplinar. Entretanto, 
considerando a faixa etária dos alunos de ensino médio, essa inter-
disciplinaridade deve ter por base uma sólida visão das disciplinas 
que compõem o currículo. Não se pode, portanto, abrir mão da 
formação atual, que é disciplinar para esse campo de atuação dos 
professores. O ensino médio é justamente o momento em que as 
disciplinas se confi guram em toda a plenitude. 

Preparar um professor de química com capacidade de dialogar 
com seus colegas de biologia e física é uma demanda mais do que 
legítima para as universidades responsáveis por essa formação. Mas 
não podemos simplesmente contribuir para o desmonte da educa-
ção pública de ensino médio, aprofundando o fosso que a separa 
da educação das elites. As classes sociais de baixa renda também 
têm direito de cursar qualquer itinerário e não apenas aqueles que 
um sistema de ensino precário consegue ofertar.
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aA defesa dos direitos humanos é o 
traço mais marcante da obra aca-
dêmica e da trajetória profissional 

do juiz Antônio Augusto Cançado Trindade, 
que, nesta semana, recebe o título de Doutor 
Honoris Causa da UFMG, afirma o diretor da 
Faculdade de Direito, professor Fernando 
Gonzaga Jayme. A solenidade será nesta 
terça-feira, 24, às 19h, no Auditório Alberto 
Deodato, da Unidade.

Graduado pela UFMG em 1971,  Cançado 
Trindade é membro, desde 2009, da Corte 
Internacional de Justiça (Tribunal da Haia), 
principal órgão judiciário da Organização das 
Nações Unidas (ONU), para o qual foi reeleito 
em novembro passado. De 1994 a 2008, 
foi juiz da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, que presidiu por dois mandatos.

De acordo com Fernando Gonzaga Jay-
me, um grande legado de Cançado Trindade 
para a Faculdade é o Grupo de Estudos em 
Direito Internacional, “que se consolidou e 
se fortaleceu graças ao apoio dele”. Atual-
mente, vários profissionais que participaram 
desse grupo estão posicionados em organis-
mos internacionais ou atuam no campo dos 
direitos humanos.

“A história da minha relação com a UFMG 
é muito especial. Guardo vínculos de estreita 
amizade com a Faculdade de Direito e sem-
pre recebi seus acadêmicos nos organismos 
internacionais onde tenho atuado”, relata o 
professor Cançado Trindade. “Estou suma-
mente honrado com a outorga do título de 
Doutor Honoris Causa pela Universidade na 
qual me graduei. É algo muito especial para 
mim”, acrescenta.

Espírito de ‘Universitas’
Ao longo dos anos, Cançado Trindade 

atendeu a diversos convites da Faculdade de 
Direito para discorrer sobre seus pareceres 
e votos em casos que foram decididos em 
âmbito internacional, “o que revela o ver-
dadeiro espírito de Universitas”, pondera o 
homenageado. “Sempre mantivemos essa 
comunicação direta. Fico muito emocionado 
e feliz em voltar à UFMG e à nossa cidade 
natal”, completa.

O professor Gonzaga Jayme, que fará a 
saudação a Cançado Trindade na solenidade 
desta semana, destaca a projeção inter-
nacional da sua obra acadêmica, sempre 
pautada na defesa dos direitos humanos. 
Ele cita exemplos marcantes, como sua 

HONORIS CAUSA para os direitos humanos
Antônio Cançado, juiz do Tribunal da Haia, é a 24ª personalidade a receber o maior título honorífico da UFMG

Ana Rita Araújo

contraposição à ditadura do 
regime Fujimori (Peru, 1990-
2000) e, mais recentemente, 
duas importantes decisões na 
Corte Internacional de Justiça, 
relacionadas à Segunda Guerra 
Mundial e ao conflito entre 
Croácia e Sérvia.

No primeiro tema, Cançado 
Trindade reconheceu a respon-
sabilidade da Alemanha pelas 
violações de guerra cometidas 
contra cidadãos italianos e 
gregos e o dever de reparação 
desses danos. “Mesmo tendo 
voto vencido, seu entendimen-
to foi adotado pela Corte Cons-
titucional Italiana para afastar 
a invocação de imunidade do 
Estado alemão em relação aos 
crimes contra italianos e gre-
gos na Segunda Guerra Mundial”, explica 
 Gonzaga Jayme.

Em outra decisão, Cançado Trindade re-
conheceu a existência de genocídio no con-
flito entre Croácia e Sérvia. “Desde que foi 
consultor jurídico do Itamarati, sua atuação 
tem sido sempre muito incisiva na defesa dos 
direitos humanos”, reitera o diretor.

Trajetória
Docente Emérito de Direito Internacional 

da Universidade de Brasília (UnB), Antônio 
Augusto Cançado Trindade é também pro-
fessor honorário de Direito Internacional 
da Universidade de Utrecht (Países Baixos) 
e membro honorário da Universidade de 
Cambridge (Reino Unido), onde obteve 
doutorado – sua tese, Desenvolvimentos na 
regra de esgotamento dos recursos internos 
em direito internacional, defendida em 1977, 
foi agraciada com o Prêmio Yorke.

Ele detém o título de Doutor Honoris 
Causa em universidades de países em distin-
tos continentes, como Chile, Peru, Paraguai, 
Argentina, Grécia, Espanha e Índia. Foi pro-
fessor de Direito Internacional na Academia 
Diplomática Rio Branco (Brasil). 

Tem atuado como professor convidado 
e professor visitante em universidades de 
diversos países da Europa, das Américas e 
da Ásia, e como docente nos cursos anuais 
de Direito Internacional organizados pela 
Comissão Jurídica Interamericana da Or-
ganização dos Estados Americanos (OEA), 

bem como nas sessões anuais de estudo do 
Instituto Internacional de Direitos Humanos 
(França), instituição na qual é titular da 
cadeira Fondation Roi Baudouin, e na Aca-
demia de Direito Internacional Humanitário.

Na eleição para integrar o Tribunal da 
Haia, obteve a maior votação já recebida por 
um magistrado na história da instituição. Na 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
é hoje reconhecido internacionalmente por 
fortalecer a proteção dos direitos da pessoa 
humana. 

Ex-consultor jurídico do Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil, é membro 
titular do Institut de Droit International e 
do Curatorium da Academia de Direito In-
ternacional da Haia (onde representa toda 
a América Latina). É membro das academias 
Mineira e Brasileira de Letras Jurídicas.

Para poucos
Em seus 90 anos de história, a UFMG 

outorgou seu maior título honorífico a 
apenas 24 personalidades, já incluindo o 
professor Antônio Augusto Cançado Trin-
dade. O título é concedido por iniciativa 
do Conselho Universitário ou por sugestão 
de uma das congregações da UFMG. A 
concessão a Cançado Trindade foi proposta 
pela congregação da Faculdade de Direito. 
O título de Doutor Honoris Causa destina-se 
a brasileiros ou estrangeiros cujo trabalho 
seja de especial relevância para a cultura, a 
educação ou a ciência. 

Antônio Cançado exerceu papel de destaque na consolidação 
do Grupo de Estudos em Direito Internacional da UFMG
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Com o uso de ferramentas de bioinfor-
mática, o pesquisador da UFMG Syed 
Babar Jamal Bacha identificou três 

proteínas que podem ser estudadas como 
alvos terapêuticos contra a difteria, doença 
reemergente que está recrudescendo em 
países como Rússia, Japão e Estados Unidos. 
O trabalho rendeu artigos publicados nas 
revistas Frontiers in genetics (https://bit.
ly/2HqpKkA), em fevereiro deste ano, e Plos 
One (https://bit.ly/2uZsoLp), em outubro 
de 2017.

A simulação de milhares de testes em 
computador reduz a quantidade de proteí-
nas consideradas promissoras para estudos 
em laboratório, o que significa economia de 
tempo e de custos. A pesquisa foi realizada 
por meio de mineração de dados, processo 
de descoberta automática de padrões, mu-
danças, associações, sequências e anomalias 
em grandes massas de dados. 

“Enquanto algumas pesquisas investi-
gam milhares de moléculas, testando cada 
uma em laboratório, essa pode começar com 
as três encontradas na análise de componen-
tes do genoma da bactéria Corynebacterium 
diphtheriae, causadora da doença”, explica 
o professor Vasco Azevedo, orientador 
do trabalho de doutorado que gerou tese 
defendida em março, no Instituto de Ciên-
cias Biológicas (ICB). Com base em estudo 
comparativo entre as linhagens do genoma 
sequenciado da bactéria, Syed Jamal propõe 
a formulação de fármacos para tratar pacien-
tes acometidos pela difteria. 

Segundo ele, a avaliação do potencial 
das cepas identificadas na pesquisa – pEf-
-fosfatase de HisE-fosforibosil-ATP, glpX-
-fructose 1,6-bisphosphatase II e proteína 
ribossômica rpsH 30S S8 – deve ainda seguir 
passos essenciais, que começam com testes 
in vitro, depois em animais e, no futuro, 
em humanos, para verificar aspectos como 
biodisponibilidade e capacidade de atuação 
dessas substâncias sem afetar órgãos vitais 
como rins e fígado.  

“Os dados apresentados nesse estudo 
podem contribuir com pesquisas futuras 
para o desenvolvimento de antibióticos e 
também ser aplicados a outras espécies bac-
terianas”, afirma o autor, que tem mestrado 
em bioinformática pela International Islamic 
University Islamabad (Paquistão) e desen-

GARIMPANDO proteínas
Com uso da mineração de dados, pesquisa identifica novos alvos terapêuticos contra a difteria

Ana Rita Araújo 

volveu o doutorado 
com financiamento 
misto da Academia de 
Ciências para os Países 
em Desenvolvimento 
(TWAS) e do CNPq, em 
programa que tem o 
objetivo de estimular 
a  formação, no campo 
das ciências naturais, 
de jovens pesquisa-
dores.

Além de Vasco 
Azevedo, orientaram 
Syed Jamal o professor 
Artur Luiz da Costa da 
Silva, da Universidade 
Federal do Pará, e o indiano Sandeep Tiwari, 
que desenvolve pós-doutoramento no ICB, 
onde defendeu tese de doutorado em março 
de 2017. 

Pets e idosos
A vacina contra a difteria hoje utilizada 

mundialmente é a DTP, que protege também 
contra tétano e coqueluche. “Funciona bem 
contra a toxina Corynebacterium diphthe-
riae, evitando que ela cause dano ao orga-
nismo, mas a doença pode ser transmitida 
de pessoas imunizadas para outras não vaci-
nadas”, esclarece Vasco Azevedo, lembrando 
que, em países como os Estados Unidos, há 
grande número de pessoas desprotegidas 
devido ao movimento antivacina.

Além disso, estão surgindo novas cepas 
da bactéria sem o gene tox, ou seja, que não 
produzem a toxina, não sendo, portanto, 
alcançadas pelo efeito da vacina, que é 
toxinogênica. Na Europa e no Japão, há 
relatos de difteria provocada por outra bac-
téria, do mesmo gênero e espécie diferente, 
a Corynebacterium ulcerans, transmitida 
por gatos e cães. Na Rússia, a doença tem 
afetado, sobretudo, pessoas de 50 a 70 
anos, ou seja, em idades fora das etapas de 
vacinação, comumente feitas em crianças e 
idosos. “Será preciso alterar o calendário de 
vacinação ou fazer uma bivalente, associada 
à antitetânica, que já é aplicada a cada dez 
anos”, pondera Vasco Azevedo. 

Segundo Syed Jamal, apesar da imple-
mentação da imunização generalizada, a 
difteria continua a ser endêmica em algumas 

regiões, como o sudeste da Ásia – quatro mil 
casos foram relatados em surto na Indonésia, 
em 2010. Ele explica que, diante da crescente 
resistência aos medicamentos em países de 
alta cobertura de vacinação, a comunidade 
científica precisa repensar os tratamentos 
atualmente disponíveis. É necessário identifi-
car novos alvos terapêuticos, o que pode ser 
feito com a aplicação da genômica estrutural 
e funcional.

A doença
A difteria respiratória começa com dor de 

garganta, febre e formação de membrana 
cinzenta resistente, que pode comprometer 
a respiração e levar à morte. Há também 
ocorrência da difteria cutânea, que surge 
quando a toxina infecta a pele através de 
corte ou abrasão. O bacilo é transmitido por 
contágio direto com doentes ou portadores 
assintomáticos, pelas secreções nasais ou 
pela transmissão indireta, com objetos que 
tenham sido contaminados recentemente 
por secreções da orofaringe ou de lesões. 
A incidência da transmissão de difteria 
costuma aumentar nos meses frios e, prin-
cipalmente, em ambientes fechados, devido 
à aglomeração. 

Tese: Abordagem integrativa para identificação 
de alvos terapêuticos no patógeno humano 
Corynebacterium diphtheriae

Autor: Syed Babar Jamal Bacha

Orientadores: Vasco Azevedo, Artur Luiz 
da Costa da Silva e Sandeep Tiwari 

Defesa: março de 2018

Sandeep, Vasco e Jamal: método propicia economia de tempo e custos 
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Gaiola com mosquitos vivos: vacina altera fisiologia do inseto

Uma vacina que resulta de estratégia contrária à esperada 
– em vez de imunizar contra doenças, ela mata o transmis-
sor – foi desenvolvida no Instituto de Ciências Biológicas 

(ICB) para combater o mosquito Aedes aegypti, responsável pela 
disseminação de arboviroses como dengue, zika, chikungunya, 
febre amarela e mayaro. O trabalho gerou tese de doutorado e 
depósito de patentes.

O coordenador da pesquisa, professor Rodolfo Giunchetti, 
explica que esse tipo de vacina representa uma vantagem tecno-
lógica para o Brasil – muito suscetível a novas arboviroses –, pois  
combater o mosquito é mais eficaz do que vacinar a população 
contra cada uma das doenças que ele transmite. “Além disso, essa 
vacina pode ser associada à imunização contra algumas doenças, 
como dengue”, pondera.

As formulações que estão em processo de depósito de patente 
contêm proteínas importantes para a vida do inseto e geram, no 
indivíduo vacinado, a produção de anticorpos contra essas proteínas. 
Ao se alimentar do sangue com esses anticorpos, o Aedes aegypti 
sofre alterações em sua fisiologia que podem levá-lo à morte ou, 
no mínimo, provocar sérios danos à sua cadeia reprodutiva. 

O indivíduo que receber essa vacina não estará imunizado contra 
as arboviroses, “mas o componente vai ajudar a eliminar o mosquito, 
o que, em última instância, provoca o fim dessas doenças, por falta 
do principal elo de transmissão”, observa Giunchetti.

Prova de conceito
Em trabalho de doutorado cuja tese será defendida ainda 

neste ano no âmbito do Programa de Pós-graduação em Biologia 
Celular, a pesquisadora Marina Luiza Rodrigues Alves desenvolveu 
a formulação e a utilizou como prova de conceito, com resultados 
animadores, como explica o orientador: “Ela observou que um terço 
dos insetos que picava animais imunizados morria imediatamente”. 
Ao acompanhar o ciclo completo do inseto, a pesquisadora cons-
tatou redução significativa no número de ovos e baixa viabilidade 
das pupas, que se desenvolveram mal ou morreram. “Foi possível 
perceber uma redução de cerca de 60% no ciclo do Aedes”, com-
pleta Rodolfo Giunchetti.

Ele lembra que a vacina ganha maior importância diante dos 
relatos de resistência do mosquito a inseticidas tradicionais e à cres-
cente dificuldade em combatê-lo. O professor explica que o Aedes 
aegypti tem a capacidade de se alimentar em vários hospedeiros: 
“A fêmea pica em busca do sangue, necessário para o amadureci-
mento do ovário e a produção de ovos”. Ela digere o sangue, coloca 
os ovos e volta para se alimentar em outra pessoa ou na mesma. 
O ensaio pré-clínico foi feito em camundongos, que, após receberem 
a vacina, produziram anticorpos capazes de induzirem alterações 
na homeostasia do inseto, resultando em desequilíbrio fisiológico 
de alto impacto.

Giunchetti comenta que os vacinologistas, tradicionalmente, 
usam componentes como proteína ou peptídeo que causam a 
doença e, por isso, são capazes de gerar uma resposta imune que 
proteja o indivíduo contra uma infecção. “Essa é a lógica normal, 
que nós não seguimos. Nossa ideia é acabar com o transmissor, 

TERRÍVEL contra o INSETO
Combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti tem nova estratégia: vacina 
desenvolvida no ICB que mata o mosquito ou compromete seu ciclo reprodutivo

Ana Rita Araújo

o que evita a necessidade de desenvolver uma vacina para cada 
arbovirose veiculada pelo Aedes”, diz o professor. Segundo ele, se 
a proposta tem a desvantagem de não imunizar o indivíduo contra 
arboviroses, a chance de o mosquito morrer é bastante alta, assim 
como de reduzir sua reprodução. Além disso, a formulação de-
senvolvida pelo grupo de pesquisa poderia ser associada a vacinas 
convencionais, como a da dengue.

A pesquisa é financiada, em parte, por parceria firmada entre 
CNPq, Capes e Ministério da Saúde. Na UFMG, conta com a parti-
cipação de professores dos departamentos de Morfologia (Rodolfo 
Giunchetti e Walderez Dutra) e de Parasitologia (Daniella Bartho-
lomeu, Ricardo Fujiwara, Nelder Gontijo, Marcos Pereira, Mauricio 
Sant’Anna e Ricardo Araújo). Também participam William Borges, 
da Universidade Federal de Ouro Preto, Rodrigo Correa-Oliveira e 
Luciano Moreira, da Fundação Oswaldo Cruz (CPqRR-Fiocruz), e 
Paulo Ho, do Instituto Butantan.

Marco legal
“Já temos a prova de conceito e conhecemos os possíveis alvos, 

o que possibilita a produção da vacina em escala”, observa Giun-
chetti. As próximas etapas para chegar a uma formulação comercial 
abrangem ensaio pré-clínico em primatas não humanos – os testes 
devem demonstrar que a vacina é segura, não induz efeitos cola-
terais significativos e provoca alterações no inseto – e, em seguida, 
realizar os mesmos estudos em humanos, para confirmar segurança, 
imunogenicidade e eficácia.

Segundo o professor, todas as etapas podem ser feitas na UFMG, 
incluindo o ensaio clínico em humanos, desde que haja financiamen-
to. “Temos uma startup, a Aedes Vaccine, cujo objetivo é facilitar a 
transferência da tecnologia”, esclarece. A intenção é licenciar para 
a startup cada uma das formulações vacinais desenvolvidas na 
pesquisa, cabendo a ela intermediar a negociação com empresas 
que queiram produzir a vacina. Esse procedimento está previsto 
no Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/16), 
publicado em janeiro de 2016 e regulamentado na UFMG, no fim 
de 2017, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). 
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Turma do CP em atividade em sala de aula: ingresso por meio de sorteio

O professor Roberto da Silva Bigonha, emérito da UFMG, assu-
miu, no início deste mês, a direção do Parque Tecnológico de 
Belo Horizonte (BH-TEC). Ele afirma o compromisso de guiar 

a instituição para o fomento e a articulação de ciência, tecnologia e 
inovação em Minas Gerais. “O BH-TEC é uma ferramenta muito im-
portante para o desenvolvimento. Trata-se de vitrine na qual ações da 
universidade, do governo e das empresas de tecnologia convergem, são 
exibidas e consolidadas”, diz Bigonha, que lecionou no Departamento 
de Ciência da Computação.

Como facilitadores de oportunidades, ele destaca a interação pro-
movida entre as empresas instaladas no Parque e a UFMG, favorecida 
pelo arranjo institucional e pela proximidade física – o BH-TEC está 
localizado em terreno pertencente à Universidade, muito próximo ao 
campus Pampulha.

O professor entende que o BH-TEC tem-se firmado como mecanis-
mo para a geração de riquezas. “A Universidade, por natureza, gera 
conhecimento com valor agregado, mas um ambiente como o do 
Parque é o caminho para que essa riqueza apareça e seja transferida 

O Centro Pedagógico da UFMG (CP) iniciou, na última semana, 
as comemorações dos seus 65 anos, em evento na escola. 
Estudantes, professores, servidores técnico-administrativos 

e colaboradores participaram da solenidade, que também contou 
com dirigentes da Universidade, ex-alunos e servidores aposentados. 
As celebrações seguem até 21 de abril de 2019, data do aniversário.

Fundada em 1954 como Ginásio de Aplicação da UFMG, a 
unidade atende 469 alunos do ensino fundamental. O CP é um 
dos 17 colégios de aplicação de universidades federais brasileiras.

O Centro Pedagógico mantém diversas ações no campo da for-
mação inicial e continuada de professores. O programa de extensão 
Imersão Docente conta com 30 bolsas da Prograd para um trabalho 
de formação com licenciandos das diversas graduações da UFMG, 
com base na vivência em sala de aula, durante 25 horas semanais, 
em turmas de ensino fundamental regular, sob orientação de um 
professor da unidade. “Os bolsistas acompanham as aulas, têm 
contato com estratégias de ensino diversas, em todas as disciplinas, e 
ministram suas próprias aulas para pequenos grupos de estudantes”, 
conta o diretor do Centro Pedagógico, Santer Alvares de Matos. 

O programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) contribui 
para a formação de graduandos das diversas licenciaturas, com vistas 
à atuação nesse segmento. Os bolsistas – são 54, com apoio da 
Pró-reitoria de Extensão – têm contato efetivo com o fazer docente 
e a oportunidade de vivenciar práticas multidisciplinares de ensino 
no curso de sua formação.

O curso de pós-graduação lato sensu Residência Docente tam-
bém focaliza a capacitação de professores, que cumprem forma-

BH-TEC tem nova DIREÇÃO
Professor Roberto Bigonha destaca convergência do Parque Tecnológico e interação com a UFMG

ção continuada em perspectiva crítico-reflexiva. “Eles aliam teoria 
e prática, à medida que transitam entre as disciplinas do curso”, 
informa o diretor Santer de Matos. 

A utilização de novos recursos tecnológicos na prática docente 
é o foco do curso de Educação Digital 3.0, fruto de parceria com a 
Capes, que oferece 240 vagas para professores da educação básica. 

Os estudantes ingressam no Centro Pedagógico por meio de 
sorteio, aberto a toda a comunidade de Belo Horizonte e da Região 
Metropolitana. 

História
Em 1954, a criação do Ginásio de Aplicação da UFMG atendeu 

a instrumento legal que obrigava as faculdades federais de filosofia 
a manter escolas destinadas à prática docente dos alunos de seus 
cursos de Didática. Quatro anos depois, o Ginásio transformou-se 
em Colégio de Aplicação e passou a oferecer os cursos Ginasial, 
Científico, Clássico e Normal.

Dez anos depois, a unidade tornou-se o Centro Pedagógico, vin-
culado à Faculdade de Educação da UFMG, com ensino de 1º e 2º 
graus. Nessas duas fases, a escola se situava no bairro Santo Antônio. 
Em 1972, o CP foi transferido para o campus Pampulha e dividido 
em uma escola de 1º grau (CP) e em um Colégio Técnico (Coltec).

Em 2007, o Centro Pedagógico passou a integrar, juntamente 
com o Coltec e o Teatro Universitário, a Escola de Educação Básica 
e Profissional da UFMG (EBAP).

Várias frentes de 
FORMAÇÃO
Com 469 alunos do ensino fundamental, Centro 
Pedagógico abriu comemorações de seus 65 anos

Itamar Rigueira Jr.

para a sociedade”, explica Bigonha, que substitui o também 
professor aposentado da UFMG Ronaldo Tadêu Pena. 

Desafios
Em operação desde 2012, o BH-TEC enfrenta desafios para 

manter e expandir sua atuação. Bigonha acredita que um deles 
é a captação de recursos. Para isso, é fundamental, salienta o 
diretor-presidente, que novas estratégias sejam desenvolvidas e 
postas em prática para aumentar a diversidade de recursos do 
Parque e a capilaridade de sua atuação.  

Outro desafio, de acordo com Bigonha, é a ocupação da área 
do Parque, instalado em terreno de 500 mil metros quadrados. 
“O país passa por uma fase de recessão, e a iniciativa privada 
tem dificuldade de investir em ideias como essa. Mas temos de 
crescer, para que o impacto do nosso trabalho seja ainda mais 
visível”, conclui.

(Com Assessoria de Comunicação do BH-TEC)
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filmes de mulheres
Machismo, binarismo, papéis sociais de 

gênero, feminismo e a própria condição da 
mulher na escola e na sociedade são abor-
dados no documentário Voz delas, dirigido 
por Fernanda Ribeiro. A produção é um dos 
cinco filmes que compõem a edição de abril 
do programa Panorâmica, da TV UFMG. 

O filme, lançado em 2017 pelo Programa 
de Iniciação à Docência (Pibid História) da 
Faculdade de Educação, reúne relatos de es-
tudantes secundaristas das escolas estaduais 
Pedro II e Walt Disney, em Belo Horizonte. 
A produção é caracterizada pela presença 
majoritária de entrevistas, com poucas ima-
gens de cobertura, aspecto que acaba por 
potencializar o discurso das jovens.

O programa é completado por quatro 
animações, todas dirigidas por mulheres: 
Improvisação sobre temas secretos, de Ju-
liana Rabello, Paralaxe, de Vanessa Oliveira, 
Francisco, de Tereza Moura, e Breves instan-
tes, de Mírian Rolim. Panorâmica  pode ser 
assistido no Canal Universitário (12, da NET, 
e 14, da Oi TV) e também está disponível 
no Youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=djts4Rql7UE). 

eleições sem fake
Serviço digital para detectar fake news e comportamentos maliciosos em redes sociais 

para as eleições de 2018 no Brasil acaba de ser lançado pelo Departamento de Ciência 
da Computação (DCC) da UFMG. 

Denominado Eleições sem fake, o serviço está hospedado no site do DCC (https://bit.
ly/2IShPvE). De acordo com o professor Fabrício Benevenuto, coordenador do projeto, a 
ideia surgiu no grupo de Laboratório de Computação Social. “O site contempla série de 
sistemas que possibilitam a jornalistas, analistas, cientistas políticos e a outros interes-
sados acessar dados de audiência de políticos, audiência e perfis de jornais e monitorar 
comportamentos suspeitos no Twitter e Facebook”, explica.

No site, também é possível observar como as notícias de um mesmo tema foram 
tratadas em jornais diferentes. Para Benevenuto, a iniciativa pode ajudar a tornar mais 
transparentes as relações dos políticos com os possíveis eleitores nas redes sociais. “Espero 
que a ferramenta iniba políticos e empresas de usar táticas que geram popularidade de 
conteúdo on-line e disseminam conteúdos falsos”, pontua.

nome social no lattes
O Conselho Nacional de Desenvolvimen-

to Científico e Tecnológico (CNPq) atualizou 
o formulário de preenchimento do Currículo 
Lattes, permitindo aos usuários a identifica-
ção pelo nome social. A mudança possibilita, 
também, que esse nome esteja na base de 
busca, concedendo autonomia gerencial aos 
usuários da plataforma. A mudança atende 
ao dispositivo do Decreto 8.727, de 28 de 
abril de 2016, que dispõe sobre o uso do 
nome social e o reconhecimento da identi-
dade de gênero.

Nome social é aquele pelo qual travestis 
e transexuais escolhem ser chamados, em 
contraste com o nome civil registrado e 
que não reflete sua identidade de gênero. 
A identidade do nome social é vinculada à 
identidade civil original, incluída no cadas-
tro de pessoas físicas (CPF) e registrada na 
Receita Federal. 

O usuário que se cadastrar no Currículo 
Lattes pela primeira vez deve acessar a aba 
Informação pessoal e marcar “Sim” na opção 
Deseja utilizar o nome social?. A operação 
habilitará o campo Nome social para o  
preenchimento do usuário.

pensar a infância
Estão abertas, até 30 de abril, as inscri-

ções para apresentação de trabalhos na 13ª 
Semana de Eventos da Faculdade de Letras 
(SEvFale), que será realizada de 12 a 14 de 
junho, na unidade. Aberta a pesquisadores 
de diversas instituições, a atividade aborda-
rá o tema Pensar a infância: linguagem e 
imaginário, em duas mesas-redondas e três 
simpósios. 

Os trabalhos devem abordar uma das 
três grandes áreas do conhecimento em 
Letras: educação, literatura e linguística. 
Serão aceitas propostas de trabalhos para 
apresentações em duas modalidades: comu-
nicação oral, para professores e estudantes de 
pós-graduação, e pôster, no caso de alunos 
de graduação. As comunicações orais aceitas 
para apresentarão serão publicadas.

Inscrições, informações e regras 
para submissão de propostas devem ser 
consultadas no site do evento (www.
letras.ufmg.br/sevfale/) ou pelo e-mail 
educacaosevfale@gmail.com. 

debates interdisciplinares
Especialistas das áreas de psicologia, 

ciências econômicas e ciências sociais – 
além de historiadores – participam, de 7 a 
11 de maio, da sétima edição do Encontro 
de Pesquisa em História da UFMG (Ephis). 
Com o tema Diálogos necessários, o evento 
promoverá reflexões sobre as conexões entre 
diferentes percepções e análises que per-
meiam a história e outras disciplinas. 

Estão programadas, para os cinco dias do 
evento, seis mesas temáticas que discutirão 
os desafios contemporâneos da educação, 
a história da desigualdade no Brasil, as 
histórias da arte, o controle dos corpos na 
história, história e alteridade e os 130 anos 
da abolição da escravidão no país. Comple-
tam a programação minicursos, simpósios 
temáticos e comunicações livres.

Mais informações estão disponíveis no site 
do evento (https://www.ephisufmg.com.br/), 
no Facebook (https://www.facebook.com/
ephisUFMG/) e também podem ser solicitadas 
pelo e-mail contato@ephisufmg.com.br.

Cartum de 1894, de Frederick Burr Opper, retrata repórteres com vários tipos de notícias falsas
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Erik Ordanve: interferências pictóricas deturparão proposta original 

Nos últimos dias, quem chegou ao campus Pampulha pela 
Avenida Antônio Carlos pôde perceber, no outdoor que 
fica na calçada direita da Avenida Mendes Pimentel, em 

frente à Escola de Belas Artes (EBA), uma imagem incomum para 
esse tipo de plataforma: em vez das tradicionais mensagens de 
propaganda, há no local uma produção artística “em progresso”, 
com personagens de universos diferentes reunidos em um mesmo 
contexto. A imagem – cuja estética transita do fantasmagórico ao 
cerimonialístico, do religioso ao animalesco, do regional ao indeter-
minado – é o ponto de partida de uma ação pictórico-performativa 
que o pernambucano Erik Ordanve está realizando na plataforma.

A intervenção decorre da aprovação da proposta de Ordanve 
na segunda edição da chamada pública 01/2017, aberta pela Belas 
Artes no segundo semestre do ano passado. Foram escolhidos 20 
projetos de alunos da casa para se instalarem, de fevereiro a julho 
deste ano, em seis dos espaços expositivos da escola: Galeria, Corre-
dor e Cubo Gráfico, no térreo; Espaço F, no segundo andar; Outdoor, 
na área externa; e o Mezanino das Artes, que fica no segundo andar 
do prédio da Reitoria, no foyer do auditório. Cada aluno recebeu 
bolsa de até R$ 500 para realizar seu trabalho. 

Denominada Ruminante: psicografia de um acontecimento “nar-
rativo, itinerante, delirante”, a ação de Erik Ordanve – que é aluno 
do oitavo período do curso de Artes Visuais, na habilitação pintura 
– começou a ser realizada no dia 9 de abril, com a implantação da 
imagem-base do outdoor, criada com técnicas digitais. “Para produzir 
essa imagem, eu me vali da apropriação; visitei arquivos públicos, 
juntei tudo e tentei transformar em uma criação poética”, explica o 
artista. “Sou um pernambucano em uma cidade diferente; a ideia 
de êxodo e a imagem do retirante me interessam. Propus trazer 
elementos relacionados aos rituais cívicos que se repetem, como 
os desfiles e carnavais. Mas os elementos são diversos. Não é uma 
narrativa fechada”, afirma o artista.

Concluída a primeira etapa, Ordanve agora investe na parte 
mais dinâmica da produção: até 11 de maio, ele vai realizar série de 
intervenções pictóricas na imagem, de forma a deturpar gradativa-
mente a sua proposta original, fazendo emergirem novos sentidos, 
em direções mais abstratas. “A ideia de ‘ruminância’ é quase um 

ARTE em 
PROGRESSO
Outdoor da EBA recebe intervenção artística, 
trabalho que está contribuindo para revitalizar 
os espaços expositivos da Unidade

Ewerton Martins Ribeiro

conceito na minha pesquisa, ou seja, trazer à tona o que já estava 
digerido. Nesse sentido, trabalho com questões relacionadas com o 
deslocamento geográfico e com a memória; opero uma espécie de 
jogo, entre o mostrar e o esconder. Em minhas obras, estou sempre 
retomando indícios do passado e ressignificando-os”, explica o artista.

Caráter político
Ordanve também demarca o caráter contemporâneo e político 

de sua proposta. “Meu trabalho tem um sentido mais amplo, que é 
o de tentar deslocar a prática de ateliê para a esfera pública. Há uma 
ideia de tirar a pintura dos seus suportes tradicionais e de levá-la a 
ocupar outros espaços – neste caso, o urbano. Por meio da ação, 
o público terá acesso não à obra depois de pronta, mas às várias 
etapas de seu processo de concepção”, afirma. 

Suas intervenções são realizadas de surpresa, em qualquer 
momento do dia, de segunda a sexta-feira. O período de exibição 
da obra coincide com a sua produção: assim que o trabalho for 
concluído, o espaço começará a ser ocupado por nova intervenção 
sobre a obra anterior, realizada por outro aluno da instituição, 
também selecionado pelo edital.
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