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POR DENTRO DAS
NORMAS
Em vigor a partir deste semestre, as novas Normas Gerais de
Graduação da UFMG introduzem diretrizes inovadoras que vão
melhorar a rotina acadêmica de calouros e veteranos. Esta edição
traz informações sobre mudanças em relação a matrículas,
trancamentos, exames especiais e desligamentos automáticos.
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Estudantes de graduação no Laboratório
de Controle e Automação da Escola de
Engenharia: normas afetam rotina acadêmica
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Opinião

AÇÕES AFIRMATIvAS: preocupação de
cada um e projeto de TODOS
Cristina Gonçalves Alvim*

E

ste texto começou como uma carta de agradecimento à
Comissão Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão da
UFMG, por me proporcionar um grande aprendizado e
uma experiência emocionante, num daqueles momentos em que
sentimos estar fazendo algo relevante e transformador.

por meio da heteroidentificação fenotípica – que significa avaliar
características visíveis do candidato que, combinadas, o tornam
socialmente reconhecido (ou não) como pessoa negra. Seria mais
prudente não me aventurar por terras desconhecidas, mas confiando
muito nas pessoas que me guiavam, fui.

Sou mulher, branca e privilegiada socioeconomicamente. Nasci
em uma família que me propiciou condições para me dedicar aos
estudos sem outras preocupações e responsabilidades. Estudei em
colégios particulares e ingressei como estudante na UFMG em março
de 1990, aos 18 anos. Se, por um lado, hoje, o processo seletivo na
UFMG está mais concorrido, pelo caráter nacional do Sisu, por outro,
caminha para ser mais inclusivo e capaz de promover o acesso de
pessoas com histórias de vida diversas e mais difíceis do que a minha.

Tensão, insegurança, medo de não ser justa foram os sentimentos iniciais, que, todavia, foram aliviados pelos textos lidos e pela
oportunidade de conversar durante a longa e cuidadosa oficina de
formação oferecida aos participantes.

Desde 2005, sou professora do curso de medicina da UFMG,
que existe há mais de 100 anos e é tradicionalmente marcado
pela exclusão social e racial. Felizmente, estudos realizados pela
Pró-reitoria de Graduação evidenciam que essa realidade vem se
modificando. Em relatório sobre o perfil do estudante de Medicina,
no período de 2008 a 2017, observou-se aumento do percentual
de estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos,
de 15% para 35%. Em 2008, apenas 14% dos alunos haviam feito
o ensino médio integralmente em escolas públicas, índice que em
2017 já correspondia à metade dos egressos no curso. O percentual de estudantes que se autodeclaram negros (pretos ou pardos)
passou de 24%, em 2008, para 42%, em 2017. Ressalta-se, porém,
que apenas 5% se autodeclaram como de cor preta.
Meu conhecimento teórico sobre ações afirmativas é limitado.
Comecei a escutar pessoas que se dedicavam à causa e a prestar
atenção de verdade no tema quando as cotas foram implementadas, pois, no lugar em que estou, não havia vozes para levantar
e sustentar essa discussão. Sinto vergonha disso, mas preciso ser
honesta. Entretanto, meu sentimento de que o mundo está muito
errado é antigo, e meu desejo de uma sociedade mais igualitária e
justa vem de longa data. Por isso, acredito, sobretudo, na contribuição essencial da educação pública, gratuita e de qualidade para as
transformações sociais de que precisamos e como meio imprescindível para a construção de uma sociedade mais democrática, ética
e justa e de um país melhor para se viver. Como previsto no Plano
de Desenvolvimento Institucional da UFMG (2018-2023), “universidades federais são chamadas a agir em consonância com valores
propiciadores de justiça social” e “são responsáveis pela produção
e pela disseminação do conhecimento, bem público indispensável
à construção da cidadania nas sociedades contemporâneas”.
Assim, fiquei muito feliz (a princípio, diria honrada, mas
aprendi que a palavra “honra” tem origens perigosas) com o convite da Comissão Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão para
participar da etapa de avaliação complementar à autodeclaração,

Tudo muito bem preparado, ambiente calmo e acolhedor,
começamos as avaliações. A pergunta norteadora era clara: o/a
candidato/a é sujeito da política de ações afirmativas de reserva de
vagas étnico-raciais? Percebi que, na maioria dos casos, não é difícil
dizer se a pessoa é negra. Sofri muito com os casos em que tive
dúvida. Porém, o fato de saber que essa etapa fazia parte de um
processo muito bem elaborado e cuidadoso amenizou essa angústia.
A existência de número significativo de candidatos que não apresentavam fenótipo negro me fez ter a certeza da necessidade dessa
avaliação. Fiquei me perguntando sobre os motivos que me levariam
a uma autodeclaração não condizente com o fenótipo observado.
Lembrei das orientações durante a oficina: “nem tudo é fraude”. A
questão da ascendência? É complexa, sem dúvida. Desespero? Talvez.
Algumas vezes, pareceu falha na responsabilidade do/a candidato/a
em se informar melhor, principalmente sobre quem tem direito às
cotas étnico-raciais. No entanto, as pessoas negras pareciam se sentir
respeitadas e enxergar no processo a garantia desse direito.
Concluo convencida da necessidade de passar uma mensagem
forte sobre quem são os sujeitos da política de reserva de vagas
étnico-raciais. Uma mensagem ética. No dizer da reitora Sandra
Regina Goulart Almeida, na comemoração dos 91 anos da UFMG:
“como universidade pública, temos que representar uma aposta na
direção contrária: o nosso compromisso com a justiça, com o Estado
democrático de direito e com os direitos humanos [...]. Políticas
que, indo além da igualdade formal, coloquem o olhar sobre os
sujeitos, sobre as suas histórias, sobre os seus pontos de enunciação,
sobre as suas aspirações, como direitos, forjando um ambiente no
qual a questão da articulação de um mundo de iguais, construído
precisamente sobre as diferenças e sobre a diversidade, seja uma
preocupação de cada um e um projeto de todos.”
Meus sinceros agradecimentos a Rodrigo Ednilson de Jesus,
Daniely Reis Fleury e à estudante de Gestão Pública Ayana Odara.
Sigamos juntos.

* Professora da Faculdade de Medicina e assessora especial da Reitoria
da UFMG para a área de Saúde

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.

2

11.3.2019

Boletim UFMG

AMIGO de todas as horas
Aplicativo desenvolvido na Escola de Enfermagem auxilia jovens a conviver com a doença falciforme

A

adolescência costuma ser uma etapa
complicada, repleta de conflitos,
questionamentos e dúvidas. É um
período de descobertas e de autoconhecimento, e os desafios se tornam mais sérios
quando os jovens precisam conviver com
doenças crônicas que demandam atenção
e rotinas de autocuidado, como é o caso da
doença falciforme.
Para facilitar a vida do jovem com a doença, a pedagoga Sônia Aparecida dos Santos
Pereira aliou três elementos: tecnologia,
educação e cuidados em saúde. O trabalho
resultou em um aplicativo, base de sua tese
de doutorado, defendida em fevereiro deste
ano no Programa de Pós-graduação em
Enfermagem, sob orientação da professora
Heloísa de Carvalho Torres.
Pioneiro, o aplicativo desenvolvido por
Sônia recebeu o nome de Globin, em alusão
às hemoglobinas. Com a proposta de servir
como diário e espécie de guru virtual para
esses adolescentes, o Globin tem várias
funcionalidades educativas e de registro. É
também um jogo, por meio do qual o jovem
pode receber informações e planejar suas
rotinas de autocuidado.
Segundo a pedagoga, o aplicativo utiliza
o princípio da gamificação, o que possibilita
ao adolescente criar o seu avatar, definindo
gênero, roupas e acessórios. A partir disso,
ele cumpre missões, recebe pontuações e
premiações. As missões funcionam de forma
progressiva – vencida uma, outra surge – e fazem parte do cotidiano de autocuidados que
o jovem portador da doença precisa tomar.

Acompanhamento
Além desses recursos, no software existe
a função de acompanhamento diário de
sintomas e sentimentos. O jovem pode registrar sintomas como febre, dor, cansaço,
sono, entre outros, numa escala de 1 a 10.
Uma mensagem aparece na tela indicando
o que deve ser feito dependendo do caso,
incluindo a orientação de consultar um
profissional de saúde. Em casos de sintomas mais leves, o avatar dá dicas de como
aliviá-los. No aplicativo, há, também, um
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local para indicar como
o jovem está se sentindo
e que apresenta dicas e
mensagens para auxiliálo nesse aspecto.

Teresa Cristina | Escola de Enfermagem

Teresa Cristina*

De acordo com Sônia
Santos Pereira, o aplicativo e suas funcionalidades foram construídos
com base em entrevistas
com um grupo de jovens
selecionados para a pesquisa, e o conteúdo proposto foi avalizado por
profissionais de saúde
Sônia com o aplicativo: tecnologia, educação e cuidados em saúde
especialistas no assunto.
Ainda segundo a pesquisadora, o conteúdo definido com base na pesquisa foi harmonizado
analisados em conjunto pelo jovem e pelo
com as diretrizes de autocuidado do Minisprofissional de saúde que o acompanha,
tério da Saúde, e a linguagem, adaptada
uma vez que ficarão hospedados em um serpara o perfil do público-alvo. “Procuramos
vidor remoto”, explica Sônia Santos Pereira.
colocar o jovem no centro das nossas pesHemoglobina mutante
quisas”, garante a pedagoga, que atua no
Setor de Pedagogia do Hemocentro de Belo
A doença falciforme se caracteriza pela
Horizonte, da Fundação Hemominas, centro mutação da hemoglobina nas hemácias
de referência no tratamento das pessoas com
e está presente no sistema circulatório do
doença falciforme. Lá são tratados cerca de
corpo humano. As hemácias com a hemomil jovens com a doença.
globina alterada perdem a forma arredondada e adquirem o formato de meia-lua, o
A recém-doutora conta que a recepção
que compromete a oxigenação dos órgãos
e a sala de espera do Hemominas foram
e provoca várias complicações clínicas, como
importantes ambientes para a construção
do aplicativo. A pedagoga percebeu que, crises de dor.
enquanto aguardavam atendimento, os
*Estagiária de Jornalismo da Escola de
adolescentes portavam algo em comum:
Enfermagem
smartphones. “Eu vi que ali teria um campo
fértil para semear algo”, conta. Segundo ela,
são jovens que necessitam de intervenção e
Tese: Desenvolvimento e validação do
de acompanhamento. Além da dor, eles soprotocolo de autocuidado em doença falciforme
frem outras complicações clínicas e sintomas
(PAUT @ DF) para apoio educacional aos
da doença, como febre, baixa imunidade,
jovens pelo aplicativo móvel Globin
podendo chegar, em casos mais graves, ao
acidente vascular cerebral.
Autora: Sônia Aparecida dos Santos
Pereira
A pedagoga espera que o Globin esteja
disponível para o público ainda neste seOrientadora: Heloísa de Carvalho Torres
mestre – inicialmente, a ferramenta será
Coorientadora: Ilka Afonso Reis
disponibilizada para os pacientes do HemoPrograma: Pós-graduação em Enfermagem
centro de Belo Horizonte. “A ideia é que os
Defesa: 22/2/2019
dados registrados no aplicativo possam ser
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NORMAS em vigor
UFMG orienta estudantes da graduação sobre as mudanças que vão melhorar o cotidiano acadêmico
Itamar Rigueira Jr.

N

Este texto contém informações sobre
matrícula, trancamento de matrícula, exame
especial e desligamento automático. Em
2019, serão aplicadas disposições destinadas
a tornar a transição mais suave.

Matrícula
A principal novidade introduzida pelas
novas normas de graduação é a garantia de
vagas em todas as atividades acadêmicas
curriculares de natureza obrigatória previstas
para o período de menor ordem em que o
estudante ainda tiver atividades por cumprir.
Por exemplo, um estudante que integralizou
todas as atividades do primeiro e do segundo
períodos do percurso ao qual está vinculado, mais algumas relativas ao terceiro e ao
quarto períodos, tem vaga garantida nas
atividades do terceiro período, sempre no
turno de origem.
O estudante perde a garantia se tiver sido
infrequente na mesma atividade em algum
período letivo anterior. O cumprimento dessa
norma deverá ser verificado ao fim de todas
as etapas de matrícula.
No caso de cursos de ingresso anual,
a vaga estará assegurada nas turmas das
atividades do período de menor ordem para
o qual há previsão de oferta. O pró-reitor
adjunto de Graduação, Bruno Otávio Soares
Teixeira, ressalta que, “pela primeira vez, há
diretrizes claras para a matrícula que favorecerão o processo de ensino-aprendizagem
e a integralização do curso”.

4

Turma de graduação no CAD1: diretrizes claras e gestão eficiente das vagas

Trancamento de matrícula
Quando o assunto é trancamento de
matrícula, total ou parcial, as regras são
diferentes neste ano e a partir de 2020.
Em 2019, o estudante poderá fazer o
trancamento total, sem justificativa, até 30
dias após o início do período letivo. Portanto,
neste semestre, o prazo se encerra em 27
de março. Se houver justificativa, o aluno
poderá solicitar o trancamento da matrícula
até o último dia do período letivo.
A partir do ano que vem, o trancamento
sem justificativa seguirá a mesma regra. Caso
tenha uma justificativa, o estudante poderá
solicitar o trancamento até 30 dias após o fato
gerador da decisão de trancar a matrícula.
Quanto ao número de trancamentos
parciais a que o estudante tem direito, 2019
é regido por uma regra de transição. Deve-se
dividir por dois a duração padrão (número de
períodos curriculares) do curso e arredondar
para cima. Ou seja, quando se tratar de um
curso de nove períodos curriculares, o estudante poderá trancar até cinco atividades
acadêmicas curriculares nos dois períodos
deste ano. Em 2020, passa a valer o limite
de cinco atividades trancadas até o fim do
curso, excluindo-se dessa conta aquelas
trancadas anteriormente.
Bruno Teixeira lembra que essa mudança
reforça o papel do planejamento na trajetória curricular de cada estudante. “Essa
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alteração, articulada às demais, possibilita
gestão mais eficiente das vagas nas diversas
atividades, sem a qual não seria possível
viabilizar a inédita garantia de vagas nas situações previstas”, explica o pró-reitor adjunto.

Exame especial
A forma de lançar a nota final, após o
exame especial, foi alterada. Se o aluno obtiver nota igual ou maior que 60 no exame
especial, sua nota final será 60. Caso tenha
tirado nota 50 no semestre, o estudante não
precisa mais ter nota 70 no exame especial
para chegar à média de aprovação. Basta atingir 60 pontos no exame. Se ele atingir menos
de 60, fica com a maior nota, na comparação
entre a nota do exame e a do período letivo.

Desligamento
As novas normas de graduação mantêm
a fórmula que define quando um estudante
excede o tempo máximo de integralização e,
por isso, é desligado. Um curso com duração
padrão de dez períodos, por exemplo, deve
ser concluído em até 17 períodos, incluindose, nesse limite, os períodos letivos para os
quais foi feito trancamento total de matrícula
e afastamento para participação em programas de mobilidade nacional ou internacional.
A diferença, de agora em diante, é que
deverão ser respeitados também marcos
intermediários. O primeiro deles: o aluno
deverá ter cumprido pelo menos 20% dos
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A Pró-reitoria de Graduação tem divulgado informações-chave sobre determinados
aspectos das normas, com o objetivo de
alertar veteranos e calouros para mudanças
que visam melhorar a gestão do dia a dia
acadêmico. Um roteiro (FAQ) com perguntas
e respostas será publicado em breve na página Vida Acadêmica (https://ufmg.br/vidaacademica), hospedada no Portal UFMG.
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este primeiro período letivo de
2019, passam a vigorar as novas
Normas Gerais de Graduação da
UFMG. Resultado de amplos debates que
se estenderam por três anos, elas regulamentam e fornecem diretrizes para questões
relacionadas ao regime didático-científico
dos cursos de graduação, contribuindo,
assim, para o processo de flexibilização de
forma inovadora e estruturada.

Raio-X das mudanças
créditos quando completar 30% do tempo
máximo de integralização (TMI).

MATRÍCULA
1º

O segundo marco está localizado na
metade do TMI. A essa altura do curso, se
não tiver concluído 40% dos créditos, o
estudante será desligado.

2º

3º

4º

Estudantes têm vaga garantida nas atividades não integralizadas no período de menor ordem.
O estudante que integralizou todas as atividades do primeiro
e do segundo períodos, mais algumas relativas ao terceiro e
ao quarto períodos, tem vaga garantida no terceiro período,
sempre no turno de origem.

Essas regras valem apenas para estudantes que ingressarem a partir de 2019.
De acordo com Bruno Teixeira, a fixação de
marcos intermediários baseou-se em estudos
estatísticos. “Os dados mostram que grande parte dos desligamentos que ocorre ao
fim do tempo máximo de integralização já
pode ser prevista ao longo da trajetória do
estudante”, informa. “A criação dos novos
critérios para o desligamento propicia ao
estudante a oportunidade de, com base
nos marcos intermediários, fazer uma autoavaliação e assegurar o bom andamento
do curso.”

TRANCAMENTO
Trancamento total
Sem justificativa, até 30 dias após
o início do período letivo.

Sem justificativa, até 27/3.

2019

Com justificativa, até o
último dia letivo do período.

Com justificativa, até 30 dias
após ocorrência do fato gerador.

2020+

Trancamento parcial

Mudaram também as regras para o
desligamento provocado por assiduidade
insuficiente. Se até aqui o aluno era desligado quando era infrequente em todas as
atividades acadêmicas curriculares, agora
basta que não seja assíduo em mais de 50%
dos créditos em que estiver matriculado.
“As novas normas induzem à valorização da
assiduidade. Se não abandona a atividade,
ainda que seja reprovado, o estudante terá
nota que contribuirá para melhorar sua nota
semestral global (NSG).

2019

Nº máximo igual a metade
do nº de períodos do curso.
Ex.: curso de 9 períodos com
máximo de 5 trancamentos.

Limite máximo de 5 atividades
até o fim do curso, excluindo os
trancamentos realizados antes
de 2020.

2020+

EXAME ESPECIAL
Exame especial

Continua previsto o desligamento automático se o estudante não fizer a matrícula.
Ele também poderá ser desligado por rendimento insuficiente em três períodos letivos,
consecutivos ou não. Estudantes que ingressaram antes de 2019 serão avaliados com
base no Rendimento Semestral Global (RSG).

Nota igual ou maior que 60 no exame especial:
nota final da atividade é 60.
Nota menor que 60 no exame especial: nota final
será a maior na comparação entre a nota total
obtida no período letivo e a do exame especial.
Só poderá prestar o exame o aluno reprovado
com conceito E.

Nota final

60 = 60
ou mais

Exame especial
menos de

60 >

menos de

60 <

Nota final
nota
semestre

=

exame
especial

nota
semestre

=

nota
semestre

DESLIGAMENTO
17
16

O estudante que ingressar a partir de
2019 poderá ser desligado automaticamente se:
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1- ao completar 30% do Tempo Máximo de Integralização, o TMI, (por
exemplo, 6 períodos para cursos cujo
TMI seja de 17 períodos), o aluno que
não tiver cumprido 20% dos créditos
do total exigido para a integralização
do curso;

14
13
12

=

11
10
9

reprovação por assiduidade

8

50%

7

5

3- se exceder o TMI, ou seja, não
concluir o curso de duração padrão
de dez períodos em até 17 períodos;

3

30%

4

2
1

não reprovação por assiduidade
desligamento

6

2- ao ultrapassar a metade do TMI,
não tiver concluído 40% dos créditos;

40%

5- não fizer a matrícula;

20%

6- tiver rendimento insuficiente em três
períodos letivos, consecutivos ou não.

0

períodos
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4- não tiver assiduidade suficiente em mais da
metade dos créditos em que estiver matriculado no período letivo;

15

créditos/
tempo padrão

TMI
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PARKINSON AMENIZADO
Pesquisa da Faculdade de Medicina mostra que sintomas da doença
podem ser minimizados com estimulação de região cerebral

Karla Scarmigliat*

A

estimulação de um subgrupo de neurônios localizados na
superfície do cérebro, na região do córtex motor secundário,
ameniza sintomas da Doença de Parkinson. A descoberta
feita por pesquisadores da Faculdade de Medicina representa um
importante passo para o tratamento mais eficaz da doença, podendo resultar em melhorias na função motora e cognitiva.
O estudo foi publicado em fevereiro no Journal of Neuroscience,
periódico da Sociedade Americana de Neurociência. Os testes
foram feitos em camundongos com a doença, que tiveram áreas
específicas do cérebro estimuladas pela técnica Optogenética. “Com
ela, é possível modular apenas as células que estão ‘doentes’, por
meio do uso de luz e de procedimentos de engenharia genética”,
afirma o biomédico, neurocientista e residente de pós-doutorado
Luiz Alexandre Viana Magno, do Programa de Pós-graduação em
Medicina Molecular da Faculdade de Medicina.
Segundo o pesquisador, atualmente existem duas formas principais de tratar a Doença de Parkinson: medicamentos ou procedimento cirúrgico. A primeira modalidade deixa de fazer efeito após
alguns anos de uso. Assim, a alternativa para alguns pacientes que
não melhoram com o medicamento é a realização de um procedimento cirúrgico que emprega a estimulação elétrica para corrigir
as áreas cerebrais com atividade alterada.

Procedimentos
A técnica de estimulação cerebral batizada de optogenética foi
descrita recentemente por cientistas da Universidade de Stanford
(EUA) e usada pela primeira vez para fins terapêuticos, na América
Latina, no Laboratório de Medicina Molecular da Faculdade de
Medicina.
Para ativar os neurônios, foi realizado um procedimento cirúrgico nos camundongos, que se constitui de uma injeção cerebral
de um DNA que codifica a produção de opsinas. Essas proteínas,
quando estimuladas com luz, ativam os neurônios. Três semanas
depois, outro procedimento foi realizado para a implantação de
uma fibra ótica, que possibilita a liberação precisa de luz na região
cerebral indicada. Os padrões da fotoestimulação são controlados
por computador, o que propicia, em tempo real, a possibilidade de
eventuais reajustes.
“Observamos que o efeito terapêutico da optogenética é instantâneo. Na primeira sessão, os animais recuperavam ou pelo menos
melhoravam a sua atividade motora. Chegamos até mesmo a observar que o procedimento também proporcionou diminuição do déficit
de memória, algo que nenhum outro procedimento dessa
natureza foi capaz de conseguir”, avalia o pesquisador.
Carol Morena | Faculdade de Medicina

No entanto, o procedimento cirúrgico é de alto risco, pois impõe
a necessidade de implantar eletrodos em áreas profundas do cérebro
afetadas pela doença. Além disso, o emprego de corrente elétrica
não consegue direcionar os estímulos para células específicas, que
afetam todas as células próximas ao implante, mesmo as saudáveis.

Por isso, o objetivo da pesquisa foi investigar o potencial terapêutico da estimulação em regiões superficiais do cérebro, desde
que elas se conectassem com as áreas profundas disfuncionais.
“Descobrimos que a manipulação da atividade de áreas superficiais
é suficiente para provocar a melhora. Essa observação indica que
futuramente o procedimento cirúrgico será simplificado e diminurá
os riscos decorrentes da manipulação de áreas profundas do cérebro.
Além disso, nossa técnica só afeta o tipo de neurônio envolvido na
doença”, completa Alexandre Magno.

Transporte sem vírus
De acordo com Alexandre Magno, o desafio agora é
encontrar formas de transportar o DNA para o cérebro
sem a utilização de vírus, uma vez que esses organismos
podem sofrer mutações e causar doenças. “Esperamos
que, nos próximos cinco anos, surjam alternativas para essa
limitação, para que o processo chegue com segurança aos
pacientes com Parkinson”, antevê.
Magno ressalta que a pesquisa é um ponto de partida
para outros estudos. “Pode ser que a gente consiga encontrar outras áreas cerebrais, também localizadas na superfície do cérebro, que, quando estimuladas, proporcionem
benefícios terapêuticos ainda maiores do que aqueles que
nós observamos até o momento”, antecipa o pesquisador.
*Jornalista da Faculdade de Medicina

Magno: manipulação de áreas superficiais já é suficiente para provocar avanços

6

11.3.2019

[Matéria publicada no Portal UFMG, em 22/2/2019]

Boletim UFMG

Acontece

direito
Arquivo equipe

A Faculdade de Direito
da UFMG voltou a se
destacar na Philip C. Jessup
International Law Moot
Court Competition, maior
e mais antiga competição
internacional de direito do
mundo. Na etapa nacional,
realizada em Florianópolis,
de 20 a 23 de fevereiro,
equipe de quatro estudantes
ficou com o terceiro lugar.
Sofia Neto Oliveira, do 7º
período, foi escolhida a Gabriel Tonelli Pimenta, Sofia Neto Oliveira, Juliana de
melhor oradora. Quinze Carvalho Dias e Thiago Moreira Gonçalves
universidades brasileiras
participaram do certame. Além de Sofia, o time da UFMG reuniu Gabriel Tonelli Pimenta (6º
período), Juliana de Carvalho Dias (6º período) e Thiago Moreira Gonçalves (10º período).

metodologias de ensino
As implicações e os efeitos das tecnologias digitais nos processos de ensinoaprendizagem na educação superior serão
discutidos, de 2 a 5 de abril, no campus
Pampulha, no 4º Congresso de Inovação
e Metodologias de Ensino, que recebe
inscrições até 17 de março.
No evento, serão compartilhadas
práticas pedagógicas inovadoras com o
intuito de valorizar a produção educacional de docentes no ensino superior.
Podem participar docentes, estudantes e
egressos de cursos de graduação e pósgraduação, servidores técnico-administrativos de instituições de ensino superior e
demais interessados. Mais informações
podem ser obtidas no site do Congresso
(https://bit.ly/2T1X7lY) e pelos telefones
(31) 3409-4051 e 3409-6451.

academia jovem
O professor Alexander Birbrair, 32 anos,
do Departamento de Patologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), foi eleito
membro da Global Young Academy (GYA),
juntamente com outros 42 pesquisadores
de diversos países. Apenas ele e a pesquisadora Fernanda Werneck, do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA), representam o Brasil nesta eleição
da GYA, cujo mandato de cinco anos terá
início em maio.
Os jovens cientistas são escolhidos
entre candidatos com até 40 anos que
apresentem “excelente histórico como
cientista de sucesso e seu compromisso
em aplicar a ciência em benefício da sociedade”, conforme descreveu a carta de
aceite enviada pela Academia ao professor.
O objetivo da GYA, segundo Birbrair,
“é reunir líderes cientistas de todos os
continentes, para que, em colaboração
internacional, contribuam para a formulação de políticas públicas com base em
evidências científicas”. Outro foco é o
estímulo à divulgação da ciência e à experiência com gestão de pessoas.
Alexander Birbrair é professor do ICB
desde 2016. Ele lidera grupo de pesquisa
que trabalha na compreensão de como os
componentes celulares de diferentes tecidos funcionam e controlam a progressão
de doenças.
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A competição anual simula um caso fictício preparado por especialistas para a Corte
da Haia, envolvendo diferentes ramos do Direito Internacional. A crescente e destacada
participação da UFMG em competições internacionais pode ser atestada pelo número de
diferentes simulações para as quais envia delegações.

análise de experimentos
A Escola de Veterinária vai promover, de 18 a 29 de março, o curso Análise de delineamentos experimentais com o software R, com 40 horas-aula. O objetivo é introduzir conceitos
e sintaxe da linguagem de programação R e sua utilização para análise de experimentos.
O conteúdo do curso contempla Básico R (R Sintaxe, operadores e funções, estruturas
de dados, importação e manipulação de dados, instalação e utilização de pacotes em R),
análise de delineamento experimentais (DIC, DBC, QL, Fatorial e parcela subdividida), análise
de pressupostos estatísticos, teste de médias e visualização gráfica de dados (básico). As
inscrições devem ser feitas pela internet: https://bit.ly/2Nc1s0s.

urbanismo
A organização da quarta edição do Seminário Urbanismo e Urbanistas no Brasil recebe
propostas de trabalhos até 1º de abril. O tema central do evento, que será realizado de
4 a 6 de setembro, é a formação do urbanismo e dos profissionais da área, com foco em
ideias, práticas e instituições.
Segundo os organizadores, a iniciativa tem o objetivo de contribuir para a compreensão
sobre a formação do urbanismo no Brasil como campo interdisciplinar e como saber que articula
áreas como arquitetura, engenharia, geografia, sociologia e economia. A ideia de formação está
relacionada à constituição do urbanismo e do planejamento urbano como campo de conhecimento e profissão.Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail ivsuub.bh@gmail.com.

internacionalização
A Pró-reitoria de Pós-graduação (PRPG) receberá, até 15 de abril, as inscrições de candidatos às bolsas referentes ao Programa Institucional de Internacionalização (PrInt), da Capes.
A UFMG vai dispor de cerca de R$ 55 milhões, em quatro anos, para enviar professores e
doutorandos ao exterior e receber professores e pesquisadores estrangeiros.
Na UFMG, 57 dos 67 programas de pós-graduação elegíveis (com doutorado e notas de
4 a 7) participam do PrInt. Eles integram 28 projetos associados a quatro grandes desafios
contemporâneos: Sustentabilidade, manejo de risco e governança; Novas tecnologias e
fronteiras da ciência; Saúde e bem-estar; Direitos humanos.
Há quatro editais para os programas Doutorado Sanduíche no Exterior, Professor Visitante no Exterior, Doutor com Experiência no Exterior e Pesquisador Visitante do Exterior, que
podem ser vistos na página da PRPG: www.ufmg.br/prpg/chamadas-internas-capesprint/.
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Imagem extraída do livro Vistas e costumes da cidade e
arredores do Rio de Janeiro em 1819-1820

O rastro dos
DEGREDADOS
Em dissertação, historiadora revela experiências de
negros expulsos do Brasil Colônia pela Inquisição
Matheus Espíndola
Escravos condenados às galés retratados pelo tenente Henry Chamberlain

O

tribunal da Inquisição surgiu na Idade Média para combater a propagação do culto a seitas religiosas na Europa. A
partir do século 16, em Portugal, o regime forçou judeus e
muçulmanos a se converterem ao catolicismo – prendendo, torturando ou exilando os considerados hereges, segundo julgamento
da Igreja Católica.

“O que poucos sabem é que a Inquisição mantinha ‘fiscais’ nas
colônias, responsáveis por denunciar ao Tribunal do Santo Ofício
a prática de rituais religiosos e de mediação com o sobrenatural,
como os de matriz africana, professados por negros escravizados
ou alforriados”, afirma a historiadora Thaís Tanure de Oliveira Costa,
que rastreou a trajetória de negros degredados das colônias portuguesas. O destino dos condenados eram regiões fronteiriças de
Portugal ou o trabalho forçado nas galés – barcos a remo usados
na defesa do território.
O degredo para um lugar isolado era considerado uma pena
duríssima, como ressalta Thaís Tanure. “Especialmente para os povos centro-africanos, o conceito de liberdade era muito ligado ao
pertencimento, que envolvia, inclusive, o culto à ancestralidade”,
afirma Thaís, autora de dissertação defendida em outubro de 2018
no Programa de Pós-graduação em História da UFMG.
A pesquisadora inventariou 59 processos, localizados em arquivos portugueses como o Nacional da Torre do Tombo, o Histórico
Ultramarino, o Central da Marinha de Lisboa e a Biblioteca Nacional.

Desarticulação
Entre os personagens cujas trajetórias foram exploradas no trabalho, destacam-se os curandeiros Luzia Pinta, angolana escravizada
e enviada para Sabará, e Domingos Álvares, beninense que viveu
no Rio de Janeiro. Acusados de “superstição e pacto com o diabo”,
ambos foram condenados, em 1744, a cumprir quatro anos de
degredo em Castro Marim, no extremo sul de Portugal.

EXPEDIENTE

De acordo com a historiadora, Luzia e Domingos seguiram professando sua fé e promovendo rituais de cura em muitas cidades
portuguesas, onde também foram perseguidos. “Mas, sem suas
congregações, eles não puderam mais realizar seus ritos da mesma
forma que faziam no Brasil, o que mostra o potencial do degredo
de desarticular comunidades africanas”, observa Thaís.

8

Contradições
Como emblemáticos das contradições inerentes à pena de
degredo, a autora menciona os casos de José Sérvulo e Francisco
da Costa. O primeiro, desejoso de voltar para Portugal, onde tinha
família, forçou a própria condenação ao adorar o diabo em frente
a uma igreja em Olinda, no ano de 1595. Já no século 18, Francisco
furtou premeditadamente uma hóstia consagrada em Belém, com
o intuito de ser julgado pela Inquisição e se livrar do cativeiro. “É
provável que a concepção de liberdade desses indivíduos fosse
próxima da que temos hoje. Eles conheciam o dispositivo penal e
agiram estrategicamente”, comenta a autora.
A extradição para a Europa também desagradava os proprietários, pois gerava prejuízos econômicos. “Encontrei seis cartas de
senhores pedindo ressarcimento ao Santo Ofício”, relata Thaís, acrescentando que, naquele contexto, o amo era obrigado legalmente a
arcar com os custos processuais e o sustento do cativo. “Do ponto
de vista do Estado, o valor econômico, muitas vezes, foi preterido em
favor de uma ‘purificação da sociedade’. Mas a Inquisição também
tentou conciliar a penalização com o escravismo, perdoando alguns
escravizados a pedido de seus senhores”, argumenta.
Para a historiadora, o regime da Inquisição deixou ecos que
ainda repercutem nas esferas jurídica e social. “A sociedade ainda
hoje busca se purificar socialmente excluindo quem é diferente”,
ressalta. O trabalho, em seu entendimento, desperta reflexão sobre
a resistência à marginalização. “Hoje, prevalecem outras formas de
exclusão social dos afrodescendentes. As religiões de matriz negra
ainda são apedrejadas no imaginário do povo. A violência policial
contra os negros, embora não legitimada pela lei, é, de certa forma,
aceita. O racismo institucionalizado persiste no Brasil por causa
desses ecos”, avalia a autora.
Dissertação: “Nas terras remotas o diabo anda solto”: degredo,
Inquisição e escravidão no mundo atlântico português (séculos XVI a XVIII)
Autora: Thaís Tanure de Oliveira Costa
Orientadora: Adriana Romeiro
Defendida em 30 de outubro de 2018, no Programa de
Pós-graduação em História da UFMG
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