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CÂNCER E BIOMATERIAIS:
NOVAS ROTAS

Pesquisas em andamento no
ICB e na Escola de Engenharia
buscam novas formas de combater tumores cancerígenos e
de desenvolver biomateriais
à base de magnésio. Cada
estudo recebeu R$ 100 mil
do Instituto Serrapilheira para
comprovar suas hipóteses e
agora concorre a um financiamento de R$ 1 milhão oferecido pela mesma instituição.

Arquivo Alexander Birbrair
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Equipe da UFMG prepara-se
para escavar tumbas no Egito
Página 3

Ilustração esquemática mostra a
complexidade do microambiente tumoral
que, além das células cancerosas, possui
vasos sanguíneos, nervos e células a eles
associadas

Opinião

SAUDADE de TUDO
Léo Rodrigues*

C

omo repórter de um veículo da
imprensa nacional, recebi, no ano
passado, um e-mail do Centro de Comunicação da UFMG sugerindo a divulgação
das atividades de comemoração dos 90 anos
da instituição. A mensagem trazia um link
para um hotsite, no qual estavam reunidos
materiais preparados por ocasião da ilustre
data. Nesse site, era possível assistir a gravações com depoimentos de ex-professores
cujas trajetórias se confundem com a história
dessa relevante universidade pública brasileira. Finalmente, ao apertar despretensiosamente o play no primeiro vídeo, deparei-me
com o Dr. Edgard Carvalho Silva, a quem me
refiro como vovô.
“Se eu for falar com liberdade, tenho saudade de tudo.” A frase formulada por vovô
para encerrar aquele depoimento martelou
a minha cabeça por um bom tempo como
se fosse de minha autoria. Por oito anos, a
UFMG fez parte de minha vida. Formei-me
comunicador social com habilitações em
Jornalismo e em Radialismo. Lembro-me das
aulas conduzidas por professores excepcionais, das confraternizações com os colegas,
dos estágios realizados em assessorias de
comunicação da própria Universidade, do
intercâmbio que pude realizar por um semestre no exterior, da militância no movimento
estudantil.
Assim como vovô, eu também tenho saudade de tudo, ou melhor, quase como ele,
porque preciso reconhecer que me seriam
necessárias mais umas boas décadas vivendo
o dia a dia da instituição para ser capaz de
alcançar a dimensão do seu sentimento. Dr.
Edgard formou-se na Faculdade de Odontologia quando a UFMG ainda era UMG. A
federalização veio anos depois, e, já sob a
nova sigla, concluiu sua tese de doutorado
e lecionou por 35 anos alcançando o título
de professor emérito. Quando eu nasci,
em 1986, vovô era diretor da Faculdade de
Odontologia da UFMG. “Nunca tirei o pé de

Belo Horizonte para estudar a especialidade
que escolhi”, destaca ele no vídeo gravado
para os 90 anos da Universidade.
Vovô se foi aos 95 anos no último dia
19. Foi-se deixando uma saudosa vovó Marina, poeticamente no mesmo dia em que
completou com ela 67 anos de casados.
Foi-se deixando emocionados nove filhos,
19 netos e 10 bisnetos. Mas também se foi
deixando para todos nós as lembranças de
um típico mineiro contador de “causos”.
Típico por um lado e peculiar por outro,
porque nas suas histórias a protagonista é
quase sempre a odontologia, que despertou
nele uma paixão inigualável.
Também nesses “causos”, revelava-se
um homem simples, que, embora recebesse
com gratidão todos os títulos e honrarias
que lhe eram oferecidos Brasil afora, falava
pouco ou nada dessas conquistas. O foco
de suas histórias residia nas relações humanas, na gente que vinha de longe em busca
de esperança, nas cirurgias complexas que
devolviam saúde aos pacientes, nos alunos
que lhe demonstravam afeto, nos professores que lhe abriram as portas em sua
jornada. Considerava-se um felizardo por
ter atuado com sucesso repetidamente em
casos raríssimos.
Vovô nasceu em Prados, um pequeno
município nas Minas Gerais que esconde
belezas do ciclo do ouro e que todos nós,
filhos e netos, aprendemos a amar. Segundo
ele mesmo contava, escolheu sua profissão
a contragosto da família e desembarcou
em Belo Horizonte sem muito apoio. Na
época, diante das intempéries relacionadas
com a saúde bucal, recorria-se aos dentistas
práticos, que atuavam sem qualquer formação acadêmica. Visionário, vovô percebeu
que era questão de tempo até a atividade
ganhar o devido reconhecimento. E acabou
tornando-se um destacado especialista
em cirurgia bucomaxilofacial, que trata de
determinados defeitos e deformidades na

face, de nascença ou causadas por doenças
e traumatismos. Incluem-se aí implantes
dentários, remoção de tumores faciais e
correção de fraturas. Como jornalista, não
sei explicar em detalhes os significados de
certas expressões, mas cresci acostumado
a ouvir vovô falar em “dentes inclusos” ou
“lesões peripicais”.
Além dos muros da UFMG, vovô também
abriu caminhos. Criou e presidiu o Conselho
Regional de Odontologia de Minas Gerais
(CRO-MG) e dirigiu a Associação Brasileira de
Odontologia (ABO). Trabalhou até mais de
90 anos. Com quase 80, foi ele quem extraiu
dois dos meus quatro sisos. Em momento
algum da vida, pensou que já sabia o suficiente. Em sua casa, estava constantemente
dentro do seu escritório em meio aos livros,
fazendo o que mais lhe dava prazer: estudar.
De vez em quando, um neto era convidado a
ver slides fotográficos projetados na parede:
imagens de pacientes com suas bocas abertas que ele apreciava como obras de arte.
O curioso é que, até recentemente, vovô
nunca havia escrito um livro, embora tenha
assinado diversos capítulos em obras importantes de outros dentistas. Boa parte de seu
conhecimento foi disseminada somente pela
oralidade na UFMG e em outras instituições
onde lecionou ou proferiu palestras. Seu
primeiro e único livro, Obstinação e sonho,
saiu apenas há alguns meses, como um
presente de aniversário especial no dia 24
de abril, quando completou 95 anos. Não é
um livro científico, é um livro de memórias,
mas – não poderia ser diferente – a odontologia é protagonista. Vovô escolheu tudo:
o título, o tamanho da fonte, até a capa,
onde exigiu uma foto em que vovó Marina
estivesse presente. Cada página de leitura
deixa, para seus familiares, uma certeza: a
saudade de tudo!
*Jornalista formado pela UFMG e neto do
professor Edgard Carvalho Silva

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.
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Acervo do Projeto Amenenhet

Em campo, no EGITO
Projeto coordenado na UFMG inicia em janeiro
escavação de tumbas na região de Luxor; missão
inclui iniciativas de caráter antropológico e cultural
Itamar Rigueira Jr.

D

urante 50 dias, a partir de 10 de janeiro de 2019, equipe
de projeto coordenado na UFMG trabalhará na primeira
fase das escavações da Tumba Tebana 123 (TT 123), na
Necrópole de Luxor, no Egito. Os arqueólogos vão explorar a sala
anexa à câmara funerária, que tem cerca de 12 metros quadrados
e pé direito de 5 metros. A sala será usada para acondicionamento
e análise de material, que não pode deixar a Necrópole.
A expectativa dos pesquisadores é muito positiva: um primeiro
esforço de limpeza da tumba revelou pedaços de sarcófagos e
múmias e uma estátua que indica grande probabilidade de que a
TT 123 esteja bem preservada.
O projeto de escavação, restauração e conservação das Tumbas
Tebanas 123 e 368, na margem oeste do Nilo – chamado de Projeto
Amenenhet, em referência ao proprietário da TT 123 –, integra o
Programa Arqueológico Brasileiro no Egito (Bape, na sigla em inglês), criado em 2015 na Universidade Federal de Sergipe. No ano
seguinte, o projeto foi aprovado pelo Ministério das Antiguidades
egípcio e, no ano passado, foi trazido para a UFMG pelo professor
José Roberto Pellini, que passou a integrar o Departamento de
Antropologia e Arqueologia da Fafich.
“Trata-se de tumbas ainda inéditas e de grande potencial arqueológico. Já encontramos relevos e inscrições de boa qualidade
e cenas raras ou mesmo inéditas”, explica o coordenador, que trabalha com arqueólogos egípcios e pesquisadores da Universidade
Nacional de Córdoba, na Argentina. As múmias serão estudadas
por antropólogas forenses da Corte de Haia.

Tumba clássica
A Tumba Tebana 123 é de Amenenhet, sacerdote que ocupava
diversos cargos, entre os quais o de contador de pães, que eram
distribuídos como parte dos salários no Egito Antigo. O nobre serviu
ao faraó Thutmosis III, da 18ª Dinastia, por volta de 1800 antes de
Cristo. Em formato de T, a tumba tem 25 x 3 metros de frente e um
corredor principal de 50 x 3 metros. Segundo José Roberto Pellini,
trata-se de uma tumba clássica da 18ª Dinastia, que tem a estátua
do morto no final do corredor e salas que reúnem seus bens.
Na segunda etapa de escavações, em 2020, os arqueólogos vão
explorar a câmara funerária. “Não temos ideia do que vamos encontrar, não há como saber ainda se ela está intacta ou foi usurpada”,
diz o coordenador. A tumba conta com dois poços funerários, um
no interior e o outro na parte externa. “Ainda não mexemos nesse
segundo poço, que pode ser um ambiente de consagração”, supõe
o arqueólogo.
Quanto à TT 368 – que abriga Amenhotep, chamado Huy, superintendente do ateliê de escultura do faraó –, seu estilo e decoração
sugerem que tenha sido construída na época de Ramsés II, na 19ª
Dinastia. Ela parece ter um quarto da área de TT 123, com a qual
se conecta, e corre risco de ruir, razão pela qual só poderá ser escavada depois de passar por serviços de estabilização da estrutura.
“O retorno esperado da 368 é diferente, porque há indícios de que
ela foi habitada no século 16”, salienta Pellini.
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Corredor principal da TT 123: tumbas inéditas e de grande potencial

Narrativas alternativas
José Roberto Pellini é, segundo ele próprio, um dos poucos
egiptólogos a denunciar e questionar a retirada da população local
em nome do turismo e da valorização exclusiva do Egito faraônico.
Essa preocupação é uma das inspirações para a vertente antropológica do Projeto Amenenhet, que conta com a participação dos
pesquisadores de Córdoba e do antropólogo Rogério do Pateo, da
UFMG. Essa parte do projeto, que já gerou artigos e apresentações
em congressos internacionais, aborda o misticismo islâmico moderno e o uso dos sítios arqueológicos em práticas consideradas
não ortodoxas da religião muçulmana, como a visita às tumbas e
outros locais em busca de bênçãos. As pesquisas também tratam de
crenças relacionadas à presença de espíritos e entidades nos sítios
e do uso de alucinógenos, no passado e no presente.
Ainda como forma de interação com as comunidades de Luxor,
o Projeto Amenenhet trabalha no desenvolvimento de narrativas alternativas ao discurso acadêmico. “Queremos explorar novos modos
de formar e disseminar o conhecimento. Artistas de diversas partes
do Egito têm sido convidados a interpretar as tumbas e a paisagem
do entorno, por meio de música, pintura e performances”, explica
José Roberto Pellini. Também estão sendo produzidos vídeos em
360 graus que servirão não apenas aos pesquisadores impedidos,
por ora, de compor a equipe de campo, mas também à divulgação
para o público em geral. Segundo o coordenador, a utilização de
realidade virtual é inédita em projetos do gênero.
O projeto arqueológico coordenado pela UFMG – que já conta
com apoio logístico e institucional da Administração Central e pleiteia recursos da Fapemig e do CNPq – constitui a primeira missão
brasileira no Egito. “O Bape e o Projeto Amenenhet demonstram a
maturidade e a qualidade teórica e metodológica da arqueologia
brasileira, que começa a se destacar em ambiente dominado há
séculos por nações hegemônicas”, afirma José Roberto Pellini. Outras
informações estão na página do Bape no Facebook (https://www.
facebook.com/Bapearqueologia/?rc=p).
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LIBERDADE para INOVAR
Pesquisas da UFMG são financiadas pelo Instituto Serrapilheira
Ana Rita Araújo

A

agilidade na compra de insumos e a liberdade para contratar serviços – como testes em laboratórios internacionais
ou a montagem de uma máquina – às vezes podem fazer
mais diferença em uma pesquisa do que a quantidade de recursos
disponíveis, avaliam dois professores da UFMG contemplados no
primeiro edital de fomento do Instituto Serrapilheira, com outros
63 pesquisadores de todo o país.
Alexander Birbrair, do Departamento de Patologia do Instituto
de Ciências Biológicas (ICB), e Roberto Figueiredo, do Departamento
de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola de Engenharia,
passaram o último ano aplicando em suas pesquisas os recursos
recebidos na primeira fase do edital – R$ 100 mil cada – e agora
concorrem a nova seleção, que vai determinar quais desses projetos
poderão receber até R$ 1 milhão.
Ambos conseguiram, na etapa inicial dos seus projetos, confirmar as hipóteses apresentadas como justificativas para concorrer ao
financiamento – respectivamente, novas formas de lidar com tumores
cancerígenos e desenvolvimento de biomateriais à base de magnésio.
A solução para os experimentos com liga de magnésio pôde
ser alcançada porque Figueiredo utilizou parte dos R$ 100 mil na
construção de uma máquina nos moldes de uma existente em um

laboratório na Áustria. “Se fôssemos comprar pronta, custaria mais
de cem mil dólares, sem contar a taxa de importação. Embora seu
princípio seja relativamente simples, ela só é fabricada na Áustria e
no Japão”, conta Figueiredo.
Alexander Birbrair também elogia o modelo de financiamento
adotado pelo Instituto, em que os pesquisadores precisam mostrar
resultados e têm autonomia para aplicar os recursos. “É muito bom
saber que o Serrapilheira considera a ciência como um investimento
no futuro do nosso país e não um gasto”, avalia o professor do ICB,
que tem aplicado os valores na compra de equipamentos e reagentes.

O Instituto
Sediado no Rio de Janeiro, o Serrapilheira (https://serrapilheira.org/)
é instituição privada organizada sob a forma de associação civil e sem
fins lucrativos. Opera com recursos oriundos de fundo patrimonial
constituído por doação de Branca e João Moreira Salles, no valor de
R$ 350 milhões. A instituição propõe atuar de forma complementar
às agências de fomento dos governos federal e estaduais no estímulo
a grupos de pesquisa e encorajar grupos jovens, ousados e criativos a
desenvolver investigação de ponta. O Serrapilheira nasceu em 2014
e foi oficialmente lançado em março de 2017.

MAPEAMENTO BIOLÓGICO

U

m mapa microscópico do microambiente tecidual de tumores está
revelando elementos que ampliam
as possibilidades de tratar o câncer. O estudo, conduzido pelo professor do ICB Alexander Birbrair, descobriu que, no ambiente
tumoral, os nervos sensoriais têm funções
totalmente diferentes do conhecido papel de
conduzir ao cérebro mensagens como dor,
pressão e temperatura. “Percebemos que
essas inervações não são apenas trilhos, mas
exercem papel fundamental no começo e na
progressão do câncer, bem como na formação de metástase ou no espalhamento das
células cancerígenas”, explica o pesquisador.
O novo conceito sobre as inervações está
em sintonia com a descoberta, relativamente
recente, de que o tumor é muito mais complexo do que parecia, já que apenas cerca de 50%
de seus componentes são células cancerígenas.
No mesmo ambiente, há também células do
sistema imune, como os linfócitos, células dendríticas, vasos sanguíneos e inervações, o que
oferece vasto campo para outras formas de
tratamento, diferentes da tradicional estratégia
de eliminar as células de câncer.
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Birbrair explica que, nos últimos
50 anos, as principais formas de
tratamento baseiam-se em drogas
que matam as células cancerígenas,
como quimioterapia e radioterapia.
O problema é que essa estratégia
afeta também outras partes do
corpo, acarretando diversos efeitos
colaterais e até mesmo a morte de
pacientes.

Foca Lisboa | UFMG

Estudo do ICB abre novos caminhos para combater o câncer

Novos alvos
Todo o trabalho tem por base
o conhecimento minucioso do
microambiente dos tecidos e da
relação deles com as células que
os compõem. “Por meio da fluorescência, podemos visualizar cada
componente do tecido dentro do
animal vivo e entender como eles
se comportam. Também podemos
desativar geneticamente uma célula, em um determinado tecido,
em um momento específico, para
entender o papel daquela célula e
ver como o ambiente funciona sem
ela”, relata Birbrair.
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Birbrair: inervações influenciam na progressão do tumor
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Desse mapeamento, estão surgindo
informações novas e surpreendentes, como
a existência de vários tipos de inervações no
tecido tumoral. O maior alvo da equipe tem
sido o sistema nervoso periférico, mais especificamente as chamadas células de Shwann,
que abraçam e protegem os nervos.. “Descobrimos que, dentro do tumor, as células de
Shwann não estão associadas a inervações;
elas desgrudam dos nervos e migram para
os vasos sanguíneos, de onde tentam com-

bater o tumor”, conta o pesquisador, que
vislumbra a possibilidade de utilizar esse
mecanismo no tratamento de câncer.
“Se tirarmos um tipo de enervação, só
de dentro do tumor, o que acontece? Será
que um bloqueio ou ativação dos sinais
elétricos nas inervações conseguiria parar o
crescimento do tumor?”, questiona Birbrair.
Ele acredita que, após entender a função
de cada componente do tecido tumoral,
será possível desenhar drogas farmacoló-

gicas capazes de executar esse bloqueio
do crescimento tumoral. A pesquisa tem,
portanto, dois objetivos principais: identificar os mecanismos por meio dos quais o
crescimento do tumor é regulado pelo sistema nervoso periférico e criar maneiras de
manipulá-lo para inibir o desenvolvimento
tumoral. Os experimentos têm sido feitos
com modelos animais, células em cultura
e biópsias de humanos.

Sob PRESSÃO
Equipe da Engenharia desenvolve máquina que funde partículas
de magnésio a outros materiais em temperatura ambiente

Metal biocompatível e biodegradável, o
magnésio pode ser utilizado em implantes
temporários como pinos em fraturas e stents
em artérias, pois se degrada e é absorvido
pelo corpo, sem que haja necessidade de
nova cirurgia para retirar a peça. Sua associação com outros materiais possibilita
vislumbrar, por exemplo, a produção de
implantes que liberam fármacos durante a
sua degradação. “As técnicas tradicionais,
em que é preciso derreter o metal para
misturá-lo, não podem ser utilizadas em
todos os materiais, daí a vantagem de se
empregar a técnica de autossoldagem, ou
selfwelding, na temperatura ambiente”,
explica o pesquisador.
Figueiredo também tem buscado formas
de controlar o tempo de degradação do
magnésio. “Acreditamos que é possível juntar a ele alguma substância que atrase esse
processo de corrosão, até termos certeza de
que já cumpriu sua função no organismo”,
informa o pesquisador, ressalvando que
ainda não se pensa em desenvolvimento
de fármacos específicos. “O plano é propor
aplicações específicas nos próximos anos, em
colaboração com pesquisadoras das áreas de
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ciências biológicas e de biomateriais, já que agora sabemos
como fazer a mistura”, diz.

Júlia Duarte | UFMG

O

desafio de desenvolver nova geração
de compósitos à base de magnésio,
leves, resistentes e biodegradáveis,
foi enfrentado no último ano pelo professor
Roberto Figueiredo, do Departamento de
Engenharia Metalúrgica e de Materiais da
Escola de Engenharia. O pesquisador e sua
equipe comprovaram que é possível fundir,
em temperatura ambiente, partículas de
magnésio a outros materiais, utilizando
uma técnica de prensagem, ou torção sob
alta pressão, especialmente adequada para
o trabalho com materiais que não podem
ser aquecidos.

Prensa que torce
A máquina utilizada nos
experimentos – desenvolvida
sob orientação do professor –
é uma prensa capaz de torcer
o material, na qual partículas
de metais se deformam e se
unem, em temperatura ambiente. “O que fazemos é a
união em estado sólido, ou
seja, conseguimos deformar
plasticamente metais sob alta
pressão, para quebrar as camadas de óxidos superficiais
das partículas e fazer com que
elas se unam”, explica Roberto
Figueiredo. O equipamento
é capaz de gerar pressões da
ordem de oito gigapascal (8
GPa), considerada muito alta.

Figueiredo: técnica de prensagem e torção de magnésio

Durante o processamento, o arranjo cristalino dos átomos na estrutura do material
sofre elevada deformação, e isso leva a um
refino dos grãos até a escala submicrométrica (na ordem de 100 a 500 nanômetros).
“O resultado são propriedades muito interessantes”, comenta Figueiredo. “Além de
misturar materiais diferentes, ainda temos
conseguido fazer o material final ter estrutura com elevada resistência, capacidade de
deformação superplástica e, aparentemente,
maior resistência à corrosão.”
Engenheiro mecânico, Roberto Figueiredo sempre trabalhou na área de conformações de materiais metálicos, observando
como determinados processamentos – aquecer, prensar e torcer – afetam a microestru-
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tura dos materiais e como isso se reflete em
propriedades. “Desde o doutorado, tenho
como foco o magnésio, material mais leve,
que pode ser utilizado para dispositivos
portáteis, peças de automóveis e aviões e
em implantes temporários no corpo humano”, conta.
Para o edital do Instituto Serrapilheira,
Figueiredo apresentou projeto que considera
inovador, já que não há outros grupos de
pesquisa no Brasil e no exterior trabalhando
no uso da técnica de prensagem e torção
para produzir compósitos com magnésio. A
pesquisa é feita com três alunos de pós-graduação e em colaboração com instituições
do exterior para preparação de amostras.
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Em EVOLUÇÃO
Números do Enade 2017 indicam melhor desempenho geral da graduação da UFMG nos últimos anos

A

maioria dos cursos da UFMG avaliados pelo Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes (Enade) em 2014 e 2017
melhorou seus índices no ano passado, considerando-se
o Conceito Enade, que é resultado do desempenho dos alunos de
graduação na prova de questões de formação geral e de componentes específicos.
Vinte e cinco dos 44 cursos mereceram Conceito Enade Contínuo
mais alto em 2017. Os resultados foram divulgados neste mês pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep). No Conceito Enade Faixa, 22 cursos receberam 5 (conceito
máximo), frente aos 19 em 2014.
“A maior parte dos cursos avaliados nesse ciclo (85%) tem conceito 5 ou 4, valores que atestam a alta qualidade da graduação
da UFMG”, afirma a diretora de Avaliação Institucional, professora

Viviane Birchal. Foram avaliados, em 2017, 45 cursos, mas a Licenciatura em Letras/Inglês não havia sido incluída na edição de 2014.
De acordo com Viviane Birchal, o Conceito Faixa 3 indica qualidade satisfatória, e o Conceito 2 sugere necessidade de maior atenção
ao processo formativo. “Em todos os casos, porém, os resultados
do Enade devem subsidiar a reflexão dos colegiados e dos Núcleos
Docentes Estruturantes (NDEs)”, diz.
O Inep divulgou também o Índice de Diferença de Desempenho
(IDD), que espelha a comparação dos resultados do Enade, realizado
pelos concluintes dos cursos de graduação, com os resultados desses mesmos estudantes no Enem. Segundo a diretora de Avaliação
Institucional, instituições de intensa concorrência, como a UFMG,
cujos alunos ingressam com notas altas, tendem a obter IDD menor
que o Conceito Enade.

Lucas Braga | UFMG

CPC e IGC
O Inep vai divulgar, em novembro, o Conceito Preliminar de
Curso (CPC), que soma o Conceito Enade, o IDD e os resultados
da Avaliação do Corpo Docente e do Questionário do Estudante.
Também no próximo mês, será anunciado o Índice Geral de Cursos
(IGC), que alia a média dos CPCs aos conceitos da pós-graduação,
avaliada pela Capes. Desde 2007, quando o IGC começou a ser
calculado, a UFMG vem alcançando o conceito máximo, que é 5. A
Universidade também recebeu Conceito Institucional (CI) máximo,
igual a 5, no processo de recredenciamento realizado em 2017.
Mais informações sobre o Enade estão na página do Inep: https://bit.ly/2AqodZK/.
Oitenta e cinco por cento dos cursos avaliados têm conceito 5 ou 4

[Matéria publicada no Portal UFMG, em 19/10/2018]

Confiança e moderação na INTERNET
Quatro projetos da Ciência da Computação são contemplados por iniciativa da Google que
apoia pesquisadores da América Latina

Q

uatro projetos desenvolvidos por
professores e estudantes do Programa de Pós-graduação em Ciência da
Computação da UFMG foram contemplados pela Google, na edição 2018 do Latin
America Research Awards (Lara). Eles estão
entre os 26 escolhidos entre 300 inscritos
em todo o continente. Os responsáveis
receberão bolsas mensais durante um ano,
com possibilidade de prorrogação por mais
um ou dois anos.
Um dos projetos que receberá apoio é
Uma abordagem para medir confiança de
notícias, do doutorando Júlio César Soares
dos Reis, orientado pelo professor Fabrício
Benevenuto de Souza. Segundo Julio Reis, o
projeto está vinculado à iniciativa Eleições sem
fake, também do Departamento de Ciência
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da Computação (DCC), que monitora as
redes sociais em busca de transparência das
informações, com foco no período eleitoral.
O objetivo é criar uma pontuação que
oriente jornalistas e usuários em geral sobre
a confiabilidade das informações. “Essa pontuação é baseada em dados relacionados,
por exemplo, a publicações passadas de
determinado domínio nas redes”, explica o
pesquisador. “No caso dos jornalistas, esse
mecanismo poderá ser útil para indicar prioridades no processo de checagem.”

Conteúdo falso e ódio
Outra pesquisa selecionada pela Google
é Moderando conteúdo falso e de ódio
com contexto em redes sociais, realizada
pelo mestrando Manoel Horta Ribeiro,
29.10.2018

com orientação de Wagner Meira Júnior
e Virgílio Almeida. A ideia é desenvolver
modelo capaz de interpretar discursos nas
redes sociais com base em aspectos que
extrapolam o texto em si, como histórico do
usuário e presença do tema em conteúdo
falso e notícias em geral.
Os outros projetos da UFMG contemplados pela Google são Autenticação das
coisas: autenticação e controle de acesso
para todo o ciclo de vida de dispositivos inteligentes (de Antonio Lemos Maia Neto, doutorando, orientado por Leonardo Barbosa
e Oliveira) e DVFS inteligente: redução do
consumo de energia em programas que
executam em smartphones (de Júnio Cézar
Ribeiro da Silva, mestrando, orientado por
Fernando Quintão Pereira).
Boletim UFMG

comunicação
organizacional
De 7 a 9 de novembro, a UFMG vai
receber a quarta edição do Seminário Internacional de Comunicação Organizacional,
que comemora os 70 anos da Declaração
Universal de Direitos Humanos, documento
do qual o Brasil é signatário. De acordo
com os organizadores, “a recuperação desse evento histórico articulado à conjuntura
político-econômica e social do país impõe
reflexões sobre práticas comunicacionais
nas organizações que contribuem para a
promoção da dignidade humana e para o
amadurecimento da democracia”.
As inscrições seguem até o dia 6, pela
internet (https://bit.ly/2x1AWiu). Realizado por meio de parceria entre a UFMG e a
PUC Minas, o seminário será realizado no
Centro de Atividades Didáticas de Ciências
Humanas (CAD 2), campus Pampulha. A
programação inclui conferências, mesasredondas e grupos de trabalho. Mais
informações podem ser obtidas na página
do evento: https://sico2018.com/.

moodle no celular
Ferramenta de apoio às atividades
de educação a distância em cursos presenciais e semipresenciais da UFMG, o
Moodle agora pode ser acessado também por meio de dispositivos móveis.
O aplicativo está disponível para os sistemas Android (https://bit.ly/1r8eP0D)
e iOS (https://apple.co/2ekRvQW). As
instruções necessárias para configuração e utilização do aplicativo estão
publicadas no Catálogo de Serviços da
Diretoria de Tecnologia da Informação
em https://bit.ly/2PgWZNy.

Júlia Duarte | UFMG

Acontece

O aplicativo oficial do sistema, que é
hoje a principal plataforma de educação
a distância no mundo, foi desenvolvido
e é mantido pela Moodle HQ, empresa
sediada na Austrália. Alguns dos recursos oferecidos pelo aplicativo são
a possibilidade de fazer download do
conteúdo de cursos para navegação offline, de executar upload de imagens, áudio, vídeos
e outros arquivos, de receber notificações instantâneas de mensagens e outros eventos
e de fazer e visualizar notas dos cursos e turmas lançadas na plataforma.

comissões universitárias
A comunidade universitária vai eleger, em novembro, representantes para cinco instâncias: Conselho de Curadores, Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP), Comissão de Ética no Uso de Animais (Ceua) e Comissão Interna
de Supervisão (CIS).

minho e minas

As eleições ocorrerão no dia 28 de novembro, em todas as unidades administrativas e
acadêmicas da UFMG, das 9h às 17h. Excepcionalmente, no Hospital das Clínicas, também
haverá votação no dia 27 de novembro, das 6h30 às 19h30. Os resultados serão divulgados
no dia 30 de novembro, às 16h.

As relações existentes entre as artes,
a arquitetura e o patrimônio da região
Norte de Portugal (o Minho) e Minas Gerais
serão abordadas em conferência que será
realizada nos dias 9 e 10 de novembro na
Universidade Federal de São João del-Rei
(UFSJ). Organizado com apoio da UFSJ e
da UFMG, o evento inclui em sua programação conferências e visitas guiadas.

Estão abertas, até 1º de novembro, as inscrições de participantes veteranos para a
17ª Colônia de Férias do programa PET – Educação Física e Lazer, da Escola de Educação
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Para os novatos, o período de inscrições vai de
5 a 14 de novembro. As atividades serão realizadas de 28 de janeiro a 1º de fevereiro de
2019, no campus Pampulha e no Centro Esportivo Universitário (CEU).

Nesta primeira edição da Conferência
de pesquisas interdisciplinares em história
da arte, arquitetura e patrimônio: um
diálogo entre o Minho e Minas Gerais serão
discutidos temas alusivos a artistas, entalhadores, arquitetos e mestres de obras,
como Francisco de Lima Cerqueira, do
Norte português, que atuou na construção
de igrejas e outras edificações em Minas,
e Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho,
considerado o mestre do período rococó.
Os diálogos procuram evidenciar a relevância da preservação do patrimônio, incluindo
o casario tradicional remanescente. Inscrições devem ser feitas pelo e-mail conferencia.minho.minas@gmail.com. Mais
informações estão disponíveis na página
do evento: https://bit.ly/2SheY5g.
Boletim UFMG

colônia de férias

O evento é destinado a alunos, professores, servidores técnico-administrativos e funcionários terceirizados da UFMG, e também a seus filhos. A programação inclui jogos, brincadeiras
e atividades ao ar livre, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone
(31) 3409-7435 ou pelo e-mail pet.efelazer@gmail.com.

software premiado
Uma tecnologia inovadora para simulação de cenários para embasar decisões estratégicas
na área de mineração, desenvolvida pelo ex-aluno da UFMG Alexandre Marinho, conquistou
o primeiro lugar no Concurso de Desafios Técnicos e Soluções de Mineração MineTech deste
ano, realizado em Moscou, durante o 14º Fórum de Exploração e Mineração da Rússia,
Minex Russia 2018, no início de outubro.
Baseado em técnicas modernas de programação, o software SimSched combina uma
enorme quantidade de variáveis que vão desde aspectos geológicos até dados econômicos
e restrições legais, ambientais e sociais, que possibilita uma análise sofisticada de cenários
para a tomada de decisões na mineração. Alexandre Marinho é formado em matemática
computacional pela UFMG.
29.10.2018
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Nathalia Torres | Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana

Na MÚSICA, como
na LITERATURA
Sob inspiração de teorias da tradução, tese propõe
transcrição musical que respeite as relações
idiomáticas do instrumento de origem
Itamar Rigueira Jr.

Victor Melo Vale em ação: respeito às relações idiomático-discursivas

E

m épocas diferentes, autores como Walter Benjamin, Antoine
Berman e Paul Ricoeur publicaram textos importantes sobre a
teoria da tradução. Eles defenderam algo como uma essência
ética que deve tentar respeitar as relações entre forma e sentido
estabelecidas no texto de origem.
Em tese defendida em agosto deste ano, na Escola de Música,
Victor Melo Vale propõe que um raciocínio análogo se aplique à
transcrição musical. Segundo ele, a transcrição sempre foi pensada
sob o ponto de vista do instrumento de destino. “Em uma transposição para violão, a pergunta tem sido: como o violão melhor
reconhece ou mais se adapta a essa obra? Em meu trabalho, defendo
que a atividade transcricional deve respeitar as relações idiomáticodiscursivas em potência na obra a ser transcrita”, afirma Victor, que
é professor da Universidade Federal de Ouro Preto.
Violonista erudito, Victor Vale analisou obras de três compositores do período barroco e suas respectivas transcrições para violão
solo. Nas três sonatas e três partitas para violino solo de Johann
Sebastian Bach (1685-1750), ele concentra seu estudo nas diferentes
formas de produção sonora nos dois instrumentos. De acordo com
Victor, enquanto no violino uma passagem escalar em legato é geralmente executada por um movimento de arcada unidirecional, o
que propicia fluidez melódica, a técnica violonística tradicional prevê
articulação nota a nota, que soa muito menos fluida. “Nesse caso,
proponho explorar no violão, sobretudo, o recurso dos ligados de
mão esquerda com o mínimo possível de ataques de mão direita.
Esse procedimento elimina grande parte dos ruídos de ataque e
aproxima o violão das possibilidades do texto de origem”, explica
o pesquisador.

EXPEDIENTE

Em três sonatas para cravo do italiano Domenico Scarlatti (16851757), o objetivo de Victor Vale é que o violão possa receber ao
máximo os “expressivos recursos tessiturais e texturais” dos instrumentos de teclado. “Aqui, procuro manter todo o tecido polifônico
presente no texto original. Uso também o polegar da mão esquerda
para segurar as cordas no braço do instrumento: com esse dedo a
mais, a execução ganha mais alternativas”, revela o instrumentista,
que fez toda a sua formação acadêmica na UFMG.
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‘Scordatura’
O outro compositor tratado por Victor Vale em sua tese é o
alemão Sylvius Leopold Weiss (1687-1750). No seu Capriccio em ré
maior (peça mais livre, como uma fantasia ou um prelúdio), escrita
para alaúde barroco, o pesquisador propõe reafinar o violão. Ele
explica que o alaúde barroco tem 13 ordens, que são pares de cordas,
o que dá a esse instrumento extensão muito maior que a do violão.
“Proponho o processo da scordatura, no qual se altera a afinação
original do violão para aumentar as possibilidades de executar as
estruturas musicais originais. As novas combinações dos dedos no
braço do instrumento tornam mais fáceis as mudanças de acordes.
Algumas notas, que na afinação original são quase inexecutáveis,
podem agora ser executadas em cordas soltas”, diz Victor Vale, que
é influenciado também pelo Movimento de Interpretação Historicamente Informada, que prega princípios mais éticos e fidedignos
para a interpretação da música barroca.
De acordo com Victor Vale, a reflexão acerca de conceitos como
originalidade, idiomatismo, fruição e expressão revigora o debate
sobre a atividade de transcrição. Ele salienta que, enquanto o pensamento sobre a tradução ganha maior preocupação de cunho ético,
poético e reflexivo relacionada ao texto e à cultura de origem, os
estudos sobre a transcrição musical desenvolvem-se de forma mais
difusa. “A dicotomia traduttore/tradittore (tradutor/traidor) ainda se
perpetua na cultura musical e alimenta a visão da transcrição como
obra menor. A tentativa de incorporar ao violão as ‘estranhezas’
idiomáticas e o respeito ao discurso musical em potência no texto
de origem oferecem novas possibilidades ao repertório de recursos
e ferramentas técnico-expressivas desse instrumento”, conclui.

Tese: A tradutibilidade do sentido: o processo de transcrição musical
Autor: Victor Melo Vale
Orientador: Flavio Terrigno Barbeitas
Defesa em agosto de 2018, no Programa de Pós-graduação
em Música
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