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PORTA DE ENTRADA

Mostra das 
Profissões deve 
receber 40 mil 
estudantes no 
sábado
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No ar desde o último dia 6, novo portal potencializa a 
inserção da UFMG no mundo digital. O site reúne uma série 
de recursos que facilitam o acesso do usuário à imensa e 
complexa massa de informações produzida pela instituição.
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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 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. 

Carla Pedrosa*

Já aconselhava o mestre Yoda, em Star 
wars: “Faça ou não faça. Tentativas 
não existem”. De fato, para dar vida 

a projetos e sonhos, nem sempre é possível 
ensaiar. É preciso correr riscos, sair do senso 
comum, mesmo que o resultado desperte 
olhares à espreita de deslizes. Como, então, 
viabilizar o intento de contar, de maneira 
inovadora, a história das 25 bibliotecas da 
UFMG, em homenagem às nove décadas 
dessa importante Instituição? Tendo como 
guia o desejo de criar, liberta-se da neces-
sidade de narrar o passado de maneira 
nostálgica, com fotos em preto e branco e 
frases saudosistas. Esse tipo de alternativa 
tem seu espaço, mas o anseio de inovar 
impulsiona a ir além. 

Pois bem, a palavra universidade tem uma 
semelhança – que não é mera coincidência – 
com a palavra universo. O “universo” UFMG, 
que completou 90 voltas ao redor do sol neste 
ano, é, com a licença do uso da palavra de 
Douglas Adams, “grande. Grande mesmo. 
Não dá pra acreditar o quanto ele é desme-
suradamente, inconcebivelmente, estontean-
temente grande”. Dentro desse “universo”, 
há várias “galáxias” – unidades acadêmicas. 
Dentro delas, por sua vez, um sistema com 
uma variedade de “planetas do saber”. “Não 
entre em pânico.” Essa visão metafórica será 
explicada nos parágrafos a seguir. 

As bibliotecas do “universo” UFMG 
oferecem conhecimentos das mais diversas 
áreas do saber e tiveram diferentes origens, 
de acordo com a história da “galáxia aca-
dêmica” na qual se inserem. Além disso, 
apesar de elas reunirem produtos e serviços 
em comum – normatizados pelo Sistema 
de Bibliotecas ao qual se integram –, cada 
uma tem um acervo diferenciado, não só 
em termos de conteúdo, mas também de 

PERcURsOs e tripulantes
de uma JORNADA criativa

financeiro das galáxias, adaptação do título 
de um dos livros de Douglas Adams: O guia 
do mochileiro das galáxias. Esses nomes 
foram inseridos em peças gráficas circulares 
– em referência ao formato dos “planetas” 
– e afixados nas laterais dos painéis das 
respectivas bibliotecas.

Além do processo criativo, também 
compuseram a viagem interplanetária pro-
cessos burocráticos – orçamentos, compras, 
planejamento –, alguns percalços e o famoso 
“colocar a mão na massa” para dar forma 
às ideias. A cada etapa dessa viagem, novos 
tripulantes embarcavam para torná-la mais 
suave e agradável e para viabilizar a chegada 
ao “destino final”. Compuseram a tripulação 
gestores, bibliotecários, jornalistas, desig-
ners, funcionários do setor de serviços gerais, 
pessoas responsáveis pelos setores admi-
nistrativos, uma infinidade de integrantes.  
Cada um teve papel importantíssimo, sem 
o qual não seria possível partir para a etapa 
seguinte e finalizar a trajetória. 

Felizmente, o “universo” UFMG é habi-
tado, e os seus habitantes, mesmo que por 
meio de um trabalho silencioso, somam seus 
esforços ao de outros tantos, possibilitando 
a preservação de tudo o que faz parte da 
história do “grande, estonteantemente 
grande” Universo. E o trabalho em equipe 
desses habitantes nos lembra da seguinte 
constatação: mais importante do que o 
destino final – resultado de um projeto, 
de uma tarefa, do que quer que seja – é a 
travessia, feita por seres humanos comuns, 
mas que, unidos em um mesmo propósito, 
se fortalecem e fazem acontecer. 

*Jornalista da Biblioteca Universitária da UFMG

materiais disponibilizados: livros, partituras, 
CDs, VHS, só pra citar alguns exemplos. Essa 
diversidade de saberes que oferecem e o fato 
de estarem localizadas dentro de “galáxias”, 
de um “sistema” e de um “universo” já 
justificam a representação metafórica das 
bibliotecas como “planetas do saber”, con-
corda? E se cada planeta possibilita acesso a 
essa diversidade de conhecimento, imagina 
então um Sistema de Bibliotecas orbitado 
por 25 “planetas do saber”!

Para chegar a essa abordagem metafó-
rica, foi necessário um longo trabalho, de 
mais de cinco meses. Tudo começou com 
a demanda da Biblioteca Universitária (BU). 
Após reunião de brainstorming – tempestade 
de ideias – de um grupo de entusiastas da 
comunicação da BU, que põem criatividade 
e afeto em tudo o que fazem, a demanda de 
contar a história das bibliotecas da UFMG to-
mou uma proporção metafórica. Foi apenas 
o início de Uma viagem interplanetária pelo 
Sistema de Bibliotecas, título da exposição 
em cartaz no mezanino da Reitoria até esta 
quarta-feira, 13 de setembro. A mostra 
 ganhará registro em catálogo que será 
enviado, em breve, a todas as bibliotecas. 

Por meio de processo criativo, em conso-
nância com a ideia de fazer uma abordagem 
astronômica do Sistema de Bibliotecas (SB/
UFMG), foi tomada a iniciativa de nomear os 
“planetas do saber” com base em títulos de 
obras disponíveis no Sistema que contives-
sem termos da astronomia. As unidades do 
Centro Pedagógico e do Coltec, por exemplo, 
por lidarem com públicos infantojuvenis, 
foram nomeadas Admirável mundo novo, 
clássico de Aldous Huxley, disponível para 
empréstimo no SB/UFMG. Já a Biblioteca da 
Faculdade de Ciências Econômicas – para 
citar outro exemplo – foi nomeada O guia 
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Visitante testa equipamento em sala interativa da última edição

A experiência de percorrer pela primeira vez o espaço físico 
do campus Pampulha será vivenciada na Mostra das Profis-
sões, no próximo dia 16, pelos 240 alunos de terceiro ano 

do ensino médio da Escola Estadual Amélia Santana Barbosa, de 
Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Assim como outros 
40 mil estudantes mineiros, eles se inscreveram no evento para 
conhecer os 75 cursos de graduação oferecidos pela Universidade, 
para ter mais segurança na escolha que farão por meio do Sistema 
de Seleção Unificado (Sisu).

“O campus tem, por si mesmo, uma configuração que encanta 
e atrai os jovens estudantes. E o contato com professores e alunos 
os estimula, sem dúvida, a estudar mais para conquistar uma vaga 
na Universidade”, comenta o diretor da escola estadual, Anderson 
Manuel de Araújo, que fez graduação e mestrado na UFMG.

Das 9h às 17h, alunos de quase 600 escolas cadastradas e 
inscritos individualmente poderão assistir a 152 palestras e visitar 
71 salas interativas em diversas unidades acadêmicas localizadas 
no campus. O coordenador do evento e pró-reitor adjunto de 
Graduação, professor Walmir Caminhas, informa que a estrutura 
para receber os visitantes envolve equipe formada por quase duas 
mil pessoas – 300 docentes e servidores técnico-administrativos e 
1.720 estudantes de graduação.

A organização para o funcionamento da Mostra inclui disponi-
bilização de rede sem fio, sinalização específica das ruas e prédios, 
definição de estacionamento e de vias de trajeto dos ônibus que 
chegam de todas as regiões do estado, instalação de banheiros 
químicos, funcionamento de restaurantes e outros pontos de re-
feições, como food trucks.

Além disso, a coordenação do evento sugere aos visitantes que 
tornem o dia ainda mais lúdico, fazendo piquenique em um dos gra-
mados próximos aos prédios. “A Universidade dispõe de muitas áreas 
verdes, ideais para descanso e lanche”, comenta Walmir Caminhas.

Coordenado pela servidora Carolina Silva Pena, o Setor de Esta-
tística da Pró-reitoria de Graduação (Prograd) realizou levantamento, 
com base em questionário socioeconômico respondido regularmente 
no processo de matrícula e registro acadêmico. Os dados mostram 
que um terço dos calouros de graduação da UFMG de 2015 a 2017 
informaram ter participado da Mostra das Profissões, o que corres-
ponde a mais de dois mil estudantes por ano. Cerca de 70% deles 
disseram que o evento ajudou a definir a sua escolha de curso. 

Mostra inclusiva
No dia 16, haverá estandes do Núcleo de Acessibilidade e Inclu-

são (NAI) em cada prédio, com infraestrutura para receber pessoas 
que têm algum tipo de deficiência. Para esta edição da Mostra, 
inscreveram-se 77 pessoas com três tipos de deficiência: auditiva 
(28 pessoas), motora (27) e visual (22). “A demanda desta vez 
aumentou muito com relação aos anos anteriores, provavelmente 
devido à medida governamental que reserva vagas para estudan-
tes com deficiência nas instituições de ensino superior”, observa a 
coordenadora do NAI, professora Adriana Valadão.

Segundo Adriana, a infraestrutura disponível inclui veículo 
adaptado e intérpretes de Libras. Esses recursos podem ser soli-

Para EscOlhER bem

citados no próprio dia do evento, no estande do Núcleo, que é 
responsável pela proposição, organização e coordenação de ações 
que assegurem as condições de acessibilidade necessárias ao in-
gresso, à permanência, à participação e à autonomia de pessoas 
com deficiência no âmbito da Universidade.

A professora Regiane Lucas, do Departamento de Comunicação, 
que também é intérprete de Libras, vai percorrer salas interativas 
e auditórios com grupo de 14 pessoas com deficiência auditiva. 

Catálogos com letras ampliadas e em braille – com informações 
sobre os cursos oferecidos pela UFMG – serão enviados, pela Pro-
grad, para os estudantes cegos inscritos.

Acesso virtual
Embora a Mostra das Profissões tenha versão virtual que pode ser 

visitada a qualquer momento, a participação no evento presencial 
é insubstituível, opina a professora de História Juliana Waldolato 
Alvares, do Colégio Cenecista de Várzea da Palma, Minas Gerais, 
cujos alunos de segundo e terceiro anos do ensino médio participam 
da Mostra desde 2015.

A professora afirma que a viagem de 300 quilômetros até Belo 
Horizonte, com o objetivo de participar da Mostra das Profissões, 
já integra a agenda anual do colégio. “A experiência de conhecer o 
campus, seus prédios e salas de aula, de ter contato com professo-
res e estudantes é muito estimulante para os estudantes. Eles são 
incentivados a estudar mais, até porque sabem que a nota de corte 
para os cursos da UFMG é altíssima”, relata Juliana Waldolato. 

Aplicativo
Disponível nas versões Android e iOS, o aplicativo Mostra UFMG 

dá acesso tanto à Mostra Virtual, com vídeos e catálogo que contêm 
informações sobre todos os cursos da UFMG, quanto a dados do 
evento presencial. “O estudante pode acompanhar pelo aplicativo 
a programação geral, dados sobre localização das salas interativas, 
horários e locais das palestras”, informa Walmir Caminhas, lembran-
do que a ferramenta também possibilita fazer avaliação das salas 
interativas e convida a compartilhar experiências nas redes sociais.

Campus Pampulha vai receber 40 mil estudantes interessados em conhecer os 75 cursos de graduação da 
UFMG; Mostra das Profissões será inclusiva e interativa

 Ana Rita Araújo
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O novo Portal UFMG é resultado de um sistema próprio de gerenciamento de conteúdo, alimentado por sistemas menores

Ana Rita Araújo

A UFMG lançou, no dia 6 de setembro, a primeira versão do 
seu novo portal na internet. Outras funcionalidades estarão 
disponíveis aos usuários em etapas próximas. Mas já nessa ver-

são é possível vislumbrar a facilidade de acesso do usuário ao volume 
e à complexidade de informações geradas nos diversos ambientes e 
setores que compõem a Universidade. Para o reitor Jaime Ramírez, o 
novo portal favorece o acesso a informações sobre a UFMG e amplia a 
sua visibilidade. “Há muito tempo, os portões físicos deixaram de ser 
a principal via de acesso às instituições. Acredito que o novo portal 
aumenta a transparência sobre o que somos, sobre nossa produção, 
sobre nossas oportunidades. É, sim, uma forma importante de prestar 
contas e apresentar a UFMG”, destaca Ramírez.

Devido às características e à complexidade da Instituição, os 
criadores do Portal UFMG optaram por construir um sistema próprio 
de gerenciamento de conteúdo, alimentado por sistemas menores, 
alguns dos quais também desenvolvidos pela mesma equipe, do 
Centro de Comunicação (Cedecom). Assegurar que as informa-
ções estejam ao alcance do usuário, em uma interface amigável, 
foi o objetivo que norteou o trabalho de elaboração do portal. “A 
empreitada não foi fácil porque somos uma instituição complexa, 
multifacetada. Ao mesmo tempo, era preciso encontrar soluções 
para facilitar o acesso do usuário, buscando criar condições para 
tornar mais transparentes as informações sobre a Universidade”, 
afirma o diretor do Cedecom, Marcílio Lana. 

O jornalista também destaca a participação de inúmeros setores 
da Universidade, em especial da Diretoria de Tecnologia da Infor-
mação (DTI) e da equipe de TI da Fundação de Desenvolvimento da 
Pesquisa (Fundep), que colaboraram para aprimorar o conteúdo, a 
forma e as funcionalidades e sistemas do novo portal. “No primeiro 
semestre deste ano, fizemos, por recomendação do reitor, uma 
apresentação para o Conselho de Diretores e para os integrantes 
da equipe da Administração Central. Mais que dar conhecimento, 
o objetivo foi o de reunir impressões, comentários, sugestões e 
críticas. Um projeto dessa envergadura precisa ser construído de 
forma colaborativa”, argumenta Marcílio Lana. 

Acessibilidade
Visualmente, o Portal UFMG se orienta pelas regras de aces-

sibilidade (W3C) do Governo Federal, com formato em grandes 
proporções, que oferece conforto visual, e código que possibilita 
funcionamento adequado de softwares de leitura para cegos. Por 
orientação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) da UFMG, o 
ambiente utiliza apenas alto contraste em preto e branco, para uso 
de pessoas com visão subnormal. A fotografia ganha destaque nas 
páginas, que também preveem a inserção de informações em outras 
mídias, como vídeos, áudios, gráficos e recursos de programação 
visual que tornam a leitura mais agradável. O site é compatível com 
diversas telas e navegadores.

“A questão imagética foi muito bem trabalhada, não só como 
infraestrutura, mas também conceitualmente”, comenta a jornalista 

De casa (DIGITAl) nova
UFMG lança novo portal em meio às comemorações de 
seus 90 anos 

Ana Maria Vieira, coordenadora do setor Web do Cedecom e do 
processo de criação do site. Ao escolher imagens para as páginas, a 
equipe evitou estereótipos como a representação da ciência apenas 
por laboratórios nas áreas de exatas ou biológicas. “A intenção é 
mostrar, por meio da imagem, uma ciência mais aberta, que abran-
ge as artes e a linguística, feita por todos os grupos que integram 
a UFMG, por exemplo”, observa a jornalista, lembrando que o site 
também valoriza os sentidos, pois a beleza dos campi Pampulha, 
Montes Claros, Tiradentes e Diamantina é parte da identidade da 
UFMG. “São espaços muito bem cuidados e ricos em relação ao meio 
ambiente, ao seu aspecto arquitetônico e ao modo como as pessoas 
os utilizam. Isso está refletido no site”, comenta.

Com o objetivo de assegurar que o Portal UFMG seja abastecido 
com imagens diversificadas e de qualidade, a equipe Web desenvol-
veu o sistema Zuni, que gerencia o acervo fotográfico do Cedecom, 
formado atualmente por cerca de cem mil fotos digitais, das quais 
pelo menos 50 mil já estão catalogadas e identificadas por tags, 
que vão guiar o sistema de buscas na produção diária de notícias e 
matérias jornalísticas pela equipe do Cedecom e da grande mídia. 
Caso outros setores da UFMG queiram no futuro integrar seus bancos 
de imagens, é possível utilizar o Zuni, para criar álbuns de acesso a 
determinados grupos de usuários, por meio de senha pessoal. 

A construção do Portal tomou por base projeto de comunica-
ção em cujos eixos estão, por exemplo, o direito à informação, a 
internacionalização da instituição, o aumento da diversidade social 
da comunidade universitária, a maior inserção da Universidade na 
sociedade e a oferta de serviços diversos.
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Pesquisa 
Para compreender as necessidades dos usuários, foi utilizada 

pesquisa realizada em 2012, apoiada pela Fundep, da qual parti-
ciparam integrantes da comunidade e público externo. O projeto 
também usou dados sobre preferências de navegação do internauta 
no ambiente virtual da UFMG, temas mais recorrentes expostos pelo 
público à Ouvidoria da instituição, além de mensagens enviadas 
pelos usuários ao webmaster e às redes sociais da Universidade. Há 
três anos, a equipe realizou análise comparativa com sites de outras 
universidades e revisão da pesquisa, e submeteu protótipo do portal 
aos mesmos segmentos. A cada etapa de desenvolvimento, foram 
também realizados testes de usabilidade com o público.

“O tema mais citado nas pesquisas, sem dúvida, é ensino”, re-
lata a jornalista Ana Maria Vieira. Ela conta que as pessoas querem 
saber tudo o que se relaciona às modalidades de cursos ofertados 
pela UFMG, como currículos, formas de ingresso, reserva de vagas, 
moradia, matrícula, transferência e disciplinas isoladas, por exemplo. 
“Há também muitas perguntas de estudantes de outras localida-
des do país e estrangeiros, como latino-americanos e europeus, 
que desejam estudar aqui”, diz. A construção considerou ainda a 
visão dos dirigentes, além da percepção que o usuário final tem 
em relação ao Portal. “Não basta saber o que as pessoas precisam; 
a instituição também deve indicar uma direção, criar liderança na 
oferta de soluções”, afirma Ana Maria Vieira.

A nova estrutura utiliza informações dinâmicas, que mudam em 
todo o sistema à medida que são atualizadas na base de origem. 

Isso reduz o custo de atualizações e marca o compromisso com 
a economicidade na área pública. Bases de dados e sistemas já 
existentes na Universidade foram mapeados e estão sendo paulati-
namente integrados ao portal, como o Sistema Acadêmico (Siga), 
que reúne todas as informações sobre cursos de graduação e de 
pós-graduação. “Abrimos, junto ao Centro de Computação, uma 
janela no Siga para disponibilizar dados que interessam ao público 
externo”, explica Ana Maria Vieira. Essa integração e a criação de 
sistemas específicos para compor o Portal “possibilitam que a Uni-
versidade entre em uma vertente de governança eletrônica mais 
contemporânea”, pondera a coordenadora. 

Esse aspecto do portal, que se configura como um megassítio, 
utiliza o conceito de interoperabilidade, do governo federal, ao 
propor novas finalidades de uso para determinados recursos. É o 
caso do Somos UFMG (www.somosufmg.br), que continua a ser 
referência para localização de currículos dos docentes ativos, linhas 
de pesquisa, estrutura e laboratórios das unidades acadêmicas, e que 
fornecerá dados específicos para determinadas buscas. A integração 
de alguns de seus dados está em processo.

São chamados de megassítios os portais eletrônicos de universi-
dades, organizações editoriais e governamentais, que contêm muitas 
estruturas de navegação, com informações em grande volume e 
dispostas em muitas camadas e com regras técnicas distintas, o 
que dificulta a arquitetura do sistema e, consequentemente, a 
navegação dos usuários. Por esse motivo, e compreendendo que o 
público utiliza preferencialmente sistemas de buscas para localizar 
informações em sites, a equipe deu atenção especial a melhorias 
nos recursos de pesquisa, redundância de informações e indexação 
em motores de busca da web.

Compartilhamento
Alguns serviços oferecidos pelo novo portal possibilitam com-

partilhamentos, como a plataforma de eventos. Usuários poderão 
assinar serviço de newsletter ou simplesmente criar notificações 
para recebimento de conteúdos por e-mail. A mesma modalida-
de de serviço de informações eletrônica pode ser assinada para 
receber as notícias da Universidade. Por meio de formulário, as 
pessoas também poderão interagir, sugerindo pautas e dados sobre 
eventos da instituição. A equipe também está dando os primeiros 
passos para oferecer templates para as unidades administrativas e 
acadêmicas. Modelo básico já foi desenvolvido para os programas 
de pós-graduação. A adesão será voluntária. 

Apesar da projeção de desenvolvimento de novas funcionalida-
des, Ana Maria Vieira adverte que no mundo digital a inovação é 
muito rápida, e a atualização tem de ser permanente, até mesmo 
para evitar o impacto financeiro de uma modificação de grandes 
proporções. “Uma vantagem desse sistema é a flexibilidade. É 
possível criar e tirar módulos com facilidade, agregando inovações 
a qualquer momento.” 

Na atual fase do projeto, a equipe conta com estagiários do curso 
de Ciência da Informação, para a tarefa especializada de gerencia-
mento dos dados. “É uma nova realidade dentro da comunicação: 
diante da grande massa de informações disponível na sociedade 
moderna, é fundamental gerenciá-la, para posterior recuperação. 
Não é mais possível fazer comunicação sem o suporte da Ciência 
da Informação e de tantas outras áreas como História, Letras e 
Computação”, lembra a jornalista Ana Maria Vieira.

A equipe responsável pela criação do novo portal é formada 
por designers de interação, fotógrafo, jornalistas, desenvolvedores, 
profissionais de infraestrutura de web e da área de usabilidade. A 
arquitetura e o layout do portal são testados no modo como os 
usuários criam experiências e percursos no site. 
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Marcelo Luizon: estudo premiado e parceria com a Universidade da Califórnia

Pesquisa desenvolvida no ICB avaliou alterações causadas 
nas células do fígado – os hepatócitos – pela  metformina, 
antidiabético de uso oral muito utilizado no tratamento 

do diabetes tipo 2. O grupo, coordenado pelo professor Marcelo 
Rizzatti Luizon, do Departamento de Biologia Geral, identificou 
novos genes –  como o ATF3 – associados à inibição do processo 
que leva à produção de nova glicose no fígado, a gliconeogênese, 
em resposta à terapia com o medicamento.

Desenvolvido em colaboração com pesquisadores da Universida-
de da Califórnia, o trabalho foi premiado no The American Society 
for Clinical Pharmacology and Therapeutics (ASCPT) e teve seus 
resultados publicados na revista PLoSGenetics. Segundo o professor 
Marcelo Luizon, apesar de uso amplo, os mecanismos moleculares 
de ação da metformina não são completamente conhecidos. O 
principal tecido de ação da substância é o fígado, onde ocorre a 
inibição da produção da gliconeogênese e provoca redução da taxa 
de glicose no sangue. A metformina também possibilita a captação 
nos tecidos periféricos ao retirar o açúcar do sangue. 

Mapeamento
A equipe observou variações no genoma humano que podem 

estar relacionadas à resposta do organismo à metformina. O 
estudo mapeou todas as regiões em que o genoma apresentou 
modificações quando induzidas pela metformina e promoveu testes 
funcionais para comprovar que essas áreas regulam a expressão 
dos genes, mecanismo em que as informações contidas no DNA 
de uma célula são transcritas para o RNA, que, por sua vez, pode 
produzir as proteínas. 

Usando células do fígado humano, em modelo in vitro, foram 
realizados ensaios para analisar os hepatócitos tratados com e 
sem metformina, na tentativa de encontrar genes que guardassem 
relação com o controle da gliconeogênese. O resultado foi a iden-
tificação de regiões regulatórias distantes dos genes induzidas pelo 
tratamento dos hepatócitos com a metformina. Essas regiões são 
chamadas de “acentuadores” – sequências do DNA que podem 
estimular a transcrição de um gene ativado pela substância.

Novas REsPOsTAs à METFORMINA
Estudo da UFMG identifica genes associados à reação a antidiabético oral muito usado no 
tratamento do diabetes tipo 2

Ana Carolina Costa*

“Como os indivíduos são portadores das variações genéticas 
identificadas, uma futura aplicação das descobertas desse estudo 
para a seleção de pacientes que respondem bem e para os que não 
respondem bem à metformina seria um objetivo potencialmente 
aplicável em farmacogenômica, campo da medicina genômica”, 
ressalta Luizon.

Entenda melhor
Os genes são responsáveis por carregar a informação genética 

do nosso organismo. O estudo da UFMG identificou 1.906 genes 
diferencialmente expressos, entre os quais 1.255 tiveram sua expres-
são gênica aumentada, ao passo que outros 651 foram suprimidos. 
Os genes KLF6 e AJUBA, por exemplo, codificam para fatores de 
transcrição que, por sua vez, regulam a expressão de outros genes. 
Estudos anteriores associaram esses genes ao desenvolvimento do 
câncer. Como o trabalho identificou novos fatores de transcrição, 
isso quer dizer que a expressão de múltiplos genes pode ser induzida 
pela ação da metformina, o que exige a análise de vias de sinalização, 
nova abordagem também contemplada no estudo.

“Ainda é cedo para indicar mudanças no tratamento”, pon-
dera o professor, que iniciou o estudo durante sua residência 
pós-doutoral na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 
como bolsista da Capes. No entanto, ele acredita que a pesquisa 
abre caminhos para que outros trabalhos possam consolidar 
o conhecimento de novos marcadores para o diagnóstico e o 
tratamento do diabetes tipo 2. “O gene GDF15, por exemplo, 

identificado na nossa pesquisa como sendo hiper-regulado 
em resposta à metformina em hepatócitos, foi identificado 
em outro estudo recente como biomarcador para o uso da 
metformina”, cita.

*Estudante de Comunicação Social e voluntária do projeto 
Correspondentes ICB

Apesar de ser mais comum em adultos acima de 40 anos, com sobrepeso, 
que não praticam atividades físicas nem mantêm hábitos saudáveis de 
alimentação, o diabetes tipo 2 pode se desenvolver também em crianças. 
O portador dessa doença crônica tende a apresentar resistência à insulina 
ou não produzir a quantidade suficiente do hormônio para manter o nível 
de glicose estabilizado no organismo. No Brasil, segundo a Federação 
Internacional de Diabetes (IFD), já são mais de 14 milhões de diabéticos. 
Estima-se que até 2040 haverá 642 milhões de pessoas com diabetes 
tipo 2 em todo o mundo.

Artigo: Genomic characterization of metformin hepatic 
response

Disponível em: http://bit.ly/2wNBYk4

Autores: Marcelo R. Luizon, Walter L. Eckalbar, Yao Wang, 
Stacy L. Jones, Robin P. Smith, Megan Laurance, Lawrence 
Lin, Paul J. Gallins, Amy S. Etheridge, Fred Wright, Yihui 
Zhou, Cliona Molony, Federico Innocenti, Sook Wah Yee, 
Kathleen M. Giacomini, Nadav Ahituv

Publicação: novembro de 2016
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Erramos

Acontece

medalha mendes pimentel
A foto publicada 

na página 5, da  edição 
1.989 do Bolet im 
(Libélulas, poesia, 
cidadania...), não é 
a da Medalha Reitor 
Mendes Pimentel e 
sim a concedida a  ex-
alunos de destaque 
na UFMG. A imagem 
correta está ao lado.

memória 
Balanças, amperíme-

tros e medidores de  fusão, 
utilizados no  ensino de 
física e química na UFMG, 
estão entre os instrumen-
tos  expostos no saguão da 
 Biblioteca Central até o pró-
ximo dia 28, de  segunda a 
sexta, das 7h30 às 22h. 
Datados de 1940 a 1990, 
os aparelhos  compõem a 
exposição Ciência e tecno-
logia.  Patrimônio  cultural: 
 memória do  ensino e 
 pesquisa no ICEx e no 
Coltec através de seus 
equipamentos.

A iniciativa é de professores do Instituto de Ciências Exatas (ICEx) e do Colégio Técnico 
da UFMG (Coltec). De acordo com o professor Eliezer Costa, do Coltec, à medida que a 
tecnologia dos equipamentos de ensino se aprimora, perdem-se habilidades práticas dos 
estudantes, como a de aferir uma balança. “Ao resgatar a história dos equipamentos, é 
possível recuperar a memória dessas práticas”, ressalta Costa, que divide a curadoria da 
mostra com Isolda Mendes, Isabel Fortes e Alexandre Melo, professores do Departamento 
de Química. Eles contam com o apoio do professor Elmo Salomão (Departamento de 
Física) e da restauradora Luiza Brito (Escola de Belas Artes).

educadores em saúde 
Profissionais graduados em Enfermagem 

e áreas afins podem concorrer, até dia 19, a 
vaga no curso de especialização em Formação 
de Educadores em Saúde (Cefes), que será 
oferecido gratuitamente, na modalidade a 
distância, pela Escola de Enfermagem.

São disponibilizadas 300 vagas, distri-
buídas em quatro polos municipais de apoio 
presencial da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), em Confins, Contagem, Jaboticatubas 
e Lagoa Santa.

A ficha de inscrição, disponível no site 
www.caed.ufmg.br, deve ser preenchida 
e enviada, junto com a documentação, 
para o e-mail cefpepe@enf.ufmg.br. Mais 
 informações estão disponíveis no edital: 
http://bit.ly/2xIXxAc.

constitucionalismo social
O tema Constitucionalismo social: pobreza, desigualdade e direito será abordado no 

próximo dia 19, às 19h, na Faculdade de Direito, por Octávio Ferraz, professor de direito 
transnacional no King’s College London. A atividade é aberta ao público, e não há necessi-
dade de inscrição. As vagas são limitadas à capacidade da Sala da Congregação (2º andar 
do Edifício Villas-Boas).

Octávio Ferraz é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e doutor em di-
reitos humanos pela Universidade de Londres. Foi professor de Direito na Universidade de 
Warwick por oito anos. Realiza pesquisa nas áreas de direitos humanos e desenvolvimento, 
com ênfase no papel e no impacto do Direito na pobreza, na igualdade e na justiça social.

Os debatedores serão os professores da UFMG Emílio Peluso Neder Meyer, Marcelo 
Andrade Cattoni de Oliveira, Maria Fernanda Salcedo Repolês, Thomas da Rosa de Bus-
tamante, vinculados ao Programa de Pós-graduação em Direito, e Leonardo Avritzer, do 
Programa de Pós-graduação em Ciência Política. 

futuro de mestres e doutores
De 15 de setembro a 15 de outubro, po-

dem ser submetidos trabalhos para apresen-
tação no evento Delfos multidisciplinaridade 
em inovação: futuro de mestres e doutores, 
que alunos do doutorado em Inovação Tec-
nológica e Biofarmacêutica da UFMG vão 
realizar no dia 24 de novembro, na Faculdade 
de Ciências Econômicas.

O encontro vai reunir discentes e docentes 
de programas de pós-graduação em inovação 
e de áreas correlatas, bem como agentes e 
gestores de inovação que atuam nas esferas 
pública e privada. A intenção é promover 
debates acerca do ensino e da pesquisa inter-
disciplinar nas áreas de inovação e de tecno-
logias, assim como o diálogo entre academia, 
governo e empresas, para o desenvolvimento 
das áreas de inovação tecnológica no país. 
Mais informações podem ser obtidas no site 
http://bit.ly/2iJU40P.

saúde mental
Dois núcleos de atendimento à saúde mental do estudante de graduação e pós-

graduação começaram a funcionar na Faculdade de Letras (Fale), campus Pampulha: um 
é destinado a alunos da própria unidade, e o outro, oferecido pela Fundação Universitária 
Mendes Pimentel (Fump) a estudantes assistidos pela UFMG.

O Serviço de Atenção ao Estudante de Letras (Sael) é uma resposta à demanda surgida 
durante a Semana de Saúde Mental realizada no primeiro semestre deste ano pelo Diretório 
Acadêmico da Fale. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3409-6082 e 
pelo e-mail sael@letras.ufmg.br. 

O atendimento prestado por profissionais da Fump beneficia estudantes dos cursos 
noturnos assistidos pela UFMG que não podem comparecer à sede da entidade. Os 
assistentes sociais estão disponíveis, na sala 3025, às terças, das 12h30 às 18h30, e os 
psicólogos, às quintas, das 14h30 às 18h30. As sessões podem ser agendadas pelos 
 telefones 3409-8401 e 3409-8470.

Marcos Nicácio, professor do Coltec, em visita à exposição onde 
reconheceu equipamentos que usou em aulas práticas
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livro: Um papel para a história: o problema 
da historicidade da ciência

Autor: Mauro Lúcio Leitão Condé

Editora UFPR

171 páginas / R$ 30 (preço de capa)

Condé: tensão entre natureza e cultura

No ensaio O que é o contemporâneo?, 
o filósofo italiano Giorgio Agamben 
argumenta que um homem inteli-

gente sabe que não pode fugir de seu tempo, 
ao qual irrevogavelmente pertence. Apesar 
de ser um cerne da inteligência humana, 
o ambiente científico foi capaz de sediar a 
ideia de que a produção dos cientistas ocorria 
alheia à sua própria historicidade.

Em dado momento, esse positivismo 
acabou sendo confrontado por um enten-
dimento oposto, em que ocasionalmente se 
passou a supor na submissão da ciência à 
história uma importância desproporcional, 
grande o suficiente para pôr em xeque as 
conquistas do campo. O choque entre es-
sas duas perspectivas embasou a escrita da 
história da ciência a partir dos anos 1930.

Com o livro Um papel para a história: 
o problema da historicidade da ciência, o 
filósofo e professor do Departamento de 
História da Fafich Mauro Lúcio Leitão Condé 
mapeia esse impasse e alcança o seu meio-
termo, na proposta de enfrentar, “de um 
lado, os perigos do relativismo extremo e, 
de outro, o do positivismo ingênuo”, como 
ele escreve na obra.

Organizado em introdução, quatro capí-
tulos e conclusão, o volume será lançado no 
próximo sábado, 16, às 11h, no restaurante 
Mineiríssimo, que fica na Avenida Abrahão 
Caram, 844, perto da portaria 2 da UFMG. No 
dia do lançamento, o livro será oferecido ao 
público por R$ 20. O preço de capa é R$ 30.

Nem tão ao céu, nem tão...
No primeiro capítulo do livro, Mauro 

Condé analisa esse debate que, na história da 
ciência, ficou conhecido como “internalismo 
versus externalismo”: de um lado, o filósofo 
Alexandre Koyré (1892-1964) e a concepção 
idealista que a ciência encontra seus caminhos 
independentemente da história a que está 

Ciência, história e um MEIO-TERMO
Professor da Fafich repassa, em livro, papel da história na produção de conhecimento

Ewerton Martins Ribeiro

submetida; de outro, o filósofo Edgar Zilsel 
(1891-1944) e a visão de que a ciência de-
pende sobremaneira da organização social e 
dos fatores sociais, econômicos e tecnológicos 
dos tempos de sua concepção e aplicação.

Adiante, o autor se dedica à obra 
epistemológica do médico e microbiolo-
gista polonês Ludwik Fleck (1896-1961), 
intelectual que, apesar de ser precursor da 
ideia de historicidade da ciência, só foi de 
fato descoberto após sua morte, quando o 
físico e filósofo Thomas Kuhn (1922-1996) 
referenciou sua obra. Mauro Condé também 
se dedica a Kuhn e à consolidação que ele 
faz de uma “nova imagem da ciência”, que 
contempla a ideia de historicidade da ciên-
cia sediada nessa “tensão essencial” entre 
natureza e cultura. 

O professor também discute – com base 
nos postulados do filósofo austríaco-britâ-
nico Ludwig Wittgenstein (1889-1951) – a 
“função decisiva” que a linguagem e seus 

mecanismos desempenham na construção 
do conhecimento científico, aspecto que 
ainda não havia sido abordado profunda-
mente pelos demais autores. “Wittgenstein 
nos possibilita compreender o conhecimento 
científico como um tipo de tessitura entre o 
social e sua linguagem, por um lado, e a na-
tureza, por outro. O processo dessa tessitura 
constitui a historicidade do conhecimento”, 
escreve Condé.

“Não é nada trivial que a ciência tenha, 
além de uma história ordinária, uma deter-
minada historicidade”, opina Eduardo Salles 
de Oliveira Barra, professor de Filosofia da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), no 
prefácio do volume. “Para nosso autor, a his-
toricidade da ciência não é definitivamente 
mera contingência. Ao contrário, ela deve ser 
admitida como uma questão de direito sobre 
a ciência, isto é, uma condição sine qua non 
para que a ciência seja o que é, sob qualquer 
ponto de vista.”

Para Eduardo Barra, “admitir que a histó-
ria é condição para o resultado das investi-
gações científicas significa afirmar que, se a 
história fosse outra, determinados resultados 
poderiam, absolutamente, não existir”, ou 
mesmo ser completamente diferentes. Dito 
de outro modo, admitir o papel da história 
na ciência é admitir que seus resultados não 
são fruto do descobrimento de verdades; 
são também construtos, só válidos quando 
se leva em consideração também o regime 
histórico em que eles são produzidos e 
mobilizados.
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