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BELAS, AOS 60
Ao completar seis décadas de fundação, a 
Escola de Belas Artes reafirma seu compro-
misso com a pluralidade e com o compar-
tilhamento de vivências artísticas. Criação 
coletiva da nova identidade visual, exposição 
de fotografias colhidas em arquivos pessoais 
e institucionais e lançamento de livro e do-
cumentário sobre as memórias da Unidade 
figuram na agenda das comemorações.
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Tese da Faculdade de Farmácia 
investiga uso secular de 
plantas medicinais no Brasil
Página 6

Vista da área conhecida como “piscinão”, 
no prédio da Escola de Belas Artes
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Opinião

Eucidio Pimenta Arruda* 

Wagner José Corradi Barbosa** 

Esta página é reservada a manifestações da comunidade universitária, por meio de artigos ou cartas. Para ser publicado, o texto deverá versar sobre 
assunto que envolva a Universidade e a comunidade, mas de enfoque não particularizado. Deverá ter de 5.000 a 5.500 caracteres (com espaços) e 
indicar o nome completo do autor, telefone ou correio eletrônico de contato. A publicação de réplicas ou tréplicas fi cará a critério da redação. São de 
responsabilidade exclusiva de seus autores as opiniões expressas nos textos. Na falta destes, o BOLETIM encomenda textos ou reproduz artigos que 
possam estimular o debate sobre a universidade e a educação brasileira. 

A Educação a Distância (EaD), após a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), de 1996, e o Decreto 5.622, 

de 12 anos atrás, tornou-se mais popular, 
passando de 105 mil matrículas na gradua-
ção, em 2005, para mais de 1,5 milhão, em 
2015, segundo dados do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). Se contabilizarmos outros 
níveis de educação, como pós-graduação 
(especialização e mestrado) e cursos de curta 
duração, o número de pessoas que estudam 
a distância aumenta para mais de 5 milhões, 
de acordo com o Censo EaD.BR.

Apesar desses números, observamos que 
a EaD nas instituições públicas é ainda trata-
da de forma distinta da educação presencial, 
e o grande desafi o é construir políticas e 
ações que promovam a convergência des-
sas modalidades. Paralelamente a isso, há 
a necessidade de desconstruir preconceitos 
que desqualifi cam a EaD. 

O primeiro diz respeito à dúvida sobre 
a qualidade da EaD. Os dados ofi ciais de 
avaliações, como o Enade, mostram que os 
cursos a distância têm notas iguais ou até 
superiores às dos cursos presenciais. Outro 
argumento (equivocado) é o de que a EaD 
seria mais “fácil” (tanto para o professor 
quanto para o aluno). Estudar a distância 
exige um conjunto de competências para 
as quais muitos de nós não fomos prepara-
dos – a principal talvez seja a disciplina para 
estudar em tempos distintos ao do professor. 
Trabalhar como professor a distância exige 
outras habilidades, além daquelas já apreen-
didas na educação presencial, como a capa-
cidade de elaborar recursos educacionais em 
diferentes suportes midiáticos e organizar o 
seu trabalho para ministrar aulas e realizar 
atendimentos personalizados aos alunos. 

No entanto, essas diferenças são secun-
dárias. O que importata é que ambas as mo-
dalidades – presencial e a distância – são de 
suma importância para a educação superior 
e se aproximam naquilo que nos é mais caro: 
a promoção da qualidade e da expansão da 

EDUCAÇÃO a DISTÂNCIA na UFMG: 
rumo a políticas sólidas e transformadoras

educação pública e gratuita brasileira. 

Essa necessidade nos levou, por meio 
de discussões, a consultar a comunidade 
acadêmica e estudar modelos em outras ins-
tituições públicas brasileiras, a fi m de cons-
truir uma proposta de “política de Estado” 
para a EaD na UFMG, para regulamentá-la 
em todos os níveis institucionais e integrá-la 
às demais ações de ensino, pesquisa e ex-
tensão já consolidadas ao longo dos quase 
90 anos da UFMG.

O desafi o foi garantir a integração da 
educação presencial com a educação a dis-
tância, por meio da resolução 6, de maio de 
2016. Fruto de ação conjunta da Diretoria de 
Inovação e Metodologias de Ensino (GIZ) e 
do Centro de Apoio à Educação a Distância 
(Caed), apoiados pela Pró-reitoria de Gradu-
ação (Prograd), conseguimos, pela primeira 
vez, uma regulamentação que orienta a 
oferta, na modalidade a distância, de 20% 
da carga horária total dos cursos presenciais. 
Um dos principais benefícios dessa medida 
foi a possibilidade de criação de disciplinas 
integradas, convergentes, que possam ser 
oferecidas em cursos presenciais e a distância 
de forma simultânea, possibilitando a mo-
vimentação dos alunos entre modalidades. 

Outro ponto importante relacionado a 
esse desafi o é a regulamentação dos encar-
gos docentes dos professores efetivos da 
UFMG que desenvolvem práticas pedagó-
gicas na EaD. Essa iniciativa visou institu-
cionalizar práticas já em curso em algumas 
unidades acadêmicas.

O objetivo era assegurar ao aluno da EaD 
o mesmo reconhecimento institucional con-
ferido ao da  educação presencial – situação 
que até então não estava claramente prevista 
não só na UFMG, mas em todas as institui-
ções federais de ensino superior, devido à 
inexistência de regulamentação específi ca 
do MEC. Com vistas a equacionar essa antiga 
dívida com os estudantes da EaD, a Prograd 
apresentou proposta de reformulação das 
normas acadêmicas que reconhece plena-
mente os cursos de graduação a distância e, 

por conseguinte, os seus alunos, do ponto 
de vista da atribuição de direitos estudantis 
equivalentes. Dados do Censo da Educação 
Superior de 2015 mostram que os alunos da 
EaD são os mais pobres e os que dispõem 
de menos fl exibilidade para participar de 
atividades cotidianas da Universidade. 

Esse reconhecimento envolveu ainda 
importantes ações de ensino, pesquisa e 
extensão, com o envolvimento integrado 
da Prograd, Proex, PRPG, Prae e PRPq. Entre 
eles, destacam-se o programa de Extensão 
Aproxime-se, que integra a Universidade 
aos polos de EaD, o Programa de Monitoria 
(PMG), que apoia academicamente os alunos 
dessa modalidade de ensino, e o Programa 
de Auxílio Financeiro Estudantil, que fi nancia 
a participação do aluno em atividades no 
campus Pampulha e em eventos científi cos 
na sua área de formação.

É com base nessas iniciativas que orga-
nizamos o Colóquio Desafios do ensino su-
perior e EaD, em parceria com o Instituto de 
Estudos Avançados Transdisciplinares (Ieat), 
que será realizado nesta semana. O evento 
contará com a participação dos principais 
pesquisadores de EaD do Brasil e do mundo e 
promoverá debates extremamente importan-
tes sobre ensino superior, institucionalização, 
programas governamentais e fi nanciamento 
e acessibilidade, entre outros temas. 

O colóquio consolida os esforços reali-
zados para reconhecer a importância das 
competências tecnológicas na formação de 
professores e alunos e para possibilitar que 
a UFMG continue sendo, nos próximos 90 
an os, uma referência na produção do conhe-
cimento e na transformação social.

*Diretor de Inovação e Metodologias de Ensino 
da UFMG, coordenador da Universidade 
Aberta do Brasil na UFMG e professor da 
Faculdade de Educação

** Diretor de EaD da UFMG e professor do 
Instituto de Ciências Exatas
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Deu no ufmg.br

Boaventura: investigações no campo da sociologia do direito

Estado de Minas noticia inauguração do prédio 
da Reitoria pelo então presidente João Goulart, 
em 27 de outubro de 1962
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“A Universidade não é, não deve 
ser, usina de doutoramento; é, 
ou tem de ser, crisol de homens, 

foco de pensamento renovador e de forças 
espirituais, benfazejas, coração e cérebro 
dos povos, guia das gerações porvindou-
ras”. Foi com essa mensagem que o jornal 
Diário de Minas saudou, em matéria de 
capa publicada em 9 de setembro de 1927, 
a fundação da Universidade de Minas 
Gerais (UMG), oficializada dois dias antes. 

O texto completo dessa matéria está  
disponível na seção Notícias na história 
(www.ufmg.br/90anos/noticias-historicas/), 
nova página do site dos 90 anos (www.
ufmg.br/90anos/) da UFMG. O material 
compilado na aba tem o objetivo de res-
gatar a trajetória da Universidade por meio 
da cobertura noticiosa feita por jornais do 
século passado. 

As notícias reunidas versam, por exem-

DEU na MÍDIA
Nova galeria do site comemorativo dos 90 anos destaca presença 
da UFMG em veículos regionais e nacionais

Gabriel Araújo

O material organizado é resultado de 
pesquisa realizada nos arquivos públicos 
(Mineiro e de Belo Horizonte) e nas he-
merotecas Digital Brasileira e da Biblioteca 
Pública Estadual Luiz de Bessa.

(Matéria publicada no Portal UFMG, seção 
UFMG 90 anos, em 12/04/2017)

Na terça-feira da próxima semana, dia 25, o campus Pampulha 
abriga nova conferência do ciclo UFMG, 90 – desafios con-
temporâneos, que comemora as nove décadas de fundação 

da Universidade. A partir das 14h, o auditório nobre do Centro de 
Atividades Didáticas 1 (CAD 1) vai receber o intelectual português 
Boaventura de Sousa Santos para a conferência As epistemologias 
do Sul e a descolonização da universidade. Em suas pesquisas, ele 
aborda temas como globalização, interculturalidade, democracia 
participativa, movimentos sociais e direitos humanos.

Em aula magna ministrada no Centro de Estudos Sociais (CES), do 
qual é diretor na Universidade de Coimbra, Boaventura explicou que 
“epistemologias do Sul são um conjunto de procedimentos que visam 
reconhecer e validar o conhecimento produzido ou reproduzido por 
aqueles que têm sofrido sistematicamente as injustiças provocadas 
pelo capitalismo, colonialismo e patriarcado. 

Na comunicação, Boaventura abordou a atuação conjunta e 
relacionada desses três mecanismos de opressão. Para ele, “uma 
luta anticolonial que não é anticapitalista [e antipatriarcal] faz pouco 
sentido”, assim como “uma luta antipatriarcal que não é anticapita-
lista e anticolonial também não faz muito sentido”.

Também coordenador científico do Observatório Permanente da 
Justiça Portuguesa (OPJ), o professor de Coimbra chama de “epis-
temologias do sul” o conhecimento específico produzido na pers-
pectiva de grupos historicamente oprimidos por essas três grandes 
fontes de opressão – “que não são as únicas, mas que são, de todo 

Conexão BRASIL-PORTUGAL
Epistemologias do Sul e descolonização da universidade dão o tom de conferência de 
Boaventura de Sousa Santos no ciclo UFMG, 90 – desafios contemporâneos

Ewerton Martins Ribeiro

modo, talvez as mais importantes”. 

As investigações mais recentes de Boaventura de Sousa Santos 
contemplam recortes nos campos da sociologia do direito, da 
filosofia do direito e da sociologia política, entre outros. Após sua 
conferência na UFMG, o pesquisador se envolverá com outras 
atividades no Brasil. No dia 27, por exemplo, ele ministrará a aula 
inaugural do curso de jornalismo da PUC Minas, intitulada Demo-
cracia em tempos incertos.

plo, sobre a construção da cidade universi-
tária e de seu processo de obras e inaugu-
ração, sobre o surgimento da Associação 
Universitária Mendes Pimentel (Aump), 
precursora da atual Fump, e sobre os pro-
gramas culturais organizados pela UFMG, 
como o Festival de Inverno. 

A projeção da UFMG é destacada em 
textos mais recentes, como na edição do 
Estado de Minas de 4 de agosto de 2007, 
que informou que a instituição ocupava a 
462ª posição em ranking internacional de 
qualidade de ensino superior.

A galeria é composta de 66 matérias de 
jornais impressos, que podem ser visualiza-
das e baixadas na íntegra em arquivos JPEG. 
A coletânea reúne páginas digitalizadas do 
extinto Diário de Minas, um dos primeiros 
a circular no estado, dos jornais Estado de 
Minas, O Tempo, Jornal do Brasil, Hoje em 
Dia, entre outros.
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Em 1957, quando foi criado o curso 
de Artes, na Escola de Arquitetura, 
iniciava-se a história da Escola de 

Belas Artes da UFMG. Uma trajetória feita 
de mudanças físicas, resistência, ousadia, 
crescimento e pioneirismo. Sessenta anos 
depois, a EBA continua disposta a mudar, 
à procura de, cada vez mais, enxergar-se e 
atuar como uma comunidade.

Às vésperas do início de uma nova ges-
tão na Escola, o espírito dominante é o de 
valorizar a diversidade e a pluralidade, que 
sempre marcaram a EBA, para consolidar a 
unidade. “Buscamos formas de ressignifi car 
nossa identidade, que se fez plural ao longo 
dos anos, afi rmando a diversidade e o com-
partilhamento de vivências e experiências 
artísticas, científi cas e culturais”, afi rma o 
professor Cristiano Bickel, diretor recém-
-eleito, que toma posse nesta semana. “Os 
novos tempos da Escola de Belas Artes são 
sinalizados pelas mobilizações políticas e for-
te integração da comunidade, atuando em 
defesa das artes, da cultura e da educação 
pública de qualidade e de efetividade social.”

Depois de uma festa que reuniu membros 
da comunidade de todas as épocas, a Escola 
vai comemorar o aniversário com a criação 
coletiva de sua nova identidade visual, com 
base em pesquisa com a comunidade. Tam-
bém ao longo deste ano, arquivos pessoais 
e institucionais vão compor exposição de 
fotos que será distribuída nos diversos espa-
ços da Unidade. A ideia, segundo Cristiano 
Bickel, é que “as pessoas, ao percorrerem a 
Escola, conheçam os seus diversos tempos e 

percursos, em imagens e histórias contadas 
de diferentes pontos de vista, do pessoal ao 
institucional”. A celebração vai se completar 
com o lançamento de documentário e livro 
sobre a história e as memórias da EBA, que 
aproveitam material de pesquisa e entrevistas 
iniciadas há 15 anos.

Entre salas e galpões
Ameaçado de extinção por conta de 

desavenças com alunos da Escola de Arqui-
tetura, o curso de Artes chegou a ter sede 
em prédio da Rua São Paulo, no Centro de 
Belo Horizonte, antes de chegar à Pam-
pulha. Nos primeiros tempos no campus, 
dividiu-se entre aulas teóricas no prédio da 
Reitoria e atividades práticas em galpões 
remanescentes da construção. Em 1972, 
a Escola de Belas Artes mudou-se para o 
edifício em que está instalada até hoje, um 
dos primeiros dedicados a uma unidade 
acadêmica no campus Pampulha.

Os poucos alunos e professores se 
distribuíam entre os departamentos de 
Desenho e Artes Plásticas, e começava a 
se desenvolver, na década de 1970, a área 
de fotografi a e cinema. A essa altura, a 
Escola ganhara visibilidade por causa do 
Festival de Inverno, criado em 1967, “que 
se afi rmava como espaço de criatividade, 
liberdade e até de oposição ao regime 
militar”, como lembra o professor Evandro 
Lemos, decano da EBA e um dos respon-
sáveis, juntamente com a professora Lucia 
Gouvêa Pimentel, pela produção do livro 
de memórias da Escola. Esse projeto tem 

a participação de Mariana Tavares, bolsista 
de pós-doutorado da Capes.

Sob estímulo de uma demanda da Rei-
toria pela recuperação de grandes telas da 
Escola de Música, a EBA iniciou, no fi m da 
década de 1970, a trajetória que culminaria, 
primeiro, na criação do Centro de Conserva-
ção e Restauração de Bens Culturais Móveis 
(Cecor), que se tornaria referência internacio-
nal, e, mais tarde, na graduação específi ca.

Os anos 1980 fi caram marcados por 
mais pioneirismo com a criação dos cursos 
de animação em Cinema e de Estilismo e 
Modelagem de Vestuário, embriões das 
futuras graduações em Cinema de Anima-
ção e Artes Digitais e em Design de Moda. 

Nos anos 1990, surgiram também o mes-
trado e o doutorado em Artes e a graduação 
em Artes Cênicas, hoje denominada gradu-
ação em Teatro. Mais recentemente, a EBA 
passou a ofertar cursos com outras unidades 
– Design (Escola de Arquitetura) e Museolo-
gia (Escola de Ciência da Informação).

“As novas graduações de Cinema de Ani-
mação e Artes Digitais, Conservação e Res-
tauração de Bens Culturais Móveis, Dança 
e Design de Moda atenderam a demandas 
represadas e foram viabilizadas pelo Reuni 
[plano de reestruturação das universidades 
federais]. Esses cursos têm sido estrutura-
dos em ampla discussão com a sociedade”, 
ressalta Evandro Lemos. “A Escola cresceu 
muito nos últimos anos, o corpo docente 
mais que dobrou. Hoje somos uma escola 
média num espaço pequeno. Mas com forte 
inserção acadêmica, artística e cultural.”

OBRA COLETIVA
EBA chega aos 60 anos valorizando a diversidade e uma 
cultura assentada no compartilhamento 

Itamar Rigueira Jr.
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Detalhe do prédio da EBA: tempos 
marcados por mobilização política 
e integração da comunidade



5 Boletim UFMG 10.4.2017

Ontem e hoje: Yara Tupynambá (de costas) ministra aula no “piscinão”, no início dos anos 1970, e atividade com estudantes em abril deste ano 

EBA em números

“A Escola de Belas Artes foi sempre uma unidade sui generis, 
fora dos padrões”, defi ne a professora aposentada Pompéia 
Peret, que chegou como aluna em uma época em que as aulas 
eram ministradas em instalações precárias na Pampulha. “Havia 
um grupo de professores que eram artistas importantes, como o 
Álvaro Apocalypse, e os alunos tinham nível cultural muito alto. 
O ambiente era de forte integração”. relembra.

Em 35 entrevistas sobre as memórias associadas à Escola que 
realizou há mais de 15 anos, Pompéia Peret conheceu ou confi r-
mou histórias como a das atividades realizadas no terreno onde 
começava a ser construído o Palácio das Artes e a do temporal que 
inundou a pequena biblioteca da EBA e danifi cou, já na Pampulha, 
trabalhos de alunos.

A professora emérita Beatriz Coelho lembra que a expansão 
da EBA para novas áreas sofreu resistência, nos primeiros tempos, 
por parte dos defensores da exclusividade das artes plásticas. Da 
mesma forma, o início dos trabalhos de restauração das telas da 
Escola de Música, sob coordenação do Iphan, foi acompanhado 
de início apenas pelos professores – só mais tarde houve adesão 
dos estudantes. Mesmo depois de aposentada, Beatriz manteve 
atividades voluntárias na Escola por mais oito anos. “Aprendi 
muito na convivência com os colegas e com os alunos”, diz a 
professora, que dirigiu a EBA de 1976 a 1981.

Bem acolhido
Representante de uma geração mais nova de professores, 

Carlos Henrique Falci, do curso de Cinema de Animação e Artes 
Digitais, salienta que a Escola de Belas Artes é caracterizada hoje 
por uma grande variedade de visões por parte de professores e 
alunos. “Tenho formação transdisciplinar, misturada, e fui muito 
bem acolhido. Mas ainda podemos aproveitar mais as possibi-
lidades criadas por essa diversidade, também na relação com a 
Universidade. Estamos nos aproximando das outras unidades, e 
está cada vez mais claro o potencial de interação das artes com 
as outras áreas”, afi rma.

Entre as lembranças mais fortes do artista visual e “fazedor de 
coisas” Paulo Nazareth, ex-aluno que deixou as salas de aula em 
2006, estão o trânsito livre pelo ateliê de escultura, a possibilidade 
de trabalhar com gravura em horários diversos e o contato fl uente 
entre alunos mais jovens e veteranos. “Contei sempre com apoio 
de todos na Belas Artes, incluindo as faxineiras que guardavam 
material de reciclagem para minha produção. Mesmo depois 
de terminado o curso, mantive contato e trabalhei por lá, com 
ajuda de professores, funcionários e do Diretório Acadêmico”, 
conta Nazareth.

Fora dos padrões

1.341 estudantes

111 professores

63 servidores técnicos e administrativos 

em educação

139 projetos de pesquisa

27 grupos de pesquisa 

410 ações de extensão 

39 projetos de ensino 

40 defesas por ano na  pós-graduação (média) 

14 convênios internacionais
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Espécime de copaíba no Parque da Aclimação, em São Paulo

Nem a ação agressiva dos laboratórios 
internacionais, que provocou, nas 
últimas décadas, a entrada maciça 

de medicamentos sintéticos no país, foi 
capaz de abalar um hábito secular do brasi-
leiro: o uso de plantas para fins medicinais. 
Espécies como o barbatimão e a copaíba, 
que há cerca de 500 anos já eram indicadas 
como cicatrizantes e para cura de feridas, 
continuam combatendo os mesmos males, 
ainda que, com o tempo, tenham ampliado 
o seu leque de aplicações terapêuticas. Hoje, 
são reconhecidas as propriedades anti-infla-
matórias e antissépticas das duas plantas.

A permanência do emprego de plan-
tas com finalidade terapêutica foi alvo de 
investigação histórico-farmacológica feita 
pela pesquisadora Letícia Mendes Ricardo, 
em tese de doutorado defendida, em feve-
reiro, no Programa de Pós-graduação em 
Medicamentos e Assistência Farmacêutica 
da Faculdade de Farmácia. Em seu trabalho, 
Letícia, que trabalha no Ministério da Saú-
de, buscou evidências sobre os usos tradi-
cionais de plantas nativas e confirmar se as 
indicações descritas desde o Brasil colonial 
se mantinham nos dias de hoje. Por meio 
de ampla análise de livros publicados em 
diversos momentos da história do país, ela 
constatou que o chamado poder terapêu-
tico das plantas ainda é reverenciado pelo 
brasileiro. “Apesar do surgimento de novas 
aplicações para as plantas, determinados 
usos foram preservados”, afirma Letícia.

PLANTAS que continuam CURANDO
Em tese defendida na Faculdade de Farmácia, pesquisadora comprova permanência do 
uso medicinal de espécies da flora brasileira 

Luana Macieira

Uma das partes mais importantes da sua 
pesquisa incluiu a análise de seis edições 
do Formulário e guia médico, de Pedro Luiz 
Napoleão Chernoviz, médico polonês que 
viveu no Brasil entre 1840 e 1855 e escreveu, 
em 1841, o primeiro manual que listava as 
plantas medicinais e seus respectivos usos. 
Letícia Ricardo debruçou-se sobre as edições 
de 1864, 1874, 1888, 1892, 1897 e 1920. 
“A cada número, os livros reuniam mais 
plantas medicinais. A primeira edição, por 
exemplo, apresentava os usos de 37 plantas, 
e a última, publicada em 1920, trazia infor-
mações sobre 238 espécies. Isso evidenciava 
o interesse pelas propriedades medicinais 
das plantas no fim do século 19 e início do 
século 20”, argumenta a autora da tese. 

Segundo a pesquisadora, a escolha do 
Formulário e guia médico como base dessa 
parte do estudo se deve ao fato de ele ter 
substituído a farmacopeia portuguesa, livro 
que até então servia de referência para 
médicos prescreverem o uso de plantas no 
país. A partir de meados do século 19, o 
compêndio elaborado por Chernoviz passou 
a imperar nas farmácias brasileiras, domínio 
que durou até 1929. 

Em outra fase da pesquisa, desenvolvida 
com o objetivo de analisar os usos tera-
pêuticos de plantas descritas em centenas 
de livros, a autora elaborou uma fórmula 
que considerou a frequência de citação de 
usos e fatores associados à qualidade dessa 
informação – um deles, por exemplo, iden-

Tese: Evidência de tradicionalidade de uso de 
plantas medicinais: proposta de metodologia 
para o desenvolvimento de fitoterápicos para 
o tratamento de feridas no Brasil

Autora: Letícia Mendes Ricardo

Orientadora: Maria das Graças Lins 
Brandão

Tese defendida em 22 de fevereiro, 
no Programa de Pós-graduação em 
Medicamentos e Assistência Farmacêutica 
da Faculdade de Farmácia da UFMG

tifica se o manual foi escrito por leigos ou 
por profissionais da área. “Essa metodologia 
constatou que o Brasil pratica uma medicina 
tradicional, e, como há uma série de livros 
com essa abordagem, médicos e farmacêu-
ticos podem se confundir. A minha pesquisa 
filtra o uso consistente e contínuo das plan-
tas, o que facilita visualizar sua indicação 
terapêutica”, explica.

Barbatimão e copaíba
O barbatimão e a copaíba ocuparam 

lugar de destaque na análise desenvolvida 
pela autora da tese, que consultou 101 livros 
publicados entre 1576 e 2011 em busca de 
informações sobre o uso tradicional dessas 
duas plantas.  “Elas também aparecem no 
Formulário e guia médico. Alguns grupos 
de pesquisa já verificaram seu uso nos dias  
atuais em diferentes comunidades, e elas ain-
da são vendidas em mercados e feiras livres”, 
afirma. As duas espécies também integram 
programas municipais de fitoterapia e a 
Relação Nacional de Plantas Medicinais de 
Interesse do Sistema Único de Saúde – lista 
publicada em 2009 com espécies de plantas 
que devem ser consideradas prioritárias em 
estudos.

O barbatimão é uma árvore pequena, 
de troncos tortuosos. É nativa do cerrado 
brasileiro, facilmente encontrada em Minas 
Gerais, Goiás, Bahia, São Paulo, Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul. A casca do caule é 
a parte usada em tratamentos. A copaíba, 
por sua vez, é uma espécie de grande porte, 
típica da Amazônia, que atinge até 45 me-
tros. Seu óleo é reconhecido por sua ação 
cicatrizante, propriedade que, segundo 
alguns pesquisadores, teria sido descoberta 
pelos índios, que passavam a substância 
nos corpos para curar feridas decorrentes 
de combates. 
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Acontece
sarandeiros no méxico

O grupo Sarandeiros, 
companhia de danças 
folclóricas brasileiras da 
UFMG, vai participar, de 20 
a 30 de abril, da quinta edi-
ção do Festival Internacio-
nal Colores del Mundo, no 
México. O evento vai reunir 
outras dez companhias de 
países como Argentina, Co-
lômbia, Equador, México e 
República Checa.

O Sarande i ros  va i 
 percorrer oito cidades 
do estado de Jalisco, 
 começando pela capital, 
Guadalajara, para dez apresentações do espetáculo Dança, Brasil!, concebido com ele-
mentos de manifestações culturais de várias regiões do país, como carimbó, boi-bumbá 
e moçambique. Participarão da turnê 22 dançarinos e cinco músicos.

Esta é a 16ª participação do Sarandeiros em festivais internacionais. Fundado em 1980, 
o grupo é formado por mais de 50 dançarinos e exibe em seu currículo mais de 800 apre-
sentações em diversos países. A agenda de espetáculos, audições e outras informações 
sobre a companhia podem ser encontradas em www.sarandeiros.com.br/.

psicologia e sexualidade
Pesquisadores, estudantes e profissionais da psicologia vão se reunir no campus Pampu-

lha, de 7 a 9 de junho, para o 1º Colóquio de psicologia, gênero e sexualidades: sujeitos, 
políticas e modos de vida. O objetivo é sistematizar as principais ações na área destinadas à 
população LGBT e reforçar a articulação das redes sobre o tema. 

O evento é promovido pelo Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT (NUH) da 
UFMG e pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia (Anpepp). 
As inscrições são gratuitas. Outras informações podem ser obtidas na página http://bit.
ly/2ovF4Vx ou solicitadas pelo telefone (31) 3409-6287.

relações públicas
A UFMG vai sediar, de 17 a 19 de 

maio, o 11º Congresso Brasileiro Cien-
tífico de Comunicação Organizacional e 
Relações Públicas. Realizado pela primei-
ra vez em Belo Horizonte, o evento, que 
terá como tema Comunicação e poder 
organizacional: enfrentamentos discur-
sivos, políticos e estratégicos, pretende 
estimular reflexão sobre a atuação das 
organizações no cenário político e social 
do país.

O congresso vai reunir nomes como 
Lee Edwards, da Universidade de Leeds 
(Reino Unido), Øyvind Ihlen, da Universi-
dade de Oslo (Noruega), e Heloiza Matos, 
da USP. Os pesquisadores da UFMG com 
participação confirmada são Alexandre 
Pádua Carrieri, Ângela Marques, Fábia 
Lima, Márcio Simeone e Ricardo Fabri-
no. A programação inclui conferências, 
painéis temáticos, apresentação de tra-
balhos premiados, oficinas para alunos 
de graduação, fórum de professores e 
um curso pré-congresso.

Os  e s tudante s  da  UFMG te -
rão  desconto  na  insc r i ção ,  que 
deve ser feita até 8 de maio, no site   
http://bit.ly/2p3Ll8E.

jornais em aplicativo
O PressReader, aplicativo que disponibiliza eletronicamente mais de cinco mil jornais e 

revistas de cerca de 60 países, poderá ser acessado gratuitamente pela comunidade da UFMG 
até 4 de maio. A pesquisa de títulos pode ser feita por país, categoria, idioma ou tipo de 
publicação, e a plataforma também possibilita a tradução dos conteúdos em 17 idiomas.

O serviço, disponível para teste, deve ser acessado por meio do site www.pressreader.
com/oldbrowser, em computadores da UFMG ou em dispositivos móveis conectados ao  
wi-fi da Universidade. Após o download, o aplicativo poderá ser utilizado em smartphone ou 
tablet por até sete dias, mesmo fora da UFMG. Transcorrido o período de testes, bibliotecas, 
departamentos ou pessoas físicas poderão assinar a plataforma. Mais informações sobre o 
aplicativo estão disponíveis no site http://bit.ly/2ppWUGB.

brasil-frança
A UFMG e a Embaixada da França no 

Brasil abriram chamada para a quarta 
edição do Programa de Cátedras Franco-
-brasileiras. A iniciativa vai possibilitar a 
vinda de professores ou pesquisadores 
franceses que serão responsáveis por 
promover atividades acadêmicas na Uni-
versidade, durante período de 45 dias a 
quatro meses, entre agosto e dezembro 
deste ano.

Os interessados deverão submeter 
projeto elaborado por dois grupos de 
pesquisa ou dois professores, um francês e 
outro da UFMG, redigido em francês, por-
tuguês ou inglês. Os projetos devem ser 
enviados, até 31 de maio, para os e-mails 
gab@dri.ufmg.br e sec.scac@gmail.com. 
Terão prioridade docentes das áreas de 
Ciências Humanas e Sociais, Letras, Artes 
e Música, Ciências Naturais e Biológicas, 
Ciências Exatas e Engenharias. Mais infor-
mações podem ser obtidas na chamada 
do programa: http://bit.ly/2oUfL0l.

colóquios sobre intermedialidade
A Faculdade de Letras e o CAD 2 recebem, de 9 a 13 de maio, o colóquio internacional 

Escrita, som, imagem, que integra as comemorações dos 90 anos da UFMG. Os trabalhos que 
serão apresentados no evento vão tratar de música, artes visuais, cinema, teatro, arquitetura 
e, sobretudo, literatura, sempre sob a perspectiva da intermidialidade.

Quatro pesquisadores estrangeiros fazem conferências magnas no evento: Irina Rajewsky, 
da Universidade Livre de Berlim,Walter Bernhart, da Universidade de Graz, na Áustria, Claus 
Clüver, da Universidade de Indiana, nos EUA, e Véronique Plesch, do Colby College, também 
nos EUA.

As inscrições para ouvintes custam R$ 50 e podem ser feitas até a véspera do evento. 
Mais informações podem ser obtidas no site http://bit.ly/2nZT9Xs.

Espetáculo Quebranto, que estreou em 2008
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Tudo começa a cerca de 
100 quilômetros de Belo 
Horizonte. Em Outro 

Preto, centro histórico que já 
abrigou a capital do estado, 
nasce o Rio das Velhas. Ao 
norte da antiga Vila Rica, na 
Cachoeira das Andorinhas, 
principia o trajeto desse cur-
so d’água, que passa por 51 
municípios e termina sua trilha 
no Velho Chico, quase 761 
quilômetros depois. Eternizado 
na obra de Guimarães Rosa, o 
rio margeia florestas e vilarejos, 
constituindo-se em persona-
gem importante da manuten-
ção do ciclo da vida. 

Os visitantes da nova exposição temporária do Espaço do 
Conhecimento UFMG, À margem: água, cultura e território, po-
dem navegar pela Bacia sem ter que entrar em um barco ou pôr 
o pé na estrada. Um emaranhado de cordas simula o curso do 
rio. Sinalizações mostram as cidades por onde ele corre e o que 
pode ser encontrado por lá, como lobos-guarás, tucanos, gaviões 
e saguis-da-cara-branca. Nas paredes, fotos e vídeos revelam sua 
importância para as culturas locais, influenciando a consolidação 
de costumes, como o Bumba Meu Boi, de Santa Luzia. 

À Margem marca as comemorações dos 90 anos da UFMG, 
dos sete anos do Espaço do Conhecimento e dos 20 anos do 
Projeto Manuelzão. A diretora científico-cultural do Espaço, Ana 
Flávia Machado, afirma que a mostra compartilha com a cidade 
a produção da UFMG. “É um trabalho que evidencia o Espaço do 
Conhecimento como extensão da universidade”, diz.

Em cartaz até 18 de junho, a exposição foi concebida em par-
ceria com o projeto Manuelzão, criado em 1997, na Faculdade 
de Medicina da UFMG, com o intuito de atuar pela melhoria das 
condições ambientais. À época, esse esforço se concentrava na 
revitalização da Bacia do Rio das Velhas, já que muitas doenças 
resultavam da falta de cuidado com suas águas. A principal área 
de atuação foi o investimento na educação ambiental. Hoje, os 
participantes do projeto trabalham especificamente com escolas, 
focando nos córregos do Arrudas e do Onça, em BH. 

Um RIO de HISTÓRIA 
Bacia do Velhas é tema de exposição no Espaço do Conhecimento

Juliana Ferreira*

“Os rios estão margina-
lizados, destituídos de iden-
tidade no meio urbano. A 
exposição conta um pouco da 
história da Bacia, da história 
do projeto e revela à socie-
dade a importância do rio”, 
afirma o coordenador do Ma-
nuelzão, Marcus Vinicius Po-
lignano. Essa marginalização 
a que se refere o professor 
está associada ao crescimento 
das populações ribeirinhas e 
ao surgimento das grandes 
cidades, que empurraram o 
rio para debaixo do concreto. 
Mesmo sendo responsável 
por grande parte do abaste-

cimento da Região Metropolitana de BH, o Velhas está sufocado 
por esgoto, resíduos industriais, agrotóxicos e assoreamento.

Programação
Como seria tomar um banho na antiga cachoeira do Córrego do 

Acaba Mundo, no Parque Municipal, ou pescar no Ribeirão Arru-
das? Na seção Mapa colaborativo, os visitantes descobrem por onde 
passam os córregos e podem deixar sua marca, indicando onde 
gostariam de plantar, nadar, fazer um piquenique ou ver animais. 

Além da exposição, o Espaço também abriga, até junho, uma 
programação especial sobre a temática. Na atividade Causos d’água, 
mediadores recorrem a personagens do folclore brasileiro, como 
Curupira e Iara, para abordar a importância da preservação. Em 
Percurso temático: as histórias que correm com a água, o passeio  
começa pela exposição permanente Demasiado Humano, até chegar 
À Margem. Durante o percurso, a importância dos rios na trajetória 
humana é evidenciada. 

O evento À Margem: o rio e a cidade, organizado pelo Projeto 
Manuelzão, completa a programação com debates sobre formas de 
reaproximar a população da natureza no ambiente urbano. Estão 
previstas mesas-redondas e aulões públicos. Todas as atividades são 
gratuitas e podem ser consultadas no site do Espaço: espacodoco-
nhecimento.org.br.

*Jornalista do Espaço do Conhecimento UFMG

Exposição promove um passeio virtual ao longo do Rio das Velhas
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