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UFMG vai restaurar
acervos em Tiradentes

Será realizada entre 26 e 31 de outubro, a VII Semana de Iniciação Científica,  o mais importante evento do
calendário acadêmico da UFMG no segundo semestre letivo. A edição deste ano abrigará 1.001 trabalhos e
terá como principal novidade a realização de atividades voltadas para o público externo, como a montagem
de estandes nas unidades,  conferências de interesse geral e apresentações culturais.

Professora questiona
o mito Chica da Silva
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Semana de Iniciação Científica
abre campus ao público externo
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OPINIÃO

A  Capes, na última avaliação do
  sistema nacional de pós-gra-
  duação, atribuiu à UFMG o

melhor desempenho no país, por ter
nossa Universidade obtido, em apro-
ximadamente 30% de seus 51 progra-
mas, o conceito “excelente”: 5  em pro-
gramas que têm o mestrado como seu
grau mais elevado e 6 em programas
com os níveis de mestrado e de douto-
rado. Outras universidades, embora
com número maior de programas, não
conseguiram, em valores proporcio-
nais, atingir tal grau de desempenho.
Se, por um lado, a UFMG não apre-
sentou nenhum programa com o nível
7, considerado de excelência interna-
cional, por outro, nenhum de seus
programas foi considerado  nível 1.
A UFMG é, portanto, a universidade
brasileira de maior homogeneidade
na pós-graduação.
Isto é verdade numa comparação com
as outras instituições nacionais, em
que existe grande discrepância entre
programas que cobrem um espectro
de 1 a 7 na avaliação. Internamente,
entretanto, a UFMG mostra grande
diversidade de desenvolvimento aca-
dêmico, tanto entre áreas de conheci-
mento como entre programas de uma
mesma área, demandando, assim,
políticas diferenciadas para sua pós-
graduação stricto sensu.
Programas com mestrado e doutorado
consolidados, avaliados com nota 6,
têm, em geral, corpo docente maduro,
produção científica volumosa e finan-
ciamento significativo para atividades
de pesquisa. A discussão de políticas
colegiadas nesses programas se volta
para temas como o incremento do
fluxo discente, especialmente no dou-
torado, a passagem direta do mestra-
do para o doutorado, a participação
de alunos em eventos e o intercâmbio
com professores estrangeiros, entre
outros. A Pró-Reitoria de Pós-Gradua-
ção (PRPG), junto com a Câmara de

A Capes e a pós-graduação na UFMG

Pós-Graduação e os colegiados
envolvidos, procurará esses programas
e traçará metas específicas, buscando
atingir níveis de qualificação interna-
cional. Assuntos como política de cre-
denciamento de professores, distribui-
ção mais homogênea da produção
docente, participação da produção
discente, disponibilidade de meios
para publicações de resultados das
teses, entre outros, serão debatidos
abertamente na tentativa de estimular
os programas a buscar excelência.
Vivem momentos diferentes os pro-
gramas com classificação 5. Os que
têm cursos de mestrado e de doutora-
do procuram uma consolidação no
doutorado. Essa é tarefa árdua que
deve ser perseguida com perseverança
pelos colegiados. Os parâmetros já
foram dados pelo perfil de um douto-
rado consolidado para a área traçado
pelos pares. A PRPG discutirá aspectos
relevantes no caminho da consolida-
ção de um doutorado, como, por
exemplo, políticas de admissão de
alunos, o dilema qualidade versus
quantidade, o problema da evasão.
Além disso, a PRPG terá papel impor-
tante na disseminação da experiência
de cursos mais consolidados, o que
pode, em vários aspectos, economizar
tempo na busca de tentativas "inova-
doras” que correm risco elevado de
insucesso.
Os cursos 5 que somente possuem o
mestrado apresentam-se dentro de
uma realidade não menos desafiado-
ra: a da criação de um doutorado.
Aqui vale aplicar toda a experiência já
acumulada na UFMG do que seria o
perfil ideal de um doutorado de exce-
lência em determinada área de co-
nhecimento. O projeto deve ser simples,
porém objetivo, focalizando metas e
mostrando meios para o alcance
dessas metas. A PRPG irá estimular
esses programas na preparação de
seus projetos. Serão utilizados todos os

mecanismos que aumentem a chance
de que o projeto alcance nível de
excelência acadêmica, como asses-
soria na confecção do projeto e aná-
lise por consultores ad hoc e externos,
indicados pela própria Capes, para
conhecer melhor o corpo docente, as
instalações do programa e prestar as-
sessoria à equipe do projeto.
Programas 3 e 4 podem evoluir, com
o apoio dessa “cultura UFMG”, para
se tornarem cursos de mestrado con-
solidados e reconhecidos nacional-
mente. Objetivos audaciosos, porém
possíveis, devem ser traçados. Um
trabalho conjunto do colegiado  e da
Câmara de Pós-Graduação pode ser
muito eficiente no sentido de buscar
alternativas para a melhoria acadê-
mica desses programas. A PRPG, junto
com os colegiados, traçará metas de
consolidação e discutirá os mecanis-
mos de apoio necessários  aos proje-
tos de consolidação.
Finalmente, os programas nível 2 de-
verão ser remodelados, buscando-se
melhor inserção dentro de suas áreas
afins. A Capes deve estar aberta a
propostas de novas estruturações,
avaliando-as e indicando as poten-
cialidades dos projetos. Os direitos
dos alunos matriculados no período
anterior ao da perda de credencia-
mento de programas antes habili-
tados nacionalmente devem ser pre-
servados, com a  garantia de que
seus diplomas terão validade nacio-
nal. Creio que a matrícula de novos
alunos deveria ser suspensa até a
conclusão de projeto de reforma do
curso. Após análise, uma sinalização
positiva ao projeto possibilitaria a
entrada de novos alunos.

Ronaldo Barbosa *

* Pró-reitor de Pós-Graduação
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No sábado, 31, último dia
da Semana de Iniciação
Científica, o campus
Pampulha promete
ser pequeno pa-
ra tanta gente.
É que a Pró-
Reitoria de
Pesquisa espera
receber alunos
de cerca de 400
escolas da Região
Metropolitana de
Belo Horizonte.
Nesse dia, o público visi-
tará estantes montados nas
unidades, conhecerá  laboratórios e o
Museu de Ciências  Morfológicas. Também
poderá assistir a conferências de interesse

Autonomia universitária abre
Semana de Iniciação Científica

Priscila Cirino

A apresentação do projeto de
 autonomia para a UFMG
 durante a aula magna do

reitor Sá Barreto abrirá a VII Sema-
na de Iniciação Científica da UFMG,
que acontece entre 26 e 31 de ou-
tubro. A palestra será no dia 26, às
14 horas, no auditório da Reitoria.
“É o primeiro passo de uma discus-
são que pretendemos estender  à
comunidade universitária", diz o
pró-reitor de  Pesquisa, Paulo Sérgio
Lacerda Beirão. O tema da Semana
de Iniciação Científica neste ano
será Desafios da Universidade: Méto-
do, Autonomia e Ética.

Ainda na abertura, a professora
Beatriz Alvarenga, do departamen-
to de  Física do Icex, será homena-
geada pela importância de seu tra-
balho na formação dos estudantes.
Ela ingressou na Universidade há
mais de quatro décadas e nesse pe-
ríodo especializou-se no estudo do
ensino de Física. Ao lado do profes-

sor Antônio Máximo, lançou o livro
Curso de Física, best seller didático
adotado em escolas de toda a América
Latina. "Fico meio constrangida com
homenagens. Sempre me pergunto se
realmente as mereço", revela a profes-
sora, que continua ligada à Universi-
dade, onde coordena a implantação
do Projeto UFMG Jovem.

Programação

As apresentações orais dos mil e
um trabalhos inscritos na Semana a-
contecem nas unidades acadêmicas.
Palestras e mesas-redondas serão no
auditório da Reitoria e as apresenta-
ções culturais, na Praça de Serviços.

No dia 28, quarta-feira, a UFMG
receberá o presidente da Academia
Brasileira de Ciências, professor Eduar-
do Krieger. Sua palestra abordará a
contribuição da ciência para o desen-
volvimento do Brasil e seu valor como
método de conhecimento. No dia 29,

uma mesa-redonda discutirá os de-
safios da ética. “Queremos resgatar
a discussão sobre  o papel da ética,
tanto na ciência quanto na socieda-
de”, enfatiza o professor Beirão.

Outra mesa-redonda, que acon-
tece no dia 30, reunirá representan-
tes da CNPq, Capes, Fapemig e
Prograd. Além de uma avaliação do
programa de iniciação científica,
eles deverão apresentar novidades
do setor de Ciência e Tecnologia
para o próximo ano. Segundo
Beirão, podem ser anunciados cor-
tes de bolsas durante o debate.
“Mas, enquanto as instituições de
fomento falam em cortar, estamos
pensando em ampliar os progra-
mas”, diz.

Realizada pela primeira vez em
1992, a Semana é um evento con-
solidado no calendário acadêmico,
mobilizando professores e estudan-
tes. Nas seis edições anteriores,
abrigou cerca de 3.800 trabalhos.

Programação
intensa

geral, como  Ciência e Humor, com o cartunistas
Lor, e Epidemias contemporânes, com a pro-

fessora Maria Norma de Melo, do ICB.
A Internet será tema da conferência do

assessor de Tecnologia da Informação,
Márcio Luiz Bunte de Carvalho, enquanto
os avanços do telescópio Hubble serão
abordados por pesquisador do Observató-
rio Astronômico da Serra da Piedade.
A abertura do campus à comunidade ex-
terna também será marcada por atra-
ções culturais, como as apresentações da

Gerais Big Band, de grupos do Teatro
Universitário, e das equipes de fute-

bol de robôs comandadas por
alunos dos cursos de Ciência

da Computação e enge-
nharias Elétrica e
Mecânica.
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O alegado apetite sexual, a
 promiscuidade e as cruelda-
 des que sempre pontuaram

as histórias contadas sobre Chica da
Silva, a ex-escrava que freqüentou a
fechada elite mineira do século XVIII,
podem não passar de mitos. É o que
sugere a professora Júnia Furtado,
do departamento de História da
Fafich, autora de estudo que mostra
que a ex-escrava não era a mulher
devassa retratada no filme Xica da
Silva, de Cacá Diegues, lançado na
década de 70, ou na novela homô-
nima da Rede Manchete, exibida no
ano passado.

“Através dos documentos pesqui-
sados e do comportamento de toda a
sua vida foi possível montar um col-
cha de retalhos que con-
tradiz completamente a
personalidade da Chica
conhecida por todos nós”,
relata Júnia. Segundo a
professora, a própria esta-
bilidade do casamento
com um nobre branco, o
fato de Chica freqüentar a
elite e todas as irmanda-
des brancas do Tijuco e de
ter sido enterrada no ce-
mitério da Igreja de São
Francisco de Assis (desti-
nado aos brancos ricos)
são provas suficientes de
que ela era uma mulher
que se portava de acordo
com os padrões morais e
sociais da época. “Caso
contrário, seria impossível
que Chica tivesse esses
privilégios”, reforça a pes-
quisadora.

Cena falsa

A mulher que inspirou
as atrizes Zezé Mota, no
filme, e Taís Araújo, na
novela, conseguiu, como
tantas outras, sua carta
de al-forria através do
concu-binato com um no-
bre branco, o contratador
João Fernandes, que a

comprou de um médico do Tijuco,
em 1753. O relacionamento durou
16 anos, período em que Chica teve
13 filhos. “Essa era praticamente a
única forma de uma negra entrar na
sociedade branca naquela época”,
afirma Júnia Furtado, ao citar uma
cena na produção de Cacá Diegues
que nunca ocorreu. “O início do fil-
me mostra Chica sendo oferecida
ao conde de Valadares. Na época,
Chica já era mãe de 14 filhos (ela
já tivera um do seu antigo dono) e
vivia com o contratador”, revela.

Depois da separação, Fernandes
voltou para Portugal levando consigo
seus quatro filhos homens, que rece-
beram títulos de nobreza do Império
Português. No Brasil, Chica recebeu

Pesquisa contesta mito de Chica da Silva
Historiadora da Fafich diz que ex-escrava viveu segundo os rígidos padrões morais e sociais da época

propriedades deixadas pelo contra-
tador que lhe garantiram a sobrevi-
vência e a educação das filhas.

De acordo com Júnia, a ex-escra-
va tornou-se conhecida por sua cruel-
dade e pelo grande apetite sexual
graças ao livro Memórias do Distrito
Diamantina, do século XIX, escrito por
Joaquim Felício dos Santos. “A publi-
cação faz de Chica a única negra a
figurar em um registro histórico e o
autor encontra no sexo e na perversi-
dade os pretextos para uma escrava
merecer tal destaque”, diz.

Júnia chegou à desmitificação de
Chica após estudar o seu comporta-
mento em diversos documentos da
época - registros de batismo, carta
de alforria, títulos nobiliárquicos da-

dos aos filhos e outros as-
pectos de sua vida  no sé-
culo XVIII. Além de
Diamantina, a professora
também pesquisou a vida
da ex-escrava em Belo
Horizonte, Rio de Janeiro,
Macaúbas (perto de Santa
Luzia), Mariana e em Por-
tugal. A pesquisa ainda
não terminou mas, segun-
do Júnia, o que foi apu-
rado até agora é suficien-
te para reconstruir a per-
sonagem histórica. A ex-
pectativa é de que o tra-
balho seja concluído até
meados de 1999.

A professora estuda a
vida de Chica há um ano
para o projeto Pólo de
Integração da UFMG no
Vale do Jequitinhonha. Fi-
nanciado pela Finep e
Fapemig, o trabalho foi
premiado pelo concurso
8º Dotação em Pesquisa
sobre Mulher e Relações
de Gênero, promovido
pelas fundações Ford e
Carlos Chagas.

Júnia  Furtado reconstruiu a perso-
nagem histórica de Chica da Silva

Marco Antônio Corteleti

Isabel Bechara
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O Programa de Mecenato do
  Ministério da Educação aca-
  ba de credenciar o Centro de

Estudos Mineiros (CEM) da UFMG
para captar recursos que viabilizem o
resgate e recuperação de arquivos da
cidade histórica de Tiradentes. Ao final
dos trabalhos, os acervos deverão ser
expostos em imóveis da Fundação
Rodrigo de Melo Franco, administrada
pela Universidade desde 1997. Antes,
porém, os prédios precisam de refor-
mas. “Os edifícios da Fundação são
ideais para receber o acervo docu-
mental da cidade que, atualmente,
está mal acondicionado”, explica o di-
retor do CEM, professor Douglas Cole
Libby.

Pelo projeto, o atual Centro de Es-

Projeto vai restaurar
prédios e acervos em Tiradentes

Priscila Cirino

tudos de Tiradentes deverá ser prepa-
rado para receber a biblioteca pública
municipal, cujo acervo está amontoa-
do numa escola local. Depois de pas-
sar por restaurações, a antiga cadeia
pública será transformada no Centro
de Estudos de História Regional, onde
ficarão três arquivos documentais já
existentes na cidade, mas que não são
acessíveis a pesquisadores.

Tarefas

A equipe do CEM deverá organizar
e acondicionar os acervos da Câmara
Municipal, que data da primeira meta-
de do século XVIII;  da Paróquia Santo
Antônio, do início do século XVIII, e o
da Prefeitura de Tiradentes, de 1890.

“São coleções completas de periódi-
cos e obras raras, que representam
uma importante contribuição para o
resgate da história mineira e brasilei-
ra”, enfatiza Libby.

Orçado em R$ 300 mil, o projeto
deve ser concluído em dois anos. Sob
a responsabilidade da Assessoria de
Ação Cultural, através do CEM,  sua
execução inclui a organização dos
acervos e livros. Um arquivista, um ar-
quiteto e alguns estagiários trabalha-
rão em Tiradentes. “Agora precisamos
encontrar patrocinadores que possam
viabilizar os trabalhos”, lembra Libby.
A  Lei de Incentivo à Cultura permite
que recursos aplicados no patrocínio
ao projeto sejam deduzidos do impos-
to de renda.

A presidente do Conselho de
  Moradia da UFMG, vice-reitora
  Ana Lúcia Gazzola, comunicou

aos representantes da Moradia Univer-
sitária, no último dia 9, que os mora-
dores do edifício Dona Clara estarão
isentos de qualquer taxa de condomí-
nio até o final deste ano. A vice-reitora
e o presidente da Fump, Marcos
Roberto Moreira Ribeiro, disseram aos
representantes dos moradores, Vicente
de Paula Vieira, aluno de Engenharia
Química, e Paulo Batista Andrade, de
Geografia, que a isenção da taxa tem
por objetivo dar tempo à Fump para
avaliar melhor a taxa condominial do
ano que vem.

A medida, segundo a Vice-Reitora,
permitirá que o Conselho de Moradia
reavalie a taxa de condomínio, em de-
zembro, com base em valores reais
para, então, definir se há necessidade
de ajuste. Neste caso, disse, o assunto
será levado ao Conselho Universitário.

Gazzola informou também que a
taxa de condomínio poderá ser altera-

Moradores do Dona Clara estão isentos
de condomínio até o final do ano

Administração central recebe alunos para discutir critérios de fixação de taxas

da temporariamente se o valor encon-
trado em função do número atual de
vagas for elevado para os estudantes.
O cálculo da taxa leva em conta todos
os gastos de serviço, como água, luz,
impostos, limpeza de área comuns e
vigilância. Nessa primeira fase em que
há oferta de 96 vagas, alguns custos
tendem a ficar concentrados, o que
poderá levar à necessidade de ajustes.

Com a construção da segunda fase
da moradia, no bairro Ouro Preto, e o
conseqüente aumento das vagas, os
gastos comuns serão divididos entre
um número maior de moradores.

Os 38 ex-moradores do Borges da
Costa que ainda não se cadastraram
para ter direito a residir nos novos pré-
dios poderão fazê-lo até esta quarta,
dia 22. Só a partir desta data, será pos-
sível definir o número de vagas que
constarão do edital que a Universidade
publicará para escolher os demais mo-
radores do Dona Clara (com 33 luga-
res ainda disponíveis) e do Santa Rosa,
com capacidade para 40 estudantes.

O presidente da Fump aproveitou a
reunião para mostrar aos estudantes as
plantas do anteprojeto dos novos prédi-
os para moradia universitária, que se-
rão construídas na gestão do reitor Sá
Barreto, no bairro Ouro Preto. Os qua-
tro primeiros blocos, com capacidade
para 208 estudantes e professores visi-
tantes, começarão a ser construídos até
março de 1999 e deverão estar conclu-
ídos em 12 meses. Os cinco blocos
restantes, que abrigarão mais 260 pes-
soas, serão iniciados em seguida.

A vice-reitora acatou solicitação
dos representantes para que as con-
tas de luz sejam divididas por aparta-
mento e não por prédio. Ela disse
que a Fump iniciará o processo de
eleição do representante da moradia
no Conselho de Moradias. Os mora-
dores também solicitaram à Vice-
Reitora maior representatividade no
Conselho de Moradia. Eles conside-
ram insuficiente que só um estudante
residente na moradia e outro do DCE
os represente.
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Fulbright
No dia 3 de setembro, a Assessora
de Cooperação Internacional (ACI)
da UFMG, Suely Pires, recebeu o
diretor executivo da Comissão
Fulbright, Marco Antônio da Rocha,
para uma avaliação sobre o traba-
lho da entidade. A Fulbright é res-
ponsável pela formação acadêmica
de gerações de professores univer-
sitários brasileiros, inclusive da
UFMG, que fizeram pós-graduação
em instituições americanas.
A Comissão iniciou suas atividades
há quarenta anos, a partir de acor-
do assinado entre os governos do
Brasil e dos Estados Unidos. Desde
então, vem promovendo o inter-
câmbio cultural e profissional de
estudantes de várias áreas do co-
nhecimento. “Temos tido bolsistas
da UFMG desde que começamos a
operar. Acredito que contribuímos
para o desenvolvimento da pós-
graduação ao proporcionar treina-
mento de profissionais nos Estados
Unidos, além de trazer professores
norte-americanos às instituições
brasileiras”, lembrou.
Maiores infomações sobre os pro-
gramas da Comissão Fulbright po-
dem ser obtidas na ACI: 499-4401.

Estudante estrangeiro
A ACI promoverá, no dia 4 de no-
vembro, no auditório 4 do Icex, a I
Jornada do estudante estrangeiro na
UFMG. O evento, que será aberto
com conferência do reitor Sá
Barreto, pretende definir políticas de
acompanhamento acadêmico e
assistencial  para os 250 alunos es-
trangeiros da Universidade. Grupos
de trabalho discutirão temas como
moradia estudantil e integração do
estrangeiro ao corpo discente. Ha-
verá ainda mesa-redonda coorde-
nada pela vice-reitora Ana Lúcia
Gazzola, com a participação de re-
presentantes da Polícia Federal,
Fapemig, Ministério das Relações
Exteriores e ACI. Fone: 499-4401.

P esquisadores da UFMG com
 dificuldades para receber par-
 celas de financiamentos das

agências de fomento estão ganhando
uma “mãozinha” para sair do sufoco.
O auxílio vem da  Fundação de De-
senvolvimento da Pesquisa (Fundep),
que está antecipando  verbas aos co-
ordenadores de pesquisas para que
possam pagar pessoal, equipar labo-
ratórios e honrar outros compromissos.

“Antes, esses empréstimos já eram
feitos, mas agora queremos transformá-
los numa política permanente”, explica
o diretor executivo da Fundep, Jacques
Schwartzman, esclarecendo que as ante-
cipações podem ser feitas sempre que
houver disponibilidade financeira.

Mas essa não é única novidade
posta em prática pela nova gestão nos
últimos meses. Os pesquisadores da
UFMG também foram beneficiados
pela contratação de um escritório de
registro e manutenção de patentes.
Para pleitear o registro, o pesquisador
deve encaminhar o projeto à Pró-Reito-
ria de Pesquisa, que faz a análise do
mérito científico, e o repassa à Fundep,
encarregada de avaliar as possibilida-
des de retorno comercial da pesquisa.

“Esperamos aumentar o número
de patentes da UFMG”, acredita
Schwartzman. Desde que foi contrata-

do, o escritório vem trabalhando para
registrar as patentes de duas pesquisas
do ICB: a do interferon, desenvolvida
pelo Laboratório de Vírus, e a de uma
substância de proteção contra radia-
ção, realizada por equipe do departa-
mento de Bioquímica.

Taxas e encargos

A Fundação também reduziu taxas
de administração de convênios com a
UFMG. Até então, os convênios ti-
nham taxa única de 10%. “Estabelece-
mos um índice móvel que varia de
acordo com a natureza do contrato”,
explica Schwartzman.

As taxas hoje são de 7,5% para
convênios avaliados em até US$ 250
mil, 5% para aqueles com valores su-
periores a US$ 250 mil e 7,5% dos
custos para cursos fechados comprados
por empresas. O percentual de 10% foi
mantido para os demais cursos de ex-
tensão, enquanto a administração de
recursos da Capes usados na manuten-
ção dos cursos de pós-graduação não
é mais cobrada pela Fundep.

Outra novidade foi a redução de
encargos trabalhistas dos convênios
feitos com a UFMG. Antes, a Fundep
recolhia o correspondente a 92,53%
do salário de cada profissional contra-

tado para o paga-
mento de INSS e
FGTS - incluindo a
multa em caso de
desligamento - e ou-
tras despesas. Hoje,
esse índice caiu
para 78,53%. “To-
mamos essa decisão
levando em conta o
caráter permanente
de nossas relações
com a UFMG”, diz
Schwartzman.

Fundep amplia benefícios
a pesquisadores

Schwartzman: redução
de taxasIs
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Psicologia Social
A Associação Brasileira de Psicologia
Social realizará, no dia 20 de novem-
bro, na Fafich, o XI Encontro Mineiro
de Psicologia Social, com o tema
Psicologia social, os movimentos e as
políticas sociais. A promoção tem o
apoio do mestrado em Psicologia da
UFMG e do departamento de Psico-
logia da PUC-MG. Inscrições e infor-
mações na sala 4005 da Fafich,
e-mail: vfranco@fafich.ufmg.br ou
telefones 499-5042 e 319-1225.

Lista de discussões
A UFMG possui uma lista de discussão
sobre educação a distância, a EAD-L.
Professores de vários departamentos
estão compartilhando informações sobre
o assunto, divulgando eventos e discu-
tindo projetos desta modalidade de en-
sino. Para fazer parte da lista, deve-se
mandar um e-mail para o endereço
listserv@listserv.lcc.ufmg.br e escrever no
corpo da mensagem o seguinte texto:
subscribe ead-1 “nome completo”.

Música

O professor Flávio Terrigno Barbeitas é
o novo Coordenador do Colegiado de
Graduação da Escola de Música, em
substituição à professora Maria do
Carmo Souza Campara. O terá dois
anos.

Simpósio
O Grêmio Mínero-Metalúrgico Louis
Ensch, da Escola de Engenharia, pro-
move, de 26 a 31 de outubro, o
IX Simpósio Mínero Metaúrgico da
UFMG e o VI Encontro de Mineração e
Metalurgia. O evento discutirá temas
como a Nova Lei Ambiental, Logística
Gerencial, Técnicas de Processamento
Mineral Aplicadas à Reciclagem de
Papel e Empregabilidade. Maiores in-
formações pelo telefone 230-1754 ou
na Internet: www.cce.ufmg.br/~ixsimpmm.

Hidrogeologia
O IGC está com inscrições abertas ao
curso de extensão Hidrogeologia Prá-
tica, que acontece de 2 a 14 de no-
vembro. O curso, em nível de pós-
graduação, terá 50 horas/aula e é
dirigido a geólogos, hidrogeólogos
e engenheiros. Há 20 vagas. A taxa
é de R$ 150. Informações no Centro
de Extensão, telefone 499-5402 e
fax 499-5410.

Cecor

O professor Luiz Souza é o novo
diretor do Centro de Conservação e
Restauração de Bens Culturais Móveis
(Cecor), da Escola de Belas Artes, em
substituição à professora Gislaine
Randaso Teixeira Moura.

Educação a distância
Saiu em março passado o número
70 da publicação Em aberto, editada
pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais - INEP/MEC
e que se destina à veiculação de
assuntos atuais da educação brasi-
leira. A edição trata da Educação a
distância com uma série de trabalhos
coordenados pela professora Eda
Coutinho Machado de Sousa, da UnB.
A Assessoria de Educação a Distância
conseguiu mais dois volumes que
estão à disposição para consultas na
biblioteca da Fae.

Prêmio

Estão abertas até 18 de dezembro as
inscrições para o Prêmio IEL de Intera-
ção Universidade-Indústria, lançado
pelo Instituto Euvaldo Lodi Nacional,
com o tema Programas de empreen-
dedorismo nas instituições de ensino
superior. Podem concorrer instituições
públicas ou privadas, que tenham
introduzido o ensino de empreende-
dorismo ao terceiro grau.
Maiores informações pelo telefone (061)
317-9430, e-mail: Sassis@iel.cni.org.br.

Estatuto
Foi prorrogado, para 30 de outubro,
o prazo de entrega de sugestões
relativas  à reforma do Estatuto da
UFMG. As propostas deverão ser
encaminhadas à Secretaria de Deli-
beração dos Órgãos Superiores (SODS),
no 4º andar da Reitoria. Informações
pelo telefone 499-4110.

Semana da Graduação
De 30 de outubro a 4 de novembro,
a Pró-reitoria de Graduação promove
a II Semana da Graduação, que será
realizada no Icex. A edição deste ano
contará com a participação da comu-
nidade externa, em especial estudan-
tes e educadores do ensino médio.
Haverá debates sobre vocação profis-
sional, flexibilização curricular, está-
gios e novas formas de admissão na
Universidade. Telefone 499-4050.

Administração
O doutorado em Administração da
Face está com inscrições abertas até
30 de novembro. O curso oferece
cinco vagas para 1999. A taxa de
inscrição é de R$ 100. Inscrições e
maiores informações no Centro de
Pós-Graduação e Pesquisas em
Administração, 11º andar da Face,
telefone 279-9000  e
e-mail: cepead@face.ufmg.br

Enfermagem
A professora Maria José Cabral Grillo
Caldeira Brant, da Escola de
Enfermagem, assumiu no dia 9 de
outubro, a  chefia da Divisão Técnica
de Enfermagem do Hospital das
Clínicas. A nova subchefe é a
professora  Rosaura Graças da Silva.

Educação infantil

Estão abertas as inscrições para o
6º Encontro de pais e educadores que
a Creche UFMG promove nos dias
13 e 14 de novembro. Através de
palestras, oficinas e mesas-redondas,
os participantes discutirão temas como
estímulos ao cérebro, depressão e
stress infantil.  Maiores informações:
fax 491-1500 e fones 499-4506 e
499-4507.
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Boletim Informativo da UFMG

LITERATURA
Dissertação: Fora da escola e dentro dela: a
literatura na vida de seus leitores
Autora: Rosa Maria Drumond Costa
Defesa: 6 de outubro, junto ao mestrado em
Educação da Fae
Banca: Magda Becker Soares (orientadora),
Marisa Lajolo (Unicamp) e Eliane Marta Santos
Teixeira Lopes (UFMG).

ESTADO DE SÍTIO
Dissertação: Meninas em estado de sítio
Autora: Karina Klinke
Defesa: 7 de outubro, junto ao mestrado em
Educação da Fae
Banca: Eliane Marta Santos Teixeira Lopes
(orientadora), Marisa Lajolo (Unicamp) e
Cynthia Greive Veiga (UFMG).

MATA ATLÂNTICA
Dissertação: Assimetria flutuante como indicador
de efeitos da fragmentação em passeriformes
da mata atlântica
Autora: Marina Anciães
Defesa: 13 de outubro, junto ao mestrado em
Ecologia, Conservação e Manejo da Vida
Silvestre, do ICB
Banca: Miguel Ângelo Marini (orientador) e
Fernando Amaral da Silveira, ambos da UFMG,
e Fernando Fernandez (UFRJ)

TELECOMUNICAÇÕES
Dissertação: Qualidade percebida dos serviços
públicos de telecomunicações, na Região Metro-
politana de Belo Horizonte, às vésperas da
privatização
Autor: Roberto Márcio Sant’andré
Defesa: 2 de outubro, junto ao mestrado em
Administração do Cepead/Face
Banca: Carlos Alberto Gonçalves (orientador/
UFMG), Luiz Antônio Antunes Teixeira (UFMG)
e Dilmar Malheiros Meira (Telemig)

PRIVATIZAÇÃO

Dissertação: O impacto da privatização sobre
as políticas de recursos humanos e as relações
de trabalho em uma siderúrgica-mineira
Autora: Andréa Guido
Defesa: 1 de outubro, junto ao mestrado em
Administração, do Cepead/Face
Banca: Moema Miranda de Siqueira
(orientadora), Lúcio Flávio Renault de Moraes,
ambos da UFMG e Regina Silva Viotto Monteiro
Pacheco (Enap)

JUROS E CÂMBIO

Dissertação: A utilização de Value at Risk sobre
posições agregadas de juros e câmbio
Autor: Enitz Monteiro de Castro
Defesa: 21 de setembro, junto ao mestrado em
Administração, do Cepead/Face
Banca: Hudson Fernandes Amaral (orientador),
Alfredo Alves de Oliveira Melo, ambos da
UFMG e Gustavo Alberto Bussinger (Banco
Central)

CAREPA

Dissertação: Otimização da carepa destinada
à decapagem mecânica em aços alto teor de
carbono
Autor: Marcelo Francisco Rodrigues Nunes
Defesa: 21 de março de 1997, junto ao mes-
trado em Engenharia Metalúrgica, da Escola
de Engenharia
Banca: Ronaldo Barbosa (orientador/UFMG),
Dagoberto Brandão Santos (UFMG), Francisco
José Martins Borato (CSBM) e João Garcia
Ramalho (CSBM)

GOETHÍTICOS-LIMONÍTICOS

Dissertação: Caracterização mineralógica de
minérios goethíticos-limoníticos da Mina de
Alegria, MG
Autora: Júnia Maria de Pinho Rocha
Defesa: 25 de março de 1997, junto ao
mestrado em Engenharia Metalúrgica, da Escola
de Engenharia
Banca: Paulo Roberto Gomes Brandão (orienta-
dor/UFMG), Raul Zanoni Cançado (UFMG),
Maury de Souza Júnior (Samarco), Paulo José
Barros Rabelo (Samarco) e Vitória Régia
Marciano (UFMG)

DOMÍNIO DO TEMPO

Dissertação: Controle no domínio do tempo de
sistemas dinâmicos na presença de dinâmica
residual
Autor: Miguel Angel Chíncaro Bernuy
Defesa: 20 de desembro de 1996, junto ao
mestrado em Engenharia Metalúrgica, da Escola
de Engenharia
Banca: José Maria Gálvez Mendizábal (orientador),
Peterson de Resende, Luis Antônio Aguirre e
Sérgio Ricardo de Souza, todos da UFMG

Conforme edital nº 82, publicado no Diário
Oficial de 1o de outubro, a UFMG está com
concursos abertos para as seguintes áreas:

Professor Assistente

Faculdade de Letras, departamento de Letras
Vernáculas, com exercício no Coltec. Uma vaga.
Área de conhecimento: Língua Portuguesa e
suas Literaturas. Inscrições até 30 dias após a
publicação do edital. Telefone: 499-5127

Faculdade de Ciências Econômicas, depar-
tamento de Ciências Contábeis. Uma vaga.
Área de conhecimento: Controle de Gestão,
Contabilidade Gerencial, Orçamento e Custo.
Inscrições até 30 dias após a publicação do
edital. Telefone: 279-9000

Professor Adjunto

Faculdade de Letras, departamento de Letras
Vernáculas. Uma vaga. Área de Conhecimento:
Língua Portuguesa. Inscrições até 30 dias após a
publicação do edital. Telefone: 499-5127

CONTAMINADORES NO SOLO
Tese: Estudo da sorção de contaminadores no solo
Autora: Cláudia de Vilhena Schayer Sabino
Defesa: 10 de junho, junto ao doutorado em
Química, do Icex
Banca: Wellington Ferreira de Magalhães
(orientador), José Caetano Machado e Heloiza
Helena Schor, todos da UFMG, Rubens Martins
Moreira (CDTN) e Elias Bourgi (Unicamp)

VEIA ESPLÊNICA
Tese: Estudo anatômico dos ramos afluentes da
veia esplênica e sua aplicação nas derivações
esplenorrenais distais
Autor: Cláudio Piras
Defesa: 4 de setembro, junto ao doutorado em
Cirurgia, da Faculdade de Medicina
Banca: Alcino Lázaro da Silva  (orientador/
UFMG), Armando Cápua Júnior  (FMSCSP),
Tarcizo Afonso Nunes (UFMG), William Abrão
Saad  (USP) e José Antônio Bento  (FM/ABC)

QUEIMADURAS
Dissertação: Redução da mortalidade, após
queimaduras graves em ratos, pela indução
prévia da resposta ao choque térmico
Autor: Tufi Neder Meyer
Defesa: 18 de setembro, junto ao mestrado em
Cirurgia, da Faculdade de Medicina
Banca: Alcino Lázaro da Silva (orientador/UFMG),
Sérgio Pinto Ribeiro (UFRS) e José Renan da
Cunha Melo (UFMG)


