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GENES DOS ANDES
Bactéria que causa pneumonia e mata mais de 50% dos filhotes de alpaca 
e de outros camelídeos no Peru foi sequenciada por pesquisadores da 
UFMG e da Universidade Nacional Maior de San Marcos. As análises 
genéticas abrem caminho para o controle epidemiológico e para o 
desenvolvimento de vacina contra a doença, que prejudica a pecuária 
familiar andina.
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Alpaca nativa do Peru: caminho aberto para o 
desenvolvimento de vacina contra a pneumonia

Congresso na UFMG 
discute ensino e 

aprendizagem em 
tempos digitais
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Opinião

Serra do Curral: uma 
PAISAGEM AMERÍNDIA?

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. 

Pense em sujeitos autóctones cujas ações de apropriação do 
espaço socioambiental eram exemplos de sustentabilidade. 
Imagine um projeto de sociedade ancestralmente organizado 

no formato de redes colaborativas em perfeita conexão e alinha-
mento. Imagine, agora, um povo estranho chegando a essas terras e 
impondo sua cultura. Imagine os ciclos econômicos forçados, o tipo 
de trabalho empregado, a tortura e o sofrimento impostos. Assim, 
formou-se nossa grande dívida histórica com os indígenas, legítimos 
brasileiros, que estão na base de formação de nossa brasilidade.  

A legislação educacional brasileira vem consolidando avanços 
significativos no que se refere à temática indígena e afrodescen-
dente no contexto da educação básica. A cultura indígena deixa de 
ser relevante somente por ocasião do dia 19 de abril e passa a ser 
objeto de interesse das várias escolas municipais da capital mineira, 
independentemente de datas.  

Mas por que a temática dos índios do antigo território ancestral, 
hoje dominado pela capital mineira, ainda é pouco fundamentada, 
registrada e socializada? O que a história diz das paisagens culturais 
ameríndias de Belo Horizonte? A Serra do Curral seria um marco 
de referência para os povos que aqui existiam antes da chegada 
dos bandeirantes? É provável que sim, embora haja pouca pesquisa 
nesse sentido. Curiosamente, quem transita pela área central, perí-
metro urbano em traçado ortogonal dos tempos da transferência 
da capital mineira de Ouro Preto para as antigas paisagens rurais 
do Curral del Rey, no fim do século 19, descobre ruas com nomes 
indígenas. Poucos, porém, sabem que já existiu um Museu do Índio 
na cidade, localizado no bairro Cruzeiro, fechado durante a dita-
dura militar. Comunidades ameríndias do país inteiro emprestam 
seus nomes para batizar as ruas no sentido leste-oeste do Centro, 
assim como estações de transferência de passageiros do BRT. Ca-
rijós, Tamoios, Tupinambás e outras mais denunciam lembranças 
de tempos pretéritos, quando populações foram expropriadas de 
suas paisagens e de suas tradições ancestrais.

Extermínios, descaracterização e aculturação marcam a história de 
povos ameríndios, subjugados como civilizações primitivas e atrasa-
das, a quem foram negadas sua historicidade e sua identidade. Nas 
terras dos Cataguás, não seria diferente com a exploração aurífera 
empreendida nas Minas Gerais. Em Goiás, o mesmo aconteceria com 
os Goiases, na região da Serra Dourada, amedrontados pelo bandei-
rante Anhanguera. Mas o Brasil sabe muito pouco sobre sua essência 
e sua origem ameríndias. É necessário um resgate cultural, ecológico 
e antropológico, sobretudo educativo. Hoje, os maiores povos do 
estado restringem-se aos Krenak, Maxakali, Pataxós e Xakriabá. 

Compreendendo a serra como patrimônio ecológico e  
cultural, seus moradores, gentil e respeitosamente, solicitam às 

autoridades que os representam no Executivo, Legislativo e Judiciário 
que algo emergencial seja feito em prol da sua preservação. Um 
conjunto de parques municipais e reservas particulares do patrimô-
nio natural tentam salvaguardar a Serra do Curral, ameaçada pela 
mineração e urbanização desenfreadas. Legalmente protegida por 
tombamentos federal (1960) e municipal (1990), a serra foi decla-
rada, em votação popular, símbolo da cidade de Belo Horizonte. 
Mas o que a paisagem dos indígenas do passado e dos citadinos de 
hoje demonstra em sua essência? Descaso, degradação, desrespeito. 
Tal como no passado, com índios e negros, a história dos ciclos 
econômicos se sobrepõe aos interesses da coletividade. A possível 
instalação do Complexo Minerário Serra do Taquaril é incompatível 
com o artigo 225 da Constituição Federal e acabará com o que resta 
de um inigualável patrimônio mineiro. Em 19 de julho de 1977, o 
Executivo Estadual, por meio da Lei 7.041, autorizou a criação de 
uma unidade de conservação de proteção integral nessa região, o 
que não se efetivou. Em seu lugar, há uma cava minerária deno-
minada Águas Claras, sem tratamento e recuperações obrigatórios 
em cumprimento às legislações vigentes. Um grande lago de 200 
metros eterniza a ameaça e a agressividade das mineradoras e seu 
desrespeito pelos interesses da civilidade.

Passado e presente unem-se em prol do futuro: a memória 
ancestral dos indígenas que subiram e desceram a serra, os es-
critos literários de Carlos Drummond de Andrade denunciando 
a mineração, os votos da população que elegeram a serra como 
sua paisagem querida. Como resposta coletiva à mineração de-
gradante, todos se unem em um pedido especial de atenção à 
criação do Parque Estadual Presidente Wenceslau Brás, que teria 
lugar entre os municípios de Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará. 
Trata-se de um grande complexo natural formado pela junção do 
Parque Estadual da Baleia com o Parque das Mangabeiras, a Serra 
do Curral, o Fort Lauderdale, o Mirante Mangabeiras e as Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural Minas Tênis Clube e Mata do 
Jambreiro. Um parque que acolha a área degradada da Mineração 
Lagoa Seca e reabilite seus ecossistemas. Um parque que proteja as 
matas do Melo e da Vila Elisa em Sabará. Um parque que proteja 
o remanescente florestal do Vale do Sereno, assim como a Serra 
do Curral, paisagem ameríndia de um passado de dívidas históricas 
e que precisa se efetivar como legado não só dos mineiros, mas, 
sobretudo, dos brasileiros.

*Professora da educação básica
*Agente da Rede Ação Ambiental 

Tamara Angélica Felix Lana*
Vagner Luciano de Andrade**
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Ensino-aprendizagem em tempos digitais 
é o tema de congresso que começa 
nesta terça-feira, 2, no campus Pampu-

lha, com o objetivo de discutir tecnologias  
digitais que incidem fortemente nos proces-
sos educacionais, especialmente nas formas 
de ensinar e aprender. A conferência de aber-
tura, Mentes digitais: aplicações, implicações 
e especulações, será ministrada a partir das 
9h desta quarta-feira, dia 3, pelo professor 
emérito do Departamento de Ciência da 
Computação Nívio Ziviani, no Centro de 
Atividades Didáticas de Ciências Exatas (CAD 
3), campus Pampulha.

Com mais de 300 inscritos e 98 trabalhos 
que serão apresentados nos dias 4 e 5, o 
4º Congresso de Inovação e Metodologias 
no Ensino Superior tem formato de fórum 
permanente, que inclui atividades em datas 
anteriores e posteriores ao encontro anual. 
O evento é promovido pela Pró-reitoria de 
Graduação (Prograd), por meio da Diretoria 
de Inovação e Metodologias de Ensino (Giz).

Assunto em destaque na programação, 
a educação inclusiva será abordada em 
minicurso, mesa e debate, que abrangem 
discussões sobre tecnologias e inclusão, con-
versa – presencial e via redes sociais – com 
usuários de tecnologias assistivas e diálogo 
com coordenadores de colegiados sobre a 
construção coletiva de práticas institucionais 
para melhor receber pessoas com deficiência 
em atividades acadêmicas. 

TEMPOS de INCLUSÃO
Impactos das tecnologias digitais no ensino superior serão 
discutidos em congresso de inovação e metodologias

Ana Rita Araújo

Educação e diretora do Giz, Maria José 
Batista Pinto Flores, o congresso tem-se 
consolidado como espaço que congrega 
professores e estudantes de pós-graduação 
e graduação em prol da socialização e da 
produção de conhecimento sobre o ensino. 
“O tema desta quarta edição contempla 
as tecnologias digitais nos processos de 
ensino-aprendizagem na educação superior. 
‘Tempos digitais’ é o tempo em que esta-
mos vivendo e convivendo, que nos afeta 
em nossas relações cotidianas e tem fortes 
implicações políticas, culturais, educacionais, 
sociais e econômicas”, analisa.

Segundo Benigna de Oliveira, a Prograd 
estabeleceu, entre suas ações prioritárias, a 
valorização da docência, o que inclui inicia-
tivas como a criação e o fortalecimento de 
espaços interativos e dialógicos para reflexão 
e troca de experiências relacionadas à prática 
docente. “Também pretendemos fomentar a 
inovação nos currículos e nos processos de 
ensino-aprendizagem. A temática e o formato 
do 4º Congresso, em consonância com essas 
propostas, possibilitam que essas discussões 
e o compartilhamento de experiências en-
volvam todos os segmentos da comunidade 
acadêmica da UFMG e ampliem o debate para 
a comunidade externa”, pondera.

Inclusão
Em minicurso para coordenadores dos 

colegiados da UFMG, a diretora do Núcleo 
de Acessibilidade e Inclusão (NAI), pro-
fessora Adriana Valladão, vai abordar os  
dispositivos e suportes que o NAI pode 
oferecer e orientará sobre os limites de cada 
uma das demandas dos alunos que chegam 
à Universidade por meio das cotas para  
pessoas com deficiência. 

“Temos que trabalhar com o princípio da 
razoabilidade, sempre buscando a indepen-
dência e a autonomia do aluno”, diz a profes-
sora. A intenção é convidar coordenadores, 
docentes e os próprios alunos a participar 
da construção coletiva de conhecimento 
e de ferramentas para atender cada vez 
melhor esse público. “Essa é uma parceria 
que precisamos construir juntos, pois não 
é possível trabalharmos separadamente: os 
professores e os coordenadores de colegiado 
conhecem o curso, a área e as especificida-
des das disciplinas. E o aluno é fundamental 
nessa discussão, porque tem a vivência e a 
experiência da deficiência”, destaca Adriana.

Na solenidade de encerramento, três 
professoras da UFMG serão homenageadas 
com o prêmio Sucessos do ofício, instituído 
para destacar experiências docentes que mar-
caram a trajetória acadêmica de estudantes. 
“Podemos ver na trajetória das docentes pre-
miadas, descritas por seus alunos, iniciativas 
que contribuem para a formação técnica, 
mas especialmente para sua formação como 
cidadãos, como pessoas comprometidas com 
a realidade do país e com construção de uma 
sociedade mais justa”, observa a pró-reitora 
de Graduação, Benigna de Oliveira. 

Grupos de colaboração
Dentro do modelo de congresso perma-

nente, que compreende três ciclos articula-
dores, os organizadores do evento lançaram, 
na semana anterior ao Congresso, a tese A 
inteligência artificial substituirá o professor. 
Por meio de ferramenta específica, os parti-
cipantes do 4º Congresso têm discutido os 
efeitos das tecnologias digitais, e, durante 
a apresentação dos trabalhos, haverá co-
mentários à tese. A ideia é lançar, na fase 
pós-congresso, e-book com os trabalhos 
apresentados e continuar as discussões na 
plataforma, guiadas pela mesma tese. 

O pré-congresso foi realizado de março 
a dezembro de 2018, com mesa-redonda 
e oficinas presenciais e on-line, atividades 
que reuniram mais de 400 participações. De 
acordo com a professora da Faculdade de 

Potencial pedagógico das tecnologias digitais, incluindo suas perspectivas de aplicação no 
campo da educação inclusiva, é um dos eixos de debate do congresso do Giz 
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Atividades propostas por integrantes da comunidade uni-
versitária são a principal atração da agenda da 15ª edição 
do Domingo no Campus, projeto que promove a abertura 

dos campi da Universidade em Belo Horizonte e em Montes Claros 
para a realização de iniciativas culturais, recreativas e esportivas. 
As atividades, neste dia 7, ocorrerão das 8h às 12h, em diferentes 
espaços do campus Pampulha, como o Bosque da Escola de Música, 
o gramado da Reitoria e a Praça de Serviços. 

O público verá novidades, como uma apresentação solo, de voz 
e violão, com repertório clássico consagrado em vozes femininas da 
MPB, e a reedição de atividades que fizeram sucesso em eventos 
anteriores, como o Território de experimentação com água, organi-
zado pelo Programa de Atenção Interdisciplinar ao Autismo (Praia).

Feira, música e brincadeiras
Das 9h às 12h, a Praça de Serviços receberá feira agroecológica, 

com pães, quitandas, bolos, lanches integrais e veganos, frutas, le-
gumes e verduras cultivados sem agrotóxicos. No mesmo local, das 
10h às 11h, Lorena Neve Barroca Werneck, estudante de Ciências 
Biológicas, vai apresentar o show Elas por ela: MPB. 

“Entre uma música e outra, vamos conversar com o público 
sobre a história dessas artistas, as letras e as interpretações e sobre 
a presença da mulher na música brasileira”, conta Lorena Werne-
ck, que teve proposta aprovada pelos organizadores do evento. 
Na Praça, das 11h às 12h, serão apresentadas ainda as atividades 
Danças urbanas e saúde e o pocket show Trio Petronilho canta: o 
nordeste que habita em nós.

Em torno da Reitoria, serão realizadas simultaneamente as ati-
vidades Bike Anjo, para pessoas que querem aprender a pedalar, 
oficina de crochê, tricô e tear de pregos, Integral Yoga Hatha, para 
crianças com idade a partir de 12 anos, oficina de origami, oficina 
Bateria inflacionária, com a charanga da Faculdade de Ciências 
Econômicas, e a Cicloficina de rua – manutenção de bicicleta e 
segurança de trânsito.

De acordo com os organizadores, as cicloficinas de rua são um 
espaço livre para quem usa ou gostaria de usar bicicleta. O intuito 
é tirar dúvidas e aprender a consertar freios não alinhados, pneus 
furados, problemas com marcha e corrente, além de entender 
melhor as formas de se portar de maneira segura no trânsito. O 
objetivo da atividade é incentivar o uso da bicicleta como meio 
diário de locomoção e consolidar uma comunidade ciclística inde-
pendente na cidade. 

DOMINGO de TODOS
Campus Pampulha volta a abrir suas portas para a comunidade da capital neste fim de semana

Ana Rita Araújo*

No Bosque da Música, as atividades recreativas Tô de boa, 
tô no campus começam às 9h. Das 9h30 às 12h, o Território de 
experimentação com água vai receber crianças com autismo para 
esquibunda, esguicho e bolhas de sabão. Ao mesmo tempo, ocor-
rerá o Piquenique literário, para leitura, apreciação e discussão de 
obras literárias pré-selecionadas. 

Conduzida pela estudante Daniele Francisco Martins do Nas-
cimento, a roda de conversa vai abordar trechos de Cartas para 
minha mãe, da escritora cubana Teresa Cárdenas. “A obra aborda 
a vida de uma menina negra vítima de preconceito em Cuba e que 
perdeu a mãe”, antecipa Daniele. Segundo ela, a ideia é trazer para 
o público obras de escritoras da América Latina de grande relevância 
contemporânea “por suscitar discussões sobre temas como racismo, 
identidades, machismo, feminismos e brasilidade”.

Às 12h, no Bosque, o estudante de especialização da UFMG 
Eduardo de Morais Brum conduzirá a Animação pedagógica brincar 
e aprender, proposta dinâmica e interativa, com instrumentos mu-
sicais, desafios e trava-línguas. “Atuo nessa área há 20 anos como 
mobilizador social, professor do ensino fundamental, animador de 
festas infantis e palhaço profissional”, conta Eduardo Brum.

No campo da Assufemg, das 9h às 12h, será realizada a oficina 
de quadribol Dos livros para a vida real. O quadribol surgiu nas 
páginas da saga Harry Potter, da escritora britânica J. K. Rowling, 
e foi adaptado em 2005 para o mundo real por estudantes dos 
Estados Unidos. O Libertas Quadribol UFMG é uma iniciativa de 
alunos e ex-alunos que promovem a prática do esporte e incentivam 
a criação de novos times.

Seleção
O Domingo no Campus é resultado de iniciativa conjunta das 

pró-reitorias de Extensão (Proex), Administração (PRA) e Assuntos 
Estudantis (Prae), da Diretoria de Ação Cultural (DAC), da Coordena-
doria de Assuntos Comunitários (CAC) e do Centro de Comunicação 
(Cedecom). Evento que integra a agenda anual da Universidade, 
tem recebido a adesão de adultos e crianças, que participam das 
atividades ou aproveitam o ambiente para fazer piqueniques e 
passear com animais domésticos.

Neste ano, serão realizadas outras três edições: 9 de junho e 22 
de setembro, na Pampulha, e 19 de maio, em Montes Claros. Os 
organizadores receberam 54 propostas de atividades submetidas 
por servidores docentes e técnico-administrativos e por estudantes 
da UFMG. Trinta e oito foram aprovadas.

*Com colaboração da Assessoria de Comunicação da Proex



1.4.2019 Boletim UFMG5

O sequenciamento genômico da bacté-
ria Pasteurella multocida, que causa 
pneumonia e mata mais de 50% dos 

filhotes de alpaca e de outros camelídeos no 
Peru, revelou a existência de uma linhagem 
patogênica desse micro-organismo com ca-
racterísticas genômicas próprias da América 
do Sul. O trabalho de análises genéticas, de-
senvolvido na UFMG em colaboração com a 
Universidade Nacional Maior de San Marcos 
(UNMSM), teve o objetivo de possibilitar o 
controle epidemiológico e o desenvolvimen-
to de vacina contra a doença.

A linhagem peruana foi registrada com 
a sigla da universidade – UNMSM. “É im-
portante conhecer a informação genômica 
desse novo isolado bacteriano, para investi-
garmos como as linhagens estão migrando 
e qual sua relação com os diferentes tipos 
de doenças”, explica a pesquisadora peruana 
Raquel Hurtado, que utilizou a técnica MLST 
(Multilocus Sequence Typing, em inglês) 
para identificar a ancestralidade e a relação 
das linhagens analisadas. A pesquisa gerou 
dissertação de mestrado, orientada pelos 
professores Vasco Azevedo e Flavia Abur-
jaile, defendida em fevereiro no Programa 
Interunidades de Pós-graduação em Bioin-
formática do ICB.

“Quando fizemos análises filogenômicas, 
descobrimos que essa linhagem é muito 
diferente de outras conhecidas na Europa, 
na América do Norte e na Ásia. Mas, aparen-
temente, há uma ancestralidade em comum 
com uma linhagem encontrada na Espanha, 
que também provoca pneumonia em ovi-
nos”, relata Raquel, aprovada no doutorado 
do mesmo programa, para dar continuidade 
à colaboração com a instituição peruana, 
agora com estudos para identificação de 
genes resistentes a antibióticos. Essas bac-
térias podem contaminar as carnes e, assim, 
ser transmitidas para os consumidores, com 
impacto no fenômeno mundial de resistência 
a antibióticos.

Segundo Hurtado, as duas estratégias 
adotadas na pesquisa – estudos sobre di-

Raquel Hurtado: diversidade e ancestralidade

Ana Rita Araújo

Dissertação: Análise evolutiva baseada 
nos genomas de Pasteurella multocida 
provenientes de isolados veterinários 

Autora: Raquel Hurtado

Orientadores: Vasco Azevedo e 
Flavia Aburjaile

Os CAMELÍDEOS agradecem

versidade e ancestralidade – possibilitam 
obter um controle epidemiológico, no qual 
se pode fazer o seguimento de certos grupos 
genéticos. Além disso, a predição de genes 
exclusivos associados a um fenótipo e a um 
local geográfico pode favorecer o desenvol-
vimento de vacinas destinadas a uma doença 
endêmica, para prevenção e controle.

Animais nativos
Os camelídeos alpaca, lhama, vicunha e 

guanaco são nativos do Peru e considera-
dos recursos importantes para a economia 
andina, sobretudo as alpacas – animais 
domésticos – e as vicunhas – silvestres –, 
por produzirem a chamada fibra de alpa-
ca. A perda dos rebanhos por infecções 
pneumônicas e entéricas tem agravado o 
problema da migração de grupos humanos 
locais para a capital, Lima. Em geral, a mor-
talidade de filhotes ocorre em períodos de 
frio. Com suas defesas imunológicas ainda 
baixas, grande parte dos filhotes contrai 
pneumonia e morre.

Para a pesquisa, foram coletadas amos-
tras de alpacas. “Elas são domésticas, têm 
alta qualidade na fibra, e sua carne é co-
mestível. Foram isoladas 23 linhagens de P. 
multocida, provenientes de 46 animais com 
evidência clínica de pneumonia, procedentes 
do centro experimental La Raya, localizado 
na cidade de Puno”, relata. As análises 
constataram homogeneidade genética que 
resultou no primeiro sequenciamento na 
América do Sul de um isolado bacteriano 
que provoca pneumonia em alpacas, isto é, 
a linhagem UNMSM.

A pesquisadora também fez o primeiro 
depósito de uma linhagem proveniente 
de um caso de pneumonia em alpacas na 
base de dados do National Center for Bio-
technology Information (NCBI), dos Estados 
Unidos. “Da análise pangenômica e da 
predição de elementos genéticos móveis de 
23 isolados provenientes de doenças como 
pneumonia, rinite, septicemia hemorrágica e 
cólera aviária obtivemos a predição de ilhas 
genômicas e genes exclusivos das diferentes 
doenças”, comenta. 

Segundo Raquel Hurtado, atualmente os 
animais são tratados com antibióticos, mas 
há casos em que morrem antes do trata-
mento. “É importante investir na prevenção, 
com vacinas, também em razão da crescente 

resistência a antibióticos e do custo dos tra-
tamentos, que podem inviabilizar a pecuária 
familiar, tão importante na região”, justifica 
o orientador, Vasco Azevedo. 

Raquel Hurtado conta que seu trabalho 
é parte da pesquisa desenvolvida pelo grupo 
Biologia Molecular e Genética (Ubigem), 
da Faculdade de Medicina Veterinária da 
UNMSM, no âmbito de projeto financiado 
pelo governo peruano, em busca de estraté-
gias de controle e prevenção para combater 
as infecções pneumônicas nesses animais.

Solidariedade
Para Vasco Azevedo, a colaboração com a 

instituição peruana revela dois aspectos fun-
damentais: a ampliação das ações de interna-
cionalização da UFMG e a solidariedade com 
um país da América do Sul. “Estamos desen-
volvendo treinamento de recursos humanos 
para um país onde quase não há quem saiba 
trabalhar com genômica, enquanto o Brasil 
é líder nessa área”, informa. Além de Raquel 
Hurtado, o programa recebeu três outros pe-
ruanos, um pós-doutorando, um mestrando 
e outro doutorando.
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Bactéria que causa pneumonia em alpacas tem genoma sequenciado 
por pesquisadores da UFMG e de universidade peruana
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A UFMG apresentou, na última semana, projeto de monitora-
mento e controle de arboviroses – zika e chicungunya – trans-
mitidas pelo mosquito Aedes aegypti nos campi da UFMG.

O trabalho vai monitorar a população do mosquito adulto em 
tempo real, orientar as ações de controle sobre formas imaturas e 
indivíduos adultos, registrar a circulação dos vírus da dengue, chi-
kungunya e zika, verificar a resistência do mosquito aos inseticidas 
e propor ações de controle integrado do vetor.

A iniciativa é desdobramento de esforços de monitoramento 
da população do mosquito no campus Pampulha empreendido 
por pesquisadores do ICB, desde 2006. De acordo com a equipe 
do projeto, a Universidade pode se tornar polo de transmissão de 

doenças, uma vez que, 
só no campus Pampulha, 
circulam mais de 50 mil 
pessoas – entre estudan-
tes, servidores, prestadores 
de serviço e visitantes. O 
vetor está presente duran-
te todo o ano e em todas 
as unidades. Para que as 
doenças sejam transmi-
tidas, é necessário que o 
mosquito esteja infectado 
e que a pessoa picada não 
tenha tido contato anterior 
com o vetor.

1.4.2019

Armadilha que atrai fêmeas do mosquito

Deu no ufmg.br

CERCO ao MOSQUITO

TELEFONIA modernizada

Projeto vai monitorar circulação de vírus transmitidos pelo ‘Aedes aegypti’

Investimento de R$ 2,5 milhões vai gerar novos serviços e maior funcionalidade

Coordenado pelo professor Álvaro Eduardo Eiras, do Departa-
mento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), o 
projeto é fruto de parceria da Pró-reitoria de Administração (PRA), 
por meio do Departamento de Gestão Ambiental (DGA), com o 
Lintec, laboratório dedicado à inovação e ao empreendedorismo 
em controle de vetores, vinculado ao ICB.

Armadilha para as fêmeas
O acompanhamento será feito por meio da armadilha GAT 

(Gravid Aedes Trap). O objeto exala um odor específico que atrai 
e apreende as fêmeas do Aedes, que são as responsáveis pelas 
infecções. Posteriormente, os insetos serão examinados para veri-
ficação de infecção. Atualmente, estão instaladas 167 armadilhas 
no campus Pampulha e 24 no campus Saúde.

Outra preocupação que move o projeto é a necessidade de 
conscientização e adesão da comunidade acadêmica. Para a análise 
correta das populações do Aedes, é fundamental que as armadilhas 
não sejam deslocadas, tombadas ou utilizadas como depósito de 
lixo. Caso alguma delas esteja nessas condições, a equipe do projeto 
pode ser contatada pelo e-mail controleaedes@dga.pra.ufmg.br ou 
pelos telefones (31) 3409-4635 e 3406-3849.

As arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti estão 
entre os principais problemas de saúde pública do mundo. Atual-
mente, esse vetor transmite diversos vírus no território brasileiro, 
como dengue, chikungunya, zica, moyaro, encefalites de Saint Louis 
e febre amarela.
[Matéria publicada no Portal UFMG em 27/3/2019]

Teresa Sanches

Desde o fim do ano passado, a UFMG investe na atualiza-
ção de todas as suas 18 centrais telefônicas instaladas em 
prédios dos campi Pampulha, Saúde e Montes Claros e nas 

unidades da área central de Belo Horizonte. A modernização vai 
alcançar cerca de 60% da infraestrutura, com benefícios que vão 
da garantia do funcionamento à possibilidade de agregar novos 
serviços ao sistema.

O diretor de Tecnologia da Informação, Dorgival Olavo Guedes 
Neto, conta que “alguns equipamentos já estavam fora de linha, o 
que dificultava sua manutenção e substituição”. Foram investidos R$ 
2,5 milhões na compra e substituição dos equipamentos, além da 
instalação de mais três centrais.

Outro benefício gerado pelo investimento, segundo o enge-
nheiro de telecomunicações do Centro de Computação (Cecom) 
Oséias Geraldo Bessa Viana, será a possibilidade de incorporação de 
novos serviços, como ramais IPs, analógicos e digitais – que poderão 
ser instalados em locais sem infraestrutura de telefonia, mas com 
acesso à internet –, ramais analógicos com bina e outros recursos, 
espelhamento dos ramais no computador, possibilidade de telefonia 

externa por IP por meio de aplicativo no celular e o recurso do “siga-
me” do telefone fixo para o ramal IP por aplicativo, entre outros.

Interrupções
A troca dos equipamentos tem exigido interrupções temporárias 

no sistema telefônico da Universidade. Já migraram para o novo 
sistema as centrais instaladas nos prédios das faculdades de Ciências 
Econômicas e de Farmácia, da Escola de Engenharia e do Instituto 
de Ciências Biológicas. 

A previsão é que o serviço seja concluído até o fim de maio. A 
atualização ainda vai alcançar a Reitoria, a Fundep, as faculdades de 
Educação (FaE) e de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich), o Instituto 
de Ciências Exatas (Icex), as escolas de Educação Física, Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional (EEFFTO) e de Veterinária, o Departamento 
de Logística de Suprimentos e de Serviços Operacionais (DLO), a 
Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump), o CTNano, no 
BH-Tec, o Departamento de Ciência da Computação, a Faculdade 
de Direito, a Escola de Arquitetura, o Museu de História Natural e 
Jardim Botânico, a Faculdade de Medicina e o Instituto de Ciências 
Agrárias (ICA), em Montes Claros.
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história geral da áfrica

As mulheres integrantes do comitê 
científico internacional que elabora a 
coleção História Geral da África, or-
ganizada pela Unesco, apresentaram 
o volume 9 da coleção em evento no 
campus Pampulha, no último dia 27. A 
apresentação foi conduzida pela profes-
sora Vanicléia Santos, do Departamento 
de História da Fafich, e por pesquisado-
ras da África do Sul, de Cuba, da França 
e da organização Afrodiaspora.

Foi a primeira apresentação mundial 
dos trabalhos realizados nos últimos 
seis anos pelo Comitê, que resultaram 
em três novos volumes da coleção (9, 
10 e 11). A escolha do Brasil para abri-
gar a reunião deve-se a seu importante 
papel na Diáspora Africana – o país 
reúne a maior população originária 
daquele continente.

Com produção iniciada em 1964, a 
coleção História Geral da África (HGA) 
tem o objetivo central de contar a his-
tória do continente na perspectiva dos 
próprios africanos, livre de estereótipos 
e do olhar estrangeiro.

Acontece

prêmio em direito
Trabalho de mestrado sobre o papel do governo na elaboração e aprovação de leis sobre 

a educação básica, defendido na Faculdade de Direito em 2018, foi um dos três contem-
plados com menção honrosa pelo Prêmio Academy 2018, do Centro Internacional de Altos 
Estudos em Direito (CAED-Jus). A autora do trabalho é Caroline Stéphanie Francis dos Santos 
Maciel, que foi orientada pela professora Fabiana de Menezes Soares.

Caroline investigou a qualidade do processo legislativo, com foco na reforma do ensino 
médio. Ela analisou a regularidade da tramitação da lei 13.415/2017 e o mérito da reforma. 
Iniciativa de uma rede internacional de acadêmicos, o CAED-Jus busca o desenvolvimento 
de pesquisas e reflexões nesse campo do conhecimento. O Prêmio Academy é concedido 
anualmente a teses e dissertações no campo do direito ou em áreas afins, com base em 
avaliação de uma comissão de especialistas.

mar de lama
No último dia 25, dois meses depois 

do rompimento da barragem da Vale, em 
Brumadinho, foi lançado, na Faculdade de 
Medicina, o livro Mar de lama da Samarco na 
Bacia do Rio Doce – em busca de respostas, 
que analisa os desdobramentos do rompi-
mento da barragem de Fundão, em Mariana, 
há pouco mais de três anos.

Organizada pelos professores Tarcísio 
Márcio Magalhães Pinheiro, Marcus Vinícius 
Polignano, Eugênio Marcos Andrade Goulart 
e José de Castro Procópio, a coletânea reúne 
reflexões de 33 autores que versam sobre as 
relações entre o processo de mineração e as 
consequências advindas dessa prática nas 
ordens ambiental, social, econômica e de 
saúde. Mais informações estão disponíveis 
no portal do Projeto Manuelzão (https://
manuelzao.ufmg.br).

lítio
Mineral estratégico, com grande po-

tencial para uso nas indústrias química, 
metalúrgica, eletrônica e nuclear, o lítio será 
objeto de workhop no dia 25 de abril. Pro-
movido pelo Instituto de Estudos Avançados 
Transdisciplinares (IEAT), o evento, que vai 
reunir representantes de empresas do setor 
e pesquisadores da UFMG, contará com 
mesa-redonda e palestras técnicas com foco 
em mineração, pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) e oportunidades econômicas. Após 
o evento, haverá um espaço de discussões 
temáticas destinado a pesquisadores e  
estudantes de pós-graduação. Estudos 
recentes indicam que o estado de Minas 
Gerais detém reservas significativas do 
mineral. As inscrições, gratuitas, devem ser 
feitas pela internet: https://goo.gl/forms/
YMLajZiAkhzp0MIX2.

estudos em psicologia
Está disponível na internet (www.fafich.

ufmg.br/mosaico) a nova edição da revista 
Mosaico: Estudos em Psicologia, que marca 
o retorno da publicação, interrompida em 
2012. Relançada no último dia 20, a revista 
tem novas seções – relatos de pesquisa, 
revisão crítica de literatura, relatos de ex-
periência profissional, comentário crítico, 
convidados e entrevistas. Esta edição reúne 
cinco artigos e a entrevista Uma conversa so-
bre psicologia comunitária com a professora 
Verônica Morais Ximenes, da Universidade 
Federal do Ceará. 

Abrigada no Portal de Periódicos da 
UFMG (www.ufmg.br/periodicos/), a revista 
é publicada por alunos de graduação e de 
pós-graduação em Psicologia e está aberta 
permanentemente à submissão de trabalhos. 

banco de dentes
O Biobanco de Dentes Humanos da Faculdade de Odontologia da UFMG recebe doações 

de dentes para fins didáticos. Os materiais são higienizados, processados e armazenados a 
-20°C para uso em atividades de ensino e pesquisa. Grande parte dos dentes armazenados 
pelo Biobanco é proveniente de coleções cedidas por cirurgiões-dentistas. Como a origem 
é desconhecida, os dentes são utilizados unicamente para fins didáticos – sobretudo por 
estudantes que participam de pré-clínicas em Endodontia e Odontologia Restauradora.

As estruturas empregadas em pesquisas são os chamados “dentes frescos”, extraídos de 
pacientes que concordam com a cessão. Nesse caso, com origem e características conhecidas, 
esses dentes são utilizados, por exemplo, em modelos de careologia, em que terapias são 
testadas após a indução artificial de cáries no material. 

Vanicléia Santos é uma das historiadoras 
envolvidas no trabalho
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Livro: Sônia Viegas – uma pensadora da cultura 
Autora: Miriam Peixoto 
Edição: Conceito Editorial (Coleção Beagá Perfis) 
Patrocínio: BDMG Cultural 
160 páginas / R$ 32

A atuação da filósofa e 
professora Sônia Viegas 
(1944-1989) extrapolou 

as paredes da Fafich, onde le-
cionou por 22 anos, e ganhou 
outros espaços da cidade; trans-
cendeu também as abordagens 
tradicionais de seu campo de 
conhecimento para aproximar 
a filosofia da vida das pessoas. 
Como diz uma de suas filhas, 
Mônica Viegas, também profes-
sora da UFMG, Sônia “passou 
por muitos lugares e marcou a 
cidade de uma forma diferente”.

Esse legado ganha agora, 
três décadas após sua morte, 
uma homenagem em forma de 
perfil biográfico: o livro Sônia 
Viegas – uma pensadora da 
cultura (Conceito Editorial e BDMG Cultural), escrito por Miriam 
Campolina Diniz Peixoto, que foi aluna de Sônia e é professora 
do Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich) da UFMG. 

De acordo com a autora, o livro apresenta as grandes linhas de 
pensamento de Sônia, os temas que mais mobilizaram sua atenção 
e o caminho de formação da pensadora e da professora. “Uma 
das características que sobressaem é a sua prática de pensar com a 
arte e a cultura. Ela promoveu o diálogo com a literatura, as artes 
e o cinema e transformou essas expressões em terreno fértil para 
fomentar e inspirar a investigação filosófica”, diz.

Segundo Miriam, Sônia também “valorizou a experiência do 
ensino e as oportunidades que ela propicia para o desenvolvimento 
da especulação filosófica e da capacidade reflexiva”.

Filmes e exposições
Sônia Viegas iniciou a carreira docente na UFMG logo após 

concluir a graduação, na própria Universidade. Suas aulas tive-
ram repercussão incomum e começaram a atrair alunos de fora; 
logo, ela passou a oferecer cursos também em instituições como 
o Círculo Psicanalítico e o Cine Humberto Mauro. A procura por 
novos cursos, conferências e consultorias motivou a criação, em 
parceria com amigos, do Núcleo de Estudos em Filosofia (1985), 
cujo espírito era o da relação direta da filosofia com a sociedade. 

PENSADORA da CULTURA
Perfil biográfico lança luz sobre a atuação da professora Sônia Viegas, que lecionou na 
Fafich por 22 anos e levou a filosofia para fora do campus

Itamar Rigueira Jr.*

Não satisfeita, Sônia ainda 
levava a filosofia a exposi-
ções de arte, na forma de 
visitas guiadas, e a proje-
ções de filmes – as sessões 
do Cinema comentado lota-
vam o Savassi Cineclube, na 
década de 80.

Os textos da professo-
ra estão reunidos na obra 
Sônia Viegas: escritos, pu-
blicada em 2009. Três volu-
mes distinguem produções 
acadêmicas mais densas, 
material sobre a filosofia 
da cultura e da arte e um 
conjunto de cartas, depoi-
mentos e fotografias. O livro 
contém ainda o trabalho de 
mestrado de Sônia, que foi 

publicado com o título A vereda trágica do ‘Grande sertão: veredas’.

Embora tenha convivido com Sônia Viegas e se considere muito 
influenciada por seu modo de pensar e ensinar, Miriam Peixoto diz 
que havia muito sobre a filósofa que ela desconhecia. “Deliciei-me 
ao percorrer seu texto, ao flagrar suas intuições, ao reconhecer 
cumplicidades. Agora posso dizer, de modo inequívoco e conse-
quente, que eu conheci Sônia”, afirma a professora.

Assim como a variedade de interesses que moveu Sônia Viegas 
e o universo que ela alcançou, o público a que se destina o perfil 
é amplo. “Essa foi uma das minhas motivações: contribuir para a 
sobrevida do legado de Sônia, proporcionando àqueles que não a 
conheceram o contato com seu pensamento e o vislumbre de sua 
concepção da experiência filosófica”, completa Miriam Peixoto.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do BDMG Cultural

Sônia Viegas em seu gabinete de trabalho: diálogo com a arte

M
ôn

ic
a 

V
ie

ga
s


