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A grave situação a que ficaram
 submetidas as universidades
 federais na presente crise or-

çamentária do país requer que a di-
reção da UFMG leve ao conheci-
mento da comunidade informações
sobre o quadro atual da instituição.
As recentes medidas adotadas pelo
Governo Federal, como parte dos
ajustes econômicos em curso, agra-
vam os  problemas financeiros e de
recursos humanos  da Instituição.

As dificuldades de pessoal que já
vivíamos em decorrência da não au-
torização de concursos para diversos
cargos desde 1995 foram acentuadas
com a publicação, em 9 de outubro
de 1998, do decreto presidencial
2.798, que proíbe a realização de
concursos públicos até 31 de dezem-
bro de 1999, exceto para alguns car-
gos. Para a UFMG, só estão autoriza-
dos os provimentos daquelas vagas
cujos editais foram publicados até 6
de outubro. Foi determinado, inclusi-
ve, o cancelamento dos editais de
concursos publicados após esta data
para vagas anteriormente autorizadas.

A partir do final de setembro, to-
dos os órgãos públicos federais fica-
ram impedidos de processar empe-
nhos e pagamentos através do Siste-
ma Integrado de Administração Fi-
nanceira (SIAFI). Isto atingiu tanto
recursos do Tesouro como aqueles
diretamente arrecadados (recursos
próprios) para cujo processamento o
SIAFI fosse necessário.

No caso da UFMG, o maior im-
pacto se fez sentir no atraso do paga-
mento das bolsas de pós-graduação

 As repercussões na UFMG das
medidas econômicas do governo

Francisco César de Sá Barreto - Reitor

da Capes e no cumprimento de con-
tratos com prazo determinado. O de-
creto presidencial 2.773 determina
como meta para 1998 a obtenção de
um superávit orçamentário primário
(receita menos despesas) de R$ 5 bi-
lhões. Para alcançá-la, o Governo Fe-
deral impôs uma redução de igual va-
lor no orçamento em curso. Obvia-
mente, a imposição dessa redução no
início do décimo mês do ano maxi-
miza os seus efeitos, pois concentra a
necessidade de corte de despesas nos
três últimos meses do exercício fiscal.

A se manter a presente situação,
a UFMG, como todas as outras uni-
versidades federais,  terá de proce-
der, com rapidez, aos ajustes neces-
sários à manutenção de condições
básicas de funcionamento.

No último dia 20, em reunião do
Fórum dos Pró-Reitores de Planeja-
mento e Administração, o MEC co-
municou os valores de contingencia-
mento dos recursos orçamentários de
todas as IFES. No que se refere aos
Recursos de Outros Custeios e Capi-
tal (fonte Tesouro Federal), o orça-
mento das IFES foi contingenciado a
43%; no caso da fonte de recursos
próprios, a 54%.

Em números, isso significa que,
de um montante de R$ 65,758 mi-
lhões, que constituíam nosso orça-
mento de recursos próprios previstos
para utilização em 1998, apenas
R$ 35,732 milhões estão descontin-
genciados. Ou seja, nossas despe-
sas no ano, incluindo aquelas já rea-
lizadas de janeiro a outubro, não
poderão ultrapassar esse limite.
Quanto aos recursos do Tesouro, o
orçamento  aprovado de R$ 18,718
milhões caiu para um orçamento
permitido (não contingenciado) de
R$ 7,83 milhões, para todo o ano.

Na mesma reunião, o subsecre-
tário de Planejamento e Orçamen-
to do MEC, Israel Luiz Stal, infor-
mou que um eventual descontin-
genciamento ocorrerá, em meados
de novembro, caso o Governo Fe-
deral obtenha indícios de que a
meta do superávit primário será
alcançada. O secretário informou
ainda que os recursos para paga-
mento de salários e benefícios es-
tão assegurados.

A direção da UFMG está fazendo
todas as gestões possíveis junto ao
Governo Federal no sentido de ga-
rantir a liberação das vagas e dos re-
cursos necessários ao funcionamento
normal da Instituição.

De qualquer modo, a situação é
dinâmica e passa por transformações
diárias. É importante que a comunida-
de universitária da UFMG se dirija aos
diretores das Unidades e à Reitoria
para obter dados objetivos e oficiais.
O Boletim divulgará semanalmente
informações sobre a situação.

A redução de despesas
no décimo mês do ano
maximiza os efeitos do
corte orçamentário
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Sim. Através da pesquisa, o aluno
adquire um pouco mais de experiência

dentro de sua área de atuação. As
pesquisas ajudam no contato com a

profissão e com a Academia.
Camila Dias, 2º período de Biblioteconomia

O aluno deve começar a construir uma
carreira de pesquisa já na Graduação?

   Acho que sim. O aprendizado
na iniciação científica é muito
importante. Mesmo para mim,

que não pretendo seguir
carreira acadêmica, é uma

oportunidade de aprender com
o que a UFMG tem de melhor,

a pesquisa. Acho que a
pesquisa deve ser feita, de

preferência, no início do curso,
já que nos últimos períodos é
mais interessante o estágio,

visando ao mercado.
Luciana Rodrigues, 4º período de
Comunicação Social e bolsista de

iniciação científica

Depende. Só se ele preferir ficar na
Universidade. Nesse caso, quanto mais

cedo começar melhor. Eu já trabalho com
pesquisa porque quero fazer pós-

graduação. Mas quem deseja colocar o
pé no mercado rapidamente, não precisa

se preocupar muito com isso.
Carolina Martins Pinheiro, 5º período de

Geologia

A importância da iniciação científica
para o aluno da graduação

O acelerado crescimento do
 conhecimento nos últimos
 anos tornou impraticável o

ensino tradicional baseado exclusiva-
mente na transmissão oral de infor-
mação. Em muitas disciplinas já não
é possível, dentro das cargas horárias,
transmitir todo o conteúdo relevante.
Mais importante ainda, o conhecimento
não é acabado, e muito do que o estu-
dante precisará saber em sua vida pro-
fissional ainda está por ser descoberto.
O desafio da universidade hoje é
formar indivíduos capazes de buscar
conhecimentos e de saber utilizá-los.
Ao contrário de outrora, quando o
importante era dominar o conheci-
mento, hoje penso que o importante
é “dominar o desconhecimento”, ou
seja, estando diante de um problema
para o qual ele não tem a resposta
pronta, o profissional deve saber
buscar o conhecimento pertinente e,
quando não disponível, saber encon-

trar, ele próprio, as respostas por meio
de pesquisa.
Não será fazendo de nossos alunos
meros depositários de informações
que estaremos formando os cidadãos
e profissionais de que a sociedade
necessita. Para isto, as atividades,
curriculares ou não, voltadas para a
solução de problemas e para o conhe-
cimento da nossa realidade, tornam-se
importantes instrumentos para a forma-
ção dos nossos estudantes.
É dentro desta perspectiva que a inser-
ção precoce do aluno de graduação
em projetos de pesquisa se torna um
instrumento valioso para aprimorar
qualidades desejadas em um profissio-
nal de nível superior, bem como para
estimular e iniciar a formação daqueles
mais vocacionados para a pesquisa.
Para desenvolver um projeto de pesqui-
sa é necessário buscar o conhecimento
existente na área, formular o problema
e o modo de enfrentá-lo, coletar e ana-

lisar dados, e tirar conclusões.
Aprende-se a lidar com o desconhecido
e a encontrar novos conhecimentos.
Os mecanismos institucionais para
esta inserção são os estágios curri-
culares e a iniciação científica.
Precisamos ampliar a iniciação cientí-
fica como uma atividade curricular,
valendo crédito e devidamente ava-
liada, para possibilitar uma melhor
formação dos nossos estudantes.
A Semana de Iniciação Científica faz
parte do esforço de valorização desta
atividade, porque dá ao aluno a opor-
tunidade de expor o seu trabalho aos
demais membros da comunidade uni-
versitária. A participação de todos,
com críticas e sugestões aos traba-
lhos apresentados, representa uma
grande contribuição à formação de
nossos alunos.

 * Pró-Reitor de Pesquisa

Paulo Sérgio Lacerda Beirão *
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Cibele Bouças

Fique de olho

C  omo se processa a in-
  formação na Internet?
 O que é preciso para

conquistar um Prêmio Nobel de
Literatura? Como um vulcão se
extingue? Os curiosos que já fi-
zeram estas e outras perguntas
poderão encontrar respostas na
I UFMG Jovem, um megaevento
universitário, coordenado pela
professora Beatriz Alvarenga,
que será realizado no campus
da Pampulha entre 26 e 28 de
fevereiro de 1999.

Com o mote “Conhecimento
para Todos”, a I UFMG Jovem
abrirá o campus para 3.750 es-
tudantes de Belo Horizonte e do
interior do estado. O programa
dará destaque a todas as áreas
de domínio acadêmico. Estão
previstas oficinas, atividades em
microcomputadores, mostra de
ciência e exposições interativas,
conferências, mesas-redondas,
exposições orais, visitas, apresenta-
ção de vídeos, peças teatrais, danças,
painéis, debates, plantões especiais
para alunos do ensino médio e obser-
vatório. Cada participante poderá fa-
zer até duas oficinas.

Antecipando o programa, a profes-
sora Beatriz Alvarenga disse ao BOLE-
TIM que a I UFMG Jovem oferecerá
69 oficinas e outras 86 atividades.
Toda a Universidade será mobilizada,
tanto nas áreas de ciência e
tecnologia, como nas de literatura, ar-

UFMG Jovem oferecerá 3.750 vagas
Voltado para todas as áreas acadêmicas, programa já estará disponível no dia 1º de dezembro

tes e filosofia. O evento será realizado
simultaneamente no Instituto de Ciênci-
as Exatas (ICEx) e no Colégio Técnico.
Mesmo os visitantes que não se inscre-
verem terão acesso livre e gratuito a
grande parte das atividades.

Estação-ciência

Beatriz Alvarenga, do departamento
de Física do ICEx, disse que o evento
abrigará atividades semelhantes às dos
modernos museus de ciências, as cha-
madas estações-ciência, que

oferecem maiores possibilida-
des de interação e manuseio
do material exposto, formando
um espaço de aprendizagem
informal. No mundo, um dos
mais famosos é o francês La
Cité de la Science. Em São
Francisco, Califórnia (EUA),
existe o Explorer. São Paulo
conta com o Estação-Ciência.

Atendimento

Os idealizadores querem
transformar a UFMG Jovem
em projeto permanente. Com
esse objetivo, as exposições
apresentadas durante o even-
to serão reaproveitadas em
visitas itinerantes a escolas de
Belo Horizonte e do interior. O
projeto também prevê o escla-
recimento de dúvidas de pro-
fessores e alunos de cursos
fundamental e médio por estu-
dantes de licenciatura da

UFMG. “São questões quase nunca
respondidas porque o material de
pesquisa da maioria desses cursos é
precário”, disse Beatriz Alvarenga.
Segundo a coordenadora, a abertura
do campus aos jovens, em fevereiro,
será uma oportunidade para a
UFMG intensificar o seu relaciona-
mento com o ensino fundamental e
médio e uma maneira de os alunos
de Licenciatura da Universidade se
prepararem para o mercado de tra-

balho.

Os interessados em participar da I UFMG Jovem
poderão apanhar a programação, a partir do dia 1º
de dezembro, na Secretaria Executiva do evento,
sala 2035 do Icex, telefax 499-5818, e-mail:
ufmg.jovem@reitoria. ufmg.br.
As inscrições para as oficinas e salas de microcomputa-
dores serão feitas entre 15 de janeiro e 5 de fevereiro. As
demais atividades dispensam inscrição. A taxa, de R$10
por oficina, dará direito a pasta e certificado de participação.
O material será entregue no dia 25 de fevereiro.
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Beatriz: projeto terá caráter permanente

Protótipo de máquina  térmica
que será exposto na mostra Física,
uma brincadeira divertida



4 28/10/98

A Hora Vagabunda, filme do pro-
 fessor de cinema da Escola de
 Belas-Artes (EBA), Rafael Con-

de, conquistou o Candango de melhor
ator (André Vidal) e o prêmio da crítica
como melhor filme de curta-metragem
35mm do 31º Festival de Brasília, en-
cerrado na semana passado.  A direto-
ra de produção é a professora Patrícia
Moran, do departamento de Comuni-
cação Social, da Fafich e o responsá-
vel pela montagem é o professor de ci-
nema José Tavares de Barros, da EBA.

O filme dirigido por Conde ganhou
prêmios desde o seu lançamento. Foi
eleito pelo júri popular como um dos
dez melhores da 9ª Mostra Internacio-
nal de Curtas de São Paulo, entre as
65 produções brasileiras, e recebeu os
prêmios Aquisição Canal Brasil e o
Aquisição Estação Unibanco de Cine-
ma. Roteirista e diretor, Rafael Conde
acumula outras conquistas em edições
anteriores do Festival de Brasília. Ele
ganhou o Candango de melhor diretor

Professores da UFMG conquistam
prêmio de cinema em Brasília

Alexandra Leite

Musika, em 1989, e também o de me-
lhor direção, roteiro e ator com O Ex-
Mágico da Taverna Minhota, em 1996.

A Hora Vagabunda faz várias refe-
rências aos textos de Pedro Nava e
Carlos Drummond de Andrade. O pró-
prio título é tirado de um verso do
poeta de Itabira: “A hora vagabunda,
a hora do cinema”. O curta narra a
história de um jovem, interpretado por
André Vidal, em conflito com sua arte.
Como muitos artistas em Minas Ge-
rais, ele se vê obrigado  a "ultrapassar
as montanhas” e seguir para o eixo
Rio-São Paulo em busca do sucesso.
Um dos destaques do filme é a locu-
ção de Misael, da Rádio Favela de
Belo Horizonte. “Foi legal contrapor a
favela ao universo do filme, que é de
classe média”, conta Rafael.

Longa

Outro mineiro, Helvécio Ratton, le-
vou o Candango principal do Festival.
Seu longa, Amor & Cia, foi escolhido

como melhor filme e Patrícia Pillar le-
vou o prêmio de melhor atriz.  Para
Ratton, os prêmios conquistados por
seu filme e pelo de Rafael Conde com-
provam a qualidade das produções
mineiras. “Pena que o nosso cinema
continue atravessando dificuldades”,
lamenta, ao lembrar que há três anos
Minas Gerais não produzia um longa.
O último foi O Menino Maluquinho,
também dirigido pelo cineasta.

Apesar de premiado no Festival de
Brasília, o cineasta não poupou críticas
ao júri do evento, que inovou ao criar
as categorias de melhor letreiro inicial e
de melhor colagem antropofágica.
“Foi ridículo. Ou o júri quis ser mais
criativo que os cineatas, ou beneficiar
algum filme que não levaria os prêmios
convencionais", disse Ratton ao BOLE-
TIM. Ele considera que o melhor seria
criar categorias de roteiro, fotografia e
montagem, como em qualquer festival.
A estréia nacional de Amor & Cia está
prevista para 6 de novembro.

A  edição 99 do Prêmio Minas de
  Cultura deverá conceder bolsas
   de estudos para projetos em

áreas culturais, como artes cênicas, mú-
sica e folclore.
Esta é uma das principais novidades do
Prêmio, que foi retomado este ano,
numa parceria entre o governo do esta-
do e a UFMG, depois de interrupção de
quatro anos. Pela primeira vez, o con-
curso destinará recursos para projetos
de outras áreas, o que se repetirá sem-
pre nos anos ímpares. Em seus 24 anos
de história, o Minas de Cultura sempre
premiou obras literárias, que agora pas-
sam a ser contempladas nos anos pares.
Os vencedores das seis categorias da
edição 98 (box) foram anunciados no
dia 13 de setembro, em entrevista cole-
tiva concedida pelo secretário de Cultu-
ra, Otávio Elísio, e pela vice-reitora Ana
Lúcia Gazzola. Cada um embolsou R$

Prêmio Minas vai financiar projetos culturais em 99
Edição deste ano bateu recorde de inscritos e foi marcada pela qualidade dos trabalhos

Os vencedores

. Prêmio Guimarães Rosa (romance ou
novela)
A República dos Bugres - Ruy Reis Ta-
pioca (RJ)
. Prêmio Henriqueta Lisboa (literatura
infantil)
Nós e os Bichos - Marcelo Ribeiro Leite
de Oliveira (MG)
. Prêmio Diogo de Vasconcelos (ensaio)
Estes Penhascos - Sérgio Alcides Pereira
do Amaral (SP)
. Prêmio Guimarães Rosa (conto)
Pequeno tratado sobre as ilusões -
Vicente de Paula Assunção (MG)
. Prêmio Grande Otelo (dramaturgia)
O Cubo Perfeito - Marcos Gonzalez de
Souza (RJ)
. Prêmio Emílio Moura (poesia)
Poemóbiles - Heronides de Melo Moura(SC)

15 mil, mesmo valor pago pelo Prêmio
Nestlé de Literatura, um dos mais tradi-
cionais do país.
Os vencedores foram escolhidos entre
4.100 inscritos, número que superou to-
das as expectativas da organização.
“Atingimos um público maior que o das
edições anteriores do concurso, por cau-
sa da ampla divulgação na televisão, rá-
dio, jornais e folders”, disse o  professor
Paulo Henrique Ozório Coelho, assessor
de Ação Cultural da UFMG. Na edição
de 94, a última antes da interrupção, fo-
ram inscritos 2.280 candidatos.
Além da quantidade, o concurso também
primou pela qualidade. “Os trabalhos fo-
ram bastante elogiados pelo jurados”,
destaca Paulo Henrique. O júri foi forma-
do por 18 integrantes, todos de renome
na produção e crítica literária brasileira,
como Luiz Vilela, Alcione Araújo, Wander
Melo Miranda e Eneida Maria de Souza.
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A pós 47 anos de política científi-
 ca e tecnológica, parece que
 chegamos ao fundo do poço.

Por um ato unilateral, o presidente do
CNPq decidiu, na prática, encerrar as
atividades da agência. Além dos efei-
tos concretos que tal medida acarreta-
rá, esta tem um caráter simbólico mui-
to importante.

A Portaria sinaliza a falência do fi-
nanciamento público à Ciência e
Tecnologia e escancara a completa
ausência de prioridade do setor, sem-
pre alardeada pelo governo federal.

Já começam a ser anunciadas, ain-
da oficiosamente, novos impactos so-
bre outros programas e agências. So-
bre o Pronex, sobre a Capes, sobre as
universidades e institutos de pesquisa.

Frente a essa situação, a comuni-

“Chegamos ao fundo do poço” *
dade científica brasileira e aqueles
que compreendem a importância do
setor para o desenvolvimento  e a so-
berania do País, não podem se calar.

Desde logo afirmamos que não se
trata de reação corporativa, ao arrepio
da emergência que se abate sobre
País face à crise internacional. No en-
tanto, não admitimos a responsabili-
dade de assumirmos o ônus do desas-
tre de uma política econômica de cuja
construção e operação sempre estive-
mos afastados.

Nosso protesto nasce, em primeiro
lugar, da necessidade imperiosa de
defender a continuidade do apoio pú-
blico à C&T, que foi capaz de construir
um patrimônio invejável em termos
institucionais e de recursos humanos.
Mas, além disso, nosso protesto se ele-

va contra a falsa idéia de que se pode
levar o metabolismo da ciência e da
tecnologia a um ritmo de hibernação
e, depois, reanimá-lo sem que isto
provoque prejuízos graves.

A situação que se desenha para o
financiamento público de C&T no Bra-
sil anuncia a destruição desse patri-
mônio. Que não pertence ao governo.
Que não nos pertence, mas sim aos
que virão. É uma obrigação passá-lo a
esses, fortalecido e efetivo, do mesmo
modo que os que nos antecederam
puderam nos entregar.

Não à destruição do parque cientí-
fico e tecnológico brasileiro!

* Publicado no Jornal da Ciência, de 21 de
outubro

O professor Ariosvaldo de Campos Pires (primeiro à esquerda)
é o novo diretor da Faculdade de Direito. Um dos mais

conceituados criminalistas do país, Ariosvaldo foi empossado
no dia 20 de outubro, junto com a nova vice-diretora, professora

Misabel de Abreu Machado, pelo reitor Sá Barreto.
Em seu discurso de posse, o novo diretor prometeu melhorar ainda

mais o padrão dos cursos de graduação e pós-graduação
oferecidos pela Unidade. "Temos um compromisso centenário com
a construção de uma ciência livre, formadora de espíritos criativos,

críticos e conscientes", destacou Ariosvaldo.
O reitor Sá Barreto lembrou a grave crise do ensino superior brasileiro.
“Há problemas conjunturais gerados pela crítica situação econômica
mundial e nacional e problemas estruturais que exigirão de nós uma

atuação mais científica e menos ideológica” , afirmou.

Manifesto das sociedades científicas denuncia fechamento do CNPq e fim do financiamento à pesquisa

D  ois programas de pós-graduação da
  UFMG que recorreram do resultado
 da avaliação divulgada em agosto

pela Fundação Capes receberam novos concei-
tos. O mestrado em Arquitetura passou de 2 (in-
suficiente) para 3 (regular), enquanto a pós-gra-
duação em Bioquímica (mestrado e doutorado),
do ICB, subiu de 5 (bom) para 6 (excelente).

Com a revisão, a UFMG melhora ainda
mais o seu desempenho na pós-graduação e
passa a ter mais de 30% dos seus programas
com conceitos 4 (bom), 5 (muito bom) e 6
(excelente), a maior proporção entre todas as
universidades brasileiras. Apenas o curso de
Dermatologia fica com nota 2, enquanto o
número de programas nota 6  subiu de nove
para dez.

A reavaliação beneficiou 58 cursos dos
379 cursos que contestaram os resultados da
Capes em todo o País.

O pró-reitor de Pós-Graduação, Ronaldo
Barbosa, diz que a revisão faz justiça à qua-
lidade dos programas: “Bioquímica é um
curso consolidado. Tem uma produção cien-
tífica consistente e corpo docente qualifica-
do”. Já a Arquitetura tem perfil um pouco di-
ferente, pois foi criado nesta década. “Sua
proposta é das mais modernas e, certamen-
te, tem muito a evoluir”, elogia o professor.

Capes reavalia
cursos Eb
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E la não é “flor que se cheire”.
 Agressiva e de hábitos noturnos,
 a aranha armadeira possui um

veneno mais rico em toxinas do que os
escorpiões. Mas se depender de estudos
desenvolvidos no departamento de Far-
macologia do ICB, a má fama do ani-
mal tem tudo para ser esquecida. Isso
porque a mesma toxina que mata e mu-
tila pode ser transformada, por exemplo,
numa substância capaz de controlar a
pressão arterial ou num soro contra o
próprio veneno de aranha mais eficiente
que os disponíveis no mercado.

Esses são alguns benefícios para a
Medicina que podem advir das toxinas
da aranha armadeira analisadas pela
equipe do professor Evanguedes Kala-
pothakis. Ao contrário de outras pes-
soas que querem distância do animal,
o pesquisador resolveu investir na re-
produção do aracnídeo em cativeiro.
Hoje, ele mantém cerca de 500 exem-
plares adultos e centenas de outros em
crescimento. “No início das pesquisas,
de cada duas mil aranhas que nasci-
am no cativeiro, apenas uma atingia a
idade adulta. Hoje de cada cem, 12
chegam a essa fase”, diz o professor
Kalapothakis. Ele precisou de dois
anos para completar o ciclo de repro-
dução da aranha em laboratório, fato
inédito no Brasil.

Um dos objetivos da equipe do
pesquisador é descobrir um soro mais
eficaz contra as picadas de aranha.

“Queremos desenvolver uma substân-
cia que permita inoculação de doses
menores no paciente picado pela
aranha, o que reduzirá as chances de
efeitos colaterais”, explica o professor
do ICB.

Anticorpo

Kalapothakis esclarece que o vene-
no é uma composição de várias toxi-
nas. As principais são as neurotoxinas,
que atuam no sistema nervoso. O soro
é uma substância que encontra essas
toxinas, se liga a elas e impede que
cheguem ao alvo. “Com o soro, o
efeito letal é bloqueado pelo anti-cor-
po”, diz. Nas pesquisas que desenvol-
ve, Kalapothakis procura um anticorpo
que identifique a toxina com maior efi-
cácia e rapidez. Para chegar a essa
substância, o professor isola o gene
das glândulas responsáveis pela pro-
dução das toxinas e o utiliza em siste-
mas artificiais (bactérias) para sinte-
tizá-las em laboratório.

A equipe trabalha também com a
possibilidade de descoberta de uma
substância que regule a pressão arte-
rial, através da manipulação de toxi-
nas que compõem o veneno e que
atuam sobre o canal do cálcio. Para
levar adiante esses experimentos, os
pesquisadores do ICB já isolaram cer-
ca de 30 toxinas do veneno da aranha
armadeira, espécie comum na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Estudo pode levar à produção de soro e de outros medicamentos

ICB pesquisa aplicações
do veneno de aranha

D  e 19 a 22 de outubro, cerca
 de 100 professores recém
  efetivados na UFMG partici-

param da quarta edição do Curso
de Aprimoramento Docente (CAD),
organizado pela Pró-Reitoria de Gra-
duação, Comissão Permanente de
Pessoal Docente (CPPD) e Faculdade
de Educação. Através da iniciativa,
os novos professores da Universidade
ficaram conhecendo a estrutura or-
ganizacional da instituição, discuti-
ram metodologias pedagógicas,
além de terem sido estimulados a
empregar uma prática educativa,
participativa e inovadora. “Com o
CAD, os profissionais se integram ao
funcionamento da UFMG e adqui-
rem importantes noções didáticas de
ensino superior”, afirma o professor
José Nagib Cotrim Árabe, pró-reitor
de Graduação, que abriu o evento.

O curso foi realizado no auditório
3 do Icex e contou com palestras de
vários professores, pró-reitores e as-
sessores da UFMG. No dia 19, após
a abertura oficial do CAD, a profes-
sora Maria Efigênia Lage Rezende
apresentou aos novos professores um
pouco da história da Universidade.
Em seguida, o diretor da Fump, Mar-
cos Roberto Moreira Ribeiro, falou
sobre o organograma, o estatuto e o
regimento geral da Instituição. No
período da tarde, representantes da
Administração Central detalharam o
funcionamento das pró-reitorias e as-
sessorias. Nos outros dias, foram de-
batidas questões como didática de
ensino superior, informática na edu-
cação e avaliação dos alunos.

Para o  professor Victor Mourthe
Valadares, da Escola de Arquitetura,
o CAD é importante para pessoas
que, como ele, não se prepararam
na graduação para lecionar na Uni-
versidade. A professora Rose Mary
Lisboa da Silva, da Faculdade de
Medicina, lembra que nem sempre
os profissionais dos departamentos
sabem informar como agir dentro da
instituição. “O CAD nos dá um pa-
norama da pesquisa, administração
e didática na academia”, elogiou.

Novos professores
fazem curso de
aprimoramento
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A UFMG está utilizando mais uma mídia para divulgar suas atividades e conquis-
tas. Cinco outdoors espalhados em pontos estratégicos de Belo Horizonte desta-
cam os primeiros lugares obtidos pela graduação, no ano passado, e pela pós-
graduação, em recente avaliação da Fundação Capes.
Os outdoors, que ficam “em cartaz” até sábado, dia 31 de outubro, foram ins-
talados no elevado Castelo Branco, bairro Carlos Prates; na avenida Nossa Se-
nhora do Carmo, no Sion; na avenida Antônio Carlos, próximo ao Corpo de
Bombeiros; na Via Expressa, nas imediações da Guiatel e na entrada do
campus pela avenida Antônio Carlos.
Com isso, a UFMG pretende ampliar sua comunicação com a sociedade mos-
trando sua inserção na arte, ciência e técnica. O projeto gráfico dos outdoors,
coordenado pela Diretoria de Comunicação, é da programadora Rosa Alves,
com fotos de Foca Lisboa, ambos vinculados ao Centro Audiovisual.
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Fapemig
O professor Alberto Laender, do de-
partamento de Ciência da Computa-
ção da UFMG, foi indicado pelo
diretor Científico da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais, Afrânio Aguiar, para
compor a Câmara de Ciências Exatas
e dos Materiais. Seu mandato será de
de dois anos. A Câmara é responsável
pela aprovação dos pedidos de bolsas
e projetos enviados à Fundação.

Fundo Fundep
Noventa e três projetos das áreas es-
tratégicas de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, Cultura e So-
ciedade, e Trabalho e Inclusão Social,
se inscreveram para obter recursos do
Fundo de Apoio Acadêmico Fundep,
instituído este ano pela UFMG.
Em sua primeira versão, o Fundo Fundep
vai alocar verba no valor global de
R$ 636.078,00 - distribuída segundo
parecer de comissão de especialistas,
indicados pelas quatro pró-reitorias
acadêmicas da Universidade.
Os projetos concorrentes ao Fundo
Fundep, com prazo de execução de
12 meses e oriundos de todas as
áreas acadêmicas, pleiteiam, juntos,
valores superiores a R$ 5 milhões. Eles
estão orçados em valores que variam
de R$ 2,5 mil a R$ 523 mil.
A comissão de especialistas, formada
por quatro professores da UFMG e
por igual número de universidades
fora de Minas, deverá divulgar os
resultados de sua avaliação até 30
de novembro.

Colação de Estudante
Estão abertas até 20 de novembro as
inscrições para a quarta edição do
projeto Colação de estudante, orga-
nizado pela Fundação Universitária
Mendes Pimentel (Fump). O concurso
é aberto a universitários e premiará
com R$ 1 mil os melhores trabalhos
nas modalidades de imagem em
movimento (vídeo, cinema de anima-
ção e recursos de multimídia), ima-
gem impressa (fotografias, gravuras,
audiovisual e artes gráficas), artes
plásticas (desenho, pintura e gravura),
texto (prosa de ficção) e humor (car-
tum, caricatura, quadrinho e charge).
Maiores informações na Assessoria de
Comunicação da Fump pelos telefone
273-4422 ou pelo e-mail
comunica@fump.ufmg.br

Cineclube UFMG

O Cineclube UFMG retomou suas ati-
vidades no segundo semestre letivo
dando continuidade à mostra Melho-
res filmes norte-americanos segundo o
American Film Institute (AFI). A próxima
sessão será nesta quinta, dia 29, com
a exibição de Cantando na chuva, um
musical de 1951 dirigido por Gene
Kelly e Stanley Donen, 10º lugar na
lista do AFI. No dia 5 de novembro,
será a vez de Rastros de ódio, western
de 1956 de John Ford,  96º na rela-
ção do Instituto. As sessões acontecem
sempre às terças e quintas, às 17h30,
no auditório da Escola de Belas-
Artes, com entrada franca.

Física
Encerram-se no próximo dia 30 as
inscrições para a seleção ao douto-
rado em Física da UFMG. Já as ins-
crições para o mestrado estendem-se
até 15 de novembro.
Maiores informações na sala 3.098
do Icex, pelo telefone 499-5637, e-
mail pgfisica@fisica.ufmg.br, ou ainda
na  home page www.fisica.ufmg.br

A II Semana da Graduação aconte-
cerá de  30 de novembro a 4 de
dezembro, e não a partir de 30 de
outubro, como foi divulgado na
edição 1207 do Boletim.
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COLHEITA COLPOCITOLÓGICA
Dissertação: Comparação de dispositivos de co-
lheita colpocitológica: o estudo de uma espátula
de ayre modificada
Autor: Álvaro Luiz Lage Alves
Defesa: 25 de setembro, junto ao mestrado em
Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de
Medicina
Banca: Victor Hugo de Melo (orientador), Aroldo
Fernando Camargos e Ana Maria Arruda Lana,
todos da UFMG

SUPERCONDUTORES
Tese: Teorias de campo efetivo aplicadas aos su-
percondutores metálicos e de altas temperaturas
criticas (Cupratos)
Autora: Sonia Gaona Jurado
Defesa: 2 de outubro, junto ao mestrado em Fí-
sica, do Icex
Banca: Paulo Roberto Silva (orientador/UFMG),
João Florêncio Junior (UFMG), Maria Elizabeth
de Gouvea (UFMG), Afrânio Rodrigues Pereira
(UFV) e Mauro Melchiades Doria (UFRJ).

FUNGOS
Dissertação: Composição lipídica de susceptibi-
lidade a drogas antifúngicas de doze diferentes
amostras de Paracoccidioides brasiliensis
Autora: Rosane Christine Hahn
Defesa: 2 de outubro, junto ao mestrado em
Microbiologia, do ICB
Banca: Júnia Soares Hamdan (orientadora/
UFMG), Tereza Cristina de Abreu Ferrari(UFMG)
e  Márcia dos Santos Lazera (Fiocruz/UFMG)

ECOCARDIOGRAFIA
Dissertação: Impacto da ecocardiografia transeso-
fágica no diagnóstico e manuseio de pacientes
com suspeita de endocardite infecciosa
Autor: José Luiz Barros Pena

Defesa: 9 de outubro, junto ao mestrado em em
Cirurgia, da Faculdade de Medicina
Banca: Marcelo Barroca Campos Christo  (orien-
tador/UFMG), Alfredo José Mansur  (USP) e Otoni
Moreira Gomes (UFMG)

SUTURAS DUODENAIS
Dissertação: Estudo da resistência de suturas
duodenais com ou sem omentoplastia pedicu-
lada: estudo experimental em ratas
Autor: João Baptista de Rezende Neto
Defesa: 9 de outubro, junto ao mestrado em Ci-
rurgia, da Faculdade de Medicina
Banca: Alcino Lázaro da Silva (orientador/UFMG),
Célio Pacheco Chaves (UFRJ) e  Prof. Augusto
Diogo Filho (UFU)

CÁLCULO BILIAR
Tese: Reação peritoneal tardia ao cálculo biliar
humano, de colesterol, deixado na cavidade
abdominal de ratos
Autor: Luiz Carlos Bertges
Defesa: 6 de novembro, junto ao doutorado em
Cirurgia, da Faculdade de Medicina
Banca: Alcino Lázaro da Silva (orientador/UFMG),
Zacarias Alves de Souza Filho (UFPR), Nelson
Jamel (UFRJ), Alvino Jorge Guerra (Ufes) e
Marcelo Barroca Campos Christo (UFMG)

RMN MULTINUCLEAR

Dissertação: Complexos de platina com alguns
éteres cíclicos halofosfínicos: síntese e estudo
de RMN multinuclear
Autor: Vagner Fernandes Knupp
Defesa: 4 de setembro, junto ao mestrado em
Química, do ICEx
Banca: Robson Mendes Matos (orientador), Ber-
nadette de Fátima Trigo Passos (co-orientadora),
Vinícius Caliman, Rosalice Mendonça Silva e
Luiz Carlos Gomes de Lima, todos da UFMG

CRIANÇA
Dissertação: A concepção da palavra pela
criança na fase inicial do processo de aquisição
da leitura e da escrita
Autora: Kely Cristina Nogueira Souto
Defesa: 28 de agosto, junto ao mestrado em
Estudos Lingüísticos, da Fale
Banca: Samuel Moreira da Silva (orientador),
Maria da Graça Costa Val e Marco Antônio de
Oliveira, todos da UFMG

MÁQUINA FRIGORÍFICA
Tese: Modelagem numérica de uma máquina
frigorífica de compressão a vapor
Autor: Ricardo Nicolau Nassar Koury
Defesa: 22 de outubro, junto ao doutorado em
Engenharia Mecânica, da Escola de Engenharia
Banca: Kamal Abdel Rade Ismail (orientador),
Sílva Azucena Nebra de Péres e Luiz Felipe
Mendes de Moura, todos da Unicamp, Oscar
Saul Hernandes de Mendoza (UFU) e Geraldo
Augusto Campolina França (UFMG)

EXPEDIENTE
Reitor: Francisco César de Sá Barreto
Vice-Reitora: Ana Lúcia  Almeida Gazzola
Diretor de Divulgação e  Comunicação
Social: João Bosco Jardim
Edição: Flávio de  Almeida  (Reg. Prof. 5076/MG)
Projeto e  Arte: Rosa Alves - Centro Audiovisual
Diagramação: Rita da Glória Corrêa
Impressão: Imprensa Universitária
Tiragem: 7 mil exemplares
Circulação: semanal
Endereço: Coordenadoria  de  Comunicação
Social - campus da Pampulha,
Av. Antônio Carlos, 6627, CEP 31270-901,
Belo Horizonte, MG.
Telefones (031) 499-4186 e 499-4189.
Fax: (031)  499-4188
End. eletrônico: boletim@reitoria.ufmg.br
e home page: http://www.ufmg.br
É permitida a reprodução de textos, desde que
seja citada a fonte.
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BACTÉRIAS

Dissertação: Métodos moleculares para a identi-
ficação de isolados do grupo Bacteroides fragilis
Autora: Adriana dos Santos
Defesa: 25 de setembro, junto ao mestrado em
Microbiologia, do ICB
Banca: Elizabeth Spangler Andrade Moreira
(orientadora), Patrícia Silva Cisalpino e Fátima
Soares Motta Noronha, todas da UFMG

MORCEGOS

Dissertação: Ecologia de comunidades de inver-
tebrados cavernícolas associadas a guano de
morcegos
Autor: Rodrigo Lopes Ferreira
Defesa: 4 de setembro, junto ao mestrado em
Ecologia, Conservação e Manejo de Vida
Silvestre, do ICB
Banca: Rogério Parentoni Martins (orientador),
Fernando Amaral da Silveira, ambos da UFMG,
e Douglas Andrew Yanega (pesquisador  visi-
tante/UFMG)

ESGOTOS

Dissertação: Projeto, montagem, instrumentação
e automação de um sistema piloto de tratamen-
to de esgotos por processos anaeróbicos e aeró-
bicos. Modelagem do sistema de lodos ativados
convencional
Autor: Vicentino José Pinheiro Rodrigues
Defesa: 4 de setembro, junto ao mestrado em
Engenharia Elétrica, da Escola de Engenharia
Banca: Ronaldo Tadêu Pena (orientador), Fábio
Gonçalves Jota, Constantino Seixas Filho e
Marcos von Sperling, todos da UFMG e Márcio
Rillo (USP)

PRODUÇÃO DE AÇOS

Dissertação: Avaliação técnica e econômica pa-
ra a produção de aços da Açominas com baixos
teores de fósforos
Autora: Mírian Verônica dos Santos
Defesa: 27 de agosto, junto ao mestrado em
Engenharia Metalúrgica, da Escola de Engenharia
Banca: Luiz Fernando Andrade de Castro (orien-
tador), Renato Minelli Figueira, Roberto Parreiras
Tavares e Ronaldo Santos Sampaio, todos da
UFMG, e o engenheiro Hugo Souza Amaral
(Açominas)

LITERATURA

Dissertação: A diferença entre o texto dramático
e o texto espetacular em seis obras apresenta-
das em Belo Horizonte entre os anos 1994 e
1998
Autor: Marcos Antônio Alexandre
Defesa: 3 de setembro, junto ao mestrado em
Teoria da Literatura, da Fale
Banca: Sara Del Carmen Rojo de la Rosa (orien-
tadora), Graciela Inés Ravetti de Gómez e Leda
Maria Martins, todas da UFMG


