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O   fraco apoio financeiro
   do comércio de Ouro
   Preto na organização

do Festival de Inverno da UFMG
poderá tirar o evento da cidade
em 1999. "A Universidade não
 pode arcar sozinha com a
captação de recursos para
viabilizá-lo", afirma o coordenador
geral do Festival, professor Paulo
Henrique Ozório Coelho.
Ele diz que a permanência
do Festival em Ouro Preto dependerá
da compreensão dos comerciantes
locais de que o evento representa
lucro para eles.
Neste ano, cerca de 88 mil pessoas
freqüentaram as diversas atividades
abertas ao público.
Como alternativas a Ouro Preto,
o coordenador geral cita as
cidades de São João Del Rey e
Tiradentes. Apesar do empenho
da Prefeitura local em manter o
Festival em Ouro Preto, a UFMG
está recebendo proposta de
transferência do Festival para outra
cidade.
“Se compararmos com Ouro Preto,
poderemos ter várias opções menos
onerosas para a UFMG”, diz o
professor.

Cecor recupera obras de arte em Araxá
Página 4

Festival leva cerca de 85 mil pessoas a Ouro Preto
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Festival de Inverno pode sair de Ouro Preto
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OPINIÃO

É necessário fazer um mea culpa.
Notícias sobre educação, pesquisa,
programas de extensão não estão
todos os dias nas páginas dos jornais
e raramente são manchetes. Apesar
disso, acredito que, principalmente
depois da criação do caderno Campus
do jornal Estado de Minas, que forçou
outros veículos de comunicação a
também prestarem atenção ao que
ocorre no mundo universitário mineiro,
a UFMG tem se destacado no espaço
que é destinado a esse tipo de
cobertura. Poderia ter ainda mais
espaço, a culpa também é da
Universidade.
Falta à UFMG uma política mais
agressiva de publicidade. Não estou
falando de propagandas vazias, de
outdoors espalhados pela cidade
com frases do tipo “somos a melhor
federal”, “temos a melhor pós-
graduação”. É necessário
propagandear a produção da UFMG.
Explicar à população a necessidade
de se manter uma universidade, a sua

Tacyana Arce*

Com o pé na UFMG
importância para o desenvolvimento
da comunidade.
Em qualquer debate sobre educação
pública, gratuita e de qualidade,
sempre há quem defenda que, em
um País com índice tão alto de
analfabetos e com deficiências
históricas na educação básica, é
fora de propósito manter uma
universidade. “É melhor privatizar
tudo. Vai ao estacionamento da
UFMG e só tem carro importado.
O povo não faz nada, só estuda”.
Episódios como a crise do Hospital
das Clínicas e a greve dos docentes
e servidores serviram para explicitar
que a UFMG falha na comunicação
com a sociedade. Poucas pessoas
sabiam que o Hospital das Clínicas é
referência por mérito da Universidade,
e poucas pessoas entendiam que a
greve não foi motivada apenas pela
questão do salário.
Por outro lado, esses dois fatos também
serviram para projetar a Universidade
na mídia, agora é não deixar a bola

cair. Para isso é preciso ser mais aberta
aos veículos de imprensa. Mesmo
contando com o total apoio da
Coordenadoria de Comunicação
Social não é fácil arrancar informações
da Universidade. Também é preciso
dar mais valor à
 sua própria produção. O que parece
óbvio para os pesquisadores pode
virar manchete.
A melhor prova disso foi o resultado
da avaliação da Capes. Todos os
jornais deram com prazer uma semana
de reportagens sobre a pós-graduação
da UFMG. Foi numa dessas entrevistas
que descobri algo que há muito tempo
já deveria ter virado campanha
publicitária da Universidade. Setenta
por cento das crianças nascidas em
Minas Gerais fazem o exame do
pezinho, fundamental para garantir
uma vida sadia, pela UFMG. Não é o
máximo saber que sete em cada dez
mineiros já nascem com o pé na UFMG?

César Guimarães, professor do departamento de Comunicação Social da Fafich

A Universidade tem espaço na mídia?

   A UFMG é muito paroquial e não ocupa espaço na mídia nacional, em veículos como Folha de São
Paulo, Veja, Isto É, TV Globo, etc. Um bom exemplo é o Festival de Inverno. Uma pessoa que esteja no Sul
ou no Nordeste brasileiro não obterá notícia alguma do evento. Eu acho, no entanto, que ele deveria ser
divulgado com maior ênfase. A Universidade não pode aparecer somente na mídia regional.
Élvio Carlos Moreira, professor da Escola de Veterinária

   A UFMG está conquistando, gradativamente, um espaço na mídia impressa. Acho, por exemplo, que foi
muito boa a cobertura feita pelos jornais em relação à avaliação da Capes, que apontou a pós-graduação
da Universidade como a melhor do País. A expectativa é de que a UFMG seja menos discreta do que foi
até hoje. A Universidade precisa de se mostrar mais, como fazem as instituições paulistas.
Maria Aparecida Paiva, diretora da Faculdade de Educação

* Repórter do Estado de Minas

"

"

   A UFMG sai pouco na mídia, exceto quando há eventos específicos. Acho, no entanto, que ela deveria
aparecer mais. Seria uma forma de dar maior visibilidade ao que é produzido numa das mais importantes
universidades do País. Mas, para isso, é necessário que a UFMG se empenhe mais e divulgue melhor o seu
ensino, pesquisa e extensão.
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E m  solenidade rea-
 realizada  no  Cen-
 tro Cultural,  em  21

de agosto, a UFMG
criou seu curso de Artes
Cênicas, que, a partir do
Vestibular 99, oferecerá
anualmente 40 vagas na
graduação. O curso po-
derá ser concluído em três
anos e dará ao estudante
a oportunidade de se ba-
charelar em Interpretação
Dramática (formação de
atores) ou se licenciar em
Artes Cênicas (formação
de professores).

Em seu discurso, o reitor Sá Barreto
resgatou aspectos da história do Teatro
Universitário (TU) e recordou a voca-
ção da Unidade para as ações pionei-
ras. Sá Barreto ressaltou que a instala-
ção do curso superior de Artes Cênicas
engrandece a UFMG e, além de re-
presentar ampliação do número de va-
gas do Vestibular, demonstra o empe-

Instalada graduação em Artes Cênicas

nho da Universidade em oferecer mai-
ores oportunidades à formação da ju-
ventude, através de grande diversidade
de cursos. “Tenho a certeza de que o
novo curso irá desempenhar, com efi-
ciência e responsabilidade, o papel
formador que a sociedade tanto espe-
ra na sua trajetória de consolidação
da cidadania”, disse.

Para a diretora do TU,
professora Esmeralda de
Carvalho Castro, o curso
será instrumento de trans-
formação social e de
aglutinação pluricultural.
“A cultura e as artes co-
meçam a ser mais valori-
zadas pelos cientistas,
tecnólogos, empresários e
profissionais de várias ar-
tes em todo o mundo”.
Quanto ao futuro dos
profissionais no mercado
de trabalho, a professora
lembra que a disciplina
de arte se tornou obriga-

tória em currículos dos ensinos fun-
damental e médio nas escolas brasi-
leiras a partir da implantação da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB). “Só em Minas Gerais, são
20.173 escolas que poderão absor-
ver o capital intelectual e artístico
graduado pelas escolas de artes em
suas várias modalidades”.

Reitor lembra que curso reafirma empenho da Universidade em oferecer novas oportunidades à juventude

Q ualificação docente, adequa-
 ção curricular e implantação
 da pós-graduação são as

principais metas buscadas por profes-
sores e estudantes do recém-criado
departamento de Terapia Ocupacio-
nal (DTO), que teve sua implantação
aprovada pelo Conselho Universitá-
rio, depois de 16 anos em tramitação
pela  UFMG.

A criação do departamento, segun-
do a chefe, professora Regina Céli
Fonseca Ribeiro, abre novos horizontes
para a Terapia Ocupacional na Uni-
versidade. Ela diz que, já no primeiro
semestre de 99, deverá estar implan-
tada a especialização em Desenvolvi-
mento Infantil, fruto da linha de pes-
quisa desenvolvida no DTO. O passo
seguinte seria a implantação do
mestrado. Para a chefe do departa-
mento, é preciso ainda buscar a am-
pliação do número de vagas na gra-

duação. Hoje, o departamento tem
226 alunos e recebe 40 anualmente
através do Vestibular.

De imediato, a criação do departa-
mento não afeta a vida estudantil. A
única diferença é que alunos de Fisio-
terapia e Terapia Ocupacional deixam
de dividir o mesmo espaço em três dis-
ciplinas, que passam a ser oferecidas
exclusivamente aos estudantes de cada
curso. Regina Ribeiro explica que, para
finalizar discussões sobre alterações no
currículo, o DTO está aguardando de-
liberação do Ministério da Educação
sobre diretrizes curriculares e da
UFMG a respeito da flexibilização. A
professora defende a redução da car-
ga horária da graduação e também a
concentração das aulas em um único
turno. “Vamos tentar aproximar o alu-
no do mercado, com um programa de
estágios supervisionados por profissio-
nais”, antecipa a professora.

Terapia Ocupacional agora é departamento
A criação do DTO não implica

contratação de professores. Atual-
mente, estão vinculados à Terapia
Ocupacional 19 docentes, dos quais
dois são doutores, seis mestres e seis
especialistas.

Criada em 1979, a graduação em
Terapia Ocupacional estava vinculada
ao extinto departamento de Fisiotera-
pia e Terapia Ocupacional desde 82.
“Já naquela época havia consciência
de que a separação em dois departa-
mentos seria importante, dadas às
especificidades de cada curso”, diz
Regina Ribeiro.

A decisão de criação do departa-
mento foi aprovada por unanimida-
de pela Assembléia do antigo depar-
tamento de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional e pela Congregação
da Escola de Educação Física, uni-
dade à qual o novo departamento
continua vinculado.

Wander Queiroz

Sá Barreto: universidade tem papel formador
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O s turistas que visitarem o
 novo Complexo do Barreiro,
 em  Araxá, talvez não ve-

nham a saber, mas a recuperação
desse patrimônio mineiro teve uma
contribuição significativa da UFMG. É
que nos últimos três anos todas as
pinturas das Termas e do Grande Ho-
tel foram restauradas pelo Centro de
Conservação e Restauração de Bens
Culturais Móveis (Cecor), da Escola
de Belas-Artes  (EBA). “O estado dos
quadros de pintura-mural e das pintu-
ras de cavalete era lastimável e algu-
mas obras sequer poderiam ser retira-
das das suas molduras, sob o risco de
se desfazerem nas mãos dos restaura-
dores”, diz a professora Gislaine
Randazzo Teixeira, diretora do Cecor
e coordenadora da equipe de sete
profissionais que trabalhou na recu-
peração. O acervo de obras restaura-
das inclui pinturas de Genesco Murta

e de Joaquim da Rocha Ferreira.
Segundo Gislaine, o que agride

uma obra não é só a exposição a
condições extremas de temperatura e
umidade, mas principalmete as mu-
danças bruscas. No Complexo do
Barreiro, todas essas agressões foram
observadas. Durante anos, os qua-
dros foram submetidos a uma alta
taxa de umidade, devido ao funcio-
namento das termas. Mas, em 25 de
fevereiro de 1994, o Grande Hotel foi
fechado, já que vinha funcionando
fora dos padrões mínimos de segu-
rança e sobrecarregando o Tesouro
do Estado, segundo o comunicado
oficial do governo na época.

A queda brusca na umidade do lo-
cal, devido à inatividade das Termas,
provocou vários problemas, como a
formação de bolhas atrás da camada
de tinta das obras. Vários quadros
apresentavam riscos de cima a baixo. A

análise de amostras da substância
no laboratório do Cecor, em Belo
Horizonte, indicou que se tratava de
uma resina usada pelo autor das
pinturas. “Com a absorção dos va-
pores das termas, essa resina se li-
quefazia e escorria pelas telas”, lem-
bra Gislaine.

O primeiro passo para restau-
rar uma obra é fazer o diagnóstico
correto dos problemas sofridos e
dos materiais utilizados pelo artis-
ta. “Restauração é como cuidar de
um paciente. Envolve o diagnósti-
co, a intervenção e, ainda mais
importante, o cuidado para que o
desgaste da obra se dê da forma
mais lenta possível”, compara
Gislaine. Por isso, o Cecor entre-
gará à Companhia Mineradora de
Minas Gerais (Comig), nova pro-
prietária das Termas, um relatório
sobre os serviços executados, que
inclui propostas para a conserva-
ção das obras.

Evandro Araújo

Projeto do Cecor conserva obras
do Grande Hotel de Araxá

PATRIMÔNIO

Centro de Restauração da Belas-Artes recupera acervo de pinturas do Complexo do Barreiro

Como é melhor prevenir do
que remediar, o Cecor finaliza,
para implantação ainda este
ano, um projeto de educação
para a conservação preventiva
de obras de arte no Vale do
Jequitinhonha. O público do
curso, que terá quatro semanas
de aulas, será composto princi-
palmente de funcionários de
igrejas e museus da região. A
idéia é conscientizar esses pro-
fissionais para a necessidade de
se fazer a climatização, o trans-
porte e o manuseio das obras
de maneira adequada, evitando
os danos causados por aciden-
tes e pela exposição a condi-
ções climáticas agressivas. Além
de assitir a aulas expositivas, os
alunos do curso farão uma visita
a um monumento histórico e ar-
tístico para aprender in loco as
condições de conservação de
um conjunto de obras. “Saben-
do detectar os problemas mais
freqüentes de degradação que
afetam as obras, essas pessoas
estarão aptas a acionar os pro-
fissionais restauradores, antes
que o problema se agrave”, in-
forma a professora Gislaine.

O curso tem ajuda financei-
ra da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) e atenderá a
cerca de 20 pessoas do Vale do
Jequitinhonha. Segundo a dire-
tora, outros Estados já tomaram
conhecimento do projeto e de-
monstram interesse na atuação
do Cecor, como Ceará e Goiás.

Curso ensina a
preservar obras do
Jequitinhonha

Ac
er
vo
 d
o 
Ce
co
r

Recuperação da pintura das Termas exigiu
cuidados especiais da equipe do Cecor
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S abrina, Júlia, Bianca... O que
 há nesses livros que atrai tantas
 Marias, Joanas e Edilenes? Por

que mulheres de classe baixa, com
pouco mais de quatro anos de estudo,
“devoram” três ou quatro romances
sentimentais por semana? Essas per-
guntas intrigaram a professora Lígia
Maria Moreira Dumont, da Escola de
Biblioteconomia, e culminaram em sua
tese de doutorado, defendida em  ju-
nho na Escola de Comunicação da
UFRJ. Intitulado O imaginário feminino
e os romances publicados em série, o
trabalho resulta de pesquisas na perife-
ria da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

A professora decidiu começar a pes-
quisa quando observou a resistência das
leitoras em ter contato com outros tipos
de publicação. Segundo essas leitoras
assíduas, a leitura de outros livros signi-
fica perda de tempo. “Se elas gostam
tanto de ler, por que não abrem o leque
de opções?”, questionava.

A pesquisadora entrevistou 15 mu-
lheres, entre 20 e 45 anos, reunindo
90 horas de depoimentos gravados. As
entrevistadas escolhidas eram freqüen-
tadoras, há pelo menos três anos, do
carro-biblioteca – atividade de extensão
da Escola de Biblioteconomia que visita
semanalmente bairros da periferia de
BH e algumas cidades da Região Me-
tropolitana, levando livros para comuni-
dades socio-econômica e culturalmente
menos favorecidas. “Uma das leitoras
andava 40 minutos para chegar ao

carro e pegar os livros”, conta a profes-
sora. O principal objetivo da pesquisa
era identificar o motivo que levava à lei-
tura dos romances em série e os prová-
veis efeitos dessa prática na vida das
mulheres.

“Não foi fácil fazer as entrevistadas
falarem sobre a real razão que as moti-
va à leitura”, explica. Segundo Lígia
Dumont, o que realmente atrai as mu-
lheres é o erotismo dos romances: “Não
são situações pornográficas. É um erotis-
mo camuflado e eufêmico, que deixa a
leitora em suspense e permite que sua
imaginação entre em ação”. A professo-
ra conta que as admiradoras de Sabrina,
Júlia e Bianca vivem em situações de
grande repressão. “Passam do mando
do pai para o do marido e convivem
com muitos tabus. O trato com o erotis-
mo é complicado e reprimido. Os ro-
mances permitem que elas se libertem de
alguns tabus e convivam melhor com
sua sexualidade”.

A professora avaliou também a li-
gação feita entre a capa e o conteúdo
dos livros. “Os romances são escolhi-
dos pela ilustração da capa, que sem-
pre traz um casal apaixonado”, revela
a pesquisadora, lembrando que as
imagens são muito parecidas, mas as
leitoras sabem distingui-las e fazem a
escolha pelo toque de erotismo.
“Constatei que o prazer da leitura
pode ser um escape para as leitoras,
mas não é uma alienação. Elas sabem
distinguir a realidade da fantasia”, con-
clui Lígia Dumont.

Priscila Cirino

Tese mostra que erotismo camuflado das histórias de Bianca,
 Julia e Sabrina ajuda leitoras a superar tabus sexuais

M esmo quem não tem diabe-
 tes sabe o sofrimento
 que é tomar injeção todos

os dias. A aplicação de insulina – dro-
ga injetável que controla o teor de
glicose no sangue – é o único trata-
mento para os insulino-diabéticos. O
fim do suplício pode estar nos estudos
do professor Armando da Silva Júnior,
da Faculdade de Farmácia,  que
apontam para o desenvolvimento da
insulina de uso oral, que acabaria de
vez com as indesejadas picadas. Se
concretizada, a descoberta certamente
interessará aos mais de 5 milhões de
diabéticos brasileiros, dos quais meta-
de sequer sabe que possui a doença.

Embora os resultados ainda não
sejam definitivos, o professor já obteve
reconhecimento pelo seu trabalho. A
pesquisa, materializada na  tese de
doutorado Estudo das emulsões múlti-
plas do tipo H/L/H contendo a insulina
e destinadas à administração por via
oral, recebeu o prêmio de melhor tra-
balho de  pesquisa na área de Farmá-
cia, realizado na França, no ano pas-
sado. O prêmio foi concedido pela
Association de Pharmacie Galénique
Industrielle (APGI), que reúne profes-
sores e profissionais ligados ao setor
de tecnologia farmacêutica e pela
Association de Recherches Paul
Neumann, do Laboratório Hoechst. A
premiação ocorreu em maio,  em Pa-
ris, durante o 2º World Meeting on
Pharmaceutics Biopharmaceutics and
Pharmaceutical Technology .

Os estudos do pesquisador foram
viabilizados graças a um convênio fir-
mado entre o departamento de Produ-
tos Farmacêuticos da UFMG e a
Faculté de Pharmacie de Châtenay-
Malabry da Universidade de Paris XI.

Insulina oral
é tema de

pesquisa na
Farmácia

Alexandra LeitePesquisa explica fascínio
dos romances sentimentais
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O ficinas, conferências, mesas-
 redondas, exposições interati-
 vas, sessões de contos e his-

tórias, sala de leitura e de micros e
apresentação de vídeos. Essas são al-
gumas das atividades do Projeto
UFMG Jovem, que será realizado en-
tre 26 e 28 de fevereiro do ano que
vem. A iniciativa é inspirada na SBPC
Jovem, evento que integrou a progra-
mação da  49ª Reunião Anual para o
Progresso da Ciência, realizada no
campus da Pampulha, em 1997.

A coordenadora geral do projeto,
professora Beatriz Alvarenga, do de-
partamento de Física do Icex, explica
que o objetivo é difundir conhecimen-
tos de pesquisas desenvolvidas na
Universidade entre crianças e adoles-
centes dos ensinos fundamental e mé-
dio. Beatriz lembra que a reunião da
SBPC Jovem realizada na UFMG trou-
xe inovações que ampliaram o interes-
se do público. “Apresentamos ativida-
des de todas as áreas, e não apenas
em exatas e biológicas”, explica.

A programação da UFMG Jovem
será dividida em grupos. O primeiro
reúnirá crianças entre sete e nove
anos. O segundo destina-se a adoles-
centes entre dez e 14 anos. Jovens
acima de 15 anos participam do ter-
ceiro grupo. Já professores dos níveis
fundamental e médio e alunos de li-
cenciatura estarão no último segmento.

As sessões de contos e histórias são
atividades que se destinam principal-
mente às crianças. Uma sala de leitura
será preparada para que o público in-
fantil tenha acesso a livros e revistas

especializados e periódicos de divulga-
ção científica. Professores, monitores e
alunos dos cursos de licenciatura da
Universidade estarão disponíveis para
orientar os interessados.

Estão previstas cerca de cem ofici-
nas e duas mil vagas. O evento é gra-
tuito e todas as atividades ocorrerão
no Instituto de Ciências Exatas (ICEx),
no campus Pampulha.

Banco de dados

Além da reunião em fevereiro, o
projeto prevê atividades para todo o
ano. Serão oferecidos palestras, cursos
rápidos, exposições itinerantes em ci-
dades do interior de Minas e atendi-
mento a professores. Como prepara-
ção para essas atividades, as coorde-
nadoras do Projeto estão organizando
um banco de dados com trabalhos e
produtos da Universidade de interesse
da comunidade em geral. Os interes-
sados em indicar trabalhos que pos-
sam ser apresentados em forma de pa-
lestras ou exposições itinerantes devem
procurar a secretaria do Projeto, na
sala 2035 do Icex, até o dia 14 deste
mês.

O atendimento a professores e es-
tudantes dos ensinos fundamental e
médio será feito por alunos de licenci-
atura da UFMG. “Nosso objetivo é fa-
zer com que esses estudantes tenham
uma formação adequada às exigênci-
as do mercado de trabalho”, diz a se-
cretária executiva do Projeto, Maria
Helena Michel.

Universidade terá projeto
voltado para público jovem
UFMG Jovem é inspirado em atividade da Reunião Anual da SBPC

Cibelle Bouças *

* Estagiária de Jornalismo no Icex

Os interessados em participar
do UFMG Jovem devem
apanhar a programação e a
inscrição a partir de 15 de
novembro. A programação
será obtida diretamente na
Secretaria Executiva do Projeto,

sala 2035 do ICEx, telefax 499-
5818, e-mail:
ufmg.jovem@reitoria.ufmg.br,
home page http://
www.ufmgjovem.ufmg.br/jovem
As inscrições serão feitas a partir
de 5 de janeiro de 99.

Confira as datas

O reitor Sá Barreto lançou,
 no dia 31 de agosto,
 em café da manhã com

dirigentes da Federação das
Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), o novo folder
institucional da UFMG.
A publicação de oito páginas e
tiragem inicial de 15 mil
exemplares apresenta infor-
mações gerais sobre a Universida-
de, tais como vestibular, estrutura
física, cursos de graduação e pós-
graduação e eventos.
De acordo com a responsável
pelo projeto gráfico, Najla
Muchrek, a concepção do folder
é inovadora, apresentando duas
cores básicas e alternando textos,
fotos e ilustrações. “A idéia é
mostrar a UFMG como referência
nacional de forma abrangente,
leve e ágil e com uma linguagem
mais enxuta”, explica. Outro des-
taque gráfico do folder, segundo
Najla, são os tons azuis utilizados
nas fotografias.
O folder, que será distribuído
para a comunidade acadêmica,
também ajudará a divulgar a
UFMG internacionalmente.
Os interessados em obter o folder
devem entrar em contato com
Viviane, na Coordenadoria de
Comunicação Social (CCS), pelo
telefone 499-4185.

Reitor lança
folder

institucional

colocar imagem vazando no texto, se possível.
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Enfermagem
No último dia 25, a Escola de
Enfermagem inaugurou oficialmente as
instalações do curso de Qualificação
Profissional de Auxiliar de Enfermagem
e de seu Colegiado. A cerimônia
aconteceu no auditório Professora
Maria Sinno, na própria Unidade.

Happy Hour

A Fundação Universitária Mendes
Pimentel (Fump) e a Coordenadoria
de Assuntos Comunitários (CAC)
começam a promover, a partir do
dia 11 de setembro, um happy hour na
cantina da Praça de Serviços. Toda
sexta, a partir das 17h30, haverá uma
apresentação musical, geralmente voz

Reitor
O reitor Sá Barreto está utilizando
o correio eletrônico para
dialogar com funcionários,
alunos e professores da UFMG.
O e-mail do reitor está disponível
para receber perguntas,
comentários, críticas e sugestões
sobre qualquer assunto de
interesse
da comunidade universitária.
Temas de natureza acadêmica,
funcional e administrativa,
individuais ou comunitários,
poderão ser objeto
de diálogo com Sá Barreto
se encaminhados ao e-mail
reitor@reitoria.ufmg.br.

Ceale Debate

Leitura e formação de professores é
o tema da mesa-redonda que reunirá
as professoras Avani Xavier Lanza,
da rede municipal de Belo Horizonte),
Leiva Figueiredo Leal (UFOP) e Maria
Mello Garcia (UFMG), no dia
14 de setembro, às 19 horas, na
Faculdade de Educação. O evento
faz parte da programação Ceale
Debate com professores, que se
estende até dezembro.
Maiores informações no Centro de
Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale)
telefone 499-5333 e e-mail:
ceale@fae.ufmg.br.

Senso religioso

Encerram-se no próximo dia 12 as
inscrições para a apresentação de
trabalhos no II Seminário Psicologia e
Senso Religioso, que o departamento
de Psicologia da Fafich promove nos
dias 25 e 26 de setembro. Na
conferência de abertura, a escritora
Adélia Prado falará sobre a Arte como
experiência religiosa. Coordenado pelo
professor Miguel Mahfoud, o evento
terá taxas de R$60 para profissionais
e de R$40, para estudantes. Inscrições
e maiores informações: telefone
296-9853, fax 296-4330 ou
e-mail psirelig@fafich.ufmg.br.

Microbiologia

Encerram-se no dia 11 de setembro
as inscrições ao doutorado em
Microbiologia do ICB. Há duas vagas
para o segundo semestre deste ano.
Maiores informações pelo telefone
(031) 499-2733 e 499-2729.

Nesta quinta, dia 3, o Centro
Cultural UFMG abre mostra
fotográfica, expõe quatro
instalações mutantes e promove o
lançamento de um livro. A mostra
fotográfica Galo na Sopa (foto), do
paulista Antônio Saggese, reúne 28
trabalhos  feitos em um estúdio
montado sob o viaduto do Glicério,

Galo na sopa

em São Paulo.  "Galo" é a
denominação que o sem-teto dá à
sacola que usa para carregar seus
pertences. A disposição dos objetos
para as fotos foi feita pelos próprios
sem-teto. A exposição pode ser
vista até o pró-ximo dia 20.
Na concepção das instalações
da artista plástica Lorena D'Árc,

Projeto Manuelzão

O Projeto Manuelzão, da Faculdade
de Medicina, recebeu no dia 24 de
agosto o diploma de Parceiro da
limpeza, concedido pela
Superintendência de Limpeza Urbana
(SLU) a pessoas, empresas e
instituições que contribuem para a
preservação ambiental. O Projeto,
que desenvolve ações de despoluição
da Bacia do Rio das Velhas, integra a
Lista Limpa da SLU em sua quinta
edição.

o tempo exerce
papel decisivo,
pois os objetos,
de gelo,
adquirem formas
a cada dia.
O livro
Decálogo da
Classe Média,
de Sebastião
Nunes, será
lançado às
19h30. Nele,
o autor lança
mão do humor
para criticar
valores sociais.

e violão, com um cantor, dupla ou trio.
A idéia é oferecer à comunidade
universitária mais um ponto de
encontro e descontração.
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Boletim Informativo da UFMG

Conforme edital nº 71, publicado no Diário
Oficial de 14 de agosto, a UFMG está com
concurso aberto para Professor Assistente na
Faculdade de Medicina, departamento de
Pediatria. Uma vaga. Inscrição até 30 dias após
a publicação do edital. Área de Conhecimento:
Pediatria. Telefone: 239-7277

TELETRABALHO

Dissertação: A problemática de implantação
do teletrabalho
Autor: Cláudio Costa Garcia
Defesa: 27 de julho, junto ao mestrado em
Ciência da Informação da Escola de
Biblioteconomia
Banca: Isis Paim (orientadora), Íris Barbosa
Goulart, Jorge Tadeu de Ramos Neves, Eduardo
José Wense Dias e Ana Maria Rezende Cabral,
todos da UFMG

RHATENDE

Disertação: Disseminação e democratização da
informação: a experiência da Central RHAtende
Autor: Manoel Palhares Moreira
Defesa: 31 de julho, junto ao mestrado em
Ciência da Informação da Escola de
Biblioteconomia
Banca: Alcenir Soares dos Reis (orientador), Zélia
Miranda Kilimnik, Beatriz Valadares Cendón, Ana
Maria Pereira Cardoso, todos da UFMG e Sérgio
de Oliveira Birchal (Una)

Vinte e quatro chapas se inscreveram
para as eleições de representantes
junto aos órgãos colegiados e
comissões permanentes da UFMG.
A votação começou nesta terça,
dia 1º, no Hospital das Clínicas,
e continuará na quarta, dia 2, no
próprio Hospital e em outros 37
locais, que incluem órgãos
administrativos, unidades acadêmicas
dos campi da Pampulha e da Saúde
e isoladas na região Centro-Sul de
Belo Horizonte. Também há urnas
no Centro de Geologia Eschwege
(Diamantina), Fazenda Experimental
da Escola de Veterinária (Igarapé)
e Núcleo de Ciências Agrárias
(Montes Claros). Confira a relação
das chapas inscritas e homologadas.
I - Conselho Universitário
1.1 - Representante dos Professores Titulares (1 vaga)
Chapa 1: Neidson Rodrigues (FAE) - Titular e
José Domingos Fabris (ICEx) - Suplente

1.2 - Representante dos prof. Auxiliares (1 vaga)
Chapa 1: Elyonara Mello de Figueiredo
(Educação Física) -Titular e  Anderson Aurélio da
Silva (Educação Física) - Suplente

1.3 - Representante dos Técnico-Administrativos
(2 vagas)
Chapa 1: Eduardo Henrique Lima (Engenharia) -
Titular  e  Ana Lúcia  Ribeiro Diniz (Icex)-Suplente

Chapa 2: Isabel Cristina de Oliveira (Música) -
Titular e  Neide da Silva Dantas Mendes (Fae) -
Suplente

Chapa 3: Hilbert David de Oliveira Sousa (IGC-
CAC) - Titular e  Jailton Roberto Guimarães
(Enfermagem) - Suplente

Chapa 4: Paulo Afonso Maia ( Paulo Maia ) -
(Fafich) -Titular e  João Amancio dos Reis
(Biblioteconomia) - Suplente

Chapa 5: Eduardo Fajardo Soares (DPFO) -
Titular e Francisco de Assis Maciel (Biblioteca
Central) - Suplente

Chapa 6: João Fernandes da Silva (DM) - Titular
e Darcy Simões (Odontologia) - Suplente

Chapa 7: Márcio Eustáquio Silva (ICB) - Titular  e
Enio Latini Bitarães (HC) - Suplente

II - Conselho de Diretores
2.1 - Repres. dos Técnico-Administrativos (1 vaga)
Chapa 1: João Batista Cruz (Face) - Titular e
Mauro Lúcio da Silva (DSG) - Suplente

Chapa 2: Geraldo Donato Ribeiro (HC) - Titular
e Leila Cristina Couto (ICB) - Suplente

III - Comissão Permanente de Pessoal Docente
(CPPD)
3.1 - Representante dos Professores Titulares (1 vaga)
Chapa 1: Eduardo Alves Bambirra (Medicina) -
Titular e  Márcio Gomes Soares (Icex) - Suplente

3.2 - Representante dos Prof. Adjuntos (2 vagas)
Chapa 1: Denise Aparecida Andrade de Oliveira
(Esc. de Veterinária) - Titular e Francisco Carlos
Faria Lobato (Esc. de Veterinária) - Suplente

Chapa 2: Geralda Cristina Godoy de Queiroz
(Cristina D. Godoy ) - (Engenharia)- Titular e
Júlio Cesar Jeha (FALE) - Suplente

Chapa 3: Maria Regina de Paula Mota (Fafich) -
Titular e Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi
(Engenharia) - Suplente

3.3 - Representante dos Professores Assistentes
(1 vaga)  Não houve  inscrição

3.4 - Representante dos Prof.  Auxiliares (2 vagas)
Chapa 1: Ana Maria Chagas Sette Camara
Ribeiro (Educ. Física) - Titular - e  Tânia Lúcia
Hirochi (Educ. Física) - Suplente

3.5 - Representantes dos Professores da Carreira
do Magistério de I e II Graus (1 vaga)
Chapa 1:  Tânia Margarida Lima Costa (CP) -
Titular e Jason Isnard Maurício Pinto (CP) -
Suplente

IV - Comissão Permanente de Pessoal Técnico e
Administrativo (CPPTA)
4.1 - Representante dos Técnico-Administrativos -
Nível Superior (1 vaga)
Chapa 1: André Benedito Moura Dalsecco (DSG)
- Titular e Vanúzia Maria Lima (HC) - Suplente

4.2 - Representante dos Técnico-Administrativos -
Nível Intermediário (2 vagas)

Chapa 1:Arthur Schlunder Valle (Reitoria) – Titular
e Balbino Cosme Siqueira Neto (HC) - Suplente

Chapa 2: Helvecio Francisco da Conceição
(FACE) – Titular e Joel Pereira Da Veiga (DSG) -
Suplente

Chapa 3: Olavo Augusto Araújo de Simas
(DPFO) – Titular e José João Teixeira (DM) -
Suplente

Chapa 4: Isa Paula Rossi Vieira (Editora) – Titular
e  Ramon Lunardi Campos (DP/Unid. Adm. III) -
Suplente
Chapa 5: Maria do Carmo de Oliveira Silva
(HC) – Titular e Eliane Faria Ramos (CP) -
Suplente
Chapa 6: Luiz Geraldo de Oliveira (ICB) – Titular
e  Robson Jaclano Figueiredo Pinto (HC)- Suplente

Eleições para órgãos colegiados
 e comissões permanentes


