OS DESAFIOS DA
NOVA GESTÃO
A reitora Sandra Goulart Almeida e o
vice-reitor Alessandro Fernandes Moreira,
que assumiram a direção da UFMG na
semana passada, abordam, em entrevista
ao BOLETIM, os desafios que enfrentarão
nos próximos quatro anos. A defesa
da autonomia universitária, a busca de
recursos para pesquisa, infraestrutura física
e assistência estudantil e a promoção de
esforços para conciliar excelência e inclusão
estão entre as prioridades.
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Opinião

CIÊNCIA nunca foi tão IMPORTANTE*
Alaor Chaves**

S

egundo narra Nelson Rodrigues, o escritor mineiro Otto Lara
Resende (1922-1992) assustou-se, na praia de Botafogo, ao
notar – pela primeira vez – o Pão de Açúcar. Desgovernou o
carro, teve taquicardia. Uma mulher grávida lhe teria dado um copo
d’água. Há no relato um detalhe surpreendente e saboroso: Oto
morava na cidade havia décadas.
A transformação espetacular que vem acontecendo na economia do mundo desde o início do século 18, quando teve início a
Revolução Industrial (RI), também parece ser ignorada por parte
da população e, principalmente, pelos políticos africanos e nossos
vizinhos latino-americanos. De 1820 a 1910, a economia mundial
multiplicou-se por 90, e a população, por sete.
A RI fundamenta-se na ciência. Em 1700, China e Índia tinham,
cada uma, um PIB superior ao da Europa. Mas, já no fim do século
19, a Europa, onde se iniciou a RI, era a região mais rica do mundo.
O Reino Unido, com território e população minúsculos, já havia
colonizado a China e a Índia e tinha um PIB superior ao da Ásia.
Logo após a Reforma Universitária de 1968, o Brasil iniciou um
programa de pós-graduação que tem sido bem-sucedido e persistente, apesar das mudanças de governo. Naquela época, tínhamos
cerca de mil pessoas com o título de doutor; hoje, titulamos mais
de 18 mil doutores por ano e contamos com mais de 200 mil. Caso
exemplar de política de Estado, coisa rara no Brasil. Mas essa política
não foi acompanhada de outras que teriam de ser seus corolários.
Estamos ampliando nossos quadros científicos, mas a ciência não
foi efetivamente inserida na vida do país. O Brasil nunca formulou –
muito menos praticou – uma política industrial. Nossa industrialização,
que começou a ganhar força na década de 1950, teve por objetivo
a substituição de importações. Para isso, o país se transformou em
um porto aberto a empresas estrangeiras, sem ao menos exigir-lhes
como contrapartida a internalização de parte de seu desenvolvimento
tecnológico. E a elas também concedemos privilégios inéditos na
história das nações: isenções fiscais, proteção alfandegária fora do
comum e, algumas vezes, total reserva de mercado.
Consequentemente, essas empresas não demandam a participação efetiva dos cientistas e engenheiros científicos que temos
formado, pois usam tecnologia importada das matrizes. Pior: empregam tecnologias ultrapassadas e já descartadas pelas matrizes.
Enquanto os países altamente industrializados investem de
2,5% a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) em pesquisa e desenvolvimento (P&D) – três quartos dos quais oriundos das empresas –,
o investimento brasileiro no setor é cerca de 1% do PIB, 60% disso
provenientes do governo.
Por incapacidade de competir, nossa superprotegida indústria tem
decrescido em proporção ao PIB desde 1980. E há ainda um agravante. O fomento governamental à pesquisa não tem acompanhado o
crescimento do número de cientistas – na verdade, vem declinando
nos últimos anos. O orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC) é hoje menos da metade do de
2010, apesar de a pasta ter novas funções referentes às comunicações.
Para enfrentamento da crise financeira que o mundo experimenta
desde 2008, os países industrializados aumentaram o investimento

em ciência, e as empresas, o investimento em tecnologia. No Brasil,
fizemos o contrário.
Vale lembrar: ciência e tecnologia (C&T) são o caminho mais
eficaz para desenvolver a economia. No entanto, essa sabedoria
ainda não foi absorvida pelos nossos governantes. Nosso projeto
de país tem sido um fracasso. Ele apoia-se no preconceito de que
somos incapazes de gerar tecnologia. Entretanto, sempre que o
Brasil teve de desenvolver tecnologia própria, por não haver de quem
comprá-la, o resultado foi positivo e ágil. A partir de 1973, quando
foi criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
o Brasil desenvolveu sua agricultura tropical – a que avança mais
rapidamente no mundo.
Nosso vasto cerrado, que só servia para “fazer lonjura”, é hoje
uma das áreas mais produtivas do mundo. Ultimamente, estamos
desenvolvendo o boi tropical, com base na genética. No século
passado, desenvolvemos o álcool produzido de cana-de-açúcar.
Essa tecnologia – e de resto toda a técnica de produção de biocombustíveis – tem, no Brasil, enorme futuro, mas não evoluiu, porque
o governo usou a venda subsidiada da gasolina para controlar a
inflação. Um erro triplo: a inflação não foi controlada, a Petrobras
teve grande prejuízo, a bioenergia tornou-se pouco competitiva, e
sua produção estagnou-se.
Também fomos líderes na tecnologia de exploração de petróleo
em águas profundas, e duas instituições estatais de pesquisa desenvolveram tecnologias de produção de vacinas e de soros para
tratamento de peçonhas.
Por falta de função prática no desenvolvimento do país, nossa
ciência não criou a sua própria agenda e, por isso, nunca se tornou
protagonista no cenário internacional, apesar de já ter estatura
para tal figuração.
A Revolução Industrial é um processo continuado. Neste século,
iniciou-se a 4ª RI, que envolve tecnologias disruptivas que mudarão
inteiramente o mundo. Com a automatização de quase tudo pelo
desenvolvimento da inteligência artificial, as empresas industriais e
até mesmo as de serviços – que migraram para países emergentes
atraídas por mão de obra barata – serão provavelmente repatriadas
e operadas por robôs.
Está nascendo a economia inteiramente baseada no conhecimento, e nações que não o cultivarem correm o risco de ficar à margem
da civilização. Em resumo, nunca a ciência foi tão importante. É
vital que o Brasil formule e pratique consistentemente uma agenda
de desenvolvimento cuja ambição tem de ser correspondente à
sua enorme área e à sua grande população. Cabe a nós, cidadãs e
cidadãos brasileiros, cobrar, de cada partido político de nosso país,
um programa de ciência e tecnologia. Isso vai gerar as condições
capazes de garantir um futuro com mais riqueza para o Brasil e
bem-estar para nossa população.
*Versão resumida de artigo publicado no JC Notícias, boletim da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 21/3/2018
** Professor emérito da UFMG e ex-presidente da Sociedade Brasileira
de Física (SBF)

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.
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VALOR intrínseco
Reunidos na UFMG, reitores discutem necessidade de reforçar a
autonomia, fundamental para a existência das universidades
Itamar Rigueira Jr.

A
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defesa da autonomia universitária
marcou o debate promovido na
semana passada, no campus Pampulha, pela Associação Nacional dos Dirigentes
de Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes). Reitores e ex-reitores trataram o
tema sob o viés histórico, filosófico e da
gestão cotidiana.
O reitor da Universidade Federal do Pará e
presidente da Andifes, Emmanuel Tourinho,
destacou, na abertura do seminário, que a
UFMG valorizou esse princípio ao reagir com
altivez diante do episódio da condução coercitiva de seus dirigentes pela Polícia Federal,
por supostas irregularidades relacionadas ao
Memorial da Anistia. “O ocorrido na UFMG
é uma forma de desagravo”, disse Tourinho.
A reitora Sandra Goulart Almeida agradeceu à Andifes e aos reitores pela solidariedade prestada à UFMG. “Temos defendido
os valores democráticos e o Estado de
Direito, e hoje recebemos a Andifes para
discutir uma temática que nos é muito cara:
a autonomia universitária e a liberdade acadêmica”, afirmou.

‘Lócus de interferência’
“Autonomia e universidade não existem
uma sem a outra”, afirmou, para iniciar sua
exposição, a professora Angela Maria Paiva
Cruz, reitora da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN). Ela lembrou que
a luta pela autonomia é milenar e que as
universidades, dedicadas por natureza ao
livre pensar, são por isso mesmo o “lócus de
interferência por parte dos governos, mesmo
nas democracias”.
De acordo Angela Cruz, as universidades brasileiras têm sofrido restrições como
a impossibilidade de gerir suas folhas de
pagamento, de fazer o controle interno e
de se defenderem legalmente, já que a Procuradoria Jurídica passou a ser subordinada
à Advocacia Geral da União. “A solução é
transformar as universidades federais em um
novo ente jurídico, já que elas são diferentes
em sua complexidade e nos desafios que
enfrentam”, afirmou.
Após revisitar brevemente a evolução da
universidade no mundo e no Brasil, Clélio
Campolina, reitor da UFMG na gestão 20102014, ressaltou que as universidades federais
são parte do Estado nacional – não devem
ser subordinadas, mas não são absolutamente autônomas. “Vivemos momentos mais
fáceis e outros mais difíceis, como o atual.
Boletim UFMG

Vinte e cinco reitores e vice-reitores participaram da reunião no prédio da Reitoria

As instituições têm relativa estabilidade, mas
podem ser prejudicadas se persistir uma
situação desfavorável”, afirmou Campolina.
Ao criticar os cortes orçamentários
lineares em educação e em ciência, tecnologia e inovação, Campolina ressaltou
que investimentos geram recursos para seu
próprio financiamento. “As universidades
precisam de autonomia de gestão para fazer
o que é possível, guiada sempre pelo ideal
de projeto de nação.”
Clélio Campolina defendeu maior liberdade para que os professores se dediquem à
prática profissional, como forma de aumentar sua capacidade de ensinar, e incentivo
à titulação dos servidores técnico-administrativos de forma a atender às necessidades
da instituição. Para ele, não é o caso de as
universidades entregarem seus laboratórios,
mas é fundamental “construir pontes com o
setor produtivo.”

Protagonistas, todos
Produzir conhecimento implica crítica ao
estabelecido, e isso tem dimensão política. E
como a produção de conhecimento só se faz
com radicalidade em ambiente de liberdade,
a universidade precisa de autonomia. A tese
foi defendida pelo reitor da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Roberto
Leher, que acrescentou a necessidade de
proteção constitucional e garantias, como
a estabilidade dos professores.
Ele mencionou princípios que guiaram a
criação da Universidade de Berlim e defen26.3.2018

deu que a convivência com a produção de
conhecimento se dê de forma ativa e que
todos os integrantes da comunidade universitária sejam protagonistas. “A universidade
é o lugar da unidade do diverso. Ou seja,
deve se assegurar a diversidade teórica, epistemológica, mas em um ethos acadêmico
que possibilite o pleno desenvolvimento da
ciência, da cultura e da arte”, afirmou Leher.
Última expositora do seminário, Wrana
Panizzi, ex-reitora da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, comentou que a autonomia universitária é um assunto recorrente,
mas que “é preciso mesmo sempre voltar
a ele, porque essa autonomia tem de ser
construída permanentemente”. Destacou
que se trata de valor intrínseco, mais que
parte do arcabouço para determinar atuação
das universidades. Para ela, a autonomia,
no Brasil, é como uma moeda, que ora tem
lastro, ora não tem – varia dependendo do
que se considera importante em momentos
distintos. Para se autogovernarem, salientou
Wrana Panizzi, as universidades devem lutar
contra obstáculos representados por diferentes políticas e críticas da sociedade e de
organismos públicos e privados.
“Para fortalecer nossa autonomia, devemos olhar para dentro e pensar que universidade queremos e como vamos exercer nosso
papel singular no conjunto da administração. As questões devem ser levadas para o
interior das nossas instituições. As mudanças
serão feitas de dentro para fora”, afirmou a
ex-reitora da UFRGS.
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Entrevista / Sandra Goulart Almeida e Alessandro Fernandes Moreira

EXCELÊNCIA e RELEVÂNCIA:
indissociáveis e integradas
Uma universidade que une qualidade e inclusão, aberta ao diálogo com a comunidade
acadêmica e com a sociedade, capaz de articular ensino, pesquisa, extensão, inovação e
cultura numa perspectiva transversal é a premissa central da proposta de gestão do novo
Reitorado da UFMG, que tomou posse na semana passada.
Em entrevista ao BOLETIM, a reitora Sandra Goulart Almeida e o vice-reitor Alessandro
Fernandes Moreira falam sobre a ideia-força que orienta o mandato – o binômio Pública
e Diversa – e sobre os desafios que os aguardam, principalmente em relação à autonomia
universitária, que vem sendo fragilizada nos últimos tempos, e à matriz orçamentária, tendo
em vista a necessidade de assegurar recursos para a crescente qualidade da instituição, para
as políticas de inclusão e permanência e para a melhoria da infraestrutura e conclusão de
obras. “Temos de atuar de forma conjunta com as outras universidades para enfrentar este
cenário”, defende Sandra Goulart Almeida. Leia os principais trechos da entrevista:
Que desafios terão a UFMG e a nova
gestão nos próximos anos e como eles
serão enfrentados?
Sandra – O principal desafio para a
UFMG é continuar sendo uma universidade
de excelência, de qualidade e referência para
a cidade, para o estado e para o país e, ao
mesmo tempo, atender a uma demanda
crescente por inclusão. Trata-se, pois, de
um desafio de duas faces indissociáveis. São
dimensões integradas, que exigem ações
que não devem competir entre si. Essas duas
missões – excelência e inclusão – são complementares e fazem parte do ethos da UFMG
ao longo de seus 90 anos de existência.
Alessandro – A UFMG já demonstrou
que é viável. Temos conquistado resultados
muito bons tanto na área da inovação – um
exemplo é o número de patentes registradas
– quanto nas de assistência e inclusão. Além
de buscar atender à sociedade no que ela necessita, a Universidade precisa ampliar o que
já faz na graduação, pós-graduação, extensão
e política de assistência. Nossos resultados
podem ser potencializados.
Sandra – Em uma perspectiva mais
imediata, mas não menos importante, também precisamos retomar nosso processo de
ampliação, iniciado com o Reuni. O número
de estudantes de graduação aumentou de
30 mil para 50 mil nos últimos anos, e é
importante que a infraestrutura acompanhe
esse movimento. Coube às instituições públicas de ensino superior receber a importante
missão de executar a expansão como política
de Estado diante da crescente demanda
por educação superior. É importante, pois,
lutar para que a expansão pactuada seja
consolidada. Faremos uma gestão ativa, em
conjunto com a Andifes e as Ipes [Instituições
Públicas de Ensino Superior] mineiras no sentido de obter do governo federal recursos de
capital e investimentos, que estão contingenciados, para concluir as obras paralisadas,
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principalmente nas unidades acadêmicas,
e, assim, viabilizar as nossas atividades-fim.
O programa da gestão tem como mote
o binômio Pública e Diversa. Como pôr em
prática esse princípio em um momento
em que as instituições públicas se sentem
ameaçadas e as próprias conquistas no
campo da diversidade, que pareciam bem
encaminhadas, podem sofrer reveses?
Sandra – A noção de “público” está no
cerne da palavra universidade, que, no latim,
quer dizer unidade e, ao mesmo tempo, coletividade e universalidade. Ou seja, unidade
na diversidade, na diferença. É um mote que
nos é muito caro: uma universidade pública,
para todos, de excelência e que desempenhe
papel importante na construção da cidadania.
E é diversa porque deve contemplar múltiplas
áreas, perfis, abordagens e saberes. Aqui
produzimos conhecimento, mas também
interagimos com saberes que surgem fora
dos espaços característicos da universidade.
Por fim, uma universidade pública e diversa
é aquela que elabora propostas estratégicas
e políticas institucionais em conjunto com
os órgãos colegiados e se mantém permanentemente aberta ao diálogo com a sua
comunidade e com a comunidade externa.
Alessandro – Não podemos esquecer a
renovação que estamos trilhando desde o início do Reuni. Esse processo mostra que nosso
corpo docente e nosso quadro de servidores
técnico-administrativos em educação são
hoje muito mais diversos. Quando falamos
de diversidade, a tendência é falar do público
externo, ou seja, olhamos para fora e reivindicamos uma universidade inclusiva. Mas aqui
também existe uma diversidade de perfis
docentes, discentes e de servidores técnicoadministrativos que precisa ser valorizada.
Como manter o ensino da UFMG
“sintonizado com as demandas da sociedade e integrado às ações de pesquisa
e extensão”, conforme preconiza o eixo
26.3.2018

Ensino, Pesquisa e Extensão, apresentado
à comunidade universitária?
Sandra – A UFMG precisa estar atenta
às demandas da sociedade, e isso só será
possível se oferecermos um ensino capaz
de lidar com mais diversos problemas. Precisamos investir na inovação em sentido
amplo, na transdisciplinaridade, na criação
de redes de cooperação interinstitucionais,
na compreensão das profissões do futuro e
na identificação de habilidades que o nosso
alunado precisa adquirir. A graduação deve
se valer de experiências articuladas com
a pesquisa, com a extensão e com a pósgraduação. Além disso, estar em sintonia com
a sociedade implica interagir com a cidade,
com a educação básica, com o Sistema Único
de Saúde e com as outras políticas públicas
para o avanço do conhecimento em várias
áreas e para a construção de uma sociedade
mais justa, equânime e inclusiva. Somos um
patrimônio do país e devemos atuar para o
fortalecimento de políticas públicas.
Alessandro – Pretendemos aprofundar
a integração das instâncias responsáveis
pela gestão da graduação, pós-graduação,
extensão e pesquisa exatamente para avançar
em um processo de transversalidade. Sala de
aula é importante, claro, mas o estudante
deve se envolver com o mundo real. Nossa
extensão é forte, e a pesquisa também. Por
isso, precisamos integrar bem essas áreas.
Sandra – Hoje nossa reflexão deve ir
além do tradicional tripé ensino-pesquisaextensão, pois ele não dá conta de expressar
a complexidade que hoje caracteriza as
universidades. Ensino, pesquisa, extensão e
inovação, em seu sentido amplo, precisam
trilhar o caminho da indissociabilidade. A
cultura também deve ser vista como dimensão produtora de conhecimento e parte da
formação dos estudantes. Diante dessa nova
configuração, cabe à Administração Central
desempenhar papel indutor de políticas agregadas e aglutinadas. A Universidade deve
oferecer respostas aos desafios e às questões
prementes da sociedade, quer sejam problemas regionais ou nacionais que requeiram a
atenção de vários campos do saber em uma
perspectiva transdisciplinar.
Como a internacionalização se encaixa
nesse projeto acadêmico integrado?
Sandra – Temos um programa de
intercâmbio, o Minas Mundi, que está
consolidado. Mas precisamos ajustá-lo ao
atual cenário. Se 50% de nossos alunos
ingressam por meio de uma política de
Boletim UFMG

Alessandro – A internacionalização não
diz respeito só ao discente. No passado,
vários docentes alavancaram a internacionalização da UFMG à medida que faziam
sua capacitação no exterior. Hoje o cenário
é diferente. A maioria dos docentes que aqui
ingressam são doutores, e o desafio agora é
criar condições para fortalecer seu trabalho
nessa perspectiva internacionalizante.
A UFMG acaba de receber sua primeira
leva de calouros com deficiência por meio
do instrumento de reserva de vagas, o
que significa mais um passo no processo
de democratização do acesso ao ensino
superior. Incluir e garantir condições de
permanência, no entanto, exigem recursos, e eles escassearam nos últimos anos.
Como manter e ampliar o processo de
inclusão nesse cenário de dificuldades?
Sandra – Uma decisão acertada da
gestão passada foi a criação do Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão (NAI), que tem
desenvolvido várias ações importantes
nesse campo. Estamos atentos às questões
de acessibilidade nos aspectos pedagógico,
instrumental, comunicacional e de infraestrutura. Sabemos dos desafios e vamos
envidar esforços para superá-los. Trabalhamos para reduzir e eliminar as barreiras que
dificultam o desempenho acadêmico dos
estudantes. Por meio da atuação do NAI e
com a participação efetiva de todos os que
ingressaram neste momento, os que aqui já
estão e os que ainda virão, a UFMG vai se
tornar cada vez mais acessível e inclusiva.
Alessandro – A comunidade também
deve se preparar para atender a essa demanda. São pessoas que precisam de condições
específicas de atendimento, e nós precisamos estar prontos para fazer esse acolhimento. O processo tem de vir acompanhado de
uma mudança de mentalidade e de cultura.
Sandra – Além das pessoas com deficiência, precisamos continuar assegurando a
inclusão e a permanência de grupos sociais
historicamente excluídos que, em outros tempos, eram sub-representados na academia.
Boletim UFMG
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inclusão e permanência, essa política também deve alcançar a internacionalização e
o intercâmbio discente. Outra perspectiva
é a produção do conhecimento em redes
de cooperação formadas por instituições
de todo o mundo – tanto as de ponta, na
Europa, nos Estados Unidos e em outros
países, quanto as localizadas em países da
América Latina, África e Ásia que precisam
de uma cooperação com o Brasil, por meio
de instrumentos de cooperação, para desenvolver seu potencial. Nesse sentido, os
centros de estudos internacionais da UFMG
desempenham papel imprescindível e terão
sua atuação potencializada. E pretendemos
criar outros centros quando for necessário,
sempre na perspectiva de ampliar nossa rede
de cooperação e diversificar parcerias.

Sandra Almeida e Alessandro Fernandes: ensino em sintonia com as demandas da sociedade

Assistência estudantil tem papel importante
nesse processo, e os recursos para financiála precisam ser garantidos. As instituições
federais de ensino superior devem se unir
para que isso ocorra.
O que a gestão propõe em termos
de políticas para docentes e servidores
técnico-administrativos?
Sandra – Vivemos um processo de
grande renovação em nosso quadro de pessoal. Um total de 43% de nossos docentes
ingressaram na UFMG a partir de 2010, e,
entre os servidores técnico-administrativos,
esse índice chega a 33%. Esse grupo de servidores precisa, primeiramente, ser acolhido.
A Universidade está cada vez mais complexa,
e os servidores precisam conhecer a instituição e seus processos. Mesmo com restrições
orçamentárias, os docentes devem receber
o apoio da UFMG para realizar as atividades
de ensino, pesquisa e extensão. Os talentos
que aqui ingressam precisam ser cultivados.
Em relação aos técnicos-administrativos, vale
destacar que são profissionais altamente
qualificados e, por isso, devemos trabalhar
para encontrar funções adequadas a seus
perfis. Há uma demanda cada vez maior por
gestores nas áreas técnicas e administrativas
da Universidade. Essas funções podem e devem ser ocupadas por esses profissionais. Há
ainda a necessidade de estabelecer políticas
específicas para qualificação dos servidores
técnico-administrativos em educação e outras
políticas inovadoras de gestão de pessoas.
O programa da gestão menciona a
necessidade de defesa de um projeto de
autonomia de “dimensão nacional”. Como
essa estratégia será idealizada e executada,
26.3.2018

considerando que ela exige articulações
com outras universidades e com uma série
de atores sociais e institucionais?
Sandra – Não podemos abrir mão
dessa prerrogativa que é conferida às universidades e, no caso da UFMG, reforçada
em seu estatuto. Em qualquer lugar do
mundo, a universidade tem liberdade de
expressão e autonomia para conduzir o seu
projeto acadêmico. Em relação à autonomia
administrativa não podemos deixar que as
universidades fiquem engessadas e burocratizadas. Temos de atuar de forma conjunta
para enfrentar esse cenário. As instituições
de ensino superior precisam se unir por meio
da Andifes [a autonomia foi tema de reunião
realizada pela entidade na semana passada,
na UFMG] e do Foripes [Fórum de Dirigentes
das Instituições Públicas de Ensino Superior]
na defesa da autonomia. Nessa empreitada,
contamos também com o apoio de entidades como a SBPC [Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência] e a Academia Brasileira
de Ciências [ABC].
Alessandro – A UFMG também precisa
ampliar seu relacionamento com o maior
número possível de instituições da sociedade. Vamos discutir com a sociedade a
universidade que queremos. É importante
que todos compreendam e valorizem o papel
da universidade.
Sandra – A luta em favor da universidade
também implica defender investimentos em
ciência, tecnologia, inovação, arte e c ultura.
Os cortes efetuados nos últimos anos e
os efeitos da PEC dos gastos públicos são
preocupantes. Não se constrói um país sem
educação, ciência e tecnologia.
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TIME em CAMPO
Nova equipe de gestão foi apresentada durante a cerimônia de transmissão de cargo

A

equipe de pró-reitores, assessores e diretores de órgãos da
Administração Central que vai dirigir a UFMG nos próximos
quatro anos foi apresentada à comunidade pela reitora
Sandra Goulart Almeida, após a cerimônia de transmissão do cargo
realizada no último dia 21. Integram a equipe servidores docentes e
técnico-administrativos de diversas unidades acadêmicas. Conheça
alguns nomes:

Procuradora federal adjunta na UFMG
Ludmila Dias

Reitora
Sandra Goulart Almeida (professora da Fale)
Vice-reitor

Diretor de Ação Cultural
Rodrigo Vivas (professor da EBA)

Alessandro Fernandes Moreira (professor da Escola de Engenharia)
Chefe de Gabinete
Rui Rothe-Neves (professor da Fale)
Subchefe de Gabinete
Maria Elizabeth de Carvalho Duarte (servidora técnico-administrativa)
Pró-reitor de Administração
Ricardo Fakury (professor da Escola de Engenharia)
Pró-reitora adjunta de Administração
Eliane Aparecida Ferreira Marques (servidora técnico-administrativa)
Pró-reitor de Assuntos Estudantis
Tarcísio Mauro Vago (professor da EEFFTO)

Auditora-geral
Terezinha Vitória de Freitas
Auditor-geral adjunto
Alfredo de Campos Souto
Coordenadora de Assuntos Comunitários
Aparecida de Fátima Spínula (servidora técnico-administrativa)

Diretora de Avaliação Institucional
Viviane Birchal (professora da Escola de Engenharia)
Diretor da Coordenadoria de Transferência e Inovação
Tecnológica
Gilberto Medeiros Ribeiro (professor do ICEx)
Diretora de Cooperação Institucional
Ana Flávia Machado (professora da Face)
Diretora de Divulgação e Comunicação Social
Maria Céres Pimenta Spínola Castro (professora aposentada da Fafich)
Coordenador executivo do Cedecom
Marcílio Lana (jornalista)
Coordenadora executiva do Cedecom
Tacyana Arce (jornalista)

Pró-reitor adjunto de Assuntos Estudantis
Rodrigo Ednilson de Jesus (professor da FaE)

Diretora pró-tempore do Caed
Maria das Graças Moreira (servidora técnico-administrativa)

Pró-reitora de Extensão
Claudia Mayorga (professora da Fafich)
Pró-reitor adjunto de Extensão
Paulo Sergio Nascimento Lopes (professor do ICA, campus Montes
Claros)

Diretor de Relações Internacionais
Aziz Saliba (professor da Faculdade de Direito)
Diretor-adjunto de Relações Internacionais
Dawisson Belém Lopes (professor da Fafich)

Pró-reitora de Graduação
Benigna Maria de Oliveira (professora da Faculdade de Medicina)

Diretor pró-tempore do LCC
Bismarck Vaz da Costa (professor do ICEx)

Pró-reitor adjunto de Graduação
Bruno Teixeira (professor da Escola de Engenharia)

Diretor de Tecnologia da Informação
Dorgival Guedes (professor do ICEx)

Pró-reitor de Pesquisa
Mário Campos (professor do ICEx)

Diretora de Governança Informacional
Maria Aparecida Moura (professora da Escola de Ciência da Informação)

Pró-reitor adjunto de Pesquisa
André Massensini (professor do ICB)

Diretora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão
Adriana Maria Valladão Petten (professora da EEFFTO)

Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento
Mauricio Freire Garcia (professor da Escola de Música)

Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior
Consuelo Dourado Dupin (servidora técnico-administrativa)

Pró-reitora adjunta de Planejamento e Desenvolvimento
Macilene Gonçalves de Lima (servidora técnico-administrativa)

Diretora da Imprensa Universitária
Maria de Lourdes Moreira Braga (servidora técnico-administrativa)

Pró-reitor de Pós-graduação
Fábio Alves (professor da Fale )

Assessor especial da Reitora
Ricardo Takahashi (professor do ICEx)

Pró-reitora adjunta de Pós-graduação
Sílvia Alencar (professora do ICEx)

Assessora especial da Reitora
Vera Alice Cardoso da Silva (professora aposentada da Fafich)

Pró-reitora de Recursos Humanos
Márcia Machado (professora do IGC)

Assessora para a área de saúde
Cristina Alvim (professora da Faculdade de Medicina)

Pró-reitora adjunta de Recursos Humanos
Leonor Gonçalves (servidora técnico-administrativa)

Presidente pró-tempore da CPPD
Ana Figueiredo (professora da Escola de Engenharia)

Presidente da Fundep
Alfredo Gontijo de Oliveira (professor do ICEx)

Vice-presidente da CPPD
Juliana Torres de Miranda (professora da Escola de Arquitetura)

Presidente da Fump
Sandra Maria Gualberto Braga Bianchet (professora da Fale)

Diretor do Cecom
Carlos Alfeu Furtado da Fonseca (servidor técnico-administrativo)

Diretora de Assistência Estudantil da Fump
Flávia Latini (professora da Escola de Enfermagem)

Diretor do IEAT
Estevam Barbosa de Las Casas (professor da Escola de Engenharia)

Diretor de Relações Institucionais da Fump
Walmir Caminhas (professor da Escola de Engenharia)

Diretor de Processos Seletivos/Copeve
Dario Windmöller (professor do ICEx)

Procurador federal na UFMG
Henrique de Melo Secco

Diretor de Inovação e Metologias de Ensino (GIZ)
Eucídio Arruda

6

26.3.2018

Boletim UFMG

Acontece
dirceu greco na unesco

bisbilhoteiro

Com base nessa reconfiguração, a artista
propõe uma crítica social diante da concepção de família e os valores então praticados
à época da circulação das edições. Essa reflexão pretende evidenciar, principalmente,
o lugar das mulheres nessas relações.
A mostra, organizada pelo Centro de
Extensão da EBA, é resultado de edital aberto
em 2017. A chamada selecionou um conjunto de exposições que poderão ser vistas em
diversos espaços da EBA até julho deste ano.

obesidade
Destinado especialmente a profissionais
da saúde e educadores físicos, será realizado,
no dia 4 de abril, o 1º Simpósio Obesidade e
Distúrbios Metabólicos – embasamento molecular e prática clínica. Temas como a expansão do tecido adiposo, doenças associadas
à obesidade e seu tratamento por meio de
dietas e exercícios físicos serão abordados
nas palestras, ministradas por especialistas
de diversas instituições brasileiras.
O evento ocorrerá no Centro de Atividades Didáticas 1 (CAD 1), campus Pampulha.
A atividade é organizada no âmbito do
projeto Nutrição Consciência, do grupo de
pesquisa Imunometabolismo (IME), coordenado pela professora Adaliene Matos, da
Escola de Enfermagem. As inscrições custam
R$ 70 e devem ser feitas no site do projeto
(www.nutricaoconsciencia.com.br).

Erramos
edição

2009

Reprodução

A edição do BOLETIM que circulou na
semana passada (19/3/2018) é a 2.009 e
não 2.008, conforme consta na capa da
versão em papel. A informação foi corrigida
na versão on-line da publicação.

Segundo o professor, entre seus objetivos
está a promoção do acesso universal à saúde,
tomando por base o modelo utilizado no
Brasil, com o Sistema Único de Saúde (SUS)
Greco vai cumprir mandato de quatro anos.

Carol Morena/Faculdade de Medicina

Até 20 de abril, a Escola de Belas Artes
(EBA) sedia a exposição Bisbilhoteiro, da artista Maíra Públio. Ocupando o corredor de
entrada do prédio, os cartazes produzidos
para a mostra apresentam possibilidades
narrativas criadas pelo recorte de exemplares
da revista Pais e Filhos.

O professor Dirceu Bartolomeu Greco,
do Departamento de Clínica Médica da
Faculdade de Medicina da UFMG, passa a
integrar o Comitê Internacional de Bioética
da Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Infectologista, presidente da Sociedade Brasileira de
Bioética, Greco foi diretor do Departamento
de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério
da Saúde, em 2010. Dirceu Greco é o único
representante brasileiro no comitê.

Greco: acesso universal à saúde

Resoluções

RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR No 01/2018, DE 13 DE MARÇO DE 2018
Altera o nome do Departamento de Tecnologia da Arquitetura e do Urbanismo-TAU
para Departamento de Tecnologia do Design, da Arquitetura e do Urbanismo-TAU,
da Escola de Arquitetura da UFMG.
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso
de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando a decisão de 14 de novembro
de 2017 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Parecer no 04/2018 da Comissão
de Legislação, resolve:
Art._1o Alterar o nome do Departamento de Tecnologia da Arquitetura e do UrbanismoTAU para Departamento de Tecnologia do Design, da Arquitetura e do Urbanismo-TAU,
da Escola de Arquitetura da UFMG.
Art. 2o Revogam-se as disposições em contrário, em especial o item 1.4 da Resolução
Complementar no 01/98, de 23/04/98, relativa à organização departamental da Universidade Federal de Minas Gerais.
Art. 3o A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim
Informativo da UFMG.
Professor Jaime Arturo Ramírez
Presidente do Conselho Universitário

RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR No 02/2018, DE 13 DE MARÇO 2018
Aprova a criação do Departamento de Artes Cênicas-ARC, da Escola de Belas-Artes
da UFMG, altera o nome do Departamento de Fotografia, Teatro e Cinema-FTC para
Departamento de Fotografia e Cinema-FTC e revoga a Resolução no 04/2000, de 11
de maio de 2000.
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS,
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando o processo n o
23072.038773/2015-13, a decisão de 14 de novembro de 2017 do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão e o Parecer no 03/2018 da Comissão de Legislação, resolve:
Art._1o Aprovar a criação do Departamento de Artes Cênicas-ARC, da Escola de BelasArtes, a partir do desmembramento do Departamento de Fotografia, Teatro e Cinema-FTC.
Art. 2o Alterar o nome do Departamento de Fotografia, Teatro e Cinema-FTC para
Departamento de Fotografia e Cinema-FTC.
Art. 3o Revogar as disposições em contrário, em especial a Resolução no 04/2000, de
11 de maio de 2000.
Art. 4o A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim
Informativo da UFMG.
Professor Jaime Arturo Ramírez
Presidente do Conselho Universitário
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Chamados à MAIORIDADE e à LIBERDADE

Professores da Faculdade de Direito retomam Kant, Hegel e Idealismo Alemão para encontrar saídas
dialéticas e conscientes para os impasses da atualidade

J

á pode ser encontrado na internet e nas lojas físicas o livro
História, Estado e Idealismo Alemão, em que os professores
José Luiz Borges Horta e Karine Salgado, da Faculdade de
Direito, retomam o legado dessa corrente filosófica para buscar
novas respostas para os desafios que surgem no presente políticojurídico brasileiro e mundial.
Na obra, a dupla procura refletir sobre a atualidade sob a perspectiva da tríade que nomeia o volume – seja à luz do postulado
de Immanuel Kant (1724-1804), em que “o homem é convocado
à maioridade”, seja à luz da obra de Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831), em que o homem “é chamado à consciência de sua
liberdade”, como expõe Pedro Geraldo Novelli, professor de Filosofia
da Unesp, no prefácio do volume.
Publicado pela Editora UFMG, o livro traz oito ensaios, organizados em três partes. Na primeira, foram reunidos dois artigos em que
Karine Salgado mobiliza o postulado de Kant para tratar das ideias
de justiça, república, liberdade e dignidade humana, que, para a
especialista em doutrina do Estado, é “atributo mais essencial – na
verdadeira acepção da palavra – do homem”, uma espécie de “pedra
fundamental sobre a qual se erguem todos os direitos humanos”.
No prefácio da edição, Pedro Novelli antecipa questões que vão
provocar as reflexões que a pesquisadora faz nessa primeira parte
da obra – em particular, no que tange à composição do Estado. “A
responsabilidade do Estado não é a responsabilidade de um grupo
de eleitos nem de funcionários, mas, sim, e também, da totalidade
dos cidadãos que o compõem”.
“O Estado não é a melhor organização política e, portanto, humana, nem, ao contrário, segundo todos os seus opositores, a pior
instituição humana, mas certamente, a melhor possível”, afirma,
lembrando o equívoco de se reduzir o entendimento do Estado “ao
governo ou momento do Executivo”. “Nós, brasileiros, ainda não nos
reconhecemos nas estruturas que nós mesmos nos damos”, escreve.
A segunda parte reúne três artigos de José Luiz Borges sobre as
obras de Hegel. Nesses textos, o especialista em filosofia do Direito
“questiona a legitimidade da pergunta que hoje em dia está sendo
formulada, de várias maneiras, por vários ambientes acadêmicos,
sobre as capacidades e possibilidades da filosofia hegeliana de
compreender o mundo contemporâneo”, opina Giorgia Cecchinato,
professora de Filosofia da UFMG.

EXPEDIENTE

Segundo Cecchinato, que escreve a apresentação do volume,
os artigos de José Luiz Borges fazem pensar se, na verdade, não é
o mundo contemporâneo – e, em particular, os ambientes científicos anglo-saxões – “que não tem capacidade e possibilidade de
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compreender Hegel”, na
medida de sua propensão
à dialética e à abordagem
da totalidade. “De fato,
a ambição hegeliana de
compreender a totalidade
não é uma tarefa simples
para o pensamento, ainda
mais para o pensamento
contemporâneo, sempre
mais especialístico e setorial, em que a circunscrição
do que é estudado garante
o nível de cientificidade”,
completa Cecchinato.

Reprodução

Ewerton Martins Ribeiro

O Estado de Direito
Na terceira parte, os
professores analisam os
dualismos próprios da contemporaneidade, a gênese do Estado
Democrático de Direito e a importância desse sistema institucional
de proteção jurídica para o mundo político atual. “O Estado de
Direito como produto da cultura humana, superação do Estado
Liberal burguês, é a solução mais concreta à progressiva perda de
importância e de confiança nas instituições do Estado, ao processo
de despolitização típico da cultura globalizada, à falta de debate e
de ideologias capazes de mover a mudança”, adianta Cecchinato.
Essa e outras reflexões sobre a consolidação do Estado de
Direito soam particularmente oportunas no momento em que o
país acompanha, entre perplexo e comovido, os desdobramentos
do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, em razão,
provavelmente, de sua militância no campo dos direitos humanos.
“Se, por um lado, é possível reconhecer traços bem marcados de
uma tal estrutura econômico-social no mundo contemporâneo, por
outro, o que é inaceitável é a possibilidade de ter alcançado um
ponto final, pois a dialética é a verdadeira alma da cultura e esta
não para no seu movimento e já tomou a estrutura do Estado de
Direito como poder a serviço da liberdade”, enfatiza Cecchinato.
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