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UFMG mapeia violência em Minas

Taxa de Crimes Violentos por 100 mil habitantes
Minas Gerais - 1986 a 1997
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Pesquisa desenvolvida pela UFMG,
Fundação João Pinheiro e Polícia Militar
revela que as taxas de criminalidade
em Minas Gerais quase dobraram nos
últimos 11 anos (gráfico). Em 1986,
foram registradas 98 ocorrências por
100 mil habitantes. Em 1997, o índice

Universidade terá museu interativo de ciências
Página 4

Página 5

saltou para 193 casos. Esse crescimento
se deu basicamente na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, Triân-
gulo Mineiro e Vale do Rio Doce.
A situação mais grave ocorre nas cidades
com população superior a 100 mil
habitantes.
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OPINIÃO

F   omos empossados na direção
   da Escola de Engenharia no fi-
   nal de junho deste ano, eleitos

para cumprir um programa construído
de forma ampla pela comunidade, que
aposta no fortalecimento de importan-
tes princípios acadêmico-institucionais.
Democracia participativa talvez seja a
melhor síntese para esse conjunto de
princípios que nos dispusemos a de-
fender e para cuja viabilização nos
comprometemos a criar o espaço insti-
tucional adequado.
Em nossa avaliação e na dos colegas
que conosco elaboraram o programa,
princípios como o compromisso da
Engenharia com a superação da
injustiça social, a visão de futuro para
o papel da Engenharia, a transparên-
cia e a inserção da Escola no debate
sobre os rumos das políticas públicas
do País constituem a base estrutural
das atividades de nossa Unidade.
Para tanto, alguns instrumentos de ges-
tão, constituídos por instâncias vincu-
ladas à Congregação, estão sendo
implementados através de resoluções,
como:
-  Conselho de Coordenadores de Gra-
duação, concebido como um fórum que
permita aos coordenadores dos sete
cursos de graduação a troca de expe-
riências, a análise integrada da gradua-

ção em Engenharia, a avaliação dos
mecanismos de inclusão social e a sin-
tonia do ensino com a evolução tecno-
lógica, entre outras funções;
- Conselho de Coordenadores de Pós-
Graduação, envolvendo a coordenação
dos oito cursos stricto sensu e dos três
lato sensu, encarregado de comparti-
lhar experiências, de refletir sobre a
pós-graduação e a pesquisa na área,
de pensar a auto-avaliação dos pro-
gramas e de divulgar a contribuição da
Escola na busca de soluções dos pro-
blemas regionais e nacionais;
- Conselho de Extensão: com atribui-
ções de promover reflexões sobre a es-
truturação da extensão na Escola e sua
associação aos interesses da sociedade,
de apreciar os projetos de prestação de
serviços e de contribuir para a definição
clara da atuação da Fundação Chris-
tiano Otoni, articulando sua gestão com
os interesses da Escola;
- Coordenadoria de Divulgação Exter-
na: tem a função de estabelecer uma
estratégia integrada de divulgação das
atividades desenvolvidas na Escola;
- Núcleo de Análises Estratégicas sobre
o Desenvolvimento da Engenharia (Nae):
a ele compete promover reflexões
sobre os fundamentos conceituais das
atividades de ensino, pesquisa e exten-
são, elaborar estudos sobre o contexto

social de atuação da Escola e o im
pacto sobre suas políticas acadêmicas,
avaliar o desenvolvimento da Enge-
nharia e as tendências nacionais e
internacionais do ensino e da pesquisa
na área, promover discussões sobre as
políticas públicas e propor diretrizes
estratégicas para a Congregação.
Dois instrumentos adicionais visam a
ampliar o processo participativo da
comunidade na Escola: o Boletim Ele-
trônico, informando periodicamente
sobre pautas e decisões da Congrega-
ção e novas medidas na Escola, e a
ouvidoria eletrônica, representada por
um e-mail utilizado pela comunidade
para sugestões e críticas à gestão.
Com esses instrumentos, espera-se
aprofundar a prática democrática e
participativa no âmbito da Escola,
mediante um tratamento institucional
mais eficaz das questões acadêmicas.
Sobretudo a partir do Nae, aposta-se
em uma visão de futuro, formulada a
partir de espaços que mantenham
suficiente distância das desmobiliza-
doras tarefas rotineiras.
Na nossa perspectiva, tais ambientes
propiciarão o encontro da Escola de
Engenharia com a sua razão de ser:
a sociedade.

* ** Diretor e vice-diretora da Escola de
Engenharia da UFMG

Apostando na democracia participativa
Léo Heller*

Ana Maria Gontijo Figueiredo**

            Os novos instrumentos de
       gestão vão provocar uma re -

    volução aqui na Escola, pois
 deixamos de ter apenas  um
órgão colegiado – a Congre-
gação – e ganhamos outras
instâncias decisórias.  Desta-

co a criação do Nae, que se propõe a pensar o
futuro da Engenharia, e a do Conselho de Exten-
são, que vai aperfeiçoar as regras em torno das
atividades de prestação de serviços.
Hérika Sette, funcionária do colegiado de graduação em
Engenharia Química

            A nova diretoria da Escola está resga-
   tando a dimensão acadêmica da adminis-

tração de uma unidade universitária. Os
novos conselhos proporcionam um espaço
de debate da essência da universidade e
servem como órgãos assessores da Congre-
gação, o que abre a oportunidade de apro-
fundamento da visão sobre vários assuntos.

Todas essas mudanças encerram, antes de tudo, a crença de que
a administração universitária pode ser democrática e voltada
não só para o bem dos que aqui estão, mas também da
sociedade que nos sustenta.
Antonio Emílio Araújo, coordenador da graduação em  Engenharia Elétrica

Fo
ca
 L
is
bo
a

Is
ab
el
 B
ec
ha
ra

  "

  "  "

  "

As mudanças na Escola de Engenharia democratizam sua gestão?
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C  om a entrada em vigor da no-
  va Lei de Diretrizes e Bases da
  Educação e a perspectiva de

autonomia universitária, uma comis-
são especial, nomeada em 1997, foi
encarregada de reformar o estatuto
da UFMG.  Os trabalhos da comissão
foram encerrados e a proposta do
novo estatuto está agora sendo envia-
da às unidades para receber emen-
das e sugestões antes de ir à votação.
Em entrevista ao Boletim, o presidente
da comissão, professor Neidson Ro-
drigues, da Fae, fala das alterações e
do significado da reforma para a co-
munidade universitária.

Boletim - Que mudanças estão previs-
tas no estatuto da UFMG?
Neidson – A comissão trabalhou
com duas perspectivas. A primeira
foi a de adaptar o estatuto da Uni-
versidade à nova LDB, por determi-
nação do Conselho Nacional de
Educação. Depois, o reitor Sá Barreto,
logo após a sua posse, acenou para
a comissão com um desafio um pou-
co mais amplo: organizar um estatu-
to para preparar a Universidade para
a autonomia.

Boletim - O que significa isso?
Neidson - Significa retirar do estatuto
o que engessa a Universidade e o
que determina a sua dependência de
órgãos como o Ministério da Educa-
ção. Em qualquer hipótese, com ou
sem autonomia, o estatuto ainda de-
penderá, para ser eficaz, da aprova-
ção do MEC. Nossa proposta procu-
rou estabelecer um esqueleto básico,
ou seja, uma definição dos diversos
órgãos, funções e do modo de orga-
nização interna, sem o detalhamento
dessa estruturação. O fato de deixar-
mos para resolução posterior tudo o
que se refira ao funcionamento da
Universidade vai permitir enorme fle-
xibilidade, porque ela poderá encon-
trar formas experimentais e alternati-
vas de se organizar, sem manter esse
vínculo de dependência com uma
aprovação superior. Junto com a fle-
xibilidade, a idéia de autonomia fica
preservada.

Conselho estuda proposta de novo estatuto
Comissão especial  elaborou documento que prepara Universidade para a autonomia

Boletim – Dê exem-
plos de mudanças
que adequarão o
estatuto da UFMG à
LDB.

Neidson – A LDB
deixa em aberto a
forma como a Uni-
versidade deve se or-
ganizar, não a obri-
gando, por exemplo,
a se estruturar em
departamentos. Em
nossa proposta, essa
definição é preserva-
da, já que a UFMG
não pode amanhe-
cer sem departamen-
tos, mas as congre-
gações das unidades
farão as suas pro-
postas de organiza-
ção interna, permi-
tindo  que a Univer-
sidade tenha formas
variadas de organi-
zação.

Boletim - Cada uni-
dade, então, decidi-
rá sobre sua organização interna?

Neidson - O Conselho Universitário
vai estabelecer linhas gerais de or-
ganização, mas as propostas virão
das unidades. Elas poderão se es-
truturar de acordo com seu próprio
perfil. Um dado importante é que
não temos mais uma estrutura de
carreira docente e de técnicos admi-
nistrativos fechada, estabelecida em
lei. Com a nova LDB, o vestibular
não é mais  a única forma de acesso
do estudante ao ensino superior. A
nova proposta estatutária diz que a
Universidade poderá criar outros sis-
temas de acesso ou manter o atual.
Também estamos propondo a cria-
ção do Conselho de Integração Co-
munitária, vinculado à Universidade,
mas externo a ela. Essa instância
será a nossa ponte para a comuni-
dade e poderá ser composta de for-
mas variadas.

Boletim - A comunidade universitária
está participando desse processo de
reforma do estatuto?

Neidson -  O primeiro passo foi dado
quando comunicamos a todos os ór-
gãos da Universidade a instalação da
comissão. Depois, a comissão reco-
lheu sugestões e passou a trabalhar
na sua proposta estatutária. Fizemos
uma exposição de motivos (ver en-
carte do Boletim 1204, de 30 de se-
tembro) e entregamos a proposta ao
reitor Sá Barreto, que agora a enca-
minhará ao Conselho Universitário
para ampla discussão. O reitor con-
vocou diretores de unidades e fez
uma apresentação oficial da propos-
ta, já encaminhada às congregações
das unidades. Elas tiveram até a últi-
ma terça-feira, dia 6 de outubro, para
apresentar à Secretaria dos Órgãos
de Deliberação Superior as suas
emendas e alterações.
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 Neidson: estatuto deve preparar UFMG para autonomia
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O curta-metragem A Velha a
 Fiar, realizado pelo cineasta
 mineiro Humberto Mauro em

1964, foi a inspiração que a professora
do departamento de Fotografia e Cinema
de Animação da Escola de Belas Artes
(EBA), Maria Amélia Palhares, teve para
realizar o seu vídeo Afiar que, em setem-
bro, conquistou o prêmio Tatu de Ouro de
melhor vídeo de animação na XXV Jorna-
da Internacional de Cinema da Bahia.

O evento premia trabalhos nas cate-
gorias de cinema e vídeo, ambas subdi-
vididas em ficção, animação e docu-
mentário. Afiar concorreu com outros 10
vídeos de todo o país. Também partici-
param da Jornada vídeos e filmes da
Argentina e Portugal.

Vídeo da EBA ganha prêmio internacional
O trabalho da professora da EBA foi

realizado durante cerca de 80 dias no
ano passado como produto final da sua
dissertação de mestrado sobre diferentes
técnicas de animação usadas no vídeo.
No filme que serviu de inspiração para a
professora da UFMG, Humberto Mauro
mostra uma engraçada relação entre vá-
rios elementos vivos e inanimados (ara-
nha, gato, vaca, cachorro, pau, fogo,
etc.) e uma velha tecendo num tear.

Já em Afiar, a Maria Amélia apresen-
ta 11 recursos distintos de animação (re-
corte, massinha, fotografia, arame, dese-
nho em acetato, entre outros) nos oito
minutos de duração do vídeo. “Cada
técnica é empregada em um elemento
da história”, explica Maria Amélia. A

vaca foi animada com fotografia, o gato,
com recorte de papel, e o cachorro, com
técnica tridimensional.

Afiar foi todo feito na UFMG. Maria
Amélia utilizou equipamentos da EBA e
do Centro Audiovisual (CAV) para pro-
duzir o vídeo. Mas isso não evitou que
a professora gastasse dinheiro do pró-
prio bolso para finalizar seu trabalho.
Como o mestrado em cinema da EBA
não concede bolsas aos alunos, a pro-
fessora gastou cerca de R$ 1.500 na
compra de material para confecção
dos personagens.

 Além de Afiar, outro trabalho desen-
volvido na escola foi premiado na Bahia:
o filme de animação Castelos de Vento,
da ex-aluna da EBA, Tânia Anaya.

A  Universidade está se preparando
  para criar o primeiro  museu in-
  terativo de ciências do estado.

Idealizado por quatro pesquisadores do
departamento de Física do Icex, o Expe-
rimentário, como foi denominado o pro-
jeto, foi encampado pelo rei-
tor Sá Barreto, que agora
tenta obter recursos da inicia-
tiva privada para viabilizar a
construção.

Beneficiado pela Lei Mu-
nicipal de Incentivo à Cultu-
ra, o Experimentário ganhou
no ano passado o direito de
buscar investimentos financei-
ros da ordem de R$ 350 mil.
Depois desse incentivo, os
idealizadores chegaram ao
primeiro patrocínio: o Bemge
vai contribuir com R$ 11 mil
mensais durante um ano,
com opção de renovação por
mais um. O acordo, assinado em agos-
to, prevê a liberação imediata da pri-
meira parcela.

A iniciativa é baseada em alguns
museus do gênero visitados pela equipe
de pesquisadores, como o Explorato-
rium, de San Francisco (Estados Unidos)
e o Experimentarium, de Copenhague
(Dinamarca).

O museu deverá estar pronto e fun-

cionando em sede própria no prazo de
quatro a seis anos. Mas algumas de
suas áreas poderão ser conhecidas e vi-
sitadas bem antes disso. O coordenador
do projeto, professor Márcio Quintão,
diz que a idéia do grupo é montar um

acervo de física no Centro Cul-
tural UFMG já em 1999.

"Estamos negociando a
viabilização do espaço para ini-
ciar o museu. O mais importan-
te é que há vontade política
tanto da Prefeitura de Belo Ho-
rizonte quanto da Reitoria da
UFMG para que o projeto se
desenvolva”, ressalta Quintão.

UFMG vai criar museu interativo
Marco Antônio Corteleti

O Experimentário será um espaço
de lazer cultural para crianças, adolescen-
tes e adultos. Nele, os visitantes poderão se
sentir como se estivessem num parque de
diversões, com a vantagem de poderem
adquirir conhecimento  sobre todas as áreas
da ciência. Será possível, por exemplo, ver
a formação de um ciclone num tubo de vi-
dro. Ou ter a sensação real de estar num
terremoto dentro de um túnel giratório.

Atividades do Experimentário devem  começar no próximo ano, com mostra de física no Centro Cultural

Sala de ilusão de ótica do Exploratorium
em S.Francisco, nos Estados Unidos

A implantação do Experimentário foi or-
çada em cerca de R$ 3 milhões. A divul-
gação e o desenvolvimento dos projetos
científicos ficarão a cargo do projeto
UFMG Jovem.

A pesquisadora Letícia Myrrha, que
juntamente com Nuno Correia dos San-
tos Cunha, Peter Leroy Faria e Sérgio Luiz
Araújo Vieira compõe o grupo idea-
lizador do Experimentário, diz que todas
as áreas do conhecimento humano esta-
rão representadas no novo museu. Em fe-
vereiro, durante o UFMG Jovem, Letícia
espera apresentar as primeiras maquetes
e equipamentos ao público.

Aprendizado divertido
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D escaso do governo estadual
 com a segurança pública, le-
 gislação penal deficiente, falta

de sincronia entre as instituições públi-
cas envolvidas na apuração e julga-
mento de crimes e a mo-
dernização do país. Essas
são algumas das hipóte-
ses formuladas pelo pro-
fessor do departamento
de Sociologia da Fafich,
Cláudio Chaves Beato Fi-
lho, para explicar o au-
mento de quase 100%
no índice de crimina-
lidade em Minas Gerais
nos últimos 11 anos.

Em entrevista ao Bo-
letim, o professor conta
que o número de cri-
mes violentos registrado
em 1986 - primeiro ano
da pesquisa - foi de 98
ocorrências por 100 mil
habitantes. Em 1997, este índice
saltou para 193 casos pelo mesmo
número de pessoas. A elevação se
deu basicamente na Região Metro-
politana de Belo Horizonte (RMBH),
Triângulo Mineiro e Vale do Rio
Doce. A pesquisa constatou que a
situação é mais grave nas cidades
com população superior a 100 mil
habitantes. Nos municípios menores,

Estudo revela explosão da
criminalidade em Minas Gerais

Levantamento mostra que índice de violência quase dobrou no estado nos últimos 11 anos

segundo o estudo, os índices de vio-
lência são pequenos.

Os pesquisadores analisaram sete
tipos de crimes violentos: homicídio,
tentativa de homicídio, estupro, roubo,

assalto a mão armada, roubo de veí-
culo e roubo de veículo a mão arma-
da. Enquanto os três primeiros (crimes
contra a pessoa) praticamente ficaram
estáveis durante o período analisado,
os crimes contra o patrimônio aumen-
taram em mais de 200%. “Este dado
reflete tendência de uma sociedade
que se moderniza e enriquece como
vem ocorrendo com o Brasil nos últi-

A perda da capacidade do Estado em investir na
segurança pública nos últimos anos, o que provocou
queda do poder aquisitivo dos policiais e o suca-
teamento do aparato da PM - é outra hipótese
apontada por Cláudio Beato para o aumento na
criminalidade em Minas. Como exemplo, o profes-
sor cita a elevação das taxas de assalto a mão ar-
mada em Belo Horizonte. “Em 1995, o índice era de
120 por cada 100 mil habitantes. Dois anos depois,
já chegava perto de 160/100 mil”, informa Beato.

Estado deixou de investir
em segurança

Marco Antônio Corteleti

mos anos”, explica Cláudio Beato.
Mas  essa não é a única hipótese

de Beato para explicar a alta elevação
na taxa de criminalidade mineira. “A
Justiça criminal brasileira está em crise

há muito tempo, pois as polícias
Militar e Civil, Promotoria e Ma-
gistrado não se entendem na
hora de apurar e julgar os cri-
mes. Além disso, a legislação
penal, que é deficiente e arcai-
ca, manda para as prisões pes-
soas recuperáveis e que mereci-
am penas alternativas”, afirma o
professor.

O estudo foi elaborado por
Beato a partir dos boletins de
ocorrências regis-trados pela PM
entre 1986 e 1997. Ele teve
como parceiros no trabalho os
professores Marcos Antônio da
Cunha Santos e Renato Martins
Assunção, do departamento de
Estatística do Icex, e pesquisado-

res da Fundação João Pinheiro e da Po-
lícia Militar de Minas Gerais (PMMG).
A pesquisa faz parte de um levanta-
mento mais complexo, denominado A
Organização Policial e o Combate à
Criminalidade Violenta, financiado pela
Fapemig, e que  também está sendo re-
alizado em conjunto pela UFMG, Fun-
dação João Pinheiro e PMMG, com fi-
nal previsto para setembro de 1999.

O professor alerta que, caso o governo não pro-
mova ações consistentes, dentro de dez anos, a
criminalidade em Minas poderá se igualar à do Rio
de Janeiro, com quadrilhas e gangues de traficantes
controlando favelas e bairros.

 De acordo com o pesquisador, os investimentos
que o governo vem fazendo na modernização
tecnológica e estruturação da Polícia Civil são ini-
ciativas ainda muito tímidas para combater a
onda de crimes. “Minas poderia seguir os exemplos
de São Paulo, que criou centenas de conselhos co-
munitários de segurança, e do Rio Grande do Sul,
que vem investindo maciçamente no seu aparato
policial”, sugere Beato.

Beato: violência cresce nas grandes cidades
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Manuelzão

O Projeto Manuelzão, da Faculda-
de de Medicina, receberá  recursos
de R$ 250 mil do governo esta-
dual. O anúncio foi feito no dia 17
de setembro, durante encontro entre
a assessora de Cooperação Interins-
titucional da UFMG, Maria Cecília
Diniz Nogueira, e o secretário adjun-
to de Educação de Minas Gerais,
João Antônio Filocre. A verba, já
prevista no orçamento de 1999,
permitirá, entre outras iniciativas, a
realização de um curso de educa-
ção ambiental para os professores
da rede escolar da Bacia do Rio
das Velhas, que está sendo revitali-
zada através de ações do projeto.
As aulas do curso serão dadas pe-
los professores Marcos Antônio Ni-
cácio, diretor do Centro Pedagógi-
co, Ilka Soares Cintra, do Instituto
de Geociências, e Gisele Brandão
Machado de Oliveira, do Coltec.

Observatório

A Secretaria Estadual de Educação
também concederá verba para a
ampliação da estrutura de apoio
ao ensino, pesquisa e extensão do
Observatório Astronômico, na Ser-
ra da Piedade. O projeto arquitetô-
nico, coordenado pela Secretaria Es-
tadual de Ciência e Tecnologia, re-
ceberá investimentos de R$ 70 mil.

Concurso

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) abriu
inscrições para que instituições de
pesquisa apresentem propostas de
estudo sobre a “Eficiência econômi-
ca e competitividade de cadeias
agro-industriais no Brasil”. Os tra-
balhos deverão ser protocolados na
recepção do IEL Nacional, em Bra-
sília, até às 16 horas do dia 16 de
outubro. Maiores informações na
Assessoria de Cooperação Interins-
titucional pelos telefone 499-4639.

Cooperação
Interinstitucional

Alexandra Leite

N os dias 29 e 30 de setembro,
 representantes de cerca de
 200 universidades, centros de

pesquisa, fundações e órgãos de fo-
mento se reuniram no XIV Encontro Na-
cional de Pró-reitores de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa das Instituições de Ensi-
no Superior Brasileiras para debater a
qualidade da pós-graduação, da ciên-
cia e da tecnologia no País e as políti-
cas de fomento à pesquisa. Entre me-
sas-redondas, grupos de trabalho e
plenárias, o evento, organizado pela
Universidade, foi marcado por discus-
sões sobre estratégias que podem levar
à superação da crise nas universidades
brasileiras.

O pró-reitor de Pós-Graduação da
UFMG, Ronaldo Barbosa, afirmou que
o encontro realizado em Belo Horizonte
permitiu o aprofundamento da articula-
ção política e a troca de experiências
entre as instituições.

Na avaliação da vice-reitora, Ana
Lúcia Gazolla, que participou da mesa-
redonda O Primado da Qualidade Aca-
dêmica na Pós-Graduação e na Pesqui-
sa, alguns problemas da pós podem
ser resolvidos com a flexibilização
curricular. Para ela, não há mais senti-
do no cumprimento de créditos míni-
mos. “Essa exigência asfixia os cursos,
não deixando margem para a trans-
disciplinaridade do conhecimento”,  pon-
derou. A ampliação do ingresso no
doutorado, sem passagem prévia pelo
mestrado, foi outra sugestão da vice-
reitora para o aprimoramento da pós-
graduação nacional. Também na me-
sa, o professor Alberto Silva Carva-

lho, da USP, concordou com Gazolla e
apresentou resultados de pesquisa re-
alizada pela universidade paulista. O
estudo mostra que o desempenho de
doutorandos com título de mestre e o
daqueles que não fizeram o mestrado
é similar. “A vantagem da passagem
direta para o doutorado está na eco-
nomia de dois anos“, enfatizou.

 Carvalho criticou ainda os índices
de produtividade baseados apenas em
citações. Como exemplo, comparou os
estudos agrícolas e os de computação.
“Em geral, o tema agrário refere-se a
problemas brasileiros e, por isso, são
pouco citados pelos pesquisadores es-
trangeiros. Já a computação é uma
área mais internacionalizada”.

Interação

A professora Maria Silvia de Carva-
lho Franco, da Unicamp, defendeu
que o financiamento das pesquisas
seja de responsabilidade do governo.
Ela vê com reservas a aproximação
entre universidades e empresas. Para
Maria Sílvia Franco, a academia tem
ritmo próprio e diferente da dinâmica
industrial e comercial.

Em contrapartida, o professor Ênio
Candotti, da Universidade Federal do
Espírito Santo, e ex-presidente da SBPC,
pregou a autonomia e a interação com
a iniciativa privada. “Quem pode,
deve pagar pelas pesquisas”, senten-
ciou. Segundo o professor, essa nova
configuração não apagaria o caráter
público da universidade nem diluiria
sua postura crítica.

Ana Lúcia (à  direita) defendeu o ingresso no  doutorado sem passar pelo mestrado

e pós-graduação
Encontro discute pesquisa
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Logomarca
A Faculdade de Educação receberá,
até o dia 23 de outubro, inscrições de
interessados em participar de concurso
para criação da sua logomarca, visan-
do à instituição de uma marca que
identifique e expresse, de forma visual,
as características básicas da Unidade.
Os trabalhos podem ser de criação
individual ou coletiva, desde que
inéditos. O vencedor receberá um
prêmio de R$1 mil e a logomarca será
utilizada nos diversos impressos da
Faculdade de Educação. O regula-
mento do concurso pode ser apanha-
do no Setor de Comunicação e Divul-
gação da Fae, no campus da Pam-
pulha. Informações pelo telefone
499-5313, fax 499-5300, e mail:
setcom@fae.ufmg.br.

Festival de música
Ao contrário do que informou a maté-
ria Estudante da Fafich vence Festival
de Música Latina, publicada na edição
1203 do Boletim, parte das despesas
de viagem e estada do estudante Cláu-
dio Fraga foram pagas pela Pró-Rei-
toria de Graduação (Prograd) e não
pela de Extensão (Proex).

Nova diretoria
Os professores Cláudio Urgel e Maria
do Carmo Campara são os novos di-
retor e vice da Escola de Música da
UFMG. A solenidade de posse acon-
teceu nesta terça-feira, dia 6, no
auditório da unidade.

Coral

O Coro de Câmara Estável da Escola
de Música da UFMG está recebendo
inscrições para seleção de bolsistas
nos naipes de cotralto e baixo.
Os interessados devem procurar a
professora Iara Fricke Matte (regente
do Coral) ou Lara Tanaka às
segundas, quartas e quintas-feiras,
entre 19h30 e 21h30, na Escola de
Música.

O reitor Sá Barreto
recebeu no dia
30 de setembro a
visita do candidato
ao governo de Minas
Gerais pelo PMDB,
Itamar Franco.
Durante o encontro,
realizado no Salão
do Conselho
Universitário, Sá
Barreto lembrou que
é papel dos órgãos
governamentais
cobrar das
universidades públicas a melhoria
constante de seu desempenho. O
reitor também destacou o papel
decisivo da Fundação de Amparo à
Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig),
ligada ao governo do estado, no
fomento a vários projetos de
pesquisas da UFMG.
Ao responder a uma pergunta do pró-
reitor de Pesquisa Paulo Sérgio Lacerda
Beirão sobre seus planos para a
Fapemig, o ex-presidente garantiu que
pretende reforçar a atuação da
agência. “É importante que o órgão

continue financiando projetos e
pesquisas que promovam a integração
entre universidade e comunidade”,
destacou Itamar.
O reitor Sá Barreto lembrou ainda que
a Universidade está sempre aberta pa-
ra receber candidatos a cargos eletivos.
Antes do ex-presidente Itamar, a UFMG
foi visitada pelo governador Eduardo
Azeredo, que concorre à reeleição, e
pelo  candidato do PT à Presidência,
Luiz Inácio Lula da Silva, acompa-
nhado do ex-prefeito Patrus Ananias,
candidato ao governo do estado.

Sá Barreto recebe Itamar Franco

Cursos

O Centro de Apoio, Desenvolvimento
Tecnológico e Ensino da Computação
Gráfica (Cactec) da Escola de Enge-
nharia da UFMG está com inscrições
abertas para três cursos que aconte-
cem em novembro:
. ObjectARX - início no dia 3, com 30
  horas/aula
. AutoCAD R14 Básico - início no dia
  4, com 30 horas/aula
. Programação C++ - início no dia 10,
  com 24 horas/aula.
Informações podem ser obtidas pelo
telefone 238-1029 ou pelo e-mail:
cadtec@cadtec.dees.ufmg.br

Leitura

Espaços e Práticas de Leitura é o tema
da palestra que o professor de Litera-
tura da USP, Edmir Perroti, fará no
auditório Luiz Pompeu de Campos,
da Fae, nesta sexta, dia 9, às 14
horas. O evento é dirigido a profes-
sores de todos os níveis, alunos de
Letras e Pedagogia e interessados em
geral. A promoção é  do projeto Pró-
Leitura na Formação do Professor, do
Centro de Alfabetização, Leitura
e Escrita (Ceale), da Fae. Maiores
informações pelo telefone 499-5333.

Estatística

De 15 a de outubro a 15 de dezembro,
o curso de pós-graduação em Estatís-
tica do Icex recebe inscrições para o
preenchimento de 12 vagas em seu
mestrado. Maiores informações na
sala 4052 da unidade. Telefone
499-5923, e-mail marcia@est.ufmg.br.
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Boletim Informativo da UFMG

HELICOBACTER PYLORI

Dissertação: Estudo do perfil de susceptibilidade
de amostras de Helicobacter pylori a antimicro-
bianos comumente empregados na erradicação
da bactéria
Autora: Daniela Vale Campos Barbosa
Defesa: 27 de agosto, junto ao mestrado em
Microbiologia, do ICB
Banca: Dulciene Maria de Magalhães Queiroz
(orientadora), Elizabeth Spangler Moreira e Luiz
de Macêdo Farias, todos da UFMG

FUNGOS

Tese: Colonização de bolos fecais bovinos e fezes
ovinas por fungos nematófagos e sua
ocorrência em fezes frescas
Autor: Carlos Alfredo Saumell
Defesa: 27 de agosto, junto ao doutorado em
Parasitologia, do ICB
Banca: Terezinha Nogueira Padilha
(orientadora/Embrapa-MG), Bonifácio Peixoto
Magalhães (Embrapa/BR), Flávio Echevarria
(Embrapa-RS), Hélio Martins de Araújo Costa
(UFMG) e Paulo Marcos Zech Coelho (UFMG)

AÇO ABNT

Dissertação: Torneamento e retificação do aço
ABNT 4340 temperado
Autor: Leonardo Roberto da Silva
Defesa: 11 de setembro, junto ao mestrado em
Engenharia Mecânica, da Escola de Engenharia
Banca: Alexandre Mendes Abrão (orientador/
UFMG), Haroldo Béria Campos (UFMG) e
Álisson Rocha Machado (UFU)

CARBONATO DE CÁLCIO

Dissertação: Estudo biofarmacêutico in vitro de
carbonato de cálcio comprimidos
Autor: Adriano Max Moreira Reis
Defesa: 21 de julho, junto ao mestrado em
Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de
Farmácia
Banca: Gerson Antônio Pianetti (orientador/
UFMG), Magali Benjamin de Araújo (Efoa),
Elfrides Eva Sherman Schapoval (UFRGS) e Lígia
Maria Moreira de Campos (UFMG)

REATOR NUCLEAR

Dissertação: Salvaguardas de materiais nucle-
ares: aplicação para a queima dos elementos
combustíveis do reator triga IPR-R1 e forma-
ção de plutônio
Autor: Cleber Lopes de Oliveira
Defesa: 6 de julho, junto ao mestrado em
Ciências e Técnicas Nucleares, da Escola de
Engenharia
Banca: Roberto Staciulevícius (orientador/
CDTN /CNEN), Cláubia Pereira Beerra Lima
(UFMG), Ricardo Brant Pinheiro (UFMG) e
Edison Pereira de Andrade (CDTN/CNEN)

TELEJORNAIS

Dissertação: Análise semiolingüística dos efeitos
discursivos em telejornais brasileiros – A notícia
entre a realidade e a ficção
Autor: Giani David Silva
Defesa: 4 de agosto, junto ao mestrado em Es-
tudos Lingüísticos, da Fale
Banca: Maria Sueli de Oliveira Pires (orienta-
dora/UFMG), Marco Antônio Rodrigues Vieira
(UFV) e Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva
(UFMG)

APOIO À DECISÃO

Dissertação: Uma ferramenta de geração de
sistemas de apoio à decisão
Autora: Ana Patrícia Silveira Viotti
Defesa: 15 de julho, junto ao mestrado em Ciên-
cia da Computação, do Icex
Banca: José Luís Braga (orientador/UFV), Alberto
Henrique Frade Laender (UFMG) e Henrique
Pacca Loureiro Luna (UFMG)

KARL MARX

Dissertação: O Estado racional – Lineamentos
do pensamento político de Karl Marx nos artigos
da Gazeta Renana (1843-1843)
Autor: Celso Eidt
Defesa: 4 de setembro, junto ao mestrado Filo-
sofia, da Fafich
Banca: José Chasin (orientador/UFMG), Ester
Vaisman (UFMG) e João Carlos Kfouri Quartim
de Moraes (Unicamp)

ALIENAÇÃO ESTÉTICA
Dissertação: Corpo humano e a alienação esté-
tica do nosso tempo
Autora: Tânia Guimarães Pompeu
Defesa: 14 de setembro, junto ao mestrado em
Psicologia, da Fafich
Banca: José Paulo Giovanetti (orientador/UFMG),
Alzira Schueller da Silva (UFMG) e Ondina
Fachel Leal (UFRGS)

ÉTICA PLATÔNICA
Dissertação: Os limites do lógos: a teoria ética
platônica enquanto discurso aporética
Autor: Hermes Pereira dos Santos
Defesa: 23 de setembro, junto ao mestrado em
Filosofia, da Fafich
Banca: Jacyntho José Lins Brandão (orientador),
Leonardo Alves Vieira e Marcelo Pimenta
Marques, todos da UFMG

THEODOR ADORNO
Dissertação: A dialética negativa da música se-
gundo Theodor W. Adorno
Autor: Jorge Roberto Costa Passos
Defesa: 2 de outubro, junto ao mestrado em
Filosofia, da Fafich
Banca: Rodrigo Antônio de Paiva Duarte (orien-
tador/UFMG), Ricardo Corrêa Basbosa (UERJ)
e Roseane Yampolski (UFMG)

ONTOLOGIA
Dissertação: Fenômenos dos vínculos unterhu-
manos (em busca de uma ontologia)
Autor: Roberto Schimidlin
Defesa: 9 de outubro, junto ao mestrado em
Filosofia, da Fafich
Banca: Rodrigo Antônio de Paiva Duarte (orien-
tador/UFMG), Ricardo Corrêa Basbosa (UERJ)
e Roseane Yampolski (UFMG)

HIPERTENSÃO
Tese: Efeito da Ang-(1-7) e Ang II na regulação
da expressão do gene de receptores AT1 em cé-
lulas de músculo liso vascular de ratos hiper-
tensos e normotensos
Autora: Liomar Antônia Neves
Defesa: 26 de maio, junto ao doutorado em
Fisiologia e Farmacologia do ICB
Banca: Robson Augusto Santos (orientador), Maria
de Fátima Leite e  Mauro Teixeira, todos da UFMG,
Amy Midsted (Univ. Akron-EUA) e José Krieger (USP)

CARCINOMAS
Tese: Análise mutacional de genes candidatos
dos carcinomas espinocelulares humanos
Autor: Andy Petroianu
Defesa: 2 de junho, junto ao doutorado em
Fisiologia e Farmacologia do ICB
Banca: Luiz Armando de Marco (orientador),
Alfredo Barbosa, e Evanguedes Kalapothankis,
todos da UFMG, Ruy Bevilacqua e Geraldo
Matos de Sá, ambos do Hospital do Câncer-SP


