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O  Colégio Técnico (Coltec) recebe até esta quinta-
  feira, 17 de setembro, inscrições de candidatos

ao Projeto de Ensino Médio de Jovens e Adultos (2º grau),
oferecido pela UFMG. Das 50 vagas disponíveis, metade
deve ser ocupada por funcionários da Universidade e
das fundações a ela vinculadas. A outra metade está
aberta aos alunos que concluíram o Projeto de Ensino
Fundamental de Jovens e Adultos  do Centro Pedagógico
(supletivo de 1º grau).

Os exames, marcados para 30 de setembro, serão
divididos em duas etapas: na primeira, os candidatos fa-
rão prova de múltipla escolha com questões de Matemá-

Curso médio da UFMG recebe inscrições

Universidades
lançam canal de

TV a cabo

tica, Língua Portuguesa, Ciências, História e Geografia,
além de uma questão aberta de Língua Portuguesa, to-
das referentes ao programa entregue no ato da inscri-
ção. Na segunda, haverá prova dissertativa, feita no
mesmo dia pelos 100 primeiros classificados da primeira
etapa, conforme ordem decrescente de notas.

Para se inscrever, os candidatos deverão ter idade mí-
nima de 19 anos e apresentar identidade, certificado de
conclusão do 1º grau e, se for o caso, documento que
comprove vínculo empregatício com a UFMG ou com al-
guma das fundações a ela vinculadas. Maiores informa-
ções pelo telefone 499-4972, entre 15 e 22 horas.

Foi ao ar no dia 10 de setembro
o programa inaugural da
TV Universitária, canal 15,
fruto de convênio entre a UFMG, PUC-
MG, Fafi-BH e Uemg.
A participação da UFMG na primeira
exibição pública do novo canal a cabo
de Belo Horizonte foi marcada por
pronunciamento
do reitor Sá Barreto e entrevista
com a professora Magda Soares,
da Faculdade de Educação.
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Uma universidade em cada um de nós?
Marcos Roberto Moreira Ribeiro *

   Não, não soube ainda de nenhum
evento que reúna toda a Universidade.
O ICB sempre promove festas, mas
acabo não conhecendo ninguém dos
outros cursos.
Júlia Diniz França, estudante de Odontologia

A UFMG tem sido eficiente na promoção de atividades de confraternização?

   Apenas na época do Festival de Inverno.
Fora isso, só existe confraternização
nas festas de cada unidade. Acho que
as pessoas de cursos diferentes ficam
totalmente afastadas. Deveria haver
maior união entre elas.
Felipe Celso Linhares Ferreira, estudante de
Engenharia Mecânica

   Não, acho que os
eventos não são muito
bem divulgados.
Elisa Porto Marques, curso médio
do Coltec

   Sim, a UFMG promove muitos eventos.
Sempre vejo apresentações artísticas na
Praça de Serviços. Isso é ótimo para a
integração da comunidade universitária.
Fabíola Mendes Santos, aluna de
Engenharia Química

   Não, acho que a UFMG não promove
nada para unir a comunidade. Mas
acredito que a prioridade da Univer-
sidade não está na realização de eventos
de confraternização. Existem problemas
muito mais sérios a serem enfrentados.
Nosso esforço deve ser investido na
melhoria do ensino, da pesquisa e da
extensão.
Santuza Teixeira, professora do departamento de
Bioquímica, do ICB.

P assamos grande parte de nos-
 sas vidas na Universidade.
 Para que não seja meramente

um lugar de passagem, a instituição
deve motivar o aluno, o professor e
o servidor com atividades de extensão
cultural; deve oferecer uma extensão
de vida que vá além da rotina
acadêmica. É para isso que existe,
no campus Pampulha, a Praça de
Serviços. Como ponto de referência
e lazer, a Praça precisa ser melhor
usada para se tornar, de fato, um
espaço integrado à comunidade.
Vivemos ilhados em ambientes fecha-
dos. Pouco conhecemos da realidade
que nos cerca. Cada vez mais
tendemos a olhar para os próprios
umbigos. Cabe a pergunta: somos uma
verdadeira universidade ou vivemos
uma universidade em cada um de nós?
O ato de confraternizar é um ato de
irmandade, de estar junto.
Conseqüentemente, toda vez que um

determinado setor da Universidade
promove um momento de confra-
ternização, surge um estímulo
à oportunidade de compartilhar
problemas, tristezas e alegrias. Tal
ambiente contribui, evidentemente,
para o aperfeiçoamento da formação
profissional.
A integração favorecida por essas ati-
vidades depende muito da iniciativa
das chefias imediatas e da vontade
das pessoas. Na Fump, bem como na
Diretoria do Instituto de Geociências,
onde estive na gestão passada, tais
ações foram e continuam sendo
constantes.
Existem diversas formas de confrater-
nização. Agora, por exemplo, estamos
lançando uma  happy hour na Praça
de Serviços. Nosso objetivo é aproxi-
mar os três elementos humanos que
integram a Universidade. O Bar da
Praça, como está sendo chamada essa
nova atividade, quer que professores,

alunos e funcionários técnicos e admi-
nistrativos usufruam  de momentos de
lazer e de  atividades culturais.
Queremos contribuir para o cresci-
mento institucional do trabalho
universitário. Nosso leque de opções
para o Bar da Praça  abrange desde
apresentações musicais até o debate
de temas atuais em clima de descon-
tração e informalidade.
Há outras iniciativas, como o Cine-
clube UFMG, que alia cultura e lazer.
E, no próximo ano, vamos implementar
na Fump o turismo cultural e ecológico
em  áreas próximas à Grande BH.
Aproveitando o potencial dos alunos
da UFMG, poderemos conhecer
melhor a realidade ambiental e o
nosso patrimônio artístico, oferecendo
situações que aprimorem o fazer
acadêmico, sem restringi-lo apenas
à sala de aula.
* Presidente do Conselho Diretor da
Fundação Universitária Mendes Pimentel

Instituição deve oferecer atividades que transcendam a rotina e promovam a integração acadêmica
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C om um pronunciamento do
  reitor Sá Barreto e uma entre-
 vista da professora Magda

Soares, da Faculdade de Educação, a
UFMG participou da primeira exibição
pública da TV Universitária, canal 15,
no último dia 10. O programa inaugu-
ral do novo canal a cabo de Belo Hori-
zonte foi ao ar logo após a assinatura
de um convênio de cooperação provi-
sório pelos dirigentes da UFMG,
PUC-MG, Fafi-BH e Uemg, visando à
imediata implementação do canal
disponibilizado para as universidades
pelo Serviço de TV a Cabo do Brasil.

O reitor Sá Barreto disse que a pre-
sença da UFMG no lançamento da TV
Universitária representa um momento
histórico para uma universidade públi-
ca que se destaca pela qualidade e
que precisa divulgar suas atividades à

sociedade que a mantém.
Na primeira quinzena de novembro

estreará a futura TV UFMG, que abri-
gará a parcela dos programas produzi-
dos pela Universidade. Além de expor
ao público as atividades da UFMG, a
programação pretende explorar o jor-
nalismo crítico nas diversas áreas de
domínio acadêmico. ”Representamos
a vanguarda na formação de recursos
humanos, cultura e ciência, o que nos
credencia a exercer a crítica nessas
áreas”, disse a vice-Reitora Ana Lúcia
Gazzola, na entrevista coletiva que
apresentou o canal 15 à imprensa, na
véspera da inauguração.

Inicialmente, a TV Universitária fica-
rá no ar de 18 às 24 horas. O tempo
de programação aumentará ao longo
dos primeiros meses, estendendo-se
gradualmente pelo período da tarde.

Nos termos do convênio de cooperação mú-
tua provisório assinado pelos dirigentes das qua-
tro instituições que integram a TV Universitária,
os participantes se comprometem a instituir, de
forma associada, uma fundação para utilizar o
canal disponibilizado pela Lei Federal nº 8977.

Essa lei, de 6 de janeiro de 1995, dispõe so-
bre o Serviço de TV a Cabo no País. O artigo ter-
ceiro diz: “O Serviço de TV a Cabo é destinado a
promover a cultura universal e nacional, a diver-
sidade de fontes de informação, o lazer e o en-
tretenimento, a pluralidade política e o desenvol-
vimento social e econômico do País”. O artigo

Programação da UFMG estreará em novembro com divulgação das atividades acadêmicas

Futuramente, todos os serviços, seções,
departamentos e unidades acadêmicas
da UFMG poderão estar ligados ao
canal universitário.

O convênio prevê a formação de
um Conselho de Reitores, um Conse-
lho Gestor e um Grupo Executivo para
administrar a TV Universitária: O re-
presentante da UFMG no Conselho
Gestor, em atividade desde março, é
o diretor de Divulgação e Comunica-
ção João Bosco Jardim. O jornalista
Murilo Gontijo, da Coordenadoria de
Comunicação Social, integrará o
Grupo Executivo.

As  universidades públicas, UFMG
e Uemg, participarão do convênio
como convidadas pelas duas institui-
ções particulares até a instituição de
uma fundação que abarcará todas
as ações futuras da TV (veja box).

Canal terá uso compartilhado

quarto diz: “O Serviço de TV a Cabo será
norteado por uma política que desenvolva o po-
tencial de integração ao Sistema Nacional de Te-
lecomunicações, valorizando a participação do
Poder Executivo, do setor privado e da socieda-
de, em regime de cooperação e complemen-
tariedade”.

O artigo 23, que normatiza a destinação de
uma variedade de canais de TV a Cabo (legis-
lativos, educativos, comunitários, etc) reserva
um “canal universitário” para uso compartilha-
do entre as universidades localizadas no municí-
pio ou cidades da área de prestação do serviço.

Inaugurada TV Universitária



S tress, osteoporose,  arterioscle-
 rose,  problemas  circulatórios  e
 de coluna são males da vida agi-

tada das grandes cidades que podem
ser prevenidos com atividades físicas a
partir dos seis anos. A constatação é
de uma das maiores autoridades mun-
diais em treinamento esportivo, Jürgen
Weineck, professor da Universidade de
Nürenberg, Alemanha, que veio à
UFMG a convite da Escola de Educa-
ção Física para ministrar o curso Trei-
namento Moderno no Esporte.

Durante uma semana, Weineck de-
bateu com profissionais, alunos e pro-
fessores temas como diagnóstico do
rendimento esportivo, novas tendências
nos treinamentos de força, velocidade,
compensação e recuperação e treina-
mento de crianças e atletas jovens.

O especialista alemão afirmou que
15% da população de seu país sofrem
de osteoporose (aumento anormal da
porosidade dos ossos) e 10% das

crianças das nações industrializadas
têm arteriosclerose (enrijecimento das
artérias). Além de evitar o surgimento
dessas doenças, a prática de atividade
esportiva na infância possibilita o de-
senvolvimento de uma técnica de jogo
mais apurada do que quando se come-
ça na adolescência.

Weineck citou como exemplo o
que acontece no Brasil, onde garotos
começam a jogar bola nas ruas ainda
pequenos. Pode estar aí, disse, uma
das razões de muitos deles chegarem
à idade adulta praticando o melhor
futebol do mundo: “Na Alemanha, as
crianças não têm essa facilidade. Nos-
sos pontos fortes neste esporte aca-
bam sendo a força física, a determina-
ção e a disciplina”.

O especialista, no entanto, alertou
para a sobrecarga de treinamento na
infância, o que pode prejudicar o de-
senvolvimento ósseo e muscular da
criança e comprometer seu futuro no

Esporte na infância evita problemas físicos
Marco Antônio Corteleti

esporte. “É preciso aplicar corretamen-
te os métodos de treinamento que se
adaptam a cada faixa etária, sexo,
peso e tamanho”, disse.

Compensação
Weineck considera fundamental de-

senvolver também modalidades que
complementem a atividade escolhida
pela criança. É o que chama de treina-
mento de compensação. “Nenhuma
modalidade esportiva sozinha conse-
gue fazer com que um indivíduo de-
senvolva proporcionalmente todas as
partes do corpo”, explicou.

Como exemplos, citou a natação e
a ginástica rítmica, dois esportes que
os atletas começam a praticar muito
cedo. “O primeiro desenvolve resistên-
cia e capacidade respiratória, mas não
consegue o mesmo resultado com a
estrutura óssea. Já a ginástica trabalha
bem o equilíbrio e o ritmo, mas não
aperfeiçoa a capacidade de reação
que o futebolista tem”, esclareceu.

 H oje tem mala! Hoje é dia da
      mala!” Assim, as crianças da
    Escola Municipal Nossa Se-

nhora do Amparo recebem as professo-
ras Mirian Chaves, Mônica Dayrell e
Narriman Conde, do Centro Pedagógi-
co da UFMG,  coordenadoras do Proje-
to Mala de Leitura. Semanalmente, elas
visitam a Escola, no bairro Aparecida,

levando uma mala com cerca de cem li-
vros. “Nosso objetivo é resgatar o espa-
ço da literatura infantil, habituando as
crianças ao mundo da leitura e criando
condições para que os professores refli-
tam sobre as práticas de leitura na esco-
la”, explica Mirian.

Durante cerca de 20 minutos, as pro-
fessoras contam histórias para as crian-

ças de 1ª e 2ª séries. Depois,
os alunos exploram a mala,
manuseiam e lêem os livros.
Na mala eles encontram contos
de fadas e contemporâneos,
fábulas, poesias, livros de adivi-
nhações e trava-línguas.

Os frutos do trabalho já
estão aparecendo. No final
do ano passado, as coorde-
nadoras do Mala de Leitura
fizeram, em conjunto com os
professores da Escola, uma
avaliação do Projeto e cons-

tataram que as crianças já desenvolve-
ram interesse maior pela leitura. Se-
gundo a professora Mirian, o “dia da
mala”, como dizem os alunos, é espe-
rado com muita expectativa na Escola:
as crianças correm para receber as
“mulheres da mala”.

O Projeto, criado em março de
1997, pode ser estendido a outros es-
tabelecimentos a partir do ano que
vem. “Já recebemos convites, mas pre-
cisamos de mais pessoas para levar o
Projeto a outras crianças”, diz Mirian.
As professoras querem, agora, criar
novos espaços para a leitura infantil e
incentivar a própria Escola a dar conti-
nuidade ao programa com recursos e
livros próprios.

 Além do trabalho das três coorde-
nadoras, o Projeto Mala de Leitura tem
a participação da bibliotecária Flávia
Filomena e da monitora da Faculdade
de Educação Elessandra Ribeiro.

"Mulheres da mala" incentivam leitura
Priscila Cirino

Especialista alemão em treinamento esportivo diz que atividade física ajuda crianças a apurar técnica
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Projeto introduz crianças no mundo da leitura



M ais do que uma fonte de co
 nhecimento e lazer, o Museu
 de História Natural e Jardim

Botânico da UFMG vem se constituindo
numa importante alternativa peda-
gógica e de educação ambiental para
estudantes de 1º e 2º graus das redes
pública e particular da Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte. Depois
de visitar o Museu, alunos e professores
desenvolvem várias atividades com-
plementares como peças teatrais, se-
minários, confecção de moldes de argi-
la e narrações sobre o presépio do
Pipiripau.

Esses dados constam na pesquisa
Avaliação do Programa Educacional do

Museu Dirigido a Escolas e Público em
Geral, coordenada pela ex-diretora do
Museu, Maria Aparecida Mazzilli, e ela-
borada no segundo semestre do ano
passado. Outro objetivo do trabalho foi
conhecer os visitantes. “Para o Museu, é
importante conhecer seu público, o que
funciona como parâmetro para progra-
mar suas atividades”, afirma Maria
Aparecida.

Segundo a pesquisa, o público é he-
terogêneo -  alunos de escolas, grupos
de terceira idade, e visitantes de dife-
rentes faixas etárias de Belo Horizonte,
do interior e de outros estados - e vem
crescendo rapidamente nos últimos
anos. Em 1992, o Museu recebeu

Pesquisa traça perfil de público do Museu
Marco Antônio Corteleti

A pós-graduação da
    UFMG, a melhor  do
  País segundo avaliação

da Fundação Capes, chegou a
esse resultado registrando, de
um lado, cortes de bolsas e ver-
bas e, de outro, um rápido cres-
cimento de sua produção na dé-
cada de 90. Esse fato foi desta-
cado pelo pró-reitor de Pós-
Graduação, Ronaldo Barbosa,
na cerimônia de congraçamento
de reitores, pró-reitores e coor-
denadores de cursos de várias
gestões que contribuíram para o
êxito da UFMG.

Durante a cerimônia, no último
dia 4, vários oradores lembraram que a
escassez de recursos não impediu que a
UFMG obtivesse o 1º lugar na avaliação
da Capes. “Nos últimos sete anos, o
número de alunos, teses e dissertações
cresceu cerca de 70%, enquanto o de
bolsas praticamente estagnou”, disse o
reitor Sá Barreto.

O pró-reitor Ronaldo Barbosa
exemplificou as dificuldades com o orça-
mento de 1998, que reserva R$ 2 milhões
para custear 51 programas de pós-gra-
duação. “É espantoso imaginar o
gerenciamento de uma pós-graduação
desse porte com tão pouco recurso fi-
nanceiro”, afirmou Barbosa. Respaldan-

Dificuldades da área foram lembradas em evento que comemorou 1o.  lugar na avaliação da Capes

do sua explanação com estatísticas, o
pró-reitor lembrou que o número de alu-
nos saltou de 1.900, em 1991, para
3.600, em 1998. Nesse período foram
criadas apenas 168 bolsas.

O pró-reitor de pós-graduação no
biênio 86-87, Ivan Moura Campos, atual
secretário estadual de Ciência  e
Tecnologia, elogiou a capacidade que a
Universidade tem de responder às de-
mandas tecnológicas de Minas Gerais.

Avaliação

A vice-reitora Ana Lúcia Gazzola,
também ex-pró-reitora de pós-gradua-
ção, fez um balanço das avaliações rea-
lizadas pela UFMG nos anos 80. A pri-

meira foi em 1981, quando o
pró-reitor era Eustáquio
Galvão da Silva. A última e
mais abrangente, realizada
em 1989, destacou a qualifi-
cação docente e as disserta-
ções e teses. As avaliações,
frisou Gazzola, foram decisi-
vas para que  chegasse a esse
nível. “Nossa função era so-
mente mostrar o espelho.
Quem soubesse olhar, veria.
A UFMG soube olhar e o re-
sultado de hoje fala por si”,
disse a vice-reitora.

O reitor Sá Barreto afirmou:
“Alcançamos esse estágio graças ao tra-
balho de várias gerações”. O Reitor não
se limitou a exaltar o êxito da pós-gradua-
ção. Ele advertiu que a Universidade está
diante do desafio de atender a uma de-
manda crescente de alunos que saem do
segundo grau. Enquanto o Vestibular da
UFMG oferece 4.017 vagas, há 700 mil
estudantes matriculados no ensino médio
em Minas Gerais, número que chegará a
1,2 milhão em 2.001.

Sá Barreto defendeu a criação de no-
vos cursos, o incentivo à educação a dis-
tância e o treinamento de professores das
redes pública e privada: “Se não fizermos
isso correremos o risco de ser uma ilha de
excelência num oásis de exclusão”.

Pós-graduação cresce nos anos 90,
apesar do corte de recursos

17.014 visitas de alunos. Em 1997,
esse número saltou para 45.632, e
mais 10.105 estudantes ficaram na lista
de espera aguardando desistência de
outras escolas.

“Apesar das dificuldades, o público
vai mais ao Museu em busca de infor-
mações do que de lazer. O fato de
pertencer à UFMG dá mais credi-
bilidade ao órgão”, afirma a coorde-
nadora da pesquisa. Maria Aparecida
destaca o apoio da Pró-Reitoria de Ex-
tensão e da Fundação Universitária
Mendes Pimen-tel, responsáveis pelas
bolsas dos estudantes de diversas áreas
da Universidade, que atuam na orien-
tação aos visitantes.

Ronaldo Barbosa (à direita): orçamento apertado

Wander Queiroz
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U m almoço de confraterniza
 ção, realizado dia 3, no salão
 Ocre do Restaurante Setorial II,

reuniu professores e estudantes de Bra-
sil e Espanha, para comemorar o suces-
so do Programa de Cooperação Inter-
universitária (PCI), que, neste segundo
semestre, trouxe à UFMG oito alunos e
três professores da terra de Dalí. A ini-
ciativa é do governo espanhol e busca
ampliar o intercâmbio acadêmico e
cultural entre os dois países.

A vice-reitora Ana Lúcia Gazzola
ressaltou a importância do programa:
“É preciso internacionalizar a gradua-
ção. O contato com outras culturas é
essencial para a formação do profis-
sional e do cidadão”.

No primeiro semestre, seis alunos e
quatro professores da UFMG, de várias
áreas do conhecimento, desenvolve-

    Cheguei à Espanha em fevereiro de 1997 para uma
atividade de significado especial: estudar Arte Contempo-
rânea no país de Picasso, Miró, Gaudi e Dalí. Convivi com
europeus, asiáticos, africanos e latinos  e percebi que a
amizade costuma ser mais fácil com pessoas de culturas
diferentes, embora as rixas nacionais continuem existindo.
O mais importante  é não deixar que o nacionalismo  impeça
um relacionamento multicultural, algo que a Europa busca
 hoje, ainda que só regionalmente.

Rita Lages Rodrigues, aluna de História da Fafich

Universidade reforça laços com a Espanha
Maurício Silva Júnior

“
Recentemente, a Universidade assinou convênios com di-
versas instituições do Brasil e do mundo, com o objetivo de
intensificar o intercâmbio acadêmico. Dentre elas, desta-
cam-se:

. Fundação Eduardo dos Santos, da República de Angola

. Universidade Nacional de Cuyo, Argentina

. Universidade de Montréal, Canadá

. Universidade Técnica de Budapeste, Hungria

. Universidade Católica de Louvain, Bélgica

. Fundação Calouste-Gulbenkian, Portugal
Assessoria de Cooperação Internacional: 499-4025/499-4026

Convênios

“

ram atividades em universidades espa-
nholas. O professor Walter Duarte
Costa, do IGC, esteve ano passado na
Universidade de Alcalá de Henares e
diz que a experiência foi muito rica,
tanto técnica quanto culturalmente. Lá,
ele fez um estudo sobre contaminação
de águas subterrâneas. Agora, Walter
está hospedando o engenheiro civil
Javier Quero Garcia, da Universidade
Politécnica de Madri, que chegou ao
Brasil em agosto e dará duas palestras
aos colegas brasileiros.

Professores da UFMG atuam como
tutores dos universitários espanhóis. O
professor Fabrício Fernandino, da Esco-
la de Belas-Artes, orienta a estudante
Helena Gomes, da Escola Complutense
de Madri, que está trabalhando com es-
culturas. “A Espanha é um pólo artistica-
mente importante”, diz Fernandino.  A

Almoço comemorou resultados alcançados pelo Programa de Cooperação Inter-universitária (PCI)

Na terra de Dalí

estudante Rosa Martínez, formada em
Letras pela Universidade de Valencia,
está dando aulas de espanhol no Cenex
da Fale. “Queremos formar grupos de
contos para levar às pessoas um pouco
da literatura espanhola”, informou.

Mesa-redonda discute obra de Monteiro Lobato
H omenagear os 50 anos da morte de Monteiro Lobato,

 buscando as motivações imaginárias que orientaram,
ou até mesmo desorientaram as lutas do escritor, é a pro-
posta de mesa-redonda que a Faculdade de Educação
realizará, no dia 17 de setembro, às 19 horas, no auditório
da Unidade. Na programação, vários especialistas abor-
darão aspectos de sua obra.
Entre os temas, destaque para O Imaginário e o Ideário
Pedagógico na Obra de Monteiro Lobato, com Rosa Maria
Melloni, da USP; Monteiro Lobato para Adultos, com Maria

das Graças Paulino, da Fae; Lobato no País da Infância, com
Maria Cristina Gouvêa, da Fae; Monteiro Lobato: o Perfil de um
Intelectual Moderno, com Dilma Castelo Branco, da Fale.
Lobato também será lembrado pela contadora de histórias Sara
Pitchon, no conto O fígado indiscreto, e no lançamento do livro
Monteiro Lobato: a saga imaginária de uma vida, da professora
Rosa Maria Melloni, que encerra o seminário.
O evento será promovido pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa
do Imaginário, com entrada franca. Informações: telefones
499-5329, 375-9147 e e-mail eliane@fae.ufmg.br.
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Rosa Martínez: grupos de contos
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Enfermagem

A Escola de Enfermagem está com
inscrições abertas para dois cursos
de especialização:  Administração
da Assistência de Enfermagem em
Serviços de Saúde, cujas inscrições
encerram-se em 28 de setembro,
e Especialização em Saúde Mental,
com inscrições até 2 de outubro.
Maiores informações pelo telefone
226-7735.

Bolsas para estrangeiros

O Ministério das Relações Exteriores
da Espanha está oferecendo bolsas
para o ano acadêmico de 1999.
As bolsas são destinadas a hispanistas
estrangeiros, de qualquer nacionali-
dade, especialmente da área de
Ciências Humanas. As inscrições
encerram-se em 30 de setembro.
Os formulários de inscrição podem
ser encontrados na sala 7.003 do
prédio da reitoria. Maiores
informações na embaixada da
Espanha, em Brasília: (061) 244-2121
e 244-2145.

Habitação popular

A UFMG e a Caixa Econômica
Federal prorrogaram até 23 de
outubro as inscrições ao Prêmio de
Habitação Popular, voltado para
profissionais e estudantes que tenham
trabalhos e experiências de
habitação para a população de
baixa renda. O autor do melhor
projeto receberá R$ 8 mil.
As inscrições podem ser feitas na Pró-
Reitoria de Extensão (sala 6014 do
prédio da Reitoria), entre 10 e 15
horas. Os formulários de inscrição
com o regulamento do Prêmio podem
ser apanhados nas agências da Caixa
ou na própria Proex.
Informações: 499-4070.

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.

Veterinária

A Escola de Veterinária da UFMG
e o departamento de Veterinária da
Universidade Federal de Viçosa
promovem, de 20 a 25 de setembro,
em Belo Horizonte, o III Congresso
Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia
Veterinárias, que deverá reunir cerca
de 600 participantes. O evento tem
por objetivo atualizar conhecimentos,
divulgar pesquisas e promover o
intercâmbio de experiências
profissionais. Podem participar,
profissionais liberais que trabalham
em clínicas veterinárias de pequenos
e grandes animais, docentes das
áreas de cirurgia e anestesiologia
vinculados a instituições públicas e
privadas e profissionais que atuam
em instituições de pesquisa e
estudantes dos cursos de graduação
e pós em Medicina Veterinária.
Maiores informações através do
telefone 441-5244.

Artes plásticas e visuais

O Centro Cultural UFMG estará
recebendo, até o dia 30 de setembro,
propostas de exposição de artes
plásticas e visuais, assim como de
espetáculos cênicos, para o primeiro
semestre de 1999. O processo de
seleção é aberto a artistas, instituições
culturais, curadores de mostra,
produtores de espetáculos e artes
cênicas. Informações pelo telefone
226-2544 ou fax 226-4208.

Estudos avançados

O reitor Sá Barreto instalou, no último
dia 10, comissão que vai elaborar
proposta de implantação e
funcionamento do Instituto de Estudos
Avançados da UFMG. Quando for
criado, o órgão deverá estimular
estudos e pesquisas avançados e
interdisciplinares. Presidida pelo pró-
reitor de Pesquisa, professor Paulo
Sérgio Lacerda Beirão, a comissão
deverá concluir seus trabalhos até o
final do ano. Ela é constituída ainda
pelos professores Alfredo Gontijo, Ivan
Domingues, Evando Mirra e Heitor
Capuzzo.

Trabalho e educação

Prevista para os dias 16 e 17 de
setembro, a IV Feira Trabalho &
Educação, promovida pelo Núcleo
de Estudos sobre Trabalho e
Educação da Fae, foi adiada para
29 e 30 do mesmo mês.
Este ano, cerca de 480 alunos de
17 turmas estarão envolvidos na
produção da feira, onde serão
apresentados 20 trabalhos, com
diferentes abordagens. Informações
pelo telefone 499-5349, com a
professora Daisy Cunha, ou pelo
e-mail nete@fae.ufmg.br.

Cidadão Kane

O filme Cidadão Kane, de Orson
Welles, será exibido na próxima quinta,
dia 24, pelo Cineclube UFMG, na
Escola de Belas-Artes. A produção, de
1941, figura em primeiro lugar na lista
dos cem melhores filmes norte-
americanas divulgada pelo American
Film Institute (AFI). Antes, na terça, dia
22, o Cineclube exibirá a comédia
romântica Núpcias de escândalo, que
ficou em 51º na relação do AFI.
As sessões acontecem sempre às
terças e quintas, 17h30.

Boletim na Internet

Desde o dia 19 de agosto, a
Coordenadoria de Comunicação
Social está disponibilizando na
Internet o Boletim da UFMG,
atualizado todas as quartas-feiras.
O informativo pode ser acessado
pelo endereço www.ufmg.br/boletim
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Boletim Informativo da UFMG

IOGURTE

Dissertação: Características físico-químicas, teor
de acetaldeído e contagem de microorganismos
típicos do iogurte como critérios para avaliação
de sua qualidade
Autora: Cláudia Azeredo
Defesa: 29 de maio, junto ao mestrado em
Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem
Animal, da Escola de Veterinária
Banca: Ronon Rodrigues (orientador), Wagner
Luiz Moreira dos Santos, Renaldo Travassos
Martins, Élvio Carlos Moreira e Maria Beatriz
Abreu Glória, todos da UFMG

ARTRITE

Tese: Diagnóstico da artrite encefalite caprina
através de Elisa e da reação em cadeia de
polimerase (PCR)
Autor: Roberto Soares de Castro
Defesa: 29 de maio, junto ao doutorado em
Medicina Veterinária, da Escola de Veterinária
Banca: Rômulo Cerqueira Leite (orientador),
Maurício Rezende , Aurora Maria Guimarães
Gouveia , Zélia Inês Portela Lobato, todos da
UFMG, e  Valéria Moogen (UFRGS)

REPRODUÇÃO ANIMAL

Tese: Níveis de proteína e vitamina E para
reprodutora pesada: 1. Efeitos sobre o
desempenho; 2. Efeitos sobre a concentração de
tocoferol na gema e tecidos; e balanço de
nitrogênio; 3. Efeitos sobre a progênie
Autor: Sérgio Luiz de Toledo Barreto
Defesa: 5 de junho, junto ao doutorado em
Medicina Veterinária, da Escola de Veterinária
Banca: Walter Motta Ferreira (orientador), Nelson
Carneiro Baião, Nelson Rodrigo da Silva Martins
e José Antônio de Figueiredo Veloso, todos da
UFMG, e Nilva Kazue Sakomura (Unesp)

BRUCELOSE

Dissertação: Avaliação do teste de imunodifusão
empregando o polisacarídeo no diagnóstico de
brucelose bovina. Estudo comparativo ou outras
técnicas de diagnóstico
Autor: Geraldo Márcio da Costa
Defesa: 28 de maio, junto ao mestrado em
Medicina Veterinária Preventiva, da Escola de
Veterinária
Banca: Vera Lúcia Viegas de Abreu (orientadora),
Francisco Carlos Faria Lobato, José Ailton da
Silva, Rômulo Cerqueira Leite e José Brito de
Figueiredo, todos da UFMG

SALSICHA

Dissertação: Avaliação da qualidade de salsicha
comercializada em Belo Horizonte/MG pela
quantificação da hidroxiprolina
Autor: Ricardo D’Angelo Andrade Reis
Defesa: 25 de junho, junto ao mestrado em
Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem
Animal, da Escola de Veterinária
Banca: Wagner Luiz Moreira dos Santos
(orientador), Renaldo Travassos Martins, Afonso
de Liguori Oliveira, Décio Souza Graça e Paulo
Caldeira Brant, todos da UFMG

LESÕES HEPÁTICAS

Dissertação: Estudo histopatológico das lesões
hepáticas induzidas pela administração de uma
ou múltiplas doses de tetracloreto de carbono
em ratas
Autora: Estela Regina de Oliveira Caliari
Defesa: 30 de abril, junto ao mestrado em
Patologia, da Faculdade de Medicina
Banca: Virgínia Hora Rios Leite (orientadora/
UFMG), Fausto Edmundo Lima Pereira (Ufes)
e Nivaldo Hartung Toppa (UFMG)

GLAUCOMA

Tese: Glaucoma cortisônico pseudocongênito
(análise clínica de 33 casos)
Autor: Sérgio Manoel Nogueira Silva
Defesa: 17 de julho, junto ao doutorado em
Oftalmologia, da Faculdade de Medicina
Banca: Nassim da Silveira Calixto (orientador/
UFMG), Sebastião Cronemberger Sobrinho
(UFMG), Adalmir Morterá Dantas (UFRJ),
Alberto Jorge Betinjane (USP) e  Daíse Malheiros
Meira

ONGs

Dissertação: As ONGs de assessoria a
movimentos sociais por habitação: estudos de
caso Brasil e Chile (anos 90)
Autora: Maria do Carmo Bueno Guerra
Defesa: 24 de junho, junto ao Programa de Pós-
Graduação em Integração da América Latina,
da USP
Banca: Pedro Jacobi (orientador/USP), Aílton
Mota de Carvalho (UFMG) e Amália Ines
Geraiges de Lemos (USP)

Conforme edital nº 75/98, publicado do Diário
Oficial em 31 de agosto, a UFMG está com
concursos abertos nas seguintes áreas:

Professor Assistente
Faculdade de Odontologia, departamento de
Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica. Duas
vagas. Área  de  Conhecimento: Clínica Integrada
de Atenção Primária. Inscrição até 60 dias após a
publicação do edital. Telefone:  275-2844

Professor Adjunto
Faculdade de Medicina, departamento de
Oftalmologia e Otorrinolaringologia. Duas
vagas. Área  de  Conhecimento: Oftalmologia.
Inscrição até 30 dias após a publicação do
edital. Telefone: 239-7220

Escola de Engenharia, departamento de
Engenharia Mecânica. Uma vaga. Área  de
Conhecimento: Projetos Mecânicos – CAE -CAD.
Inscrição até 120 dias após a publicação do
edital. Telefone: 499-5140

Escola de Engenharia, departamento de
Engenharia Sanitária e Ambiental. Uma vaga.
Área de Conhecimento: Saneamento Básico, com
capacitação para exercer atividades docentes
nas áreas de Sistemas de Abastecimento de
Água e Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Inscrição até 60 dias após a publicação do
edital. Telefone: 238-1880

AMINOÁCIDOS
Tese: Estudo do comportamento radiolíticode
alguns aminoácidos e de cultura de células
da Thevetia neríifolia Juss, na presença e na
ausência de selênio
Defesa: 13 de junho, junto ao doutorado em
Química, do Icex
Banca: Elias Mansur Netto (orientador),  Antônio
Marques Netto, Elene Cristina Pereira Maia
e José Domingos Fabris, todos da UFMG,
e Rubens Martins Moreira (CDTN)

ANÁLISE ESTÁTICA

Dissertação: Estabilidade de tensão em
sistemas de energia elétrica: estudo do
fenômeno e de métodos para análise estática
Defesa: 2 de julho, junto ao mestrado em
Engenharia Elétrica (CPDEE), da Escola de
Engenharia
Banca: Maria Helena Murta Vale (orientadora),
Paulo Fernando Monteiro Palmeira , Mário Jorge
Dias Carneiro, todos da UFMG, Antônio Carlos
Zambroni de Souza (EFEI) e o engenheiro Carlos
Alberto de Freitas Melo (Cemig)


