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Em razão do recesso nos dias 12 e 13 de outubro, esta edição do Boletim está circulando
com apenas quatro páginas. Na edição do dia 21, a publicação voltará a ter oito páginas.

A partir de 21 de outubro, a
 “porta de entrada da UFMG”
 será reaberta à comunidade

de BH. A expressão, da vice-reitora
Ana Lúcia Gazzola, resume a impor-
tância da reinauguração de um espa-
ço que, no passado, ofereceu obras
de arte à apreciação do público mi-
neiro: o saguão da Reitoria. O local,
que abrigava a Casu e a CCS, está
sendo reformado para ser devolvido
à sua função original.

“Estamos viabilizando mais um
espaço cultural para Belo Horizon-
te”, diz a vice-reitora. Na reabertu-
ra, a Reitoria programou três expo-
sições que carregam parte da histó-
ria da UFMG e reforçam seu papel
como agente cultural.

De 21 de outubro a 4 de novem-
bro, o saguão será palco da mostra
Passado e presente, organizada pela
Organização de Aposentados e Pensio-
nistas, reunindo obras de artistas como
Yara Tupinambá, autora do mural do
hall da Reitoria, e Álvaro Apocalypse.

Em 6 de novembro, a exposição
Cenas do Brasil trará ao público 80 fo-
tos que retratam o olhar da fotógrafa
americana Genevieve Naylor sobre o
cotidiano brasileiro nos anos 40. O
trabalho de Naylor, que poderá ser
visto até 4 de dezembro, é estudado
pelo Projeto Modernidades Tardias no
Brasil, desenvolvido pela UFMG, com
apoio da Fundep e da Fundação
Rockefeller.

Exposições reabrem saguão da Reitoria
Universidade oferece mais um espaço cultural à população de Belo Horizonte

A partir de 11 de dezembro, o sa-
guão abrigará a exposição de arte da
coleção Amigas da Cultura. São 102
obras de pintores mineiros que esta-
vam guardadas no Centro Cultural
UFMG. A mostra, aberta até 15 de
janeiro, será depois transferida para
o 2º andar da Biblioteca Central, em
caráter permanente.

Museu de arte

Além de formar profissionais e refle-
tir sobre temas ligados à arte, a UFMG
é também produtora de bens culturais.
Por causa disso, a
Assessoria de Ação
Cultural vem reu-
tilizando espaços
antigos e criando
outros, capazes de
abrigar produções
artísticas. Em cinco
meses, o segundo
andar do antigo
prédio da Escola
de Música, na ave-
nida Afonso Pena,
será transformado
no Museu de Arte
da UFMG. Na
abertura, o museu
receberá a expo-
sição Brasiliana,
com obras dos sé-
culos 18 e 19,
doadas por Assis

Chateaubriand, além de parte da
coleção de pedras de Djalma Gui-
marães.

O projeto de reforma do prédio
reservou o primeiro pavimento para
cursos de extensão. Lá haverá tam-
bém uma sala com mini-auditório
para vídeos institucionais, organiza-
da pela Diretoria de Divulgação e
Comunicação, loja da Editora UFMG,
com café e bar, loja da Fump e setor
de matrículas de cursos e concursos
da Fundep. O auditório do 2º andar
será restaurado para servir de palco
para concertos da Escola de Música.

Foto de Genevieve Naylor: olhar americano
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OPINIÃO

C om o desemprego aumentando
 e o surgimento de novos pro-
 cessos de trabalho, emergem

novas exigências referentes à formação
e requisitos para se ocupar um lugar
no mercado de trabalho. O ensino
passa a ser exigência básica, e pri-
mordial, além de condição essencial
para que o profissional seja empre-
gável. Todavia, o ensino básico já não
é suficiente para atender às constantes
e freqüentes  mudanças.  É preciso
buscar soluções que mantenham os
profissionais atualizados e, mais do
que isso, emerge a necessidade de
ensinar a esses profissionais o próprio
ato de se buscar aprender a aprender,
de se manter informado, flexível, cria-
tivo e empregável.
Percebe-se que neste contexto a forma-
ção de profissionais bem preparados
para o mercado de trabalho passa a
ser, entre outros fatores, também
uma questão de integração de co-
nhecimentos teóricos e experiência
prática. Seja por iniciativa da própria
instituição, de professores ou alunos, o
que se tem buscado é a criação de
espaços e oportunidades que possibi-

litem uma melhor qualificação dos uni-
versitários. É portanto, nesse contexto
que se enquadra o Movimento Empre-
sa Júnior. As empresas juniores são
associações civis sem fins lucrativos
que prestam serviços de consultoria e
assessoria a micros, pequenas e médias
empresas. Atuando em diversas áreas,
são gerenciadas por alunos e super-
visionadas por professores.
As mais de 250 empresas juniores dis-
tribuídas em todo Brasil apresentam-se
como instrumentos que possibilitam
uma intensa aprendizagem aos consul-
tores juniores que delas participam.
A experiência prática na área de for-
mação advinda dos projetos realizados,
somada à vivência de se gerenciar uma
empresa, desenvolve habilidades
como iniciativa, autoconfiança, julga-
mento crítico, visão interdisciplinar,
empreendedorismo, entre outras, que
são requisitadas pela nova ordem do
mercado de trabalho.
Pode-se perceber que, na atual conjun-
tura de mercado, mesmo a formação
universitária já não garante empregos
ou formas alternativas de ocupação a
ninguém. Assim, convictas dos benefí-

cios das empresas juniores para estu-
dantes, professores e instituições de
ensino, acreditamos que os alunos
devem buscar formas de inserção no
mercado de trabalho estando ainda
em graduação.
Outra solução é o incentivo a uma
formação generalista, onde os futuros
profissionais, além de terem conheci-
mentos específicos dentro de sua área
de atuação, terão também domínio de
áreas afins. E, ainda,  a realização
de projetos de ensino a distância, que
possibilitam à comunidade universitáia
desfrutar de vantagens de um sistema
educacional avançado e com grandes
possibilidades de crescimento. Existem
diversas implicações e complicações
para este tipo de solução, tal como
acontece para tudo que é inovação. No
entanto, universidades e universitários
que souberem ousar estarão mais
aptos a aproveitar oportunidades.

*  ** Estudantes do 10   período de
Psicologia e consultoras juniores da
RH Consultoria Júnior UFMG

O papel da empresa júnior na graduação
Juliana Barbosa e Oliveira* e Júnia Marçal Rodrigues**

    Acho importante conhecer o mercado mesmo
antes de começar o curso de graduação. Faço
farmácia e sei o quanto seria importante conhecer
um laboratório de manipulação. Os estágios de
pesquisa oferecidos pela Universidade não nos dão
uma idéia exata do que é o mercado de trabalho.
Clarissa de Morais Araújo, 5º período Farmácia

Durante a graduação, o aluno deve se concentrar somente
no aprendizado ou já deve ter um pé no mercado?

     A teoria não vive sem a prática. Por
isso acho que as duas coisas são
importantes. Na Universidade, os
professores falam de uma realidade que
não existe no mercado. Nele, as coisas
são mais complicadas.
Karine Regis Duarte, 3º período Psicologia

    Devemos ter os dois pés no mercado. É
importante participar de uma empresa
júnior, ficar de olho nos convênios e fazer
visitas técnicas a diversas empresas. Vejo a
teoria muito distante da prática.
André de Morais Rocha, 1º período Engenharia de
Controle e Automação

    Conservar um pé no
mercado é importantíssimo.
É a maneira de aliarmos a
experiência teórica à prática.
Jean Sávio Sampaio, 2º período
Medicina
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P aralisadas há um ano, as obras
 da nova Faculdade de Odonto-
 logia no campus Pampulha fo-

ram reiniciadas no início de outubro.
De acordo com o pró-reitor de Admi-
nistração, Luiz Felipe Vieira Calvo, o
dinheiro para a conclusão do prédio
(R$ 9,5 milhões) virá da venda de
patrimônio da UFMG e de uma parce-
la do pedido  financiamento de R$ 52
milhões já encaminhado ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico (BNDES). O prazo para a con-
clusão das obras é de 24 meses.

O empréstimo junto ao BNDES —
que será aplicado também em outras
obras no campus, como as dos novos
prédios da Escola de Engenharia e
faculdades de Farmácia e Ciências
Econômicas — terá dois anos de ca-
rência e, segundo o pró-reitor, pode-

Obras na Faculdade de
Odontologia são reiniciadas

rá ser liberado a curto prazo, dadas
as garantias que a UFMG oferece:
terrenos no bairro Santo Agostinho no
valor de R$ 16 milhões, o próprio
prédio atual da Odontologia na Ci-
dade Jardim e outros imóveis da Uni-
versidade. Até que o BNDES libere o fi-
nanciamento, a construção estará sen-
do custeada com recursos da UFMG.
O motivo da interrupção foi a falta de
recursos próprios. Agora, garante o
pró-reitor, “as obras não correm o risco
de serem paralisadas novamente”.

O prédio que está sendo erguido
entre a Escola de Veterinária e a Esco-
la de Educação Física será diferente
em vários aspectos da maioria das ou-
tras unidades do campus Pampulha. A
construção será horizontal, com ape-
nas dois andares e estrutura metálica,
em vez dos tradicionais quatro anda-

res e concreto
armado empre-
gado nos de-
mais imóveis. O
telhado terá
concepção ar-
quitetônica ino-
vadora e espe-
cífica — sus-
penso e em for-
ma de chapéu
— para propici-
ar a entrada de
luz natural nas
clínicas. Os  pro-
jetistas levaram
em conta o fato
de que a luz ar-
tificial danifica
o esmalte dos
dentes dos pa-
cientes.

U m simpósio organizado
 pela Universidade de
  São Paulo (USP), no fi-

nal de setembro, concluiu que a
grande maioria das universida-
des brasileiras ainda carece de
uma política global de comuni-
cação para promover a almeja-
da interação entre o meio aca-
dêmico, a opinião pública e a
sociedade em geral.  Com a
presença do reitor da USP,
Jacques Marcovitch, professores
e profissionais de imprensa, re-
lações públicas, rádios e TVs
universitárias discutiram o papel
estratégico da comunicação na
“nova” universidade que emer-
girá na chamada sociedade da
informação.

“As instituições universitárias
terão que valer-se de uma políti-
ca de comunicação integrada
que privilegie a efetiva socializa-
ção do conhecimemento científi-
co, tecnológico e cultural por
elas gerado”, disse a professo-
ra Margarida Kunsch, livre-do-
cente da Escola de Comunicação
e Artes e assessora da Coorde-
nadoria de Comunicação Social
da USP, organizadora do encontro.

Patrocinado pela Folha de
S.Paulo, com o tema “A Comuni-
cação Integrada na Universida-
de”, o simpósio examinou as
inovações tecnológicas a serviço
da comunicação nas universida-
des, o papel dos veículos de co-
municação institucionais, as no-
vas perspectivas criadas pelas
TVs universitárias e o mercado
publicitário para esses veículos.
Acatando sugestão do diretor de
comunicação da UFMG, João
Bosco Jardim, os participantes
decidiram realizar o próximo
simpósio em Belo Horizonte, em
setembro de 1999.

Simpósio
discute

comunicação
nas

universidades

Operário trabalha
nas obras da Facul-
dade de Odontologia:
prédio será concluído
em dois anos
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CONVERSORES
Dissertação: Estudo de conversores chaveados
com alto fator de potência na entrada e  tensão
constante  na saída
Autor: João Carlos Giacomin
Defesa: 25 de setembro, junto ao mestrado em
Engenharia Elétrica, da Escola de Engenharia
Banca: Porfírio Cabaleiro Cortizo (orientador),
Pedro Francisco Donoso Garcia (co-orientador),
Brás de Jesus Cardoso Filho e Paulo Fernando
Seixas, todos da UFMG, e Domingos Sávio Lyrio
Simonetti (Ufes)

ELETRODOS MODIFICADOS
Dissertação: Síntese de pirróis n-substituídos.
Estudo eletroquímico e preparação de eletrodos
modificados para fins eletrocatalíticos
Autor: Eduardo Geraldo Costa Carvalho
Defesa: 24 de setembro, junto ao mestrado em
Química, do Icex
Banca: Maria José Marques (orientadora), Ione
Maria Ferreira de Oliveira, Paulo Jorge Sanches
Barbeira e Ynara Marina Idemori, todos da UFMG

ZOOPLÂNCTON
Dissertação: Migração vertical diurna e teores
de lipídeos do zooplâncton do reservatório da
Pampulha (BH-MG) e do reservatório de Furnas
(Passos-MG)
Autora: Andréa Ribeiro Gonçalves da Costa
Defesa: 21 de agosto, junto ao mestrado em Eco-
logia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre
Banca: Ricardo Motta Pinto Coelho (orientador),
Alessandra Giani e José Rabelo de Freitas, to-
dos da UFMG

PRIVATIZAÇÃO
Dissertação: Cisão e privatização: impactos
sobre a qualidade de vida no trabalho de  uma
empresa de telefonia celular
Autor: Luiz Carlos Honório
Defesa: 25 de setembro, junto ao mestrado em
Administração, do Cepead/Face
Banca: Antônio Luiz Marques (orientador/UFMG),
Lúcio Flávio Renault de Moraes (UFMG) e
Sônia Maria Rodrigues Calado (UFPB)

CAREPA
Dissertação: Otimização da carepa destinada à de-
capagem mecânica em aços alto teor de carbono
Autor: Marcelo Francisco Rodrigues Nunes
Defesa: 21 de março de 1997, junto ao
mestrado em Engenharia Metalúrgica, da Escola
de Engenharia
Banca: Ronaldo Barbosa (orientador/UFMG),
Dagoberto Brandão Santos (UFMG), Francisco
José Martins Borato (CSBM) e João Garcia
Ramalho (CSBM)

Cepe
Os professores Ricardo Valério Fenati
e Geraldo Élvio Magalhães, ambos
da Fafich, foram eleitos representantes
dos coordenadores de colegiados de
cursos de graduação junto ao Con-
selho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Cepe). Os colegiados de pós-gra-
duação também têm novos represen-
tantes junto ao Cepe: são os professo-
res Jefferson Kamphorst Leal da Silva
(titular) e Nelcy Della Santina Mohallem
(suplente). As duas chapas foram
eleitas em setembro.

Será aberta nesta quinta, dia 15, no Centro Cultural, a exposição Ensino da arte
e novas tecnologias, que reúne fotos de Diamantina, Ouro Preto, Belo Horizonte
e São Paulo, esculturas, desenhos, grafites e imagens computadorizadas ilustradas
por pequenos textos.
Abertos ao público
até 1º de novembro,
os trabalhos são de
autoria de alunos do
Colégio Técnico
(Coltec) e das Fa-
culdades Integradas
de Guarulhos.
O Centro Cultural
está localizado à
avenida Santos
Dumont, 174.

Arte e tecnologia

Entrada de loja de
artesanato em Ouro Preto

Dança
O professor Evandro Passos está mi-
nistrando, às segundas e quartas no
Centro Cultural UFMG, um curso de
danças afro-brasileiras e brasileiras.
Os alunos aprendem noções de ritmo
e coordenação motora, além de con-
teúdo teórico sobre cultura afro-brasi-
leira e africana. Maiores informações
pelo telefone 483-1347.
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Intercâmbio
O prazo para inscrições ao Programa
de Cooperação Internacional (PCI) en-
cerra-se no dia 20 de  outubro e não
no dia 25 como  informou  o Boletim
em sua edição de  30 de setembro.

Espeleologia
Estão abertas as inscrições para o
V Curso de Introdução à Espeleologia,
que o IGC realiza de 9 a 13 de novem-
bro. Com 20 horas/aula, o curso vai
oferecer a iniciantes noções sobre car-
tografia, topografia, arqueologia, pa-
leontologia e fotografia em cavernas.
São oferecidas 40 vagas. Maiores infor-
mações no Cenex, campus Pampulha,
telefone: 499-5402.


