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CAMPOS
AMEAÇADOS
Em 30 anos, os campos rupestres, presentes
em Minas Gerais e na Bahia, poderão perder
60,5 mil quilômetros quadrados, ou 73% de
sua cobertura vegetal; até 2070, essa perda
poderá alcançar 82%, prejudicando cerca
de 50 milhões de pessoas que dependem
dos serviços ambientais desse ecossistema.
O alerta é feito por grupo de especialistas da
UFMG e de outras instituições de pesquisa
que publicaram recentemente artigo na revista Biodiversity and Conservation.
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Chamaecrista ochnacea (Fabaceae),
espécie de campos rupestres, na
Serra do Cipó (MG)

Livro discute implicações das
biotecnologias e importância
das regulações
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Opinião

SOLUÇÕES tecnológicas para o
problema das NOTÍCIAS FALSAS
Fabrício Benevenuto*

R

ecentemente, visitei o belíssimo Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro,
e tive a oportunidade de ver uma
exposição sobre Santos Dumont. Suas invenções não eram patenteadas e não visavam
à exploração comercial. O que ele fazia era
uma pesquisa associada à engenharia objetivando desenvolver uma tecnologia com
potencial de revolucionar nossa sociedade.
E isso realmente se concretizou. No entanto,
Santos Dumont viveu o suficiente para ver
o avião ser usado para fins menos nobres,
como nos combates na Primeira Guerra
Mundial. Deprimido pelos rumos tomados
pela aviação, ele se suicidou aos 59 anos.
As redes sociais talvez vivam hoje um
dilema semelhante ao de Santos Dumont.
A Primavera Árabe, movimento pró-democracia que levou o sonho libertário a vários
países no Oriente Médio, em 2011, teve as
redes sociais como o principal meio para o
fortalecimento de manifestações populares.
Porém, as eleições americanas de 2016 puseram em dúvida a crença de que essas mídias
vieram para concretizar o ideal libertário e a
democratização, já que se tornaram palco de
uma verdadeira guerra de informações em
períodos eleitorais.
Como as redes sociais são ambientes em
que as pessoas influenciam e são influenciadas, há muito espaço para que o marketing
político possa atuar de forma abusiva. O uso
de bots e a utilização excessiva de propagandas impulsionadas tornaram o debate sobre
as eleições americanas um verdadeiro caos.
Em artigo recente, pesquisadores mostraram
que um quinto das discussões sobre o pleito
dos EUA foi realizado no Twitter por bots. No
início deste ano, a justiça norte-americana
indiciou alguns grupos russos por terem impulsionado propagandas contendo notícias
falsas às vésperas das eleições.

O debate político relacionado às eleições
brasileiras de 2018 já começou, e é de se
esperar que a disputa no espaço on-line se
acentue nos próximos meses. Preocupado
com uma possível guerra de informações
aqui no Brasil, nosso grupo elaborou um
projeto de pesquisa que visa oferecer uma
contribuição social e não só resultados
a cadêmicos. Nosso esforço consiste em
trazer transparência para o espaço midiático
e identificar tentativas de manipulação de
opiniões por meio de bots ou disseminação
de notícias falsas. Criamos o projeto Eleições
sem fake (www.eleicoes-sem-fake.dcc.ufmg.
br) e desenvolvemos vários sistemas como
desdobramentos. Em particular, eu destaco
dois que abordam questões muito críticas
nas eleições de 2016, nos Estados Unidos.
O primeiro é um monitor de anúncios do
Facebook, que visa coletar e tornar pública
uma amostra das propagandas impulsionadas nessa plataforma. No Facebook, é
possível fazer uma publicidade e usar como
alvo um grupo demográfico muito específico
e até mesmo pessoas interessadas em um dos
candidatos à presidência. A lição que fica das
eleições dos EUA é que, sem transparência,
ninguém sabe i) quais propagandas foram
impulsionadas nessa plataforma e se elas
contêm notícias falsas ou difamatórias; ii)
quem fez as propagandas: os partidos ou
indivíduos não autorizados a realizar propaganda política em período eleitoral; iii) o
quanto custaram tais propagandas políticas.
Essa plataforma possibilita que o próprio
eleitor faça campanha política, sem qualquer
intermediação pela campanha oficial do
partido e sem contabilização, o que pode ser
usado para disseminar notícias falsas e operacionalizar uma nova forma de caixa dois.
Visando monitorar as propagandas políticas vistas por brasileiros no Facebook, desenvolvemos extensões para os navegadores

Chrome e Firefox. Essas extensões coletam
as propagandas vistas pelos usuários que
as instalam e as tornam públicas por meio
de uma máquina de busca. Nosso sistema
possibilita que qualquer um analise os anúncios coletados e encontre irregularidades em
campanhas políticas feitas via Facebook.
O segundo sistema que destaco identifica bots, entidades de inteligência artificial
que imitam o comportamento dos usuários
reais, existentes em grande número nas redes
sociais. Nosso sistema identifica se são bots
ou humanos os usuários que promovem
hashtags no Twitter. Isso ajuda a descobrir
se movimentos populares nas redes sociais
surgiram espontaneamente ou foram criados
artificialmente.
Nosso portal conta ainda com outros três
sistemas que oferecem informações valiosas
sobre os sites de notícias no Facebook e sobre os candidatos e seus interessados. Nosso
esforço consiste em apresentar soluções
tecnológicas que visam à transparência de
forma a tornar públicas e de fácil acesso as
atuações de campanhas políticas nas redes
sociais, ajudando, com isso, a reduzir o uso
abusivo desse espaço em tempos de eleições.
As redes sociais tiveram e continuam
tendo um papel transformador em nossa
sociedade. Elas vieram para potencializar
nossa capacidade de comunicação e são
veículos importantes para a disseminação
de ideias e notícias. Também podem ser
um ambiente democrático para discussões.
Com um esforço conjunto da imprensa, de
acadêmicos, das entidades governamentais
e dos usuários das redes sociais, as eleições
de 2018 podem ser realizadas sem fake.
*Professor do Departamento de Ciência da
Computação da UFMG. Coordenador do
projeto de pesquisa Eleições sem fake
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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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Ambiente laboratorial multiusuário promete impulsionar
pesquisa em ciência animal na Escola de Veterinária

Teresa Sanches

A

pesquisa em Ciência Animal desenvolvida na Escola de
Veterinária vai ganhar impulso com a criação do Multilab,
infraestrutura de sete laboratórios reunidos em 650 metros
quadrados que será compartilhada por usuários de várias áreas. O
espaço foi inaugurado no início deste mês, nas dependências do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária, no campus Pampulha.
Os laboratórios destinam-se às atividades de cultivo celular,
sorologia, bioquímica e hematologia, histopatologia, microscopia
especial, hibridização in situ e imuno-histoquímica. A estrutura
também conta com biotério, sala de purificação de água, lavagem
e estoque de vidraria. A área comum, dividida em bancadas, comporta até 15 pesquisadores ao mesmo tempo. Nelas, eles poderão
realizar os pré e pós-processos das amostras, antes e depois de
serem analisadas pelos laboratórios específicos.
Segundo o chefe do Departamento de Clínica e Cirurgia, Roberto Maurício Carvalho Guedes, o novo espaço de pesquisa deverá
ampliar a produtividade e provocar melhorias na qualidade dos
serviços e no atendimento aos pesquisadores. Como exemplo, ele
cita os procedimentos de rotina do Hospital Veterinário, que são
realizados no Laboratório de Patologia junto com as atividades de
pesquisa. Com a estrutura oferecida pelo Multilab, os trabalhos das
duas áreas poderão ser realizados separadamente.

Modelo de gestão
Roberto Guedes explica que o sistema de colaboração multiusuário é a base de atuação do Multilab e tem como inspiração o
modelo de gestão adotado pelo Laboratório de Apoio à Pesquisa
(Lapec), que funciona no primeiro andar da Escola. O uso do aparelho de Quimiluminescência, da Siemens, empregado em análises
hormonais no Lapec, é um exemplo de prática que será incorporada
pelo Multilab. Quando precisa recorrer ao equipamento, adquirido
em 2014 por meio do programa Pró-Equipamentos da Capes, um
coordenador de pesquisa encaminha a demanda, especifica quantas e quais análises são necessárias. Como o laboratório não tem
um técnico exclusivo para manusear o equipamento, a professora
Fabíola de Oliveira Paes Leme, que coordena o ambiente, oferece
treinamento ao pesquisador para que ele ganhe autonomia para
realizar as análises. O usuário também é responsável pelo próprio
kit de reagentes e deve colaborar com a compra de material de
consumo, de uso comum, para o laboratório.
Fabíola Paes Leme defende que toda a estrutura institucional
– espaço físico e equipamentos – seja franqueada aos usuários.
“Acredito que essa forma é a mais justa, desde que haja regras claras
de uso e cuidado com os equipamentos”, observa. E acrescenta:
“Trabalhar numa perspectiva multiuso exige equacionar tempo e
espaço. Estamos introduzindo uma proposta no estatuto, elaborado
com outros cinco professores, segundo a qual todos os usuários
devem contribuir para que o Multilab tenha um fundo de reserva
para manutenção. Acredito que será uma experiência nova não
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Residente Lucas Braga, no Laboratório de Apoio à Pesquisa, cujo
modelo de gestão vai inspirar funcionamento do Multilab

só para o Departamento de Clínica e Cirurgia, mas para toda a
Unidade”, completa.
Para o professor Roberto Guedes, as pesquisas que apresentavam demanda, mas que, por falta de espaço e estrutura, não eram
atendidas adequadamente, ganharão novo impulso. “São os casos
de estudos in vitro com células eucariotas que necessitam de cultivo
celular. Com o Multilab, o Laboratório de Cultivo Celular poderá
suprir a demanda de vários pesquisadores nessa área”, observa.

Ajustes aos cortes
O projeto de estruturação do Multilab, financiado pelo ProInfra da Empresa Brasileira de Inovação e Pesquisa (Finep), precisou
se ajustar aos cortes de recursos impostos às universidades nos
últimos anos. “Ainda assim, conseguimos a aprovação de R$ 3,1
milhões. Com boa gestão, compartilhamento de infraestrutura
e criatividade, contemplamos o Departamento e a Escola com
laboratórios como os de cultivo celular, hematologia, histopatologia, hibridização in situ, além da área de esterilização”, informa
Roberto Guedes.
Os desafios, segundo o pesquisador, não foram poucos. “Do
projeto inicial, praticamente todos os equipamentos tiveram de
ser cortados e até o sistema de climatização, fundamental para
funcionamento de alguns aparelhos, não foi contemplado. Mas
com o esforço conjunto da equipe de professores, da direção da
Escola de Veterinária, da Fundep e da Reitoria, adaptamos o projeto
e conseguimos conquistar mais esse espaço para a Universidade”,
conclui o professor Guedes.
[Matéria publicada no Portal UFMG, em 4/6/2018]
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FLORESTA no ASFALTO
Dissertação do ICB sugere transformar Mata da Izidora em reserva de desenvolvimento sustentável
Matheus Espíndola

A

sociedade urbana necessita manter
contato com a natureza, sob pena
de comprometer sua sensibilidade e
qualidade de vida. No entanto, a preservação
dos espaços florestais em reservas afastadas
das cidades não é a melhor solução para
essa demanda, na avaliação da engenheira
florestal Júlia Benfica Senra. “O Brasil tem-se
tornado um país cada vez mais urbano. Se as
áreas naturais forem todas distantes, vamos
acabar perdendo esse contato e estaremos
próximos de um colapso”, adverte.
Júlia Benfica empreendeu pesquisa sobre
a Mata da Izidora, maior fragmento florestal
desprotegido de Belo Horizonte, localizado
na divisa com o município de Santa Luzia. Por
ter sido povoada ao longo do último século
sem planejamento e gestão do espaço, a região tem hoje sua biodiversidade ameaçada.
Na dissertação Epitáfio: a floresta se despede
da cidade?, defendida em março, no IGC,
ela aborda aspectos ecológicos, sociais e
econômicos da Mata da Izidora.

Arquivo da pesquisadora

No local, há muitas propriedades privadas e ainda resiste, desde o século 19, o
quilombo Mangueiras. Até 2012, a região
detinha área verde com cerca de 10 mil quilômetros quadrados – maior do que a zona
compreendida pela Avenida do Contorno,
que delimitava a capital mineira na planta
de sua fundação. “Mas algumas propostas
de urbanização do terreno vêm ganhando

força. A partir de 2013, as ocupações urbanas Esperança, Rosa Leão e Vitória, por
exemplo, têm contribuído para modificar a
paisagem”, conta Júlia.
A recente discussão sobre a legalidade
dessas ocupações levou a Mata ao noticiário
local nos últimos anos. Entretanto, para a
pesquisadora, muitas questões que afetam a
natureza podem ser ali problematizadas. “A
colonização anárquica, que acabou prevalecendo em grande parte da cidade, gerou reflexos como picos de temperatura, enchentes
e transbordamentos de córregos”, enumera.
Júlia Benfica vê urgência na instauração de
uma política de conservação, mas entende
que não se pode deixar de lado os usos da
terra que já vigoram no local. “Áreas de
cultivo coexistem com construções sujeitas
à especulação imobiliária. É preciso tentar
equilibrar esses interesses”, afirma.

Bem comum
Ao longo de 12 meses, Júlia Benfica foi a
campo e, por meio de entrevistas semiestruturadas, coletou opiniões de pessoas atingidas direta ou indiretamente pelas questões
ambientais e econômicas da Mata da Izidora.
Foram ouvidos moradores do quilombo, das
ocupações urbanas e dos bairros do entorno,
proprietários de terrenos e representantes de
uma construtora, da Prefeitura e de organizações da sociedade civil.
“Investiguei o que essas pessoas entendiam como qualidade de vida e equilíbrio
ambiental e, com base
no Artigo 225 da Constituição Federal, que
dispõe sobre o direito de todos ao meio
ambiente equilibrado,
encontrei algumas convergências. A tudo isso,
associei minhas leituras
e vivências na região,
além da repercussão
midiática, para chegar
a um sentimento geral
sobre a Mata”, afirma.

Circundada por bairros adensados, a Mata da Izidora abriga as
ocupações Esperança, Rosa Leão e Vitória
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identificou como caminho viável a transformação da Mata da Izidora em uma Reserva
de Desenvolvimento Sustentável (RDS), que
pode ser gerida em âmbito municipal, estadual ou federal. “De acordo com os desejos
das pessoas, imaginei uma solução que reduzisse os impactos na fauna e flora, mas que
também respeitasse o atual uso da terra”,
explica a autora. A RDS possibilita usos múltiplos, envolvendo a natureza em atividades
de educação, pesquisa, lazer e esporte. Prevê
também limites no uso de recursos naturais,
com um plano de manejo elaborado. “Assim,
é possível plantar e criar gado sem prejuízo
à renovação da natureza”, afirma.
Júlia defende que uma transformação
desse porte seja abraçada em favor do bem
comum, ainda que tenda a gerar conflitos,
principalmente porque pode implicar perdas
econômicas para particulares. “O interesse
imobiliário e a gestão ambiental se impactam
mutuamente. Por isso, a empreitada seria
um desafio em qualquer nível e em qualquer
lugar do mundo”, afirma.
Mais do que um caso isolado, a situação
da Mata da Izidora, na avaliação da autora
do estudo, suscita questões comuns a outras
regiões da cidade. As áreas verdes situadas
nos bairros Planalto e Jardim América, por
exemplo, são atualmente objetos de semelhante conflito. “É importante jogar luz sobre
esses fatos. Se caminharmos só na direção
do adensamento dos bairros, ignorando
questões ambientais, não sei onde vamos
parar. Ainda há tempo de mudar a direção”,
alerta Júlia Benfica Senra.

Dissertação: Epitáfio: a floresta se
despede da cidade?
Autora: Júlia Benfica Senra
Orientador: Bernardo Machado Gontijo
Defesa: 6 de março de 2018, no
Programa de Pós-graduação em
Geografia

[Matéria publicada no Portal UFMG, em
5/6/2018]
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DIVERSIDADE em RISCO
Em artigo, grupo do ICB sustenta que campos rupestres devem ser preservados
em harmonia com mineração, estradas e ações de restauração
Itamar Rigueira Jr.

M

Geraldo Wilson Fernandes/UFMG

esmo após décadas de estudo, a taxa de descoberta de
novas espécies nos campos rupestres, ecossistema presente em Minas Gerais e na Bahia, ainda é muito alta. De
2005 a 2014, por exemplo, 12 plantas e quatro espécies de animais
foram descritas por ano, em média. Em uma década, foram 118
novas plantas de 27 famílias e 26 espécies de vertebrados, incluindo
sapos, lagartos, pássaros e um mamífero.
Esses são apenas alguns dados reveladores sobre a riqueza desse
ecossistema, que está seriamente ameaçado. Cálculos apoiados
em múltiplas variáveis, entre as quais se enquadram as mudanças
climáticas, estimam que, em 30 anos, os campos rupestres terão
perdido 60,5 mil quilômetros quadrados, ou 73% de sua cobertura,
e que, até 2070, essa perda deverá atingir 82%. A perspectiva é
de prejuízo significativo para cerca de 50 milhões de pessoas que
dependem dos serviços ambientais desse sistema.
“A destruição do ambiente está relacionada à falta de cuidados
que amenizem os efeitos da exploração de minérios e da construção
de estradas e à ausência de entendimento sobre as formas adequadas de restauração das áreas atingidas”, afirma o professor Geraldo
Wilson Fernandes, coordenador do Laboratório de Ecologia Evolutiva
e Biodiversidade (Leeb), do ICB. Alguns de seus pesquisadores, em
conjunto com cientistas de outras instituições, publicaram recentemente, na revista Biodiversity and Conservation, artigo sobre as
ameaças aos campos rupestres.
Geraldo Wilson Fernandes lembra que o governo de Minas tem
projetos para construir milhares de quilômetros de vias que passam
por cima de rios, nascentes e implicam a extração de materiais
para o leito das estradas. Segundo ele, o calcário usado na base
do asfalto se liga ao alumínio, comum naqueles solos. Essa combinação inativa a toxidez, ou seja, torna mais atrativo o solo, que é
rapidamente invadido por espécies exóticas, como capim meloso,
braquiária e leucenas.
“Essas espécies se reproduzem e vão eliminando as espécies
nativas, reduzindo a biodiversidade e tornando o ambiente propício
à seca e ao fogo”, explica Fernandes. “Ao mesmo tempo que o solo
‘melhora’, com o espalhamento do calcário pelo vento e pela água,
fica tóxico para as plantas nativas, que viveram milhares de anos
com escassez de nutrientes.”

IPCC
De acordo com Geraldo Wilson Fernandes, os estudos que
suportam o artigo utilizam modelos previstos no Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês). Ele lembra
que as variações de temperatura nos campos rupestres são muito
grandes – de 3º a 75º (na rocha). “Com o aquecimento global, a
tendência é que a fauna e a flora de altitudes mais baixas subam,
mas as espécies de ambientes mais altos e frios não terão para
onde fugir.”
Os pesquisadores recomendam que a população seja mais
informada sobre as ligações dos campos rupestres com a história
de Minas Gerais e sobre sua importância para o fornecimento
de água e alimentos. “É urgente estabelecer um pacto pelo uso
sustentável dos recursos, com formas mais racionais de minerar
e transportar o minério e com a restauração com espécies nati-
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Inseto da ordem dos Hemiptera (que abragem cigarrinhas e percevejos),
na Serra do Cipó (MG)

vas. A criação de leis específicas e o treinamento dos órgãos de
fiscalização para lidar com esse ambiente especial também são
medidas fundamentais”, completa Fernandes, anunciando que
foi iniciado movimento com mineradoras e a sociedade visando

Floresta de cabeça para baixo
Os campos rupestres, ecossistema do Cerrado, são caracterizados
por terrenos inférteis originados de solos ricos em quartzo, manganês, bauxita e ferro. Cresce ali uma flora “espetacular e única”,
segundo o professor Geraldo Wilson Fernandes. O ecossistema abriga
mais de seis mil espécies de plantas, cerca de metade das espécies
do Cerrado – em 0,8% da vegetação, está metade da diversidade.
A Serra do Espinhaço, sede da maior parte dos campos rupestres, estende-se, em Minas Gerais, de Ouro Branco a Olhos D’água
e atinge também a Chapada Diamantina, na Bahia. São cerca de
1.200 quilômetros de comprimento e entre 50 e 200 metros de largura, dependendo do trecho. A flora dos campos rupestres é muito
bem adaptada à sobrevida subterrânea – uma “floresta de cabeça
para baixo”, segundo Fernandes – e contém enorme variedade de
plantas carnívoras, que capturam insetos para compensar a falta de
nutrientes do solo. O ecossistema tem curiosidades como uma planta
com folhas subterrâneas que se alimenta de vermes causadores de
doenças e um quarto da diversidade global dos fungos responsáveis
pelas micorrizas, interações com plantas que ampliam suas raízes
para capturar o nutriente escasso.

Artigo: The deadly route to collapse and the uncertain fate of Brazilian
rupestrian grasslands. Disponível em: https://bit.ly/2HuzgRW
Autores: G. Wilson Fernandes, N.P.U. Barbosa, B. Alberton, A.
Barbieri, R. Dirzo, F. Goulart, T. J. Guerra, L. P. C. Morellato, R.
R. C. Solar
Publicação: Biodiversity and Conservation
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O LUGAR da INFÂNCIA
Evento da Faculdade de Letras promoverá reflexões sobre como
lidar com a criança no processo de ensino-aprendizagem
Isabella Lisboa*

E

Iana Dmytrenko/Unsplash

m 20 de novembro de 1989, a Assembleia Geral
das Nações Unidas adotou a Convenção sobre
os Direitos da Criança – Carta Magna para as
crianças do mundo, documento que visa à proteção
de crianças e adolescentes de todo o mundo. No ano
seguinte, o documento foi oficializado como lei internacional e é o instrumento de direitos humanos mais
aceito na história universal, sendo ratificado por 196
países. A Convenção define a criança como “todo ser
humano com menos de dezoito anos, exceto se a lei
nacional confere a maioridade mais cedo”, que tem
direito à garantia do estabelecimento de instituições,
instalações e serviços de assistência.

O sentido de “infância” será amplamente discutido
na 13ª Semana de Eventos da Faculdade de Letras
(SEvFale) 2018 – Pensar a infância: linguagem e imaginário, que ocorre nos dias 12, 13 e 14 de junho, na
Faculdade de Letras (Fale). De acordo com a professora
Sara Rojo, coordenadora da Câmara de Pesquisa da Literatura produzida para crianças é um dos pontos de reflexão da SEvFale
Faculdade e do evento, o tema surgiu da reflexão de
pesquisadores acerca do processo de ensino e aprendizagem – desde o modo como o professor ensina
ficado “criança” pela Fundação das Nações Unidas para a Infância
uma criança em sala de aula, influenciando o gosto pelos estudos,
(Unicef): “Essa terminologia de jovem adulto, utilizada atualmente,
passando pelo tipo de literatura produzida para cada idade, aprodemonstra a carga desse momento transitório pela qual o estudante
ximando-as do universo artístico, até teorizações sobre como esses
universitário está passando. Ele ainda é um jovem, mas legalmente
e outros elementos influenciarão no processo de aprendizagem.
responde como adulto”, ressalta.

Não é estática

Rojo afirma que a infância não é um objeto estático, pois, ao
longo da história, ela ocupa posições, valores, funções e papéis que
variam geográfica e historicamente: “Não temos, apenas, o lugar
que essa criança ocupa em uma determinada cultura, mas como
‘o outro’, ou seja, como o adulto olha para ela, inclusive nós, professores e pesquisadores, e até mesmo como a literatura dirigida a
ela é criada e ensinada. Há uma questão do lugar e do olhar, que
me parece fundamental discutir, dentro desse processo de ensino
e aprendizagem“, afirma.
A pesquisadora destaca, ainda, a instabilidade das relações tecidas entre a infância e o mundo ao seu redor, como a cultura dos
pais, dos avós, a aquisição da linguagem e da forma dos movimentos, o desenvolvimento das aptidões, a conformação dos gostos e
o engendramento de uma personalidade que, nesse momento de
transição, pode gerar situações extremas: “Vivemos uma situação
complexa no país, e isso afeta diretamente nosso convívio dentro
da universidade. E quando falamos de criança, não falamos só de
meninas e meninos pequenos, mas do adolescente e do estudante
universitário, que está dentro de nossa universidade vivendo o processo de transição e aquisição de conhecimento. Pensar nesse tema
é, também, pensar nessa situação extrema que estamos vivendo”.
Gladys de Sousa, professora da área de ensino e aprendizagem
de línguas da Faculdade de Letras e coordenadora de um dos
simpósios do evento, salienta a importância do emprego do signi-
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Três áreas
Realizada a cada dois anos, a Semana de Eventos da Faculdade de Letras (SEvFale) ocorria tradicionalmente em configuração
local e regional, com o objetivo de dar visibilidade aos trabalhos
da Faculdade, envolvendo professores, alunos de graduação e de
pós-graduação. Para a edição de 2018, o modelo escolhido para
o evento é o de simpósios independentes para as áreas de Estudos Linguísticos, Ensino e Estudos Literários. “Dividimos o evento
nesses três simpósios para alcançar todas as frentes com as quais
trabalhamos na Faculdade de Letras, inclusive por meio de apresentações de pôsteres produzidos por estudantes de graduação”,
afirma Sara Rojo.
O tema da inclusão, com a perspectiva do ensino para surdos,
o português como língua adicional/estrangeira e a formação do
profissional de Letras também serão abordados. “A Fale forma o
profissional que vai lidar com essa criança em sala de aula. Para
também trabalhar essa questão, teremos a presença de estudantes
do nosso programa de pós-graduação, o ProfLetras – Programa de
Mestrado Profissional em Letras. Eles vão trazer as suas colaborações
e percepções de como é abordar essas questões na prática”, reitera
Gladys de Sousa.
Todas as informações sobre a 13ª edição da SEvFale estão disponíveis no site www.letras.ufmg.br/sevfale/.
*Jornalista do Setor de Comunicação da Faculdade de Letras
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Acontece

eleições no cepe
O Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (Cepe) promove eleição, no dia
6 de julho, para preencher uma vaga na
Câmara de Graduação e duas na Câmara
de Pesquisa (Humanidades e Ciências da
Natureza). Os mandatos são de três anos.
As candidaturas, abertas a todos os
docentes da Universidade, devem ser registradas de 11 a 15 de junho, na secretaria
da Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC), no prédio da Biblioteca Central
(acesso pela entrada lateral).
Os eleitores para a Câmara de Graduação são os coordenadores dos colegiados
de curso; para a Câmara de Pesquisa, votam
os líderes de grupos de pesquisa. Haverá
postos de votação nos campi Pampulha e
Saúde, na Faculdade de Direito e em Montes Claros. Dúvidas podem ser sanadas pelo
telefone 3409-4587.

arte concreta
O c a m p u s Pa m pulha vai abrigar, de
26 a 29 deste mês, o
seminário internacional
Arte concreta e vertentes construtivas: teoria,
crítica e história da arte
técnica. A iniciativa resulta do projeto Arte
Concreta no Brasil e na
Argentina, desenvolvido
em parceria com a Getty
Foundation e coordenado pelo professor Luiz
Souza, da Escola de Belas Artes.
Promovido pelo La- Vermelho/vermelho, de Aluísio Carvão (óleo sobre Eucatex, 1959).
boratório de Ciência da Coleção particular (RJ)
Conservação (Lacicor),
da UFMG, pela A
 ssociação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) e pela Getty Foundation, o seminário terá como foco a arte concreta, neoconcreta e as diversas vertentes
construtivas na América Latina, consideradas produção singular no contexto da arte
moderna. Segundo os organizadores, o objetivo é “possibilitar a abertura de um olhar
transdisciplinar sobre a arte, os artistas, as obras e o sistema de arte, bem como a relação
entre arte e política no período pós-Segunda Guerra”.
Outras informações estão disponíveis nos sites do evento (http://lacicor.eba.ufmg.br/
concreteart/) e da Fundep (https://bit.ly/2JtD6zZ).

sentidos do nascer
O projeto de extensão da UFMG Sentidos do nascer (www.sentidosdonascer.
org/) foi um dos 15 premiados pelo Ministério da Saúde em edital do Laboratório
de Inovações em Educação na Saúde, na
categoria Integração ensino–serviço–comunidade. “Trata-se do reconhecimento do
potencial dessa intervenção para mudança
de cultura e de práticas relacionadas ao
nascer no Brasil. O prêmio não implica
novo financiamento, como o que conseguimos em 2016 com o InovaSus, mas atesta
o caráter inovador da iniciativa e sua capacidade de ser replicada em outras regiões”,
explica o professor Bernardo Jefferson de
Oliveira, da Faculdade de Educação.
Segundo Jefferson, que coordena a
iniciativa, o projeto visa contribuir para a
mudança da percepção sobre o parto e o
nascimento, com formação e mobilização
social amparadas nos direitos da mulher e
da criança e em boas práticas destinadas
à conscientização sobre a cesariana desnecessária e a prematuridade iatrogênica
(situação em que o parto ocorre sem que
o bebê esteja suficientemente maduro).
A iniciativa receberá, em cerimônia
pública, o certificado de reconhecimento
do Ministério da Saúde e da Organização
Pan-Americana de Saúde (Opas). Seus
resultados serão sistematizados e publicados na série técnica NavegadorSUS.

Boletim UFMG

obras originais
A Editora UFMG abriu edital para seleção de originais para publicação. Os trabalhos acadêmicos, que devem ser inscritos até 17 de setembro, podem ser de todas as áreas – autoria
individual, coautoria ou coletânea de textos organizados. É imprescindível que as propostas
sejam inéditas e já estejam adequadas para o formato livro.
O cadastro deve ser feito presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das
13h às 17h, na sala 408, bloco 3, do Centro de Atividades Didáticas de Ciências Humanas
(CAD 2), ou pelos Correios.
Informações detalhadas constam do edital: https://bit.ly/2LpikPm/.

ciência contra a desigualdade
Os interessados em apresentar trabalhos na sexta edição da Feira Brasileira de Colégios
de Aplicação e Escolas Técnicas (Febrat), que será realizada de 22 a 24 de outubro, devem
submeter seus projetos à análise da comissão organizadora até 13 de julho. A Febrat, realizada
pelo Centro Pedagógico da UFMG e pelo Instituto Brasileiro de Cultura Científica (IBCC), busca
socializar a produção do conhecimento gerado nas instituições educacionais de todo o país.
O tema deste ano é Ciência para a redução da desigualdade, em consonância com a
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) de 2018, promovida nacionalmente pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados na educação básica e profissional dos colégios de aplicação vinculados às instituições públicas ou privadas de ensino
superior e nas escolas técnicas públicas e privadas brasileiras. Estudantes das redes de ensino
municipal, estadual e particular também podem participar da feira como visitantes ou expositores. Outras informações estão disponíveis no site do Museu Itinerante do CP (http://
museu.cp.ufmg.br/) e podem também ser solicitadas pelo e-mail feirafebrat@gmail.com e
pelo telefone (31) 3409-5179.
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PROMESSAS e AMEAÇAS

Coletânea interdisciplinar organizada na UFMG aborda implicações das
biotecnologias em diversas áreas e a importância de sua regulação
Itamar Rigueira Jr.

A questão da regulamentação dessas
novas possibilidades foi o tema de colóquio
promovido há alguns anos pelo Núcleo de
Estudos do Pensamento Contemporâneo
(NEPC) e pelo Ieat, o Instituto de Estudos
Avançados Transdisciplinares. O colóquio resultou no livro Biotecnologias e regulações:
desafios contemporâneos (Editora UFMG),
que reúne os pesquisadores que protagonizaram o evento em coletânea interdisciplinar. Os 15 capítulos do volume contêm
reflexões de filósofos, juristas, antropólogos,
médicos e outros cientistas da UFMG e de
outras instituições, algumas estrangeiras.

EXPEDIENTE

“Tratamos as tecnociências como matéria das humanidades, em aliança com as
engenharias e as biociências”, afirma o professor Ivan Domingues, do Departamento de
Filosofia da UFMG, coordenador do NEPC e
organizador do livro. Na apresentação do
volume, ele explica que a abordagem abrange a questão da natureza e dos poderes
do conhecimento tecnológico – com foco
nas interfaces de tecnologia, engenharia e
ciências, consideradas com base no modelo homem máquina; o impacto das novas
biotecnologias e seu potencial de dilatar
as fronteiras do humano, positivo para uns
e ameaçador para outros; as implicações
éticas das biotecnologias, com ênfase nas
controvérsias que acompanham projetos de
melhoria da espécie humana.
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No capítulo que ele próprio
assina, Domingues expõe as
visões instrumental, metafísica, sistêmica e sociocultural da
tecnologia para tratar do seu
impacto sobre a questão antropológica. Ele problematiza
as noções de natureza humana
e condição humana difundidas
pela tradição judaico-cristã e pela
história da filosofia, geradoras
dos diferentes humanismos.
Segundo o professor, hoje predominam “pós-humanismos e
Modificações genéticas como as que geram os super-ratos
trans-humanismos patrocinados têm impactos antropológicos
pelas biotecnologias, suscitando
as controvérsias que dividem
profundamente a cena filosófico-cultural
magistrados, em contraposição às posições
contemporânea”.
conservadoras das instituições religiosas.

PSteven Mason/UCSD

H

á pouco mais de dez anos, pesquisadores de uma universidade
americana apresentaram ao mundo
um rato geneticamente melhorado, maratonista, mais longevo que os seus congêneres
e imune a vários tipos de câncer. O “Supermouse” era apenas um dos sinais de uma
revolução determinada pelas biotecnologias
– baseadas, sobretudo, na recombinação
de código genético – e com implicações
antropológicas importantes nos campos da
ética, da política e da justiça.

Autoritarismo disfarçado
Visões da relação entre máquina e organismo, a noção de programa aplicada ao vivo,
a ética da neurociência, autorregulação, regulação e liberalismo político, cenários regulatórios em nanoalimentos e biocombustíveis e o
melhoramento cognitivo farmacológico são
alguns dos temas que mobilizaram os autores
em Biotecnologias e regulações.
No capítulo Individuação e controle, o
professor aposentado da Unicamp Laymert
Garcia dos Santos aborda a sociedade de
controle, que, segundo Deleuze, disfarça o
totalitarismo com a roupagem da globalização. De acordo com o autor, trata-se do
controle do processo de individuação, nas
frentes filosófica, econômica e política. Maya
Mitre, cientista política formada na UFMG,
discute, em outro texto, o uso da ciência
em processos legais, por meio da análise de
ações recentes sobre células-tronco embrionárias e sobre aborto de anencéfalos. A autora esmiúça o papel da ciência, amparada em
sua credibilidade, no apoio às decisões dos

A professora Telma Birchal, do Departamento de Filosofia da UFMG, analisa as
consequências dos avanços tecnológicos
sobre a questão da reprodução humana.
Ela trata especificamente do anonimato
garantido por lei aos doadores de gametas
nos processos de reprodução assistida. “O
problema dessa legislação”, diz a autora,
“é que ela cria direitos diferentes, já que,
por exemplo, os filhos adotados têm acesso
à identidade de seus pais biológicos. Isso
não é justo com a pessoa gerada de forma
assistida, que pode conhecer a identidade
genética de seu pai ou mãe biológicos, o
genoma do doador, mas tem negado o
acesso à identidade civil dessa pessoa, ou
seja, o direito de saber quem ela é”.

Livro: Biotecnologias e regulações: desafios
contemporâneos
Organizador: Ivan Domingues
Editora UFMG
382 páginas / R$ 59 (preço de capa)
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