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OCUPAÇÃO  
COMPARTILHADA

Dotado de modernos recursos tecnológicos e caracterizado por uma concepção  
de ocupação compartilhada de espaços acadêmicos, o Centro de Atividades Didáticas (CAD)  
de Ciências Naturais começará a atender alunos já no início do primeiro semestre letivo de 2011. Seus três 
auditórios e 42 salas de aula não estão vinculados a nenhuma unidade acadêmica e poderão ser utilizados por 
qualquer curso. O gerenciamento do uso do espaço será feito por meio de software especializado. 
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Com obras na reta final, CAD de Ciências Naturais  
poderá receber 1,4 mil alunos a partir de março
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Opinião

Esta página é reservada a manifestações da comunidade universitária, através de artigos ou cartas. Para ser publicado, o texto deverá versar sobre 
assunto que envolva a Universidade e a comunidade, mas de enfoque não particularizado. Deverá ter de 5.000 a 5.500 caracteres (com espaços) ou de 
57 a 64 linhas de 70 toques e indicar o nome completo do autor, telefone ou correio eletrônico de contato. A publicação de réplicas ou tréplicas ficará 
a critério da redação. São de responsabilidade exclusiva de seus autores as opiniões expressas nos textos. Na falta destes, o BOLETIM encomenda textos 
ou reproduz artigos que possam estimular o debate sobre a universidade e a educação brasileira. 

A ordem civil é fundamentalmente uma 
ordem de batalha.

                                 (Foucault)

De acordo com a educadora Helena 
Antipoff, quando tudo estiver um caos a 
escola ainda será a solução. Será mesmo? 
A escola é o antídoto para a barbárie? O 
Emplasto Brás Cubas para a resolução de 
todos os males que afligem a humanidade?  
Mas o que dizer da violência que assola 
as escolas de forma tão assombrosa? Pro-
fessores agredidos verbal e fisicamente. 
A educação como prática e exercício da 
violência. É o que se verificou no recente 
episódio da morte do professor de educa-
ção física Kássio Vinicius Castro Gomes, 
assassinado a facadas por um aluno, 
Amilton Loyola Cayres – morte matada, 
como nos diria Guimarães Rosa –, em um 
dos corredores de prestigiosa instituição de 
ensino superior de Belo Horizonte.

No ensaio Educação após Auschwitz, o 
filósofo alemão Adorno afirma: qualquer 
debate acerca de metas educacionais ca-
rece de significado e importância frente a 
essa meta. Que Auschwitz não se repita. 
Ela foi a barbárie contra a qual se dirige 
toda a educação. Fala-se de ameaça de 
regressão à barbárie. Contudo, essa regres-
são já se faz presente em nossa sociedade, 
particularmente nas escolas. 

Amiúde como barbárie didático-institu-
cional, haja vista a educação precária e a 
formação “mais ou menos” oferecida pelas 
instituições de ensino, sem falar do nível 
cultural e do grau de alienação política e 
social de alguns alunos e professores. Ver-
dadeiros porta-estandartes da cultura de 
massa e do pensamento lobotomizado. 

Além disso, percebe-se o aumento 
vertiginoso da violência física, praticada 
indiscriminadamente nas escolas, dos 
alunos para com os professores e entre os 
próprios alunos. Um magistericídio que 
ameaça se alastrar pelas diversas redes de 
ensino do país. A escola como protótipo, 

Aluno CONTRA professor
Alexandre Flores Alkimim*

em miniatura, de Auschwitz. Embora o 
incipiente “holocausto educacional” ocorra 
sem planejamento e sem câmaras de gás. 
Realizado a esmo e indistintamente.

O fenômeno da violência nas escolas 
não é algo novo, ocorre desde sempre. 
A violência simbólica e física do bullying 
e da palmatória é um exemplo disso. 
As instituições de ensino, grosso modo, 
exerceram a precípua função: formatar 
sujeitos. Criar indivíduos dóceis e disci-
plinados. É o que se observou em toda 
a trajetória educacional nos últimos 200 
anos. Mestres com atribuições específicas 
de vigiar e punir. Professores que exerciam 
o controle sobre os indivíduos. Para tanto, 
usavam de expedientes de violência física 
e mental contra os estudantes: agressões, 
castigos e humilhações.

A lógica agora se inverteu radicalmen-
te. Os alunos é que produzem boa parte 
da violência desencadeada nas escolas. 
Não obstante a violência político-estatal 
cometida contra esses jovens e seus pro-
fessores, marginalizados pelos sistemas 
públicos de ensino. Há pouco investimento 
em educação e muito populismo educa-
cional. Como decorrência, sacraliza-se um 
discurso pedagógico paternalista que em 
nada contribui para o enfrentamento da 
grave crise educacional. Jovens espancam 
outros jovens. Alunos-bombas explodem 
automóveis de diretores em pátios de 
escolas. Professores são ameaçados de 
morte. E nada se faz. O aluno é a grande 
vítima do sistema.

Educadores e pedagogos insistem nesse 
discurso: a violência como produto da de-
sigualdade socioeconômica. Em parte eles 
têm razão, apesar de ser um discurso um 
tanto simplista e reducionista diante da 
complexidade dos fenômenos culturais e 
representacionais de nossa sociedade.

Talvez seja hora de indagar sobre os 
efeitos perniciosos de uma cultura mate-
rialista que valoriza em demasia o lucro 
e o capital, tendo os shopping centers 
como catedrais dos novos tempos, como 

afirma o saudoso escritor português José 
Saramago. Vivemos em uma sociedade 
que valoriza o produto e a mercadoria, 
formada por indivíduos pasteurizados e 
reificados, a sociedade do espetáculo, do 
circo e do McDonald’s. Homens podem ser 
descartados, via de regra, como peças in-
dustriais defeituosas, a qualquer momento 
e a qualquer hora, vistos como entraves ao 
desenvolvimento da sociedade industrial 
de consumo. Enfim, padecemos de uma 
doença burguesa, longe de qualquer pos-
sibilidade de cura.

Por outro lado, vive-se a cultura da 
impunidade, em uma sociedade marcada 
pela violência e pela permissividade. Como 
nos alerta Freud, no livro Civilização e seus 
descontentes, o sujeito civilizado enfrenta 
um dilema, pois está dividido entre a busca 
individual de autogratificação e a necessi-
dade de se submeter às normas e às regras 
estabelecidas socialmente. 

Dessa contradição surgem os compor-
tamentos hostis e antissociais derivados 
de uma energia de vida em contraposição 
ao instinto de morte. Sem um mínimo 
equilíbrio entre Eros e Tanatos, corre-se 
o risco do indivíduo aniquilar a si e aos 
outros, imerso em um prazer desmedido, 
de autorrealização absoluta e sem limites. 
Daí a necessidade de se estabelecerem 
mecanismos psíquicos e sociais de censura 
e de repressão. Não devemos confundi-
los, evidentemente, com censura política 
e cerceamento da liberdade de expressão, 
muito menos com repressão totalitária e 
fundamentalista. Situação esta que geraria 
massacres terríveis, como o da escola Co-
lombine, nos Estados Unidos, fruto de uma 
sociedade excessivamente repressora, nos 
moldes de um capitalismo puritano.

Em suma, vivemos um conflito pedagó-
gico de trágicas consequências.

*Pedagogo, técnico em Assuntos Educa-
cionais da Pró-reitoria de Graduação da 
UFMG
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Nenhum país do mundo conseguiu romper a barreira do subdesenvolvimento sem 
contar com mão de obra qualificada, formada, em boa parte, na pós-graduação. 
Se depender do crescimento ostentado pela pós-graduação brasileira e da UFMG na 

última década, o país tem boas possibilidades de dar um passo decisivo para se consolidar 
como potência no cenário internacional.

É o que indica balanço que consta do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação, 
divulgado pelo governo federal no final de 2010, e cuja tendência é corroborada na UFMG 
por dados fornecidos pela Pró-reitoria de Pós-graduação. Em âmbito nacional, o número de 
mestres e doutores passou de 26 mil para cerca de 53 mil entre 2000 e 2010, crescimento 
superior a 100%, segundo informações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes). 

Já na UFMG, no período de 2000 a 2009, o número de alunos que concluíram a pós-
graduação aumentou 76%, pulando de 962, em 2000, para 1.694, em 2009. Em relação ao 
mestrado, a expansão do número de alunos e cursos foi de 21% e a de dissertações, 60%.  No 
doutorado, o crescimento foi ainda mais acentuado: 76% no número de cursos, 116% de alunos 
e 132% de teses defendidas. 

Competição e recursos
Para o pró-reitor Ricardo Santiago Gomez, a expansão é explicada por vários fatores. 

“Temos hoje processos seletivos mais competitivos para contratação de professores e de 
seleção de alunos de pós-gradução, o que resulta em pessoal mais qualificado. Alem disso, 
nos últimos anos, houve mais investimentos em pesquisa e financiamento por parte de 
agências de fomento, como Capes, CNPq e Fapemig”, afirma. 

Segundo o professor, o crescimento mais acelerado do doutorado em relação ao mestrado 
é natural. “Em instituições consolidadas como a UFMG, a infraestrutura de pesquisa é melhor, o 
que favorece o desenvolvimento de teses, trabalhos acadêmicos mais elaborados”, analisa.

Catorze dos dezessete cursos de 
graduação da UFMG avaliados no 
Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes (Enade) de 2009 estão 
entre os 10 melhores do país em suas  
respectivas áreas, segundo avaliação di-
vulgada pelo Ministério da Educação em 
janeiro. O curso de Estatística e a habili-
tação em Publicidade e Propaganda do  
Curso de Comunicação obtiveram ainda 
os melhores resultados para suas áreas 
no Conceito Preliminar do Curso (CPC). 
Turismo e Biblioteconomia estão entre os 
três mais bem avaliados em suas áreas. 
Três cursos – Administração, em Montes 
Claros, Arquivologia e Design – não obti-
veram conceitos por serem recentes e não 
possuírem alunos concluintes.

“De uma maneira geral é um resultado 
muito positivo, pois reflete o desempenho 

Crescimento EXPONENCIAL
Número de titulados na pós-graduação da UFMG  
aumentou 76% na última década 

Fred Lamêgo

A expectativa é que a pós-graduação 
mantenha a tendência de crescimento nos 
próximos anos, o que é sinalizado, por exem-
plo, pelo Plano Nacional de Pós-graduação 
formulado recentemente pela Capes. “Não 
podemos descuidar, porque o nosso índice de 
mestres e doutores está abaixo do dos Esta-
dos Unidos, Coreia do Sul e de outros países 
desenvolvidos”, lembra Santiago Gomez.

Ano Número de cursos
Mestrado Doutorado Total

2000 55 34 89

2009 67 60 127

Cresci-
mento 21% 76% 70%

Ano Número de titulados
Mestrado Doutorado Total

2000 755 207 962

2009 1.213 481 1.694

Cresci-
mento 60% 132% 76%

Conceito em ALTA
dos nossos alunos, a qualificação de nosso corpo docente, o projeto pedagógico e a infraes-
trutura da Universidade”, analisa o professor Paulo Modenesi, diretor-adjunto de Avaliação 
Institucional da UFMG. Ainda de acordo com a avaliação, todas as quatro habilitações do 
curso de Comunicação Social da UFMG encontram-se entre as 10 melhores do país na 
área, entre 623 cursos avaliados pelo CPC. Publicidade e Propaganda aparece em primeiro 
lugar, com CPC 4,61, seguida de Relações Públicas (CPC 4,57) e Radialismo (CPC 4,43); a 
habilitação em Jornalismo aparece em sexto lugar no índice, com 4,06.

O índice
O Conceito Preliminar do Curso (CPC) é usado para dimensionar o desempenho dos 

cursos de graduação no país. Ele se baseia nos valores do Enade, que mede o desempenho 
dos estudantes concluintes, e do Indicador de Diferença de Desempenho (IDD), que estima 
o quanto o curso agrega na formação do aluno. Além desses dois índices, que representam 
60% da composição do CPC, o conceito também leva em consideração a percepção dos 
estudantes sobre aspectos relacionados à qualificação do corpo docente, infraestrutura e 
projeto pedagógico da instituição.

O CPC também se reflete em outro indicador mais abrangente – o Índice Geral de Cursos 
(IGC) –, que avalia os cursos de graduação e pós-graduação, a qualidade do corpo docente, a 
infraestrutura e o programa pedagógico. Recentemente, a UFMG foi uma das 25 instituições 
de ensino superior brasileiras com nota máxima (5), entre as 1.695 avaliadas.
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A prática da remoção de populações 
pobres ocorre no espaço urbano da 
capital mineira desde sua fundação, 

em 1897. A partir dos anos 1990, uma nova 
variável – a participação popular – vem 
sendo incorporada, como componente 
que supostamente tornaria mais democrá-
tico o processo de desocupação de vilas e 
favelas. Em dissertação defendida junto ao 
Programa de Pós-graduação em Geografia 
do Instituto de Geociências (IGC), a soció-
loga Erika Lopes afirma que não há como 
comprovar relação direta entre a participa-
ção das famílias nas etapas do projeto de 
remoção e uma maior apropriação do novo 
espaço de moradia. 

Segundo a pesquisadora, se a expulsão 
dos pobres para a periferia de Belo Hori-
zonte deixou de ter o cunho de limpeza 
social respaldada por ações policiais, as 
remoções em vilas e favelas continuam a ser 
feitas e caracterizam o que ela chama de 
“desfavelamento de novo tipo”, ou seja, a 
desocupação de parcelas do espaço urbano, 
tornando-os mais atraentes para o mercado 
imobiliário. Essa prática se caracteriza como 
de “novo tipo” porque traz consigo o com-
ponente da participação orientada como 
ingrediente na gestão das cidades. “Isso re-
força a lógica do espaço instrumentalizado 
e da cidade como mercadoria, que atende 
a uma parte da população que vai usufruir 
da nova configuração local”, analisa.

Assim, a retórica da urbanização plane-
jada e participativa – institucionalizada em 
esferas como fóruns, conselhos e audiências 
públicas – “tem sido a base de um discur-
so hegemônico em que se apregoa que o 
fato de garantir espaços de discussão que 
incluam a população-alvo de processos de 
remoção, por si, garante o exercício pleno 
da democracia”, detalha a socióloga. Para 
a pesquisadora, nesses processos há pelo 
menos duas questões preocupantes: a 
pouca atenção dada aos impactos sociais, 
econômicos e emocionais sobre as popu-
lações removidas e o uso da participação 
comunitária como elemento legitimador 
desse tipo de intervenção urbana.

Linha Verde
Na dissertação orientada pelo professor 

Geraldo Magela Costa, do IGC, Erika optou 
por estudar o projeto de intervenção viária 
Linha Verde, que removeu e reassentou, 

Um JEITO sutil de REMOVER
Participação popular legitima retirada de famílias pobres de áreas que 
interessam ao mercado imobiliário, conclui dissertação

Ana Rita Araújo

no prazo de dois anos, mais de 900 famílias, totalizando mais de duas mil pessoas. Na 
pesquisa, a socióloga tentou perceber se a participação de um indivíduo nas etapas de 
um projeto de remoção fazia com que ele se adaptasse mais facilmente às mudanças 
advindas do novo espaço de moradia, apropriando-se dele a ponto de não se mudar 
desse local rapidamente. “Essa questão advém do fato de que, atualmente, uma variável 
avançada em sua essência, mas destituída de alguns sentidos na prática, vem se fazendo 
necessária como condição democrática para a execução de projetos de intervenção urbana: 
a participação popular”, justifica a pesquisadora.

No caso da Linha Verde, o Plano de Remoção e Reassentamento (PRR) deveria ter sido re-
sultado de um consenso construído com os moradores das vilas. “No entanto, esse suposto 
desejo de exercício democrático por parte do poder público não conseguiu ser efetivado”, 
informa a socióloga, ao afirmar que a relação entre participação e maior apropriação da 
nova moradia não se confirmou. Tanto que 24% das famílias, em menos de dois anos de 
reassentamento, não moram mais nas casas que, em tese, elas escolheram. 

Erika Lopes destaca que em grandes projetos de intervenção viária a população afe-
tada não é chamada para discutir sobre a real necessidade da obra, mas apenas para 
legitimar o processo. “Assim, não ocorre uma construção coletiva em que sejam postas 
as discordâncias e divergências em relação à necessidade da obra. A participação dos 
moradores das vilas se reduziu a reuniões informativas e orientadas para um processo 
em pleno andamento”, analisa.

Entre os motivos da baixa fixação na nova moradia, Erika Lopes supõe estar a quebra 
de vínculos familiares, aumento de gastos financeiros e relação das pessoas com a casa 
e com a vila de onde vieram. Segundo a socióloga, que é analista técnica da Companhia 
Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel), as vilas representaram o local onde essas pessoas 
puderam desfrutar de maior sensação de pertencimento no espaço urbano. “Já o espaço 
da casa revela o seu valor de uso e não simplesmente o de troca, como pensam alguns 
planejadores. Envolve noções ligadas ao subjetivo, ao emocional, adquirindo centralidade, 
pois tem funções importantes devido a sua localização, facilidade de acesso e meios de 
subsistência”, acrescenta.

Segundo Érika, é preciso entender esse ponto de vista dos moradores para compre-
ender a resistência em deixar um local com inúmeras situações de precariedades. Em sua 
opinião, o poder público, que continua planejando esse tipo de intervenção, impõe um 
padrão de morar, em geral verticalizado, que é um típico valor de classe média. 

Erika Lopes: participação comunitária legitima lógica da cidade como mercadoria

Chris Okamoto
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No primeiro semestre letivo de 2011, 
cerca de 1,4 mil alunos começarão 
a utilizar as instalações do Centro 

de Atividades Didáticas (CAD) de Ciências 
Naturais, no campus Pampulha, recém-
construído com financiamento do Programa 
de Apoio aos Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (Reu-
ni). Além de utilizar recursos e conceitos 
inovadores, o prédio de quatro andares 
também inaugura uma forma diferente de 
gerir ambientes na UFMG.

“Trata-se de uma nova cultura de espaço 
compartilhado”, afirma Magda Auxiliadora 
Bastos, diretora administrativa dos CADs, 
ao destacar que as salas de aula e audi-
tórios não estão vinculados a nenhuma 
unidade acadêmica em particular e podem 
ser utilizadas para atividades de qualquer 
curso. O gerenciamento do uso do espaço 
será feito por meio de software específico 
desenvolvido pelo setor de informática da 
Faculdade de Medicina e administrado na 
Pró-reitoria de Graduação. 

“A Medicina já usa sistema parecido”, jus-
tifica Magda. Segundo ela, cada professor da 
Universidade terá acesso, pelo MinhaUFMG, 

SEM FRONTEIRAS
CAD de Ciências Naturais inaugura cultura de ocupação  
compartilhada de ambientes acadêmicos

Ana Rita Araújo

a um tutorial com informações sobre as salas disponíveis e os recursos que cada uma oferece. 
“Com isso, ele agenda o tipo de atividade que pretende realizar, fornece dados como turno, 
horário e duração, e aguarda nossa confirmação”, explica a diretora administrativa. 

Segundo ela, os critérios de prioridade e outras orientações para uso das 42 salas e três 
auditórios serão definidos em regulamentação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe), a partir de proposta da Câmara de Graduação. Para gerir o espaço, Magda Bastos 
contará com apoio de servidores técnicos e administrativos, que se revezarão em dois turnos 
de trabalho, para que o prédio funcione ininterruptamente entre 7h e 23h.

Recursos
Primeiro prédio da UFMG construído para receber exclusivamente salas de aula e au-

ditórios, o CAD de Ciências Naturais possui equipamentos de alta tecnologia, como telas 
interativas, rede sem fio, projetores, notebooks, manta acústica e sistema de som, além de 
mobiliário específico para cada ambiente. As dez salas de 50 lugares, por exemplo, terão 
carteiras para destros e canhotos. Já as salas com 60, 70 e 80 lugares terão conjuntos indi-
viduais de mesa e cadeira, além de carteiras especiais para obesos. Com relação aos audi-
tórios, enquanto o maior terá poltronas tradicionais, os dois menores serão equipados com 
bancadas fixas e cadeiras soltas, pois a ideia é que ambos sejam usados regularmente como 
salas de aula. “A obra segue todas as normas de segurança em pavimentação, hidráulica, 
elétrica e acessibilidade”, destaca Magda Bastos.

Segundo ela, a tela interativa é um avanço tecnológico que faz interface com o projetor 
e com o computador, o que permite, por exemplo, buscas e incorporação de conteúdo da 
internet, rotatividade em 3D e recursos de zoom para visualização de imagens, desde páginas 
de livros a lâminas de laboratório. “É possível gravar e transformar em arquivo tudo o que 
for demonstrado, escrito e adicionado na tela durante as aulas. Por isso, o professor pode 
salvar tudo o que estiver na tela e enviar por e-mail para os alunos”, completa, ao lembrar 
que esse recurso pode ser usado também para ensino a distância.

Espaço físico
Planejado pela equipe de arquitetos e técnicos do Departamento de Planejamento Físi-

co e Projetos (DPFP), o prédio do CAD de Ciências Naturais abrigará o maior auditório da 
UFMG, com 700 lugares, além de outros dois, com 206 assentos cada. “Os auditórios serão 
entregues para utilização da comunidade a partir do meio do ano”, prevê o pró-reitor de 
Planejamento, professor José Nagib Cotrim Árabe. Também fazem parte da estrutura uma 
sala administrativa, duas salas de apoio para professores e seis salas técnicas – estas últimas, 
de pequenas dimensões, vão abrigar fontes e equipamentos da rede sem fio.

A obra, que custou cerca de R$ 25 milhões, integra complexo de três prédios, que inclui 
o Centro de Atividades Didáticas de Ciências Humanas e o de Ciências Exatas. No total, os 
três prédios abrem seis mil vagas em salas de aula – sem contar os auditórios –, permitindo 
que a UFMG acolha os alunos beneficiados com a abertura e expansão de cursos propicia-
das pelo Reuni. 

O CAD de Ciências Humanas, cujas obras devem terminar no final deste ano, receberá 
2.780 alunos em 28 salas de 50 lugares e 23 salas de 60 lugares, dois auditórios de 255 
cadeiras e quatro laboratórios de 45 lugares. “O andamento das obras tem sido o mais 
acelerado possível, dentro do que permite o mercado de trabalho da construção”, comenta 
o pró-reitor, ao ressaltar a falta de mão de obra na área. 

Também está prevista a construção do CAD de Ciências Exatas, que terá 1.810 lugares 
distribuídos em 33 salas, além de oito auditórios com 150 cadeiras.

Magda Bastos: Cepe definirá critérios de 
ocupação dos ambientes do CAD 

Chris Okamoto
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O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, considerando 
o disposto no §2o do art. 48 da Lei no 
9394/96, de 20/12/96; no Regimento Geral 
da UFMG e nas Resoluções do Conselho 
Nacional de Educação, resolve:

Art. 1o - Serão revalidados pela Univer-
sidade Federal de Minas Gerais os diplomas 
de graduação expedidos por instituições 
de ensino superior estrangeiras, apuradas 
as condições em que o diploma foi obtido 
e sua equivalência aos conferidos pela 
UFMG.

Art. 2o - O processo de revalidação 
incluirá as seguintes fases:

I - elaboração anual de Edital pela 
Pró-Reitoria de Graduação-PROGRAD, 
com todo o detalhamento do processo e 
a documentação necessária para a proto-
colização do pedido do interessado em sua 
Secretaria Administrativa;

II - inscrição dos requerentes;

III - recepção dos documentos confor-
me o Edital;

IV - análise e julgamento da equivalên-
cia entre o curso realizado pelo requerente 
e o correspondente ofertado pela UFMG, 
pela Comissão Permanente de revalidação 
de diploma estrangeiro instituída para esse 
fim, em cada curso;

V - elaboração de parecer conclusivo 
por Comissão Permanente de revalida-
ção de diploma estrangeiro do curso, no 
prazo máximo de quatro meses após o 
recebimento da documentação enviada 
pela PROGRAD;

VI - análise formal do processo e 
elaboração de Parecer Conclusivo pelo 
setor técnico da PROGRAD responsável 
pelo acompanhamento do processo e seu 
encaminhamento à Câmara de Gradua-
ção do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão-CEPE;

VII - análise e decisão referente ao pedi-
do de revalidação de diploma pela Câmara 

de Graduação do CEPE e encerramento do 
processo.

VIII - envio pela PROGRAD dos parece-
res conclusivos aos requerentes;

IX - apostilamento e registro dos di-
plomas revalidados em livro próprio pelo 
Departamento de Registro e Controle 
Acadêmico; 

X - devolução aos requerentes da do-
cumentação relativa aos processos, reva-
lidados ou não, a qual deverá ser retirada 
na Secretaria Administrativa da PROGRAD, 
no prazo estipulado em Edital, contado da 
data de cientificação do interessado, findo 
o qual, a documentação será descartada.

Art. 3o - Os processos serão enviados 
pela PROGRAD à Secretaria Geral da Uni-
dade que oferta o curso correspondente, 
a qual será responsável por seu controle e 
encaminhamento à Comissão Permanente 
de revalidação de diploma de gradua-
ção estrangeiros e por sua devolução à 
PROGRAD, com o Parecer Conclusivo da 
Comissão, no prazo máximo de quatro 
meses após seu recebimento.

Art. 4o - A Diretoria de cada Unidade 
Acadêmica deverá nomear, por meio de 
Portaria, uma Comissão Permanente de 
revalidação de diploma estrangeiro para 
cada curso de graduação reconhecido 
que ofertar, constituída por três docentes, 
com mandato de dois anos, permitida a 
recondução, indicando qual deles será o 
presidente da Comissão.

§ 1o - Na constituição da primeira 
Comissão, serão indicados dois membros 
com mandato de dois anos e um membro 
com mandato de três anos, visando a as-
segurar a renovação parcial da Comissão 
Permanente.

§ 2o - A Comissão Permanente será res-
ponsável pelo julgamento da equivalência 
entre o diploma objeto de revalidação e 
o correspondente, conferido pela UFMG, 
bem como pela convocação dos requeren-
tes para exames e provas em disciplinas ou 
áreas do curso, quando necessário.

§ 3o - No caso da convocação dos re-

Cepe delibera sobre revalidação de 
DIPLOMAS estrangeiros pela UFMG

Resolução

querentes para exames e provas, em uma 
ou mais fases, as avaliações terão caráter 
sucessivo e eliminatório, sendo o percentu-
al mínimo de 60% exigido para aprovação 
em cada uma delas.

§ 4o - A Comissão Permanente de re-
validação de diplomas estrangeiros poderá 
solicitar informações e/ou documentação 
complementares que, a seu critério, forem 
consideradas necessárias, convidar e desig-
nar membros ad hoc para auxiliá-la.

§ 5o - Em caso de recomendação de 
estudos complementares, sua realização 
poderá ocorrer na forma de disciplinas iso-
ladas cursadas na UFMG, se houver vaga, 
ou em qualquer outra instituição de ensino 
superior que as oferte como conteúdo 
de curso de graduação reconhecido pelo 
Ministério da Educação-MEC.

§ 6o - Em caso de não revalidação do 
diploma, o requerente poderá iniciar novo 
processo, mediante outra inscrição em 
editais posteriores.

Art. 5o - Caberá revisão da decisão na 
forma estipulada pelo Regimento Geral 
da UFMG.

Art. 6o - Revogam-se as disposições 
em contrário.

Art. 7o - A presente Resolução entra 
em vigor na data de sua publicação no 
Boletim Informativo da UFMG.

Professor Clélio Campolina Diniz
Presidente do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão

Resolução complementar no 01/2010, de 30 de novembro de 2010
Dispõe sobre a revalidação pela UFMG de diplomas de graduação  
expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior.
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Acontece

BRASIL e CANADÁ
Será nos dias 10 e 11 de março, na 

Faculdade de Direito da UFMG, a I Jor-
nada de Estudos Jurídicos Brasil-Canadá, 
que vai abordar o tema A renovação 
da ação pública: novos agentes em 
ambiente globalizado. O evento marca 
início de cooperação acadêmica entre 
instituições de ensino do Canadá e 
UFMG em estudos sobre as relações 
entre a ação pública, o setor produti-
vo, a sociedade civil e suas interações 
nacionais e globais. 

Participam como expositores espe-
cialistas brasileiros e canadenses. A ses-
são de abertura, agendada para 9h30, 
contará com a presença do reitor Clélio 
Campolina e do embaixador do Canadá, 
Jamal Khokhar. A Faculdade de Direito 
fica na avenida João Pinheiro, 100. 

As inscrições estão abertas no en-
dereço www.cursoseeventos.ufmg.br/
CAE/DetalharCae.aspx?CAE=4734, 
exclusivamente para estudantes de 
graduação e pós-graduação, além de 
profissionais de Direito e da área de 
Ciências Humanas.

BOLSA Socioeducacional
Termina em 11 de fevereiro o prazo 

final para professores da UFMG inscre-
verem seus projetos no processo seletivo 
da Bolsa Socioeducacional da Fundação 
Universitária Mendes Pimentel (Fump). 
A instituição decidiu ampliar o prazo 
para permitir que um maior número 
de estudantes assistidos possam ser 
beneficiados pela iniciativa.

A relevância social do projeto e a con-
tribuição da atividade para a formação 
profissional do estudante serão alguns 
dos critérios utilizados para a seleção do 
programa, que este ano concederá 120 
bolsas no valor mensal de R$ 450 para 
20 horas semanais de atividades. Os es-
tudantes contemplados atuarão em sua 
área de formação acadêmica. 

O edital com as regras para a 
seleção dos projetos, a relação de do-
cumentos necessários para a inscrição 
e o cronograma do processo seletivo 
estão disponíveis no portal www.
fump.ufmg.br. Informações pelo e-mail 
apoio.pedagogico@fump.ufmg.br ou 
pelo telefone: (31) 3409-8404, em 
Belo Horizonte, e (38) 3213-9867, em 
Montes Claros.

IDIOMAS 
O Centro de Extensão da Faculdade de Letras recebe, até 17 de março, inscrições para 

os seus cursos de idiomas: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, libras e grego em 
vários níveis, além de cursos de conversação, preparatório, leitura e compreensão de textos, 
inglês para copa e olimpíadas, business english, hebraico, japonês, mandarim e língua e 
cultura yorubá.

Para os níveis que exigem conhecimento prévio da língua, os candidatos devem realizar teste 
de nivelamento. Os dois próximos estão agendados para 3 de março (inscrições de 1º a 23 de 
fevereiro) e 12 de março (inscrições entre 24 de fevereiro e 2 de março). 

A matrícula e a inscrição para o teste de nivelamento devem ser feitas no posto da Fundep, 
localizado na Praça de Serviços do campus Pampulha da UFMG (avenida Antônio Carlos, 6627, 
loja 7), das 9h às 18h, ou pelo site www.cursoseeventos.ufmg.br. Outras informações pelo 
telefone (31) 3409-6002.

Línguas ESTRANGEIRAS
O projeto Educação Continuada de Professores de Línguas Estrangeiras (Educonle), promo-

vido pela Faculdade de Letras (Fale), recebe inscrições até 11 de fevereiro. O curso é gratuito 
e ao interessado basta pagar taxa de matrícula de R$ 10 para efetuar o cadastro e apresentar 
declaração que comprove vinculação com instituição de ensino, cópia do diploma de graduação 
em Letras, currículo e carta de intenções. 

A documentação deve ser entregue na sala 4.015 da Fale (avenida Antônio Carlos, 6.627), 
das 9h às 12h e das 14h às 18h. Mais informações pelo telefone (31) 3409-6006 (apenas no 
período da tarde) ou pelo site www.ufmg.br/educonle.

ESTATÍSTICA
O Instituto de Ciências Exatas está com inscrições abertas, até 12 de fevereiro, para o curso 

de Especialização em Estatística, que oferece 80 vagas para profissionais graduados. Metade 
destina-se à área de concentração em Estatística e a outra metade para a área de Indústria e 
Mercado, ambas com entrada no primeiro semestre letivo de 2011.

O curso tem carga horária total de 405 horas/aula e duração de 18 meses. As aulas serão 
aos sábados, das 8h às 17h30. O valor do curso é de R$ 7,6 mil a serem quitados da seguinte 
forma: taxa de inscrição de R$ 20, matrícula de R$ 400 e 18 parcelas mensais de R$ 400.

As inscrições podem ser feitas nos postos de atendimento da Fundep. O edital do concurso 
está disponível em www.est.ufmg.br/posgrad/especializacao.

SOLIDARIEDADE
Prossegue até o mês de março a 8ª Campanha de Solidariedade, promovida pela 

Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC) com o intuito de arrecadar donativos 
que serão destinados a famílias de cidades mineiras atingidas pela chuva. Os itens 
mais necessários são água, material escolar, fraldas descartáveis e produtos de higiene 
e limpeza. A campanha também recebe roupas, sapatos, alimentos não perecíveis, 
cobertores e toalhas. 

Os produtos devem ser entregues na CAC, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), 
das 8h às 17h. A Coordenadoria está localizada na entrada lateral direita do prédio da 
Biblioteca Central, no campus Pampulha (avenida Antônio Carlos, 6.627).

No dia 20 de janeiro, a Cruz Vermelha recebeu a primeira remessa de doações. As mais 
significativas foram de açúcar (105kg), arroz (262kg), macarrão (160kg), creme dental 
(47 unidades), papel higiênico (292 rolos), sabonete (137 unidades) e calcinhas infantis 
(552 peças). Mais informações pelos telefones 3409-4192 e 3409-4587.
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“A receita está dada. Basta jantar”, sentencia um dos 15 sites especializados em 
prescrever treinamento em musculação analisados por Luigi Guimarães, 
em monografia defendida em dezembro, no curso de graduação em 

Educação Física da UFMG. Pelo grau de detalhamento do estudo, sabe-se: 
não é apenas uma frase de efeito, mas prática corrente no ambiente virtual 
“embrulhar” anonimamente orientações para atividades complexas, sem 
considerar o perfil dos usuários.

“Esses sites dispensam todos os princípios científicos de treinamento 
esportivo”, diz Luigi. Ele considera que o problema é maior do que se 
imagina e projeta que, nessa área, pelo menos 90% do que se oferece 
ao público não é seguro. “Por ser um meio democrático em que to-
dos se expressam, não existe filtro na internet. Mas também não há 
como o leigo saber se a informação foi produzida por especialista 
ou amador”, observa.

Para selecionar os programas, Guimarães realizou pesquisa em site de busca usando as 
palavras-chaves musculação, programas de treinamento e prescrição do treinamento. Os 
15 treinamentos avaliados encontram-se em sites portugueses e brasileiros.

O rol de equívocos e orientações pouco confiáveis contidos neles é extenso. Em comum, 
não descrevem como realizar os exercícios indicados e oferecem ao leitor fórmulas que teriam 
sido bem-sucedidas para terceiros. O programa de musculação do intérprete do Incrível 
Hulk, por exemplo, é um dos modelos.

Nesse ambiente, a “desregulamentação” profissional é corrente. Muitas vezes, os treina-
mentos são recomendados em páginas eletrônicas de praticantes do chamado body building 
ou de pessoas interessadas em manter seguidores. Chovem, nessas últimas, as dicas para 
obter o corpo perfeito em poucas semanas.

“No estudo tento colocar a questão de o indivíduo parar e pensar: vale a pena?”, revela 
Guimarães. O risco, segundo ele, é real para quem nunca se exercitou e não sabe avaliar a 
carga ideal de treinamento. “Os programas devem ser prescritos por profissionais. Eles levam 
em conta o histórico do indivíduo com a atividade física, suas lesões, idade e patologias. 
Trata-se de importantes princípios fisiológicos do treinamento esportivo”.

Carga pesada
Tal cuidado, ou conhecimento, no entanto, está ausente nos sites avaliados. E isso 

decorre tanto de seus exercícios terem aspecto de “genéricos” – pois são destinados a 
grande número de pessoas –, como de um erro básico na compreensão do que é carga de 
treinamento. “Para eles, carga é sinônimo de peso”, esclarece Guimarães. “Essa associação 
leviana pode até ser feita por um leigo, mas não por uma pessoa que se dispõe a prescrever 
um treinamento esportivo”, acrescenta.

Como explica o autor, os componentes de carga se referem a volume, intensidade, 
densidade, frequência e duração dos treinamentos. Em cada um dos sites, essas variáveis 
foram pesquisadas por meio de ocorrência de prescrições quanto ao número de exercícios, 

repetições, sessões e séries, previsão de 
pausas e indicação do peso utilizado. “Em 
um universo de 15 treinamentos escolhidos 
aleatoriamente, somente um possuía todos 
os componentes da carga e com ressalvas”, 
resumiu o autor em sua monografia. É da 
combinação desses componentes que são 
feitos os programas individuais, para atingir 
diversos objetivos: aumento de resistência, 
força e hipertrofia muscular. A equação, no 
entanto, não é fácil de montar.

Professor de musculação em academia 
de Belo Horizonte, Luigi Guimarães ressalta 
a importância de a universidade pesquisar o 
fenômeno da autoprescrição na área – ten-
dência cada vez mais acentuada no contexto 
da popularização da web.  “A influência dessas 
informações é bastante expressiva entre o 
público. Além disso, sua análise pode servir de 
referência para profissionais no futuro.”

Malhação SUSPEITA
Monografia alerta para erros em programas de musculação 
divulgados pela internet

Ana Maria Vieira

Monografia: Análise de programas de trei-
namento na musculação prescritos  
na internet

Orientador: Fernando Vitor Lima

Unidade: Escola de Educação Física, Fisio-
terapia e Terapia Ocupacional da UFMG

Incrível Hulk inspirou programa de 
musculação oferecido na web


