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Mais de 3,8 mil estudantes estão ingressando na UFMG no primeiro semestre de 
2011. Um sonho que se transformou em doce realidade depois de muito estudo e 
dedicação. “Não dizem que a gente aprende a viver depois que entra na universidade?”, 
comentou Amanda Cristina Pereira Santos, caloura de Antropologia.

Dessa vez, a recepção aos calouros é mais enxuta, com atividades concentradas nos 
dias 10 e 11 de março.

Páginas 4, 5 e 6

Sonho que virou REALIDADE

 Os calouros Letícia, Luiz Henrique, Gabriel, Diego e Iara se preparam para uma nova vida na UFMG
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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. 

Uma estrutura formada por três 
pontos de apoio pode ser utilizada 
como ilustração de um equilíbrio 

perfeito. O motivo é que quaisquer três 
pontos não alinhados estão em um mesmo 
plano, o que em outras palavras significa 
estabilidade. Mas a estabilidade necessita 
de sustentação. Se um tripé é suporte 
de uma câmera, apoiado em superfície 
escorregadia, precisa de borrachinhas a 
encaparem seus pés, para que não desli-
zem. E não fossem as travessas amarrando 
as três pernas de um banquinho, ele se 
desmontaria imediatamente sob o peso 
de qualquer um de nós.

A tríade que sustenta a Universidade 
contemporânea – ensino, pesquisa e 
extensão – é tão consolidada e estável 
que é possível que muitos de nós não 
nos preocupemos em refletir sobre sua 
sustentação. Na UFMG, assim como em 
algumas outras universidades brasileiras, 
a formação acadêmica dos estudantes é 
de excelência. Mas quais elementos com-
plementam e dão apoio a essa excelência? 
O que a universidade provê aos seus dis-
centes, que extrapole a técnica, mas que 
seja considerado igualmente fundamental 
para que sua formação como ser humano 
e como cidadão esteja mais próxima de 
uma formação completa? 

Acreditamos que a assistência estudan-
til e a cultura são peças de sustentação 
desse tripé. É certo que a garantia de con-
dições de permanência permite que certo 
grupo de estudantes tenha tranquilidade 
para buscar sua formação plena. Mas 
permanece ainda a pergunta: é suficiente? 
Quais programas devem complementar os 
básicos, como os de moradia, alimentação, 
transporte e assistência à saúde?

Nas ações culturais residem respostas, 
independentemente do contexto. Faz 
parte do instinto humano a procura de 
significados para suas ações. A possibi-
lidade de interagir com outras pessoas, 
assistindo a bandas, grupos de teatro 
e dança, visitando exposições, lendo, 
ouvindo histórias, traz à nossa vida um 
diferencial. Oficinas como as organizadas 

Torna-se fundamental para 
a Universidade superar a 

imagem de instituição que 
historicamente apenas fala 
para a sociedade, passando 
também a ouvir e aprender 

com as mais diversas 
experiências, competências  

e sensibilidades externas

A GENTE não quer só COMIDA
Maurício José Laguardia Campomori* e Seme Gebara Neto**

pelos festivais de Inverno e de Verão da 
UFMG, mostras e espetáculos, como os 
que vemos no Conservatório e no Centro 
Cultural UFMG, oferecem à comunidade 
universitária cores e tons indispensáveis à 
sua constituição como grupo em estágio 
de evolução superior ao do Homo lattes.

O que se tem tentado na UFMG é 
consolidar a percepção de que, além das 
tarefas tradicionais da educação formal, 
a Universidade pode e deve desempenhar 
papel de formação para a vida de seus 
alunos e da cidade, através da articulação 
mais intensa e efetiva da educação com a 
cultura, da ciência com a arte, do inteligível 
com o sensível. Se fosse possível resumir, 
diríamos que a ideia é dar sentido ao co-
nhecimento. Assim, torna-se fundamental 
para a Universidade superar a imagem 
de instituição que historicamente apenas 
fala para a sociedade, passando também 
a ouvir e aprender com as mais diversas 
experiências, competências e sensibilida-
des externas. Em jogo, a possibilidade de 
interação com o mundo e com as pessoas, 
a capacidade de fazer sentido em sua vida.

A assistência estudantil brasileira, por 
sua vez, reconhece há tempos o valor da 
inclusão cultural em suas ações. Em 2001, 
quando da apresentação, pelo Fórum de 
Pró-Reitores de Assuntos Comunitários 
e Estudantis (Fonaprace), do documento 

de diretrizes, que posteriormente seria 
publicado pela Andifes, já havia sido rea-
lizada uma pesquisa (1997) sobre o perfil 
socioeconômico e cultural das Instituições 
Federais de Ensino Superior (Ifes). No mo-
mento de sua publicação, em 2007, existia 
outra coleta de dados (2004) completada. 
Nos questionários, perguntas sobre diver-
sas manifestações culturais, como envolvi-
mento com questões políticas, prática de 
esportes, lazer, leitura de livros e jornais, 
ecologia, religião, movimentos sociais, ati-
vidades artísticas e sociedades científicas. 

E o documento conclui ser fundamental 
que as universidades propiciem aos seus es-
tudantes oportunidades de vivência cultural. 
O Programa Nacional de Assistência Estu-
dantil, que financia quase todas as ações 
do gênero nas Ifes, indica expressamente a 
cultura como uma das áreas em que deve 
haver investimento. A palavra “deve” é 
uma interpretação nossa, dado que prin-
cípios do Programa como “democratizar 
as condições de permanência dos jovens 
na educação superior pública federal”, 
“minimizar os efeitos das desigualdades 
sociais e regionais na permanência e con-
clusão da educação superior” e “considerar 
a necessidade de viabilizar igualdade de 
oportunidades” seriam inatingíveis sem 
iniciativas na área cultural.

Voltando à metáfora do banquinho 
com três pontos de apoio, que a UFMG 
sempre teve o cuidado de manter muito 
bem equilibrado, vale a pena informar 
que agora ele pode ficar ainda mais firme. 
É que para 2011, providenciamos outro 
reforço: o Quarta Doze e Trinta, programa 
que existe há 30 anos e alimenta o horário 
do almoço com diversão e arte, é agora 
uma parceria entre as áreas cultural e es-
tudantil da nossa Universidade.

*Professor do Departamento de Projetos 
da Escola de Arquitetura e Diretor de Ação 
Cultural (DAC) da UFMG

**Professor do Departamento de Matemática 
do ICEx e presidente da Fundação 
Universitária Mendes Pimentel (Fump)
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Um CICLO virtuoso
Recursos obtidos com royalties de patentes e licenciamentos 
de tecnologias são reinvestidos em programas que estimulam a 
pesquisa e inovação

Fred Lamêgo

Todos os recursos obtidos por meio 
de licenciamentos e transferência 
de tecnologias criadas pela UFMG 

serão investidos em projetos de fomento 
à pesquisa e à inovação. A informação é 
do professor Ado Jório, diretor da Coor-
denadoria de Transferência e Inovação 
Tecnológica (CTIT). Segundo ele, os cerca 
de R$ 200 mil que serão arrecadados este 
ano se dividirão entre duas iniciativas: os 
programas Recém-Doutor e o de Incentivo 
à Inovação (PII). 

“Procuramos privilegiar os dois extre-
mos do processo de produção científica 
e tecnológica. No caso do recém-doutor, 
há o fomento da pesquisa. Já o PII auxilia 
os profissionais a transformar sua inova-
ção em produto”, explica o professor, ao 
justificar a escolha dos dois programas. Ele 
destaca que esse procedimento cumpre 
dispositivos da Lei de Inovação Tecnológica 
(10.973/04) e da Resolução 08/98, do Con-
selho Universitário. Esta última determina 
que a verba obtida pela UFMG por meio de 
royalties e transferência de tecnologia seja 
dividida igualmente entre os inventores, 
as unidades acadêmicas às quais estão 
vinculados e a Administração Central. 

“O reinvestimento de recursos oriundos de tecnologias será permanente”, diz Jório, 
que espera que a destinação cresça nos próximos anos. “A UFMG tem um arcabouço 
tecnológico muito bom”, justifica. 

Competitividade
Segundo a professora Marisa Mancini, diretora de Fomento à Pesquisa da PRPq, o 

Programa Recém-Doutor tem o objetivo de criar condições para que o jovem pesqui-
sador seja competitivo na busca de recursos 
junto às instituições de fomento. Para isso, 
é destinada ao contemplado uma quantia 
a ser gasta com a pesquisa, seja na compra 
de materiais permanentes ou de consu-
mo. “Normalmente, grupos de pesquisa 
mais consolidados na universidade levam 
vantagem quando seus projetos buscam 
financiamentos. O programa visa oferecer 
instrumentos para que esses recém-doutores 
iniciem sua vida acadêmica”, aponta. 

A atual edição do recém-doutor, cujas ins-
crições encerraram-se em novembro de 2010, 
recebeu a solicitação de 203 interessados; 
134 foram selecionados. Entre os projetos 
escolhidos, será dividida a quantia de R$402 
mil – R$300 mil provenientes do orçamento 
da PRPq e R$102 mil dos royalties da CTIT. 

Como contrapartida ao incentivo, o 
recém-doutor terá que cumprir algumas exi-
gências: uma delas é submeter propostas de 
financiamento de projetos junto a agências 
de fomento, como Fapemig e CNPq.

Já o Programa de Incentivo à Inovação, 
resultado de parceria da UFMG com a Se-
cretaria Estadual de Ciência e Tecnologia 
e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), incentiva o pesquisador 
a transformar sua inovação em produto. O programa é composto por duas etapas. 
“Na primeira, realizamos um estudo de viabilidade tecnológica, comercial, econômica 
e de impactos ambientais e sociais dos projetos selecionados”, afirma o professor Pe-
dro Vidigal, vice-diretor da CTIT, ao lembrar que “esse estudo já é uma grande ajuda 
na busca de financiamento”. Na segunda etapa, são definidos os melhores projetos. 
“Eles ganham um plano de negócio, plano tecnológico e recursos para a elaboração 
do protótipo do produto”, informa Vidigal. 

A edição de 2011, a segunda a ser realizada e ainda sem previsão de lançamento 
de edital, já conta com os R$100 mil concedidos pela CTIT. “Estamos em processo de 
negociação com os outros parceiros, por isso não se sabe qual será a contrapartida”, diz. 

De acordo com Vidigal, na primeira edição foram selecionados dez projetos. Dois 
deles se transformaram em empresa, uma delas incubada na Inova, e outros dois estão 
em processo de criação dos empreendimentos. 

Ado Jório: dois extremos contemplados

Marisa Mancini: apoio à vida acadêmica
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A palavra mais usada para descrever 
o momento é “sonho”, mas aos 
poucos eles vão percebendo que já 

é realidade. Essa é a situação vivida pelos 
3.846 estudantes que ingressam na UFMG 
no primeiro semestre deste ano. “É o resul-
tado de um longo processo de dedicação e 
estudo. Não dizem que só depois de entrar 
na universidade que a gente aprende a 
viver?”, resumiu a entusiasmada Amanda 
Cristina Pereira Santos, caloura de Antropo-
logia, durante a realização de seu registro 
acadêmico, no dia 28 de fevereiro.

Para permitir que os calouros comecem 
uma vida nova sem maiores atropelos, a 
UFMG realiza atividades de integração, 
como a tradicional Semana de Recepção aos 
Calouros, organizada pela Pró-Reitoria de 
Graduação (Prograd). O evento ocorre todo 
semestre, com palestras que apresentam a 
Universidade, seus órgãos, as atividades e 
oportunidades que o estudante pode encon-
trar durante sua formação. 

Diferentemente das edições anteriores, que 
se desdobravam em vários dias, dessa vez as 
atividades estão concentradas nestas quinta, 
10, e sexta, 11 de março. “Este ano, diminuí-
mos o tempo da recepção, com apresentação 
da Universidade no primeiro dia e atividades 
nas unidades, no segundo”, explica a pró-
reitora de Graduação, Antônia Vitória Aranha.

As palestras ocorrem na Reitoria, com 
transmissão simultânea para os auditórios 
da Faculdade de Ciências Econômicas (Face),  
da Escola de Engenharia e do Instituto 
de Ciências Agrárias (ICA), no campus de 
Montes Claros.

Novos cursos
O sonho de ingressar em uma universi-

dade federal tornou-se mais palpável com a 
implantação de cursos e aberturas de vagas 
proporcionadas pelo Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni). No primeiro 
dia de matrícula para os ingressantes no 
primeiro semestre, era possível encontrar 
vários estudantes que iriam começar a 
graduação em uma dessas áreas. Calouro 
da segunda turma de Controladoria e Fi-
nanças, André Guilherme Britto foi sincero: 
“Não sei como será o curso ao certo, mas 
estou muito feliz e satisfeito”.

Assim começa uma VIDA NOVA
Calouros falam sobre expectativas e planos em relação à Universidade  

Hélio Brandão e João Kleber de Mattos

Outros, como Gabriel Lima, que está começando o curso de Relações Econômicas Inter-
nacionais, se mostram animados só de sentirem o ambiente de uma cidade universitária. Iara 
Oliveira Silva Freitas, que entrou para o curso de Ciências Socioambientais, já fazia planos. 
“Quero participar de algum projeto dentro da Universidade”. Já a caloura de Comunicação 
Social Letícia Garcia ainda estava sob efeito da euforia da aprovação no Vestibular: “Só 
vou sentir que estou na Universidade quando começar a ter aulas. Ainda não caiu a ficha”, 
disse ela.

Direito de dizer ‘não’
O trote desperta sentimentos divergentes entre os calouros. Há quem tema atitudes 

inconvenientes e constrangedoras por parte dos veteranos. Outros, no entanto, aguardam 
o trote com certa expectativa, até porque veem nele um ritual de passagem. É o caso de 
Luiz Henrique Queiroga, calouro de Ciências Socioambientais. “É um momento marcante, 
é até bom”, disse ele, sem demonstrar maiores preocupações.

O diretor para Assuntos Estudantis, Luiz Guilherme Knauer, lembra que a UFMG sempre 
desenvolveu campanhas para incentivar atividades de integração que não envolvam vio-
lência ou constrangimento para os novatos na Universidade. Desde 2010 é realizada uma 
campanha com o mote “A diversão não é só sua”, para conscientizar calouros e veteranos 
de que é possível estabelecer uma oportunidade de interação e diversão para todos. “É 
preciso respeitar o direito do calouro de dizer ‘não’”, afirma o diretor Luiz Guilherme, lem-
brando que trotes agressivos podem acarretar punições para os autores, de acordo com o 
Regimento Geral da UFMG.

Segundo Luiz Knauer, a Universidade prefere trabalhar segundo uma perspectiva de 
orientação em vez de simplesmente proibir o trote no campus. Para ele, isso pode levar os 
trotes para fora dos limites da Universidade, tornando impossível o seu controle. “Os trotes 
são fiscalizados para evitar abusos”, afirma ele. Mais informações sobre a campanha “A 
diversão não é só sua” podem ser obtidas no endereço www.ufmg.br/dae/.

Iara Freitas pretende se engajar em algum projeto na Universidade
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Abertura 
(Diurno: 8h30 às 8h50 / Noturno: 19h às 19h20)

Clélio Campolina Diniz – Reitor
Rocksane de Carvalho Norton – Vice-reitora

Apresentações
8 A vida acadêmica na UFMG: conexões entre ensino, 
pesquisa, extensão e pós-graduação 

(Diurno: 8h50 às 9h50 / Noturno: 19h20 às 20h20)

Antônia Vitória Soares Aranha – Pró-reitora de Graduação
Ricardo Santiago Gomez – Pró-reitor de Pós-Graduação
Renato de Lima Santos – Pró-reitor de Pesquisa
João Antônio de Paula – Pró-reitor de Extensão

8 Diretoria para Assuntos Estudantis 

(Diurno: 9h50 às 10h05 / Noturno: 20h20 às 20h30)

Luiz Guilherme Knauer – Diretor para Assuntos Estudantis

8 Políticas Institucionais de Apoio ao Estudante 

(Diurno: 10h05 às 10h20 / Noturno: 20h30 às 20h40)

Seme Gebara – Presidente da Fundação Universitária 
Mendes Pimentel (Fump)

8 De portas abertas para o mundo 

(Diurno: 10h20 às 10h35 / Noturno: 20h40 às 20h50)

 Eduardo Viana Vargas – Diretor de Relações Internacionais

Trote legal 
Confira algumas orientações em relação ao trote:

1- Todo calouro pode se recusar a participar do trote, seja em atividades específicas, seja em sua totalidade;

2- As brincadeiras não podem estimular qualquer tipo de discriminação relacionada a orientação sexual, 
gênero ou raça;

3- Os trotes são monitorados por autoridade da UFMG e agentes da Segurança Universitária, com a finali-
dade de garantir a integridade dos alunos, o seu direito a não participação e para coibir eventuais abusos.

A autoridade competente para receber comunicações sobre abusos durante o trote é o diretor da unidade 
acadêmica onde ocorreu o fato. Caso a ocorrência não esteja circunscrita a alguma unidade acadêmica, a Vice-
Reitoria deve ser contatada. Mais informações pelo site www.ufmg.br/dae/div/resp/.

Programação do primeiro dia da Semana de Recepção aos Calouros

8 Ouvidoria da UFMG 

(Diurno: 10h35 às 10h50 / Noturno: 20h50  
às 21h)

Maria Luiza Faria de Moraes Gonçalves – 
Ouvidoria da UFMG

8 Centro Esportivo Universitário 

(Diurno: 10h50 às 11h / Noturno: 21h às 21h10)

Elen Marise de Oliveira Oleto – Diretora do CEU

8 Diretoria de Cooperação Institucional 

(Diurno: 11h às 11h10 / Noturno: 21h10 às 
21h20)

Lígia Maria Moreira Dumont - Diretora

8 DCE/UFMG 

(Diurno: 11h10 às 11h25 / Noturno: 21h20  
às 21h30)

Isabela Rodrigues
Henrique Almeida
Matheus Malta

Apresentação artística 

(Diurno: 11h25 às 11h55 / Noturno: 21h30 às 22h)

8 Banda Orfeu & os Alquimistas
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Estação Ecológica
Localizada no campus Pampulha, oferece atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, além de ser opção saudável para a realização de caminhadas e lazer 
contemplativo. A Estação Ecológica é aberta ao público mediante agendamento,  
de terça à sexta-feira, das 8h às 11h30, e das 14h às 17h30. Mais informações no 
endereço www.ufmg.br/estacaoecologica.

Museu de História Natural e Jardim Botânico 
Espaço museológico da UFMG localizado no interior de uma mata de 600 mil metros 

quadrados. Abriga, além de atividades científicas, como observação de astros por meio 
de telescópios profissionais, eventos culturais, exposições e o projeto Quatro Estações, 
com programação organizada de acordo com cada estação do ano. O espaço é aberto a 
visitantes de terça a domingo, das 9h às 12h, e das 13h às 16h. Se as visitas ocorrerem 
em grupo, é necessário realizar agendamento prévio. A entrada custa R$ 4. Mais 
informações no site www.mhnjb.ufmg.br.

Centro Esportivo Universitário
Recanto esportivo e de lazer, o CEU ocupa área de 176 mil metros quadrados. 

Equipado com piscinas olímpica e semiolímpica, quadras poliesportivas, áreas de lazer, 
cantina e espaço de diversão para crianças. Oferece também algumas opções de cursos 
em modalidades como tênis, natação e deep water. Funciona de terça à sexta-feira, das 
7h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 19h. A taxa de adesão para 
novos alunos é de R$10 por semestre. Mais informações no endereço www.ufmg.br/ceu.

Livrarias
As livrarias UFMG abrem o ano com a tradicional “Promoção Volta às Aulas”. 

De 14 a 31 de março, as lojas do campus Pampulha (3409-4642), do Conservatório 
UFMG (3409-8346), do Instituto de Ciências Agrárias, em Montes Claros, e de Ouro 
Preto (3551-1109) oferecem descontos de 30% em títulos de editoras universitárias e 
de 5 a 25% em editoras comerciais. Além disso, vários títulos serão vendidos a R$ 10, 
através da promoção Calouro Nota 10. A livraria da Coopmed, com lojas nos campi 
Pampulha e Saúde, oferece 5% de desconto no pagamento à vista para compras 
acima de R$10. Telefones: (31) 3491-8019 e 3273-1955. 

Sistema de Bibliotecas 
Composto por 27 unidades, possui acervo de um milhão de exemplares. O 

acesso a qualquer uma delas se dá com apresentação de carteira única, que deve 
ser providenciada pela biblioteca da unidade de origem do aluno. Basta apresentar 
comprovante de matrícula, carteira de identidade e pagar taxa de R$ 1 (primeira via) e 
R$ 5, em caso de segunda via. As bibliotecas da Face (3409-7011) e Letras (3409-5118) 
funcionam durante 24 horas, com exceção dos feriados de Sexta-Feira Santa, Natal 
e Ano Novo. Na Biblioteca Central, o Espaço de Leitura oferece acervo de literatura 
de vários gêneros, além de jornais e revistas. A Divisão de Coleções Especiais preserva 
documentos considerados raros e/ou preciosos. O acervo é composto por exemplares 
do século 16 ao 20.

Conservatório UFMG 
O espaço que abrigava a antiga Escola de Música é, desde 2000, um complexo 

cultural. Localizado no Centro da capital mineira, abriga atualmente a Fundação Rodrigo 
Mello Franco de Andrade, o Restaurante Allegro e a Livraria da UFMG. O Conservatório 
possui, como principal atividade, uma programação musical intensa com os Concertos 
Didáticos (música erudita), Projeto Pizindin (choro), Projeto Para Todos (MPB), Quarta 
Cultural, Sambaqui, Prata da Casa e Domingo na Feira. As apresentações são a preços 
populares, e algumas oferecidas  gratuitamente. Confira a programação no site www.
conservatorio.ufmg.br. Informações pelo telefone 3409-8300. 

Um UNIVERSO de possibilidades
Além da qualidade acadêmica, UFMG oferece uma gama de espaços e 
serviços que podem ser desfrutados pela comunidade universitária. 
A seguir, uma lista com alguns deles.

Centro Cultural UFMG
Espaço de produção e difusão cultural 

que oferece oficinas, cursos, teatro, 
cinema, exposições e encontros. Fica na 
avenida Santos Dumont, 174, Centro. 
Informações pelo telefone (31) 3409-1090 
e na página www.centrocultural.ufmg.br. 

Ônibus internos
As linhas A, B e C atendem 

gratuitamente a comunidade universitária 
durante o período letivo, no campus 
Pampulha. O ônibus D só circula nas 
férias, e a linha Moradia Estudantil leva os 
estudantes à Moradia do Bairro Ouro Preto 
(itinerários no site www.ufmg.br/servicos/
onibus). Informações pelos telefones (31) 
3409-4601 e 3409-4606.

Restaurantes universitários
Servem almoço e jantar com cardápios 

balanceados e preços acessíveis. Os 
bandejões dos campus Pampulha e 
Saúde, além de almoço e jantar a preço 
subsidiado,  oferecem café da manhã 
gratuito aos alunos assistidos pela Fump. 

4Campus Saúde 
(av. Alfredo Balena, 190, Santa Efigênia)
Telefone: (31) 3409-8466
Setorial II (campus Pampulha)
Telefone: (31) 3409-3974

4Faculdade de Direito 
(av. Álvares Cabral, 211, Centro) 
Telefone: (31)  3409-8688

4Campus Regional de Montes Claros 
(av. Universitária, 1.000, Bairro Universitário)
Telefone: (38)  3213-4035

Observatório Astronômico  
Frei Rosário

Situado no alto da Serra do Santuário 
de Nossa Senhora da Piedade, no 
município de Caeté, a 50 quilômetros 
de Belo Horizonte, é aberto ao público 
no primeiro sábado de cada mês, com 
entrada franca. Visitas, desde que 
agendadas, podem ser realizadas às 
quartas e sextas-feiras, às 18h e às 20h, 
mediante pagamento de taxa por grupo 
de visitantes. Informações: (31) 3409-5679 
e www.observatorio.ufmg.br.
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Acontece

EDUCAÇÃO CIENTÍFICA
O escritório regional (América Latina e Ca-

ribe) da Academia de Ciência para o Mundo 
em Desenvolvimento (TWAS) vai premiar com 
US$ 3 mil um cientista que tenha desenvolvido 
contribuições significativas e inovadoras de ma-
terial educativo em ciência para crianças, com 
efeitos sobre o avanço da qualidade do ensino 
da área. Candidatos ao Prêmio de Educação 
Científica 2011 podem se inscrever diretamente 
no site. Regras e formulário estão disponíves 
no site http://athena.abc.org.br.

A TWAS é uma organização internacional 
autônoma, com sede em Trieste, na Itália, que 
promove a excelência científica para o desen-
volvimento sustentável nos países do Hemisfério 
Sul. Mais informações: www.twas.org.

Arte BARROCA em Portugal 
O triunfo da pintura barroca em Portugal no 

tempo de D. João V é o tema de curso de 36 
horas/aula que tem inscrições abertas até 31 de 
março. Além de apresentar a pintura desenvol-
vida naquele país na primeira metade do século 
18, as aulas vão abordar características da arte 
lusitana que marcaram os séculos 16 e 17. 

As aulas, ministradas pelo professor Mango 
Mello, acontecem entre abril e junho, às terças-
feiras, das 19h às 22h, no prédio da Fafich, no 
campus Pampulha. 

As inscrições devem ser feitas pelo site da 
Fundep (www.cursoseeventos.ufmg.br) e o 
investimento é de R$ 300, à vista, ou em duas 
parcelas de R$ 180. Mais informações pelos 
telefones 3409-5020 e 3409-4220.

NANOTECNOLOGIA e petróleo
O projeto Janus: Nanotecnologia aplicada 

à industria do petróleo, formado por alunos da 
UFMG e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), é o 
vencedor do Latin Moot Corp 2011. 

Sob a orientação acadêmica de Rochel 
Monteiro Lago, do Departamento de Química 
da UFMG, Rene Jose Rodrigues Fernandes, do 
Centro de Empreendedorismo e Novos Ne-
gócios da FGV, e coordenação empresarial de 
Euler Santos, os alunos apresentaram plano de 
negócios que prevê a entrada da empresa de 
nanotecnologia no mercado nos próximos anos. 
O Janus já havia vencido o I2P Latin America e o 
Global I2P, quando apresentou apenas o plano 
de desenvolvimento do produto.

Como vencedor, o Janus será automatica-
mente convidado a participar do Venture Labs 
Investment Competition, em Austin, no Texas, 
ao lado de outros 38 grupos ganhadores de 
competições internacionais.

Portal de PERIÓDICOS
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) lançou 

mais uma edição do prêmio Emerald/Capes. A iniciativa pretende estimular o acesso e 
uso do Portal de Periódicos e promover a pesquisa nas áreas de ciência da informação 
e administração e gestão, com premiações no valor de US$ 3 mil. A data final para 
envio dos projetos é 16 de abril.

O concurso é promovido em parceria com o Emerald Group Publishing Limited. 
Aberto a todas as instituições usuárias do Portal de Periódicos, a premiação estrutura-se 
em duas categorias: ciência da informação e administração e gestão. A ideia é incentivar 
projetos que conciliem a disseminação do conhecimento com o desenvolvimento social 
aplicado à realidade brasileira.

As inscrições dos projetos devem ser realizadas on-line (categoria ciência da in-
formação e categoria administração e gestão). Mais informações pelo telefone (61) 
8585-0033 ou pelo e-mail taragao@emeraldinsight.com (o endereço está protegido 
contra spambots.É preciso habilitar o JavaScript para visualizá-lo).

UNIVERSIDADES integradas
Estímulo à mobilidade internacional de alunos e professores de países de língua 

portuguesa, projetos estruturantes de pós-graduação, iniciação à docência e extensão 
internacionais são os temas abordados em programa elaborado pela UFMG que recebeu 
o aval da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (Aulp).

O Programa Internacional de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Extensão (Piapee) foi 
apresentado nos dias 24 e 25 de fevereiro pelo reitor Clélio Campolina, que preside a 
Aulp, e pelo diretor de Relações Internacionais da UFMG, Eduardo Viana Vargas. A versão 
final será levada ao 21º Encontro da Aulp, em junho, na cidade portuguesa de Bragança. 

Segundo Campolina, a proposta foi aprovada tanto pela comissão de vice-presidentes 
quanto pelo conselho administrativo da associação. Com previsão de envolver recursos 
da ordem de cinco milhões de euros ao longo de cinco anos, a proposta sugere a criação 
de sete modalidades de apoio, sendo quatro de mobilidade internacional de graduação 
e pós-graduação e três dedicadas a projetos estruturantes de pós-graduação, iniciação 
à docência e extensão internacionais.

SAXOFONE
O Projeto Quarta Doze e Trinta inicia as atividades de 2011 no dia 16 de março, 

com o show do instrumentista Cléber Alves (foto). A apresentação, que terá como 
convidado especial o professor e pianista americano Cliff Korman, acontece na Praça 
de Serviços do campus Pampulha, a partir das 12h30.

Saxofonista, arranjador e compositor, Cléber Alves morou dez anos na Alema-
nha, onde fez graduação e mestrado em jazz e música popular na Universidade de 
Música de Stuttgart. Desde que 
voltou ao Brasil, no final de 1998, 
se apresenta e grava como com-
positor e instrumentista ao lado 
de músicos como Toninho Horta, 
Nivaldo Ornelas, Juarez Moreira e 
Wagner Tiso. É também professor 
titular de Saxofone do curso de 
Música Popular da Escola de Música 
da UFMG e professor convidado na 
Universidade Bituca em Barbacena.

O Quarta Doze e Trinta é pro-
movido pela Diretoria de Ação 
Cultural (DAC) e Coordenadoria de 
Assuntos Comunitários (CAC), com 
entrada franca.
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A partir desse semestre, a campanha de 
preservação do acervo das bibliotecas 
da UFMG terá uma nova aliada: a 

internet. Twitter, flickr, hotsite, mensagens por 
e-mail e teste on-line serão empregados com 
o objetivo de conscientizar a comunidade 
acadêmica da necessidade de utilizar o acervo 
de forma correta. Também serão distribuídos 
marcadores de livros e fôlderes nas bibliotecas 
e realizada uma exposição. 

As atividades tiveram início com exposição, 
na Biblioteca Central, de obras danificadas 
pelos usuários, distribuição de material no 
saguão da Reitoria e lançamento do hotsite da 
campanha (www.bu.ufmg.br/presevacao). No 
endereço, os usuários podem acessar informa-
ções sobre as atitudes que devem ser evitadas, 
conferir todas as peças da campanha atual e 
das anteriores, fazer download do papel de 
parede e ainda avaliar o seu nível de conheci-
mento em um teste on-line sobre o manuseio 
dos materiais retirados das bibliotecas.

Durante todo o mês, mensagens com 
informações sobre procedimentos a serem 
adotados pelos usuários serão enviadas pelo 
Twitter. No Flickr, foi criada uma galeria de 
fotos de obras danificadas pelo uso indevido, 
e uma mensagem eletrônica será enviada por 
e-mail à comunidade acadêmica. “Em menos 
de cinco anos”, ressalta a Diretora do Sistema 
de Bibliotecas da UFMG, Maria Elizabeth de 
Oliveira Costa, “os sites de compartilhamento 
de imagens e conteúdo e as redes sociais se 
tornaram um dos principais fenômenos da 
internet. Inserir a discussão da preservação 
nesses meios significa ampliar o seu alcance, 
pois cada participante tem a possibilidade de 
ser um polo multiplicador”.

Em todas as unidades, os bibliotecários 
receberão os calouros para fornecer orien-

Redes que PRESERVAM

Biblioteca Universitária usa ferramentas da internet 
para orientar sobre a correta utilização do acervo

Mayara Caldeira* tações sobre a importância da conservação do 
acervo, além de distribuir cartilhas e marcado-
res de livro com as atitudes a serem evitadas. 
Os bibliotecários também abordarão processos 
ligados à rotina das bibliotecas universitárias, 
como cadastro, responsabilidades dos usu-
ários, modalidades de empréstimo, formas 
de renovação, reserva e consulta, além da 
cobrança de taxas. 

Pequenos reparos
Para minimizar o processo de deterioração 

dos livros, a Biblioteca da Faculdade de Letras 
mantém, desde 2001, uma Oficina de Peque-
nos Reparos. Antes de serem guardados, os 
livros devolvidos passam por uma análise e, caso detectada a necessidade de conserto, são 
encaminhados para a Oficina.

Essa rotina, segundo a bibliotecária-chefe, Rosângela Costa Bernardino, tem a impor-
tância de prolongar a vida útil das obras. “A realização de uma intervenção constante nos 
livros danificados impede que ele se deteriore,” explica.

Entre as intervenções realizadas na Oficina estão atividades como limpeza das páginas, 
remendo, enxerto, reforço na lombada, costura simples, de caderno e espinha de peixe. 
Além disso, informações escritas a lápis são apagadas e, ao mesmo tempo, verifica-se se o 
livro está completo. Caso esteja faltando página, a biblioteca busca completá-lo para que 
não seja retirado do acervo.

Para que o usuário não fique prejudicado, os exemplares mais procurados têm prioridade. 
Além disso, quando o livro é encaminhado para o conserto, essa informação é disponibili-
zada on-line no sistema de consulta ao acervo. Se o aluno precisar da obra, ela é colocada 
como prioridade, e, dependendo da intervenção a ser feita, o aluno poderá voltar em 24 
horas para buscá-la.

Acesse e compartilhe essa ideia:
• Hotsite da campanha: www.bu.ufmg.br/preservacao

• Twitter: siga @bu_ufmg

• Flicker: www.flicker.com/buufmg

• You Tube: www.youtube.com/buufmg

• Exposição de obras danificadas pelo uso indevido: até 25 de março, na Biblioteca Central

*Jornalista da Assessoria de Comunicação da Biblioteca Universitária

Funcionária trabalha no reparo de livro na 
biblioteca da Fale: vida útil prolongada
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