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Aquecer o inverno
O campus Pampulha vai sediar, na próxima 
semana, um inédito Pré-Festival de Inverno, com 
atividades culturais, minicursos e conferência. 
O evento servirá como “aperitivo” para o 
48º Festival de Inverno da UFMG, que será 
realizado em julho com o tema Territórios 
culturais de trânsito.

Página 5

Resolução reforça 
compromisso 

da UFMG com o 
combate a violações 

dos direitos 
humanos
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O músico Paulo Santos, integrante do 
extinto Grupo Uakti, fará o show de 
abertura do Pré-Festival
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A criSe é PSicoLÓGicA
Marcos Fabrício Lopes da Silva*

* Professor das Faculdades Ascensão e JK, no 
Distrito Federal. Jornalista, poeta e doutor em 
Estudos Literários pela Faculdade de Letras 
da UFMG.

O ser humano carrega uma pesada 
herança de violências individuais e 
coletivas. Dentro de nós está o instin-

to de sobrevivência, de defesa e de ataque. 
São milhões de anos aprendendo a sobreviver 
em meio a inúmeros perigos. A violência está 
aninhada no nosso íntimo. Na opinião do 
professor José Manuel Moran, doutor em  
Ciência da Comunicação pela USP, manifes-
tada na obra Aprendendo a viver: caminhos 
para a realização plena (1999), “a explora-
ção mais profunda não é a econômica, é a 
emocional, e esta ocorre em todos os grupos 
sociais”. Nós ajudaremos mais a nós mesmos 
se também procurarmos ajudar os que preci-
sam de nós. Quem necessita de nós faz-nos 
crescer, dá uma nova dimensão à nossa vida. 

O “egoísta”, que vive fechado no seu 
mundo, que ignora os outros, evolui pouco, 
perde grandes chances de aprendizado. 
Quem só acumula dinheiro ou se apega 
aos bens materiais deixa de lado imensas 
possibilidades de crescimento, de evolução. 
A economia, palavra que deriva do grego 
oikos + nomos, “administração da casa”, 
não deveria ser vista sob a perspectiva da 
maximização do lucro, mas pelo bem-estar 
da coletividade. A esse respeito, o zoólogo 
austríaco Konrad Lorenz, em Os oito peca-
dos mortais do homem civilizado (1988), 
alerta que “a competição do homem com o 
homem se opõe, como nenhum fator bioló-
gico jamais o fez, ‘à força eternamente ativa 
e benevolentemente criadora’, destruindo 
com brutalidade fria e diabólica todos os 
valores que ele próprio criou, em nome de 
considerações puramente comerciais e em 
detrimento de todos os valores reais. O que 
é bom e útil para a humanidade como um 
todo, ou mesmo para o homem isolado, 
já foi completamente esquecido devido 
à pressão dessa competição furiosa. Os 
valores apreciados pelo homem contem-
porâneo são aqueles que levam ao sucesso 
e à superação do próximo”. 

Logo, além dos fatores econômicos, 
políticos e éticos, nossa crise também é de 
ordem psicológica. É importante reconhecer 
as formas de violência que reprimimos e 

A primeira grande batalha contra a 
violência é aprender a ser menos violen-
to consigo mesmo. Ou seja: aprender a 
desmontar os mecanismos destrutivos da 
autodesvalorização, da crítica corrosiva, da 
autopunição. O filósofo Joaldo Alves propõe 
a educação afetiva, o incentivo e o apoio 
como as formas mais eficazes de diminuir a 
violência, de canalizar nossas energias para 
o avanço das relações sociais, para que cada 
pessoa viva melhor: “Em poucas palavras, 
hoje penso que liderar é persuadir e inspirar 
o outro pelo exemplo. Fazer com que o 
outro faça sem se sentir obrigado, mas sim 
porque é capaz”. 

Precisamos adquirir uma confiança forte 
o suficiente para nos manter sempre na 
trilha do bem, do apoio pessoal e social, 
com a humildade de quem está aberto para 
o novo, para o imprevisível. Nesse sentido, 
o sociólogo Ricardo Evangelista sugere a 
seguinte linha de atuação coletiva: “Acre-
dito na concepção administrativa que está 
na linha de apontar caminhos, iluminar os 
nortes, construir diálogos possíveis, com au-
toridade e sem autoritarismo na relação com 
os outros. Esse processo motiva, encoraja e 
aponta saídas e soluções para os desafios 
do caminho”. Estar atento a tudo que nos 
cerca, vendo a contribuição de cada pessoa 
e circunstância para o nosso desenvolvimen-
to, o que não significa ter uma atitude de 
“Polyana”, ou seja, de fazer de conta que 
tudo está bem. Significa perceber que tudo 
colabora para a nossa evolução pessoal, 
para que nos tornemos seres humanos mais 
amadurecidos, abertos, compreensivos e 
realizados. Mesmo as dificuldades, os pro-
blemas, têm papel didático: o de ensinar-nos 
a enxergar além das aparências, a incorporar 
todas as dimensões da vida, a não ficar na 
exterioridade das coisas.

expressamos no cotidiano, para aprender a 
superar as suas formas autodestrutivas. São 
elas: a) a autodesvalorização (não se dar 
valor, afeto); b) a autopunição (culpar-se 
por tudo); c) a rejeição (de si mesmo e dos 
outros). E para aprender a superar as formas 
de violência contra os outros, precisamos 
superar as agressividades físicas e psíquicas. 
Podemos enumerar uma série de exemplos 
abusivos: a) as formas manifestas e sutis de 
humilhação; b) a desvalorização dos outros, 
a crítica constante; c) as críticas corrosivas; 
d) a comparação contínua com os outros, 
sempre tomados como modelos; e) a omis-
são sistemática de elogios. 

Só mudaremos a sociedade reconfigu-
rando as relações pessoais, interpessoais, 
comunitárias e sociais. Se fizermos tudo 
o que estiver ao nosso alcance para nos 
comunicarmos de forma mais afetiva e 
aberta, estaremos contribuindo para tornar 
melhor tanto a nossa vida como a dos que 
convivem conosco. Só assim a paz poderá ser 
alcançada. É de suma importância que o zelo 
comunicativo se destaque pela viabilização 
da expressão da alteridade. Nesse sentido, o 
jornalista Mário Geraldo da Fonseca afirma 
que “comunicação é tentar incluir o Outro na 
sua linguagem”. O publicitário Thiago Júlio 
Diniz, por sua vez, considera a poética da 
relação como supremo ato comunicativo: “É 
quando eu falo e você me entende, entende? 
É o que acontece quando a ponte que liga 
nossas mensagens não está quebrada”.

Todos temos o direito de ser livres, de su-
perar todas as formas de violência. É possível 
aprender a evoluir, a superar as injustiças, a 
criar relações mais abertas e confiantes. Com 
o desenvolvimento da liderança colaborativa, 
o escritor Fábio Borges Brasileiro nos ajuda a 
não aceitar passivamente as violências que 
alguns teimam em impor e a comunicarmo-
nos com os outros de forma mais aberta e 
pacífica: “Liderança é conduzir processos sem 
se impor. É quem sabe compartilhar. Significa 
crescer, levando o outro a crescer junto. Líder 
é quem estimula que o outro lidere. É quem 
pratica a generosidade. É quem nos retira da 
passividade e nos impele à revolução”. 
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Estudantes no saguão da Reitoria: abertura para a diversidade

O Conselho Universitário aprovou, em reunião no último dia 
31, resolução que dispõe sobre a violação de direitos hu-
manos e a erradicação de atos discriminatórios, de qualquer 

natureza, no âmbito da UFMG. A decisão é resultado de trabalho 
de quase dois anos desenvolvido por comissão de 15 membros 
– professores, servidores técnico-administrativos e estudantes –, 
instituída pelo reitor Jaime Ramírez, e consolidado pela Comissão 
de Legislação do órgão máximo de deliberação da instituição.

“Embora entenda que a questão já seja amparada por legislação 
específica, a Comissão de Legislação manifesta-se de acordo com 
os princípios da Resolução e com a necessidade de a UFMG se po-
sicionar de forma clara a respeito da matéria”, afirmou o professor 
Evandro Neves Abdo, relator da matéria, em seu parecer.

A resolução baseia-se no compromisso da UFMG com a forma-
ção acadêmica e cidadã e com a erradicação de todas as formas 
de intolerância, discriminação e violação de direitos humanos. O 
professor Rodrigo Ednilson de Jesus, da Faculdade de Educação (FaE) 
e coordenador da comissão, acredita que a resolução aprovada na 
semana passada preenche uma lacuna na legislação existente no 
campo dos direitos humanos.

“Havia na legislação anterior uma referência bem abstrata à 
dignidade humana, mas ela não nomeia os principais grupos que 
no cotidiano são alvo de violação. Acreditamos que a não nomeação 
e a não discussão, por meio de documento específico, perpetua a 
invisibilização desses grupos e das violências por eles sofridas. Nesse 
sentido, a resolução é importante para dar visibilidade e garantir 
o respeito”, defende.

Definições
No documento, o Conselho relaciona uma série de atos que 

considera violação de direitos, como a hierarquização, exclusão 
ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem 
étnica; comportamento que incentive a subjugação das mulheres, 
propagação de valores que discriminem ou excluam indivíduos 
em razão do seu sexo; preconceito contra pessoas motivado por 
orientação sexual; discriminação contra pessoas com deficiência 
física e mental ou relacionada a sua classe social, origem familiar, 
territorial e regional.

A resolução condena qualquer ato de intolerância religiosa e as-
segura, por outro lado, o direito daqueles que não possuem crenças, 
em conformidade com os princípios do Estado laico. Discriminações 
motivadas por nacionalidade, hábitos culturais, costumes e até por 
indumentárias também são relacionadas no documento aprovado  
pelo Conselho Universitário.

Ainda estão listadas opressões vinculadas a hierarquia e ocupa-
ção funcional, assim como discriminações por ideologias, valores, 
opiniões e participação em organizações sociais e sindicais, além 
daquelas que atingem calouros da UFMG.

Rodrigo Ednilson acredita que a aplicação dos princípios da re-
solução é muito importante, considerando a conjuntura da UFMG 
e do país. “Temos experimentado nos últimos anos um processo de 
democratização na universidade e de abertura para a diversidade, 
que já existia sem se manifestar”, ressalta. Para o professor, essa 
tendência vem sendo acompanhada por atos de intolerância e de 
opressão. “Esses atos, no entanto, não surgem com o aumento da 
pluralidade, mas ela nos ajuda a vê-los”, acredita.

coMProMiSSo DocuMenTADo
UFMG aprova resolução sobre violação de direitos humanos e erradicação de atos discriminatórios

De acordo com a resolução, a prática de violações e atos discri-
minatórios poderá resultar na aplicação de penalidades previstas 
na legislação vigente e de medidas disciplinares estabelecidas nas 
normas da UFMG, incluindo a abertura de procedimento adminis-
trativo, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

“A resolução não é apenas um instrumento punitivo, mas de 
garantia do direito de a comunidade universitária fruir a UFMG. 
Democratizar a universidade é também melhorar as condições de 
vivência e convivência no espaço universitário”, defende Rodrigo 
Ednilson.

Por isso, a resolução também prevê a adoção de programas 
e ações de caráter pedagógico e permanente, com o objetivo de 
conscientizar, promover e garantir os direitos humanos e a difusão 
de uma cultura de tolerância e respeito aos direitos fundamentais 
no âmbito institucional.

Mapeamento
Além de formular proposta de resolução sobre direitos humanos 

na UFMG, a comissão instituída em 2014 realizou amplo levan-
tamento de professores e grupos de pesquisa e de extensão que 
desenvolvem trabalhos sobre o tema. Na conclusão do documento, 
a comissão afirma que “está claro que existe um conhecimento acu-
mulado sobre a temática, que pode e deve ser utilizado como refe-
rência e também posto em debate pela comunidade acadêmica para 
a constituição de uma política institucional de direitos humanos”.

O grupo realizou, ainda, por meio de formulário on-line, levan-
tamento para mapear possíveis denúncias de violações de direitos 
humanos no âmbito da UFMG e fez uma compilação de experiências 
de outras universidades relacionadas com a discussão, regulamen-
tação e erradicação de atos discriminatórios. O trabalho identificou 
documentos oficiais que abordam o enfrentamento de violações em 
dez instituições, seis delas integrantes do sistema federal de ensino: 
as universidades federais Fluminense (UFF), de São Paulo (Unifesp), 
de São João del-Rei (UFSJ), de Uberlândia (UFU), da Fronteira Sul 
(UFFS) e de Itajubá (Unifei).

(Matéria publicada no Portal UFMG, seção Notícias da UFMG, em 
1/06/2016)
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Inaugurado em abril, o Centro de Tecnologia de  Vacinas 
(CT-Vacinas) já está funcionando no prédio do Parque Tec-
nológico de Belo Horizonte, o BH-Tec. Uma das pesquisas 

em andamento está relacionada ao desenvolvimento de vacina 
contra a leishmaniose visceral humana. O grupo de pesquisadores 
responsável pelo estudo já atuou na formulação de uma vacina 
contra a leishmaniose visceral canina, que se encontra no merca-
do desde 2008. “Testes mostraram que a vacina canina LeishTec, 
única disponível no mercado nacional desde 2008, foi desenvol-
vida por nós em 1998, garante 96% de proteção em cães, o que 
equivale de 72% a 82% de eficácia. Com base na experiência com 
a LeishTec, agora estamos trabalhando, no âmbito do CT-Vacinas, 
na formulação de nova vacina para a leishmaniose que possa ser 
aplicada em humanos”, explica a professora Ana Paula Fernandes, 
do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade 
de Farmácia da UFMG.

Com equipe formada por quatro professores da UFMG,  
uma pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Minas) 
e três pesquisadores que atuam no BH-Tec, o centro também 
pretende desenvolver pesquisas que resultem em exames para 
o diagnóstico de doenças como dengue, zika e chikungunya, além 
de estudos relacionadas à Doença de Chagas. No momento, equi-
pe coordenada pelo professor Flávio Guimarães da Fonseca, do 
Departamento de Microbiologia do ICB,  desenvolve novo método 
de diagnóstico para o zika vírus. “Ainda não existe um diagnóstico 
sorológico diferencial para dengue, zika e chikungunya. Tudo é 
baseado no diagnóstico molecular, muito distante do paciente e 
que o transforma em mera estatística da doença. Hoje, o médico 
precisa diagnosticar essas doenças pelos sintomas. Por isso, estamos 
desenvolvendo no CT-Vacinas um método de diagnóstico sorológico, 
que é mais preciso e eficiente, capaz de identificar o vírus com o 
qual a pessoa se infectou”, explica Fonseca.

Segundo a coordenadora do CT e professora do Departamento 
de Bioquímica e Imunologia do ICB, Santuza Maria Ribeiro Teixeira, 
o centro cria condições para que pesquisas destinadas ao desen-
volvimento de produtos sejam conduzidas de forma mais eficiente. 
“Nossos pesquisadores estão 100% dedicados a essa tarefa, e a 
infraestrutura do Centro foi planejada com essa finalidade. Muitas 
vezes, a pesquisa básica e aplicada que realizamos nos laboratórios 
da universidade está longe de ser formatada para chegar ao mer-
cado como um produto. No Brasil, existe uma dificuldade, tanto 
das universidades como dos centros de pesquisa e das empresas, 
para fechar esse ciclo. O CT aproxima essas duas esferas”, conclui.

Origem
A ideia de criar o CT-Vacinas nasceu de demanda dos pesquisa-

dores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vacinas e 
da Rede Mineira de Biomoléculas, coordenados pelo professor do 
Departamento de Bioquímica e Imunologia do ICB Ricardo Gazzi-
nelli. A proposta é que o CT-Vacinas acelere o desenvolvimento de 
ideias inovadoras criadas pelo grupo, favorecendo a transferência 
de tecnologia para a sociedade, indústrias e start-ups.

O desenvolvimento da LeishTec foi o primeiro passo para as 
atividades do CT. Em 2003, com a primeira publicação relativa 
às pesquisas sobre a vacina, a equipe dos professores Ana Paula 

Da BAncADA para o MercADo
Nova vacina contra a leishmaniose e exame para diagnóstico do zika vírus são desenvolvidos 
em novo centro que pretende aproximar pesquisa e indústria biotecnológica

Luana Macieira

CT foi montado com  
recursos de R$ 2 milhões

O CT Vacinas integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnolo-
gia (INCT) de Vacinas, rede de pesquisa coordenada pelo professor 
Ricardo Gazzinelli. A Universidade também sedia INCTs destinados à 
criação de tecnologias relacionadas à web, aos nanotubos de carbono 
e às inovações farmacêuticas, entre outros.

O centro é financiado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), pela 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig) e pela própria UFMG. Para a 
montagem do laboratório onde o CT funciona, no BH-Tec, foram 
investidos mais de R$ 2 milhões. 

Fazem parte da equipe do CT-Vacinas os pesquisadores Santuza 
Maria Ribeiro Teixeira, Ricardo Gazzinelli, Ana Paula Fernandes e Flávio 
Guimarães da Fonseca, da UFMG, Caroline Junqueira, da Fundação 
Oswaldo Cruz, e Maria Marta Figueiredo e Lara Carvalho, contratadas 
pelo CT-Vacinas.

Da equerda para a direita: professora Santuza Maria Ribeiro Teixeira, 
professora Ana Paula Fernandes, Maria Marta Figueiredo, Lara Carvalho, 
Angélica Rosa e professores Ricardo Gazinelli e Flávio Guimarães

Fernandes e Ricardo Gazzinelli foi procurada pelo laboratório 
 Hertape, interessado em produzi-la comercialmente. A tecnologia 
da vacina foi transferida para essa empresa, que passou a financiar 
a pesquisa conduzida pela equipe da UFMG.

Segundo Ana Paula Fernandes, a criação da LeishTec serviu como 
modelo para a criação do CT-Vacinas porque, durante o seu desen-
volvimento, a equipe de pesquisadores responsável pelos trabalhos 
e a Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT-
UFMG) perceberam como era importante a Universidade ter uma 
estrutura capaz de fazer a ponte entre a pesquisa desenvolvida em 
seus laboratórios e o mercado que produz e disponibiliza a vacina. 
“Esperamos que, com o CT-Vacinas, esse processo de transferência 
de tecnologia, que foi lento e difícil com a LeishTec, ganhe em 
rapidez e eficiência”, conclui Ana Paula.
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De 14 a 17 de junho, o campus Pam-
pulha vai sediar o inédito  Pré-Festival 
de Inverno, com atividades culturais, 

dois minicursos e conferência principal. 
Todas as atividades serão gratuitas. Os mini-
cursos vão oferecer certificados e demandam 
inscrição, que poderá ser feita por meio de 
formulário específico, on-line, a ser divulga-
do nos próximos dias no Portal UFMG e na 
página da Diretoria de Ação Cultural (DAC): 
www.ufmg.br/cultura.

Um dos objetivos do evento é gerar 
visibilidade para a 48ª edição do Festival de 
Inverno da UFMG, que será realizada de 15 a 
23 de julho em Belo Horizonte, com o tema 
Territórios culturais de trânsito. “O Festival 
ocorre no período de férias, e muitos alunos 
acabam não conseguindo participar das ati-
vidades, já que nessa época voltam para as 
cidades de origem. Com o Pré-Festival, eles 
terão a oportunidade de conhecer e partici-
par”, justifica a professora Mônica Medeiros 
Ribeiro, coordenadora geral do Festival e 
professora da Escola de Belas-Artes (EBA).

Mônica Ribeiro explica que o Pré-Festival 
é mais uma ação para aproximar o evento 
da comunidade acadêmica. Esse movi-
mento começou há dois anos, quando o 
Festival retornou à capital mineira, depois 
de longa trajetória pelo interior de Minas. 
“O nosso objetivo com essa prévia é incluir 
ao máximo a comunidade acadêmica nas 
atividades do Festival. Queremos alcançar 
os alunos, professores e servidores técnico-
administrativos que estarão em atividade no 
campus”, comenta ela.

Programação
A abertura será às 14h do dia 14, terça, 

no auditório 1007 da Faculdade de Letras, 
que concentra quase toda a programação. O 
Pré-Festival começará com apresentação do 
percussionista Paulo Santos, que integrava o 
Uakti, grupo musical que tinha como marca 
a criação e o uso de instrumentos inusitados. 
Depois de quase quatro décadas de ativida-
des, o Uakti encerrou suas atividades no fim 
do ano passado. Desde então, o percussio-
nista atua em carreira solo.

Mônica Ribeiro destaca a pertinência da 
escolha de Paulo Santos para abrir a pro-
gramação. “Neste ano, o Festival de Inverno 
discutirá o trânsito entre os saberes. E nada 
mais indicado do que abrir a programação 
com o show de um músico de excelência, 
que se apropria de materiais diversos, de 

O inverno está chegando...
A pouco mais de um mês do 48º Festival de Inverno, UFMG realiza ”aquecimento” com minicursos, 
atividades culturais e conferência

Ewerton Martins Ribeiro

outros campos, não musicais, para criar 
instrumentos inusitados”, opina. “Ao re-
configurar os objetos, transformando-os em 
instrumentos, Santos promove um tipo dife-
rente de trânsito cultural, de diálogo entre 
campos, bem na tradição estabelecida pelo 
Uakti, que sempre marcou forte presença no 
Festival de Inverno”, analisa a coordenadora.

Na sequência, às 15h, Mauricio Alves 
Loureiro, professor da Escola de Música, fará 
a conferência Transdisciplinaridade e excelên-
cia: um caminho ou utopia. A comunicação 
ocorrerá no mesmo local. Nela, o professor, 
que relaciona música e matemática, promo-
verá reflexão sobre o fazer transdisciplinar 
e seus impactos na formação acadêmica. 
“Buscamos trazer pessoas que trabalham 
na fronteira de diferentes áreas do saber”, 
explica Mônica.

Ainda na terça, será realizado o primeiro 
minicurso do Pré-Festival, Interações artís-
ticas: interdisciplinaridade e polifonia, que 
ocorrerá das 16h30 às 19h30, no mesmo 
auditório. O curso será ministrado pelo ator, 
cantor e professor da EBA Ernani Maletta. 
Na atividade, serão discutidas as múltiplas 
formas de interação de expressões artísticas 
com base nos conceitos de interdisciplinari-
dade e de polifonia cênica.

Após o minicurso, será realizada sessão 
de autógrafos de quatro livros lançados pela 
Editora UFMG: Poemas - Georges Bataille, 
com tradução de Vera Casa Nova; Crime e 
transgressão na literatura e nas artes, de Julio 
Jeha, Laura Juárez e Lyslei Nascimento; A 
raposa de cima e a raposa de baixo, de José 

Maria Arguedas, com tradução de Rômulo 
Monte Alto, e Haikai e performance, de 
Roberson Nunes.

Sinergia
 A programção do projeto Quarta Doze 

e Trinta da semana será integrada às ativi-
dades do Pré-Festival. Na ocasião, o grupo 
Choro de Minas se apresentará na Praça 
de Serviços do campus Pampulha no dia 
15, às 12h30. No mesmo dia, terá início o 
segundo minicurso, que prossegue nos dias 
16 e 17 (quinta e sexta), das 16h às 19h, 
também no auditório 1007. A atividade, 
denominada Sair do território – arte cênica, 
tradição e transdisciplinaridade, será minis-
trada pela diretora de teatro Maria Thais 
Lima Santos, professora do Departamento 
de Artes Cênicas da Escola de Comunicações 
e Artes (ECA) da USP.

Em seu curso, Maria Thais vai abordar 
“a aventura de sair do território como um 
meio de investigação das relações entre os 
modos de fazer e os modos de pensar no 
fazer teatral”. No foco do curso, estão as 
experiências de partilha artística, a abertura 
ao outro e a seu conhecimento. “Maria Thais 
põe em diálogo os saberes do teatro com 
os da tradição”, explica Mônica Medeiros.

Por fim, no dia 16 de junho, haverá, no 
campus Pampulha, das 17h30 às 19h30, 
mostra de videoarte, com produções de 
México, Portugal e Brasil, sob a curadoria de 
Joacélio Batista. A atividade está integrada 
ao projeto Ao cair da tarde, da Diretoria de 
Ação Cultural (DAC). 
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Cena do espetáculo Cabras, dirigido por Maria Thaís Lima Santos, que ministrará minicurso
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governamentais e representantes da 
população da região do Vale do Jequi-

tinhonha estarão reunidos, nos dias 13 e 14 
de junho, no Seminário Visões do Vale, para 
discutir os desafios da urbanização. O evento 
será no auditório 1 da Faculdade de Ciências 
Econômicas (Face), campus Pampulha. 

A décima edição do Seminário marca 
duas décadas de atuação do Programa 
Polo de Integração da UFMG no Vale do 
Jequitinhonha, promotor do evento. A tra-
jetória do programa é baseada na criação 
de medidas e ações conjuntas da academia 
e de moradores do Vale, movidas pelo com-
promisso com o desenvolvimento regional. 
Uma novidade desta edição é que o semi-
nário conta com a parceria da Fundação 
João Pinheiro, que elabora um plano de 
desenvolvimento para o Vale. 

O professor Roberto Monte-Mór, da 
Face, referência em planejamento urbano e 
regional, vai participar de uma das mesas do 
evento. De acordo com ele, o processo de 
urbanização não se restringe ao surgimento 
e ao crescimento de cidades – envolve a ex-
tensão de uma malha urbano-industrial para 
o território em geral, levando para cidades 

Ranking de reputação acadêmica publicado, no último dia 
26, pela Times Higher Education (THE) classifica a UFMG 
como a nona universidade mais prestigiada da América 

Latina. Das 10 instituições mais bem colocadas, cinco são brasi-
leiras. Também foram relacionadas a USP (1ª posição), a Unicamp 
(3ª), a UFRJ (5ª) e a Unifesp (6ª).

É a primeira vez que a THE – que há cerca de 40 anos desenvolve 
estudos de avaliação do ensino superior em escala global – publica 
levantamento realizado na América Latina. O ranking baseou-se 
em pesquisa com mais de 10 mil acadêmicos de todo o mundo.

O editor da THE, Phil Baty, informou que mais detalhes do trabalho 
serão revelados aos dirigentes de universidades latino-americanas 
durante The Latin America Universities Summit, evento agendado 
para julho, na Universidade Antonio Nariño, em Bogotá, Colômbia. 
Na ocasião, serão apresentados dados sobre o desempenho de 50 
universidades de ponta na região com base em critérios como ensi-
no, pesquisa, relação com a indústria e grau de internacionalização.

“Nessa conferência inaugural, vamos lançar uma classificação 
com ampla gama de indicadores, mas o mais importante é que 
daremos início a uma consulta com líderes universitários para 
construir um modelo de avaliação que levará em conta a missão e 
as prioridades das universidades da região”, disse Baty.

DeSAfioS do vALe

pequenas estruturas 
características de gran-
des cidades.

O professor acre-
dita que esse proces-
so também transfere 
às pequenas cidades 
 culturas das metró-
poles, que  muitas vezes 
se sobrepõem a hábi-
tos já existentes. “Esse 
modelo pode destruir a 
base local, ocasionan-
do  a perda de valores 
regionais, e ainda gerar problemas  ambientais 
sérios”, diz  Monte-Mór, acrescentando que, 
para evitar que isso aconteça, é necessário dar 
espaço e força à criatividade, à inovação e à 
organização das comunidades, que, assim, 
se tornam capazes de consolidar as raízes 
culturais locais. 

A abordagem de Roberto Monte-Mór é 
considerada central para a organização do 
Seminário Visões do Vale. Região tradicio-
nalmente rural, o Jequitinhonha é composto 
majoritariamente de cidades de pequeno 
porte, com poucos centros urbanos impor-
tantes e economia frágil. Por isso, a região 

Mariana Puglielli*

Para o editor da THE, o resultado do estudo indica que há uma 
quantidade considerável de países representados na elite universi-
tária da região. “Instituições de Brasil, México, Argentina, Chile e 
Colômbia são líderes no continente”, observou ele, acrescentando 
que os dados sugerem que existe “concorrência saudável e positiva 
entre as instituições, o que deve ajudar a impulsionar a qualidade 
do ensino superior nesses países”.

PreSTíGio em alta

é muito vulnerável a rápidas transformações 
e a perdas culturais. 

Assim como nas edições anteriores, 
 serão apresentados trabalhos e pesquisas de 
extensão que abordam a temática central. A 
programação inclui lançamento de livros. A 
inscrição de participantes, gratuita, deve ser 
feita no site do programa Polo Jequitinhonha 
(www.ufmg.br/polojequitinhonha), onde 
também está disponível a programação.

*Bolsista do Programa Polo de Integração da 
UFMG no Vale do Jequitinhonha)

Conheça as 10 universidades  
mais bem posicionadas

1. Universidade de São Paulo (USP)

2. Universidade Autônoma do México

3. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

4. Universidade de Buenos Aires

5. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

6. Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

7. Universidade do Chile

8. Pontifícia Universidade do Chile

9. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

10. Universidade Nacional da Colômbia

Vista de Pedra Azul, município da região

Pesquisadores e comunidade discutem problemas urbanos do Jequitinhonha

UFMG está entre as dez universidades de melhor reputação na América Latina, segundo ranking da THE
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Acontece

clássicos do cinema
Seleção de clássicos do cinema é a atração deste mês do projeto CineCentro, do Centro 

Cultural UFMG. Até 30 de junho, sempre às terças e quintas-feiras, às 19h, com entrada 
franca, serão exibidos filmes de gêneros diversos: musical, comédia, guerra, romance, ficção 
científica, drama, aventura, noir e faroeste. Um dos objetivos é diversificar a programação e 
atrair o público do entorno, com obras que não são exibidas no circuito comercial.

Alguns dos filmes que compõem o programa são O inferno é para os heróis (dia 9), 
de Don Siegel, com Steve McQueen; A guerra dos mundos, de Byron Haskin, com Gene  
Barry (dia 16); O terceiro homem, de Carol Reed (dia 28); Keoma, de Enzo Castellari, com 
Franco Nero (dia 30).

O Centro Cultural UFMG fica na Avenida Santos Dumont, 174, Centro. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo telefone (31) 3409-8290. 

mudanças na graduação
Propostas de mudanças em princípios 

que regem a graduação na UFMG serão 
apresentadas à comunidade acadêmica em 
reunião na próxima quarta, 8, no auditório 
da Escola de Engenharia. Essas propostas 
foram discutidas com representantes de 
órgãos colegiados e de outras estruturas 
decisórias da instituição. As ideias serão 
debatidas pelos participantes do encon-
tro, que, posteriormente, poderão enviar 
sugestões por escrito.

Segundo o pró-reitor de Graduação, 
Ricardo Takahashi, a proposta abre possibili-
dades de reorganização dos currículos, com 
a criação, por exemplo, de estruturas iniciais 
comuns a mais de um curso – os alunos 
cursariam essas disciplinas para, então, es-
colher sua formação. Outra hipótese é que 
diversos cursos compartilhem um conjunto 
de atividades curriculares durante toda a 
sua trajetória. Haveria também a possibili-
dade de formação híbrida, que possibilitaria 
a obtenção de um segundo diploma. “Áreas 
diferentes vão exigir tempos diferentes para 
avaliação e possível implementação das mu-
danças. Por isso, não há prazos definidos 
ou únicos para conclusão desse processo”, 
afirma Takahashi. 

recursos hídricos
O Instituto de Ciências Agrárias da UFMG oferece 20 vagas para a Especialização em 

Recursos Hídricos e Ambientais. Os interessados podem se inscrever até 24 de junho, en-
tregando pessoalmente ou via Correios a documentação requisitada.

O objetivo da especialização é formar profissionais para elaboração de projetos hi-
droagrícolas com base tecnológica para o desenvolvimento e implementação de gestão 
sustentável dos recursos hídricos e ambientais. O curso é destinado a graduados das áreas 
de agronomia, engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia agrícola e ambiental, 
engenharia florestal, biologia, geografia e afins. Para inscrição e mais informações, é preciso 
acessar http://bit.ly/1WYALgF.

produções audiovisuais
O Espaço do Conhecimento da UFMG vai 

selecionar propostas de conteúdo audiovi-
sual para ocupação da fachada digital e do 
planetário nos próximos meses. O objetivo 
da seleção é contribuir com a formação de 
agentes produtores. Qualquer pessoa com 
mais de 18 anos pode submeter propostas 
pela internet (http://bit.ly/25tCITP).

O planetário possui um sistema que 
favorece a integração da projeção simu-
lada da abóbada celeste com a exibição 
de conteúdo audiovisual pré-renderizado 
(material pré-gravado para exibição linear 
que não comporta instalações interativas, 
games, simuladores e outros recursos do 
gênero), no padrão fulldome. Com a téc-
nica, o domo assume a função de tela. A 
fachada digital, por sua vez, é composta de 
12 projetores de alta potência, integrados 
por sistema de divisão e distribuição da 
imagem. O sistema de som é formado por 
caixas acústicas localizadas na base e no 
topo do edifício.

Conselho curatorial composto de 
docentes da UFMG e de profissionais do 
Circuito Cultural Praça da Liberdade e do Es-
paço do Conhecimento ficará encarregado 
de examinar as propostas. Os formulários 
podem ser preenchidos a qualquer momen-
to, ao longo deste ano.

semana de meio ambiente
Cinco dias de atividades gratuitas vão compor a IV Semana de Meio Ambiente, na 

UFMG. De 6 a 10 de junho, as comunidades interna e externa vão conhecer as ações 
ambientais realizadas pela Universidade – no âmbito administrativo e em projetos de 
pesquisa e extensão – e aprender sobre práticas sustentáveis. A maioria das atividades 
serão realizadas na Praça de Serviços do campus Pampulha. Na sexta-feira, 10, haverá 
programação no campus Saúde.

Todos os dias, de manhã e à tarde, os visitantes receberão informações em um es-
tande na Praça de Serviços. Também serão coletados resíduos como eletroeletrônicos 
(foto), baterias e papel. 

Os participantes também poderão conhecer experiências de sustentabilidade, dentro 
e fora da UFMG, e frequentar oficinas sobre captação de água da chuva, gerenciamento 
de resíduos químicos e intervenções agroecológicas. Haverá ainda minicurso sobre gestão 
de resíduos, feira de adoção de cães e gatos, feira agroecológica e espetáculo temático 
da companhia Grafite Teatro Empresarial. 

As inscrições para vistas guiadas e oficinas devem ser feitas no site www.dgaufmg.
wix.com/semanadomeioambiente, onde também estão disponíveis mais informações.
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Charge de Storni, na revista Careta, em 10 de março de 1928

Tese: Sociabilidade parlamentar em cena: atores políticos, cotidiano 
e imprensa na cidade do Rio de Janeiro (1902-1930)

Autora: Natascha Stefania Carvalho De Ostos

orientadora: Regina Horta Duarte

Programa de Pós-graduação em História
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Nos 30 primeiros anos do século passado, três revistas de 
circulação nacional viviam “uma ambiguidade, uma tensão”, 
nas palavras da pesquisadora Natascha Stefania Carvalho 

De Ostos, do Programa de Pós-graduação em História, da Fafich. 
O perfil crítico, opinativo e catártico de suas coberturas, charges e 
textos também manifestava certo autoritarismo, na medida em que 
as publicações desmereciam a política institucional e, ao mesmo tem-
po, segundo Natascha, “desqualificavam os movimentos populares 
que não se encaixavam no ideal de ação preconcebido pelas elites”.

Durante a pesquisa que resultou em trabalho vencedor do Grande 
Prêmio UFMG de Teses 2015, Natascha De Ostos esmiuçou dezenas 
de edições das revistas O malho, Careta e Fon-fon, todas editadas no 
Rio de Janeiro, então capital federal, e dedicadas a variedades – de 
receitas de cozinha à moda, da literatura à vida social, passando pela 
política, sobretudo em seus aspectos de sociabilidade.

“Escolhi essas revistas exatamente porque elas privilegiavam a 
movimentação cotidiana que envolvia a política institucional da 
Primeira República”, explica Natascha. “O tratamento dado pelas 
publicações ao dia a dia de deputados e senadores deixava de lado 
a parte formalizada de sua atuação para tratar de aspectos mais 
comezinhos. Meu interesse não residia tanto no Parlamento em 
si, mas nas representações construídas por importante parcela da 
imprensa sobre a política.”

A pesquisadora lembra que a elite política se confundia com a 
elite social, o que justifica em parte uma abordagem que misturava 
crônica política e colunismo social. O malho, Careta e Fon-fon prio-
rizaram aspectos como a frequência dos congressistas às sessões, 
a maneira como eles lidavam com prerrogativas e privilégios, a 
tensão entre a vida pública e privada de deputados e senadores, o 
encaminhamento das demandas de parentes e amigos e a interação 
do Poder Legislativo com o Executivo.

“Essas questões não eram ‘dignas’ da cobertura dos jornais 
diários, e a proposta das revistas era mesmo divertir, com muitas 
imagens e humor. Havia fartura de desenhistas e caricaturistas 
 talentosos, como J. Carlos, Kalixto, Storni, e essa linguagem era mais 
facilmente acompanhada por pessoas com menor competência de 
leitura”, ressalta Natascha De Ostos.

Corrupção genérica
Em tempos de restrições ao voto de mulheres e analfabetos e de 

acordos oligárquicos firmados para prevenir e direcionar conflitos 
entre setores da elite, as publicações estudadas, embora interessadas 
em chegar a um público mais amplo, também não estavam livres de 

Nas páginas da PriMeirA República
Pesquisa premiada analisa representações oferecidas 
por três revistas ilustradas sobre a política do início 
do século 20

Itamar Rigueira Jr.

compromisso com as elites. A corrupção era denunciada de forma 
genérica e, claro, existia autocensura. “Ocorreram também episó-
dios de censura por parte do governo, como quando o Marechal 
Hermes da Fonseca digeriu mal as piadas da revista Careta sobre 
seu casamento com a caricaturista Nair de Teffé, muitos anos mais 
jovem que o presidente”, conta Natascha De Ostos.

Com o passar dos anos, de acordo com a historiadora, aumen-
tava a desilusão com a política e seus representantes, e o humor de 
revistas como O malho, Careta e Fon-fon foi se tornando amargo. 
Crescia o ceticismo, a desconfiança e o desencanto com os políticos, 
o que abria espaço para opiniões simpáticas a propostas autoritá-
rias e para o clamor, como diz Natascha, por “um homem forte, 
tido como capaz e honesto, que pudesse governar com saberes 
técnicos, dispensando a política, principalmente aquela feita no 
desacreditado Parlamento”.

“Ao mesmo tempo em que refletiam, em suas páginas, paixão 
pela política, as revistas não eram capazes de imaginar outros ce-
nários que incluíssem, por exemplo, presença mais ampla e ativa do 
povo no campo institucional”, diz Natascha De Ostos. “Conceitos 
restritos acerca da política impediam que se vislumbrassem novas 
possibilidades e a participação de outros atores que não os repre-
sentantes das próprias elites.”


