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Edição especial SBPC - Ano 41 - julho de 2015

Caminhos Convergentes
Em 1959, o professor José Baeta Vianna, da Faculdade de Medicina, iniciava seu primeiro mandato 
como presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Ali, começava a 
ganhar corpo uma profícua parceria entre a UFMG e a entidade em prol do avanço da produção 
científica brasileira. 

Nesta edição, o BOLETIM resgata a evolução dessa relação, que inclui quatro reuniões sediadas 
na UFMG – 1965, 1975, 1985 e 1997 –, relembra contribuições históricas para a ciência nacional 
e descreve avanços recentes proporcionados pelas pesquisas desenvolvidas nos oito Institutos 
Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs) sediados na Universidade.

Essa história pode ganhar novo capítulo. A UFMG está se candidatando a sediar a Reunião de 
2017 (a de número 69), exatamente no ano em que vai comemorar seus 90 anos de fundação. 
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Opinião

Esta página é reservada a manifestações da comunidade universitária, por meio 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) 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. 

Um Convite à reFleXão crítica
Jaime Ramírez* 

Em 2017, a UFMG completará 90 
anos. Esta marca traz espontane-
amente um convite à celebração. 

Sem dúvida, é o momento para olhar para 
a nossa história e, com muito orgulho, 
valorizar as contribuições das inúmeras 
gerações que fizeram e fazem parte da 
história da instituição. A Universidade é, 
por excelência, o resultado da participação 
e do trabalho de muitos, do encontro de 
gerações, olhares e perspectivas. 

Devemos, ainda, revisitar as importantes 
contribuições da UFMG para a história do 
estado e do país. A própria ideia de uma 
instituição de ensino superior pública insta-
lada nas montanhas de Minas já fazia, por 
exemplo, parte do projeto político republi-
cano dos Inconfidentes Mineiros. Sonho que 
veio a concretizar-se em 7 de setembro de 
1927, quando o então presidente da Repú-
blica, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, 
sancionou a Lei 956, que criou a Universi-
dade de Minas Gerais (UMG). Vinte e dois 
anos depois, a instituição foi federalizada e 
em 1965 passou, oficialmente, a se chamar 
Universidade Federal de Minas Gerais.

No exato momento em que redijo este 
artigo, surpreendo-me com números que, 
de certa forma, nos definem. Contabilizamos 
755 grupos de pesquisa certificados; 1.944 
ações de extensão; possuímos 79 progra-
mas de pós-gradução, com 8.408 alunos; 
76 cursos presenciais de graduação, com 
33.242 estudantes. E estamos em quatro 
campi: dois em Belo Horizonte, Pampulha e 
Saúde, e outros dois no interior do estado, 
em Montes Claros e Tiradentes. 

É, portanto, com imenso orgulho que, na 
condição de integrante e atual dirigente des-
ta instituição de ensino superior, olho para 
a UFMG, a maior universidade do estado de 
Minas Gerais e uma das mais relevantes da 
América Latina, e a percebo como protago-
nista da história política e educacional do 
Brasil. Nesses 90 anos de trajetória, devemos *Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais 

ditas responsáveis pela produção do conhe-
cimento científico. O que está em debate 
é a nossa legitimidade como instituição 
produtora de  conhecimento. Conhecimento, 
que para Boaventura de Sousa Santos, foi, 
ao longo do século 20, predominantemente 
disciplinar, muitas vezes descontextualizado 
do cotidiano das sociedades, e agora se vê 
compelido a interagir com e sobre a socieda-
de. No fundo, o chamado que se apresenta 
é sobre a relação entre ciência – aqui conce-
bida como produção de conhecimento em 
múltiplas áreas – e sociedade.

Portanto, se este é o debate que se 
apresenta, não vejo momento melhor para 
fazê-lo, e de forma sistêmica, ao chegarmos 
aos 90 anos. E por que não intensificá-lo 
em sintonia com a SBPC? Afinal, sua missão 
é definida pela contribuição para o desen-
volvimento científico e tecnológico do país, 
pela defesa dos interesses dos cientistas, pela 
promoção e disseminação do conhecimento 
científico e pela remoção dos empecilhos e da 
incompreensão que embaraçam o progresso 
da ciência. Na prática, a missão e os valores 
da SBPC não diferem em nada da missão e 
dos valores da UFMG, e isso está registrado 
nos vários momentos em que as histórias das 
duas instituições se entrelaçaram.

Quatro edições da SBPC, em 1965, 
1975, 1985 e 1997, já foram realizadas na 
UFMG. Essa marca nos enche de orgulho, 
pois receber a SBPC é sempre uma honra. A 
ciência mineira, em especial a UFMG, carre-
ga a marca da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência. 

Agora, ao se aproximar o aniversário de 
90 anos de nossa Universidade, esperamos, 
mais uma vez, ter a oportunidade de sediar e 
colaborar na realização deste grande evento 
para a ciência brasileira. Esperamos ter a 
honra de celebrar a  contemporaneidade 
juntamente com a SBPC.

nos orgulhar de nossa excelência acadêmica, 
requisito insubstituível para todas as dimen-
sões de atuação da UFMG.

Mas é exatamente por entender que a 
UFMG é uma referência de território privi-
legiado da criação, do diálogo, da reflexão, 
da crítica, do conflito, da diferença, do 
entendimento e da produção da cultura 
como valor essencial para a constituição 
da cidadania, que não podemos fazer de 
2017 um momento único de celebração do 
passado. O que construímos e conquistamos 
deve servir de combustível e inspiração para 
refletirmos sobre o presente e o futuro. O 
convite que se coloca, verdadeiramente, é 
compreender os 90 anos como uma oportu-
nidade para a reflexão sobre qual é ou deve 
ser a missão institucional da universidade 
pública brasileira. 

A universidade pública brasileira não 
pode se furtar ao debate de seu tempo. 
Na condição de agentes importantes e de-
cisivos na promoção da inovação, devemos 
oferecer o conhecimento gerado em nossos 
campi para a utilização social. A produção 
do conhecimento e a reflexão crítica são 
dimensões essenciais do projeto da univer-
sidade contemporânea.

A contemporaneidade nos impõe esse 
desafio, importante e urgente: a discussão 
e a definição sobre o ethos das instituições 

Na prática, a missão e 
os valores da SBPC não 

diferem em nada da missão 
e dos valores da UFMG, 

e isso está registrado 
nos vários momentos em 
que as histórias das duas 

instituições se entrelaçaram.
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Na edição de 10 de julho de 1985, o jornal Estado de Minas anunciava, em sua primeira página, a realização de mais uma 
reunião da SBPC na UFMG, que refletia os novos ares do processo de redemocratização do Brasil
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Machado: abrigo para a sucursal mineira da Revista Ciência Hoje

No dia 4 de julho de 1965, quando as manchetes estampa-
vam tanto a promessa do então presidente Castelo Branco 
de que o povo escolheria livremente os governantes como o 

desejo de Martin Luther King de uma solução pacífica para o Vietnã, 
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) abria em 
Belo Horizonte sua 17ª Reunião Anual. O encontro congregaria 
cerca de mil participantes, entre cientistas brasileiros e estrangeiros, 
e teria apresentação de 600 trabalhos.

Pela primeira vez, a então Universidade de Minas Gerais (UMG) 
sediava o que se tornaria o maior evento científico da América 
Latina. Contudo, não era nova a relação entre a Universidade e 
a SBPC. Professores como José Baeta Vianna, da Faculdade de 
Medicina, presidente da Sociedade em duas gestões (1959-1961 
e 1961-1963), estavam há muito comprometidos com os valores 
que nortearam a criação da entidade, em 1948.

A UFMG receberia a reunião anual da SBPC em outras três 
ocasiões – 1975, 1985 e 1997. Paralelamente, seus pesquisadores 
ocuparam cargos na presidência, na vice-presidência, no conselho 
e na Secretaria Regional Minas, esta criada em 1961, ocupada 
inicialmente por Giorgio Schreiber e até hoje dirigida, com apenas 
duas exceções, por professores da UFMG. 

Até o fim dos anos 1990, também participaram da diretoria da 
SBPC os professores da UFMG Olga Henriques, Wolfgang Büchrel, 

trajetórias que se CrUzam
UFMG e SBPC sempre mantiveram projetos conjuntos em favor do desenvolvimento da ciência brasileira 

Ana Rita Araújo

Wilson Teixeira Beraldo, Angelo Machado (vice-presidente em duas 
gestões) e Carlos Ribeiro Diniz. Atualmente integra o Conselho o 
professor aposentado da UFMG Carlos Roberto Jamil Cury. Nesta 
67ª Reunião Anual, realizada na Universidade Federal de São Carlos 
(Ufscar), tomará posse na mesma instância o professor Eduardo 
Mortimer, da Faculdade de Educação.

“Para qualquer universidade, é uma honra receber a reunião, 
principalmente para instituições fortes em pesquisa. E a UFMG tem 
um diferencial, pois sempre foi muito atuante na SBPC, uma das 
que mais se articularam com a entidade, inclusive na realização de 
eventos científicos”, avalia Angelo Machado.

Marca
A SBPC tem peso fundamental na própria estrutura da Universi-

dade, assegura o professor Márcio Quintão Moreno, que integrou 
a Regional Minas no início dos anos 1990. “Apesar de ter sido 
implantada pela ditadura militar, a reforma universitária de 1968 é 
resultado de campanha feita durante anos pela Sociedade”, relem-
bra. Em sua opinião, a reforma teve dois grandes méritos: reunir 
os professores de cada área em institutos, otimizando recursos, e 
instituir o regime de dedicação exclusiva. 

A ciência mineira também tem a marca da SBPC. Secretária re-
gional da entidade desde 2011, a diretora do Instituto de Ciências 
Biológicas (ICB), Andrea Mara Macedo, relembra a importância do 
Comitê em Defesa da Ciência e Tecnologia em Minas Gerais, do qual 
participou na década de 1990. “Com a presença de professores da 
UFMG e da secretaria regional, essa luta levou o estado a atingir o 
percentual de 1% de recursos orçamentários a serem repassados à 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fape-
mig)”, observa. A própria criação da Fapemig, que só se efetivaria 
em 1986, já havia sido objeto de moção aprovada na 17ª Reunião, 
em 1965. Texto lido na ocasião pelo geneticista Warwick Kerr pedia 
ao governador Magalhães Pinto o envio de projeto à Assembleia 
Legislativa e sugeria a realização de um “trabalho junto às lideranças 
partidárias, para quebrar algumas arestas”.

Em entrevista publicada em 1993 no site do Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), o professor Carlos 
Ribeiro Diniz ressalta “o papel importantíssimo que a SBPC teve 
na concretização desse projeto” e conta que, no início dos anos 
1980, uma comissão de cientistas da Sociedade procurou o governo 
mineiro para discutir os estatutos de uma fundação nos moldes 
da Fapesp. “O governador Hélio Garcia assumiu o compromisso 
de anunciá-la oficialmente na abertura da 37ª Reunião Anual da 
SBPC, que aconteceria em julho de 1985 em Belo Horizonte. E 
assim foi feito”.

Ao longo dos anos, diversos projetos conjuntos foram realizados 
pela Universidade e SBPC, como o Ciência às 6 e ½, que na década 
de 1980 promovia debates e conferências semanais abertas ao 
público, na Faculdade de Ciências Econômicas, à época localizada 
no centro de Belo Horizonte. “Nossa intenção era levar a ciência à 
sociedade, que não fazia ideia do que era a Universidade”, relembra 
o então secretário regional no período 1988-1990, Ewaldo Mello 
de Carvalho, do Departamento de Física.

A parceria também se dá no campo editorial. Nos anos 1980, 
Angelo Machado participou do grupo que elaborou o projeto da 
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revista Ciência Hoje das Crianças. E foi no Laboratório de Entomolo-
gia, coordenado pelo próprio professor no ICB, que, durante muitos 
anos, funcionou a sucursal mineira da Ciência Hoje, comandada 
pelo jornalista Roberto Carvalho. Atualmente, a UFMG produz, em 
conjunto com o Instituto Ciência Hoje, o Sobre Cultura, que circula 
trimestralmente como suplemento da publicação.  

Energia nuclear 
Enquanto parte da sociedade de Belo Horizonte atendia a con-

vite do consulado norte-americano para atividades esportivas em 
comemoração à independência dos Estados Unidos, naquele 4 de 
julho de 1965 o reitor Aluísio Pimenta abria as portas da Faculdade 
de Medicina para a 17ª Reunião Anual da SBPC. As atividades pros-
seguiriam até o dia 10, também da Escola de Engenharia, e trariam 
a Belo Horizonte debates de temas como Comportamento e biologia 
das libélulas, por Angelo Machado, Educação de excepcionais, por 
Helena Antipoff, Enxerto de córnea, por Hilton Rocha, e Problemas 
de fixação do cientista no meio, por Wilson Beraldo, que presidiu 
a comissão organizadora do evento, ao lado dos professores Gior-
gio Schreiber, secretário, e Carlos Diniz, conselheiro. Sobre o tema 
abordado por Wilson Beraldo, ao final do evento foi encaminhado 
memorial à Presidência da República salientando que o “êxodo de 
cientistas brasileiros” tinha como principal causa a impossibilidade 

de desenvolverem suas atividades em regime 
de tempo integral.”

“Um dos temas mais vivamente debati-
dos foi a energia nuclear”, rememora Márcio 
Quintão Moreno, professor de Física na 
UFMG de 1955 a 2004. “A Física no Brasil se 
concentrava praticamente no Rio e em São 
Paulo. Acompanhei várias reuniões, porque 
todos os grandes pesquisadores da área 
estavam presentes”, completa. 

Pássaro morto
Uma década depois, a reunião anual 

retornaria à UFMG, na gestão do reitor 
Eduardo Cisalpino. “Fizemos uma progra-
mação cultural conjunta com o Festival 
de Inverno, na tentativa de realizar, pela 
primeira vez no Brasil, um simpósio sobre 
ciência e arte”, relata Angelo Machado, 
lembrando que conservação da natureza 
e ecologia foram os temas mais marcantes 
do evento. “Articulei e coordenei uma série 
de encontros de entidades ambientalistas, 
as primeiras reuniões deste tipo realizadas 
no país”, revela.

Os quatro mil participantes também 
discutiram planejamento econômico e social, 
as questões nuclear, agrária, habitacional e 
indígena, a situação de parques nacionais e 
reservas, estes últimos com a participação 
do sertanista e indigenista Orlando Villas-
Bôas. A identidade visual da reunião trazia 
a imagem de um pássaro morto, com a 
interrogação Por quê?, simbolizando todo 
o mundo biológico ameaçado, incluindo o 
próprio homem, e a preocupação dos cien-
tistas com o futuro da humanidade frente “à 
progressiva deterioração do meio ambiente”. 

Começar de novo
Uma folha verde brotando de um tronco seco, com os di-

zeres Começar de novo foi a identidade visual da 37ª Reunião 
Anual da SBPC, em julho de 1985, também realizada na UFMG, 
durante a gestão do reitor José Henrique Santos. No cenário da 
redemocratização, os debates, que reuniram oito mil pessoas, e 
os 2.800 trabalhos apresentados versavam sobre assuntos como 
ciência, tecnologia e Brasil democrático, ciências e constituinte e 
reforma agrária. 

Em julho de 1997, já no mandato do reitor Tomaz Aroldo da 
Mota Santos, a 49ª reunião trouxe o tema Ciência hoje, Brasil ama-
nhã. A Lei de Patentes, que entrara em vigor em maio daquele ano, 
norteava a agenda de debates do país e permeou a programação 
do evento. Foram discutidas a relação com a indústria e sua dificul-
dade em realizar inovações tecnológicas, pesquisas na área privada, 
deficiência de investimento em Ciência e Tecnologia, burocracia e 
legislação. Também integraram as discussões e apresentações de 
trabalho temas como difusão científica, entraves à integração do 
Mercosul, clonagem humana, democracia e políticas públicas, cor-
rupção e vendas de votos no Congresso Nacional. A preocupação 
ambiental também se manteve na programação, com debates sobre 
a Amazônia e as políticas de preservação.

Naquela edição, foram homenageados os professores Carlos 
Ribeiro Diniz (1919-2002) e Wilson Beraldo (1917-1998).

Baeta Vianna em laboratório na Faculdade de Medicina: presidente da SBPC em duas gestões
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Arena multiuso da Praça de Serviços, que pode receber até 800 pessoas, e atividade da Mostra de Profissões em auditório da Escola de Engenharia, com capacidade para 400 lugares

A UFMG tem tradição de sediar com 
sucesso grandes eventos acadêmi-
cos que debatem o desenvolvimen-

to da educação e da ciência do Brasil e de 
países parceiros. Um exemplo foi o 23º 
Encontro da Associação das Universidades 
de Língua Portuguesa (Aulp), realizado em 
2013 na Universidade. 

O Encontro da entidade naquele ano 
reuniu, no campus Pampulha, cerca de 400 
autoridades governamentais na área de 
educação. Participaram ministros e reitores 
de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, 
Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé 
e Príncipe e Timor Leste, além de pesqui-
sadores das mais diversas áreas, em três 
dias de evento. Ao final, a entidade então 
presidida pelo professor Jorge Ferrão, de 
Moçambique, destacou “a forma calorosa 
como todas as universidades e outras insti-
tuições de ensino superior foram recebidas” 
na UFMG e “a generosidade das condições 
logísticas proporcionadas”. 

Ao tempo em que se faz estratégica para 
subsidiar um evento com tantas autoridades, 
a estrutura da Universidade faz-se igualmen-

te eficiente quando o objetivo é reunir um 
vultoso número de estudantes. É o caso da 
Mostra das Profissões que a Universidade 
realiza, desde 2004, com foco nos futuros 
universitários brasileiros. Em um único fim 
de semana de 2014, por exemplo, a Univer-
sidade recebeu, em sua sede na Pampulha, 
35 mil alunos do ensino médio. 

Para dezenas de milhares 
Depois de vários anos de itinerância 

pelo interior de Minas Gerais, em cidades 
como Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes 
e Poços de Caldas, o tradicional Festival 
de Inverno voltou a ser realizado em Belo 
 Horizonte no ano passado. Neste ano, o 
evento ocorre de 17 a 24 de julho com ati-
vidades no campus  Pampulha, em outros 
ambientes da UFMG na capital mineira – 
como o Centro Cultural e o Conservatório 
– e em espaços emblemáticos da cidade, 
como as praças da Liberdade e Duque de 
Caxias e o Parque Municipal. 

Outra evidência da vocação da UFMG para 
a realização de grandes eventos é a Semana 
do Conhecimento, que em 2014 possibilitou 

Pronta para reCeBer
UFMG mantém ótima infraestrutura para abrigar eventos de grande porte

Ewerton Martins Ribeiro

que mais de três mil trabalhos vinculados 
ao ensino, à pesquisa e à  extensão fossem 
apresentados por estudantes da graduação e 
da pós-graduação no período de cinco dias. 
No ano passado, a semana envolveu grande 
parte da comunidade universitária.

Eventos como esses são ainda potencia-
lizados por transmissão ao vivo via internet, 
recurso disponibilizado pela área de tec-
nologia da informação e pela estrutura de 
comunicação da Universidade. O Centro de 
Comunicação (Cedecom) da UFMG é res-
ponsável, por exemplo, pela produção do 
BOLETIM, uma das mais  tradicionais publica-
ções jornalísticas editadas em  universidades 
brasileiras, com 40 anos de circulação, pela 
TV UFMG e pela Rádio UFMG Educativa. 

Centralização
Um grande diferencial da Universidade 

é a sua capacidade de reunir em uma só 
localidade – o campus Pampulha – a maioria 
de suas instalações, permitindo a centra-
lização de atividades. Além de se localizar 
estrategicamente no mapa de Belo Hori-
zonte (leia na página seguinte), o principal 
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Arena multiuso da Praça de Serviços, que pode receber até 800 pessoas, e atividade da Mostra de Profissões em auditório da Escola de Engenharia, com capacidade para 400 lugares

Centro Esportivo Universitário
Ocupa área de 176 mil metros quadrados na região da Pampu-
lha. Equipado com piscinas olímpica (em reforma) e semiolím-
pica, quadras poliesportivas, áreas de lazer, cantina e espaço de 
diversão para crianças. Oferece cursos de tênis, tai chi chuan 
e kung fu e abriga as instalações do Centro de Treinamento 
Esportivo, que está sendo erguido para receber delegações 
estrangeiras em preparação para as Olimpíadas de 2016.

Centro Cultural
Espaço de produção e difusão cultural, oferece oficinas, cursos, 
teatro, cinema, exposições e encontros. Localizado na Avenida 
Santos Dumont, 174, conta também com projetos permanen-
tes, como o Museu Vivo Memória Gráfica, que se dedica à 
preservação de técnicas de produção do livro.

Conservatório
Sedia apresentações de música erudita e eventos acadêmicos, 
culturais e empresariais. Conta com praça coberta e espaço 
de convivência. 

Espaço do Conhecimento
Museu integrante do Circuito Cultural Praça da Liberdade 
com planetário e terraço astronômico, que recebe exposições 
permanentes e temporárias e eventos culturais regulares nos 
mais diferentes formatos, como palestras, cursos e oficinas.

Equipamentos culturais e de lazer

Museu de Ciências Morfológicas
Conta com acervo de peças anatômicas, esculturas em gesso 
e resina, fotomicrografias de células e tecidos, embriões e 
fetos em diferentes estágios de desenvolvimento. Mantém 
exposições didático-científicas permanentes.

Estação Ecológica
Cento e quatorze hectares preservados dentro do campus 
Pampulha. Reúne flora com várias espécies nativas e exóticas. 
A área é o habitat de mamíferos, anfíbios, répteis e de uma 
centena e meia de aves.

Museu de História Natural e Jardim Botânico
Reúne descobertas em arqueologia histórica e pré-histórica, 
botânica, mineralogia e plantas medicinais. O espaço conta 
com exuberante mata com trilhas, nascentes e importantes 
espécies da fauna e da flora brasileiras.

Observatório Astronômico Frei Rosário
Localizado no topo da Serra da Piedade, a menos de 30 
quilômetros de Belo Horizonte, conta com modernos te-
lescópios profissionais e amadores para a observação de 
corpos celestes. É operado e mantido pelo Departamento 
de Física da UFMG.

campus da UFMG conta com quase 700 mil 
 metros quadrados de área construída em um 
 território que soma nove milhões de metros 

quadrados, constituindo-se em ambiente 
que abriga uma das maiores áreas verdes 
da capital mineira.

No campus Pampulha, são 21 
restaurantes e 70 auditórios, que 
totalizam mais de 11 mil lugares 
– a maioria dotada de infraestru-
tura audiovisual e de sonorização. 
Nesse cenário, destacam-se o 
auditório da Reitoria, com 270 
lugares, o auditório principal da 
Engenharia, com 400 lugares, e 
o auditório principal do Centro 
de Atividades Didáticas 1 (CAD1), 
que dispõe de 640 lugares.

Todos esses prédios ficam 
num mesmo quarteirão, no en-
torno da Praça de Serviços do 
campus Pampulha, onde também 
estão localizadas agências bancá-
rias, livraria, copiadora, farmácia 
e o maior restaurante e lanchone-
te do campus. A Praça de Serviços 
ainda conta com arena multiuso 
capaz de receber 800 pessoas.

No decorrer dos anos, essa 
vantagem espacial tem tornado a 
Universidade um lócus  estratégico 
para a realização de eventos de 
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grande porte nacionais e internacionais, 
como o encontro da Aulp, que demandou 
infraestrutura de especificidade voltada 
para o atendimento a um número atípico 
de autoridades, e a Mostra das Profissões, 
que demandava o atendimento de dezenas 
de milhares de pessoas  simultaneamente. 

Outros campi
Em Belo Horizonte, a UFMG também 

conta com o campus Saúde, onde estão 
concentrados cursos da área médica e 
o Hospital das Clínicas, e com diversos 
equipamentos culturais e de lazer, como o 
Centro Cultural e o Conservatório UFMG, 
na região central, o Espaço do Conheci-
mento, na Praça da Liberdade, e o Museu 
de História Natural e Jardim Botânico, no 
bairro Santa Inês.

Fora da capital, a UFMG mantém o 
campus Montes Claros, a 350 quilômetros, 
sede de cursos na área agrícola, e o campus 
cultural de Tiradentes (distante 130 quilô-
metros), o primeiro do gênero no país. Ele 
abriga biblioteca especializada no século 18, 
museu de arte sacra e centro de experimen-
tação para produção de conteúdos culturais 
e didáticos multimidiáticos.
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Uma das paisagens icônicas de Belo Horizonte circunda o 
campus Pampulha da UFMG. Projetado por Oscar Niemeyer 
por encomenda de Juscelino Kubitscheck e inaugurado em 

1943, o conjunto arquitetônico construído às margens da Lagoa da 
Pampulha é um dos principais cartões-postais da cidade.

O Museu de Arte, a Casa do Baile e a Igreja São Francisco de Assis, 
com murais de Cândido Portinari, projeto paisagístico de Roberto 
Burle Marx e esculturas de Alfredo Ceschiatti, compõem o conjunto 
da Pampulha, que pleiteia na Unesco o título de Patrimônio Cultural 
da Humanidade. A região também é relevante polo esportivo do 
país, já que abriga o estádio Mineirão, o ginásio de esportes espe-
cializados do Mineirinho e o Centro de Treinamento Esportivo (CTE), 
que abrigará delegações esportivas estrangeiras nas Olimpíadas de 
2016. Nas proximidades estão o Zoológico, o Aquário da Bacia do 
Rio São Francisco e o Parque Guanabara.

Capital dos botecos
Belo Horizonte é reconhecida, inclusive por lei municipal, como 

a “capital mundial dos botecos”. Com aproximadamente 12 mil 
estabelecimentos desse tipo, segundo informações contidas no site 
da prefeitura, é a cidade com maior número de bares e restaurantes 
per capita do Brasil. 

Quanto às opções para a vida noturna, a cidade atende a esti-
los diversos. Bares de calçada, boates, casas de vinho, choperias, 
pubs, cafés, sofisticados restaurantes e casas de espetáculos são 
encontrados, especialmente, na região Centro-sul, nos bairros Santo 
Antônio, São Pedro, Savassi, Funcionários, Anchieta, Sion, Santa 
Tereza, Mangabeiras e Lourdes. 

Na região da Savassi ficam construções erguidas nos primeiros 
anos de existência de Belo Horizonte, como o Palácio da Liberda-
de – antiga sede do governo estadual –, e os principais edifícios 
administrativos. Em 2010, os prédios históricos das secretarias do 
Governo do Estado foram transformados em museus que passaram 
a integrar o Circuito Cultural da Praça da Liberdade.

Entre as instalações disponíveis aos turistas estão o Arquivo Públi-
co Mineiro, a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, o Centro de 
Arte Popular Cemig, o Espaço do Conhecimento UFMG, o Memorial 
Minas Gerais Vale, o Museu das Minas e do Metal e o Museu Mineiro.

O Mirante das Mangabeiras é o destino ideal para quem deseja 
contemplar a bela vista panorâmica da capital mineira. A atração fica 

Situado na região da Pampulha, seu principal campus é circundado 
por patrimônios urbanísticos e arquitetônicos

ao lado do Parque das Mangabeiras e nas imediações da Praça do 
Papa e da Rua do Amendoim, via famosa por sua topografia peculiar,  
que provoca uma ilusão de ótica: automóveis desligados parecem 
subir uma ladeira, em vez de descer. Para os amantes da natureza, 
o cenário do Parque da Serra do Curral é o roteiro recomendado. 

Algumas das referências mais expressivas da gastronomia local, 
como o café, o pão de queijo, as cervejas artesanais, a cachaça 
e o queijo Minas podem ser encontradas no Mercado Central. 
 Localizado na Avenida Augusto de Lima, com 400 lojas, o Mercado 
concentra também significativa amostra do artesanato da região.

Entorno
Belo Horizonte também está próxima de alguns dos mais 

nobres destinos turísticos do estado, como a Rota das Grutas de 
Lund. O circuito começa por Belo Horizonte, no Museu de Ciências 
Naturais da Pontifícia Universidade Católica (PUC), e se estende 
até localidades da região metropolitana, como Lagoa Santa, 
onde ficam o Parque Estadual do Sumidouro e as grutas Rei do 
Mato, Maquiné e Lapinha. As cidades históricas de Ouro Preto 
e Congonhas, declaradas patrimônios culturais da humanidade, 
ficam ambas a aproximadamente 90 quilômetros e guardam 
preciosidades e riquezas da produção barroca do período colonial 
e do ciclo do ouro brasileiro.

Em Brumadinho, a apenas 50 quilômetros de Belo Horizonte, 
está o maior museu de arte contemporânea a céu aberto da América 
Latina, o Centro de Arte Contemporânea e Jardim Botânico Inhotim. 
O Parque Nacional da Serra do Cipó, situado a 100 quilômetros 
ao norte de Belo Horizonte, é um dos mais importantes destinos 
para o turismo de aventura, devido à sua exuberante paisagem 
natural. Em Betim, a aproximadamente 45 quilômetros, fica o 
Alambique e Parque Ecológico Vale Verde, reduto natural com 
opões de aventura e lazer.

Concebida para ser o extremo oposto da capital anterior (Ouro  Preto), 
Belo Horizonte é repleta de simbologias em sua planta. Em vez de igrejas, 
prédios administrativos foram construídos nos pontos mais altos. Refe-
rências aos conceitos de liberdade e república deram nome às primeiras 
ruas e praças. Batizada de Belo Horizonte somente em 1901, a capital foi 
totalmente planejada e nasceu, em 1897, como símbolo da modernidade 
e marco do regime republicano recém-instalado.

Cartão-Postal
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(Fonte: Belotur)
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A descrição, em 1949, da bradicinina, substância que resul-
tou no desenvolvimento de um dos medicamentos mais 
usados no controle da hipertensão arterial, é apontada 

como a  segunda mais importante descoberta científica no Brasil. 
O atestado é da Sociedade Brasileira de História da Medicina, para 
quem o advento do vasodilatador só perde em relevância para a 
descoberta da Doença de Chagas, no início do século passado pelo 
cientista mineiro Carlos Chagas.

Os responsáveis pela façanha foram os professores Maurício Rocha 
e Silva, da USP, Wilson Teixeira Beraldo – seu assistente formado em 
Medicina pela então UMG –  e Gastão Rosenfeld, egresso do Instituto 
Butantã. Em fins de 1947, o trio percebeu, depois de mais um teste 
com a injeção de veneno de jararaca em cão, que o animal sofria uma 
queda de pressão, reação diferente da então verificada, chamada de 
histamina. A nova reação ganhou o nome de bradicinina, que significa 
“movimento lento” (do grego bradys, lento, e kinein, movimento), 
uma vez que não surgia  instantaneamente. Os resultados do expe-
rimento foram relatados no número inaugural da Revista Ciência e 
Cultura, da recém-criada SBPC, e no American Journal of Physiology.

As pesquisas continuaram, e a equipe chegou a isolar a 
 substância que acabou por resultar em um pó. A aplicação tera-
pêutica, no entanto, só viria mais tarde, quando um dos discípulos 
de Maurício Rocha Silva, o professor Sérgio  Ferreira, isolou o BPF 
(Bradykin Potenciating Factor) do veneno de  jararaca, procedimento 
que viabilizou a síntese do Captopril, largamente empregado no 
tratamento da hipertensão.

Em entrevista ao BOLETIM em março de 1989, Wilson  Beraldo, já 
na condição de professor da UFMG, explicou a ação da bradicinina. 
“Ela é produzida por enzimas e liberada pelo organismo em pro-
cessos que precedem a queda da pressão arterial. No caso da nossa 
pesquisa, liberação foi provocada pela injeção do veneno de jararaca 
no sangue de um cão”, disse o professor. Além de seu efeito sobre 
a pressão arterial, a substância age sobre a secreção de glândulas 
salivares, sobre o pâncreas,  interfere na coagulação do sangue e 
na secreção de urina, alergias, inflamações e reações anafiláticas. 
Mais tarde, descobriu-se que ela também atua na estimulação dos 
terminais nervosos que levam a mensagem de dor para o cérebro.

Morto em julho de 1998, Wilson Teixeira Beraldo foi um dos fun-
dadores, em 1948, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.

Unindo os pontos
Em meados dos anos 1970, o Brasil dava um grande passo para 

se tornar um dos principais centros produtores de insulina. À época, o 
professor Marcos Luiz dos Mares Guia, do Departamento de Bioquími-
ca e Imunologia do ICB, e o empresário Guilherme Emrich fundaram 
a Biobrás, em Montes Claros, no Norte de Minas.  A empresa chegou 
a ser a quarta maior fabricante de insulina sintética do mundo.

A experiência começou no fim da década anterior, quando Mares 
Guia e o professor Carlos Ribeiro Diniz estruturaram o mestrado 
em Bioquímica do ICB. Uma  iniciativa que não só contribuiu para 
formar pesquisadores como impulsionou a produção de enzimas, 
que se revelaria decisiva para o projeto da Biobrás. 

“Os alunos do professor Marcos Mares Guia estavam interes-
sados em pesquisar a ação clínica de enzimas, enquanto os de 
 Engenharia Química queriam saber apenas como produzir enzimas. 
Ele teve a brilhante ideia de criar o curso de mestrado em  Bioquímica, 
voltado para os engenheiros químicos. A idéia era unir as duas 
 visões, a médica e a de produção, num mesmo ambiente”, analisou 
Guilherme Emerich, em entrevista à Revista Diversa, em 2007.

Em 1971, foi estruturada empresa para sintetizar insulina em 
escala piloto. Três anos depois, teve início a construção da fábrica 
em Montes Claros, financiada pela Superintendência de Desenvol-
vimento do Nordeste (Sudene). A inauguração ocorreu em 1975 
e, no ano seguinte, já produzia enzimas em escala industrial.

Marcos dos Mares Guia também comandou os estudos que re-
sultaram no desenvolvimento da insulina recombinante, em 1990, 
considerado um grande avanço no tratamento da diabetes. Até 
então, a insulina era extraída do pâncreas de bois e porcos, que se 
assemelha à humana, mas que pode acarretar reações alérgicas. 

A técnica desenvolvida por Mares Guia consistia em introduzir, 
na bactéria, o gene da pró-insulina humana, para que ela passasse 
a produzir o hormônio. Esse processo possibilitou fabricar insulina 
humana in vitro em um terço do tempo necessário para obtê-la 
pelo método tradicional, que era de 30 dias.

Em 2000, a Biobrás obteve patente internacional da insulina 
 sintética. Em 2002, a empresa foi vendida para a dinamarquesa Novo 
Nordisk. Marcos Luiz dos Mares Guia morreu no mesmo ano e hoje 
dá nome a um prêmio concedido pelo governo de Minas Gerais que 
reconhece pesquisadores e instituições responsáveis por avanços da 
pesquisa básica. 

Dois Pioneiros da PesQUisa
Bradicinina e insulina sintética estão entre as 
duas principais contribuições para o progresso 
da ciência brasileira

Mares Guia (ao centro), em 1964, quando defendeu tese de doutorado 
em enzimologia na Tulane University of Louisiana

Wilson Beraldo: testes com o veneno de jararaca
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Laser sintonizável usado para experiência de espectroscopia em laboratório vinculado ao INCT de Nanomateriais de Carbono, no Icex
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Oito dos 12 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 
(INCTs) sediados em Minas Gerais estão na UFMG. As redes 
de pesquisa coordenadas na Universidade envolvem inova-

ções farmacêuticas, informações genético-sanitárias da pecuária, 
desenvolvimento de vacinas, abordagens sobre a dengue, nano-
materiais de carbono, medicina molecular, web e relações entre 
água e recursos minerais.

De acordo com a pró-reitora de Pesquisa da UFMG, professora 
Adelina Martha dos Reis, abrigar as sedes dos institutos é muito 
importante para a instituição. “Os INCTs agrupam pesquisadores 
de áreas diversas com objetivos comuns, funcionando como 
agregadores de recursos humanos, tecnológicos e financeiros”, 
destaca a pró-reitora. 

Na Universidade, 21 grupos solicitam a criação de novos Institu-
tos ou a renovação dos já existentes, e a decisão sobre esses pedidos 
está a cargo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas 
Gerais (Fapemig), parceiros no apoio aos INCTs mineiros. 

Medicina Molecular
Sediado na Faculdade de Medicina, o INCT de Medicina Molecu-

lar concentra esforços na identificação de marcadores moleculares 
relacionados a transtornos psiquiátricos como Alzheimer e Trans-
torno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). São utilizados 
modelos humanos e animais e desde técnicas de biologia molecular 
e bioquímica básicas até neuropsicologia e abordagem clínica com 
pacientes. O Instituto conta com equipamento de Tomografia por 
Emissão de Pósitrons (PET), capaz de identificar e acompanhar a 
evolução de doenças em diversos órgãos do corpo humano.

O professor Marco Aurélio Romano-Silva, coordenador do 
INCT, criado em 2008, destaca que os estudos têm identificado 
marcadores em tumores da neurofibromatose com alta chance 

lUgar da inovaÇão

Itamar Rigueira Jr.

de se tornarem malignos e fenótipos relacionados à TDAH que 
subsidiam o diagnóstico e podem viabilizar intervenção precoce. 
Ele informa também que a infraestrutura montada ao longo desses 
anos possibilita, por exemplo, prestar serviços para o SUS, tornando  
autossustentável a unidade de PET/CT.

Nanocarbono
Produção de nanomateriais de carbono (grafeno e nanotubos), 

desenvolvimento de aplicações nas áreas de novos materiais, dis-
positivos fotônicos e eletrônicos e biomedicina, estudo de proprie-
dades físicas e químicas fundamentais (e simulações), assim como 
difusão desse conhecimento, são as áreas de concentração do INCT 
de Nanomateriais de Carbono. Criado em 2009, ele congrega 18 
instituições de pesquisa, duas empresas e 72 pesquisadores.

O professor Marcos Pimenta, do Departamento de Física 
e coordenador do Instituto, enumera, entre as conquistas do 
grupo, desenvolvimento de aplicações tecnológicas, formação 
de recursos humanos, publicação de artigos e a criação do CT-
Nanotubos (Centro de Tecnologia em Nanotubos). O pedido 
de renovação junto ao CNPq e à Fapemig inclui outros tipos de 
materiais bidimensionais.

Dengue
O INCT em Dengue lança vários olhares e aplica diferentes 

abordagens no combate a uma das doenças que mais atingem 
os brasileiros e cujo vírus está presente em mais de 100 países. 
Os pesquisadores trabalham sobre mecanismos de infecção, 
compreensão do vírus e de sua circulação e controle do vetor, 
por meio de armadilhas e de monitoramento. “Além disso, temos 
desenvolvido formas de identificar indivíduos que correm mais risco 
e de chegar a diagnósticos mais rápidos”, revela o coordenador, 
professor Mauro Teixeira.

INCTs sediados na UFMG concentram excelência em áreas 
como nanotecnologia, vacinas, pecuária e web
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Vacina contra a leishmaniose visceral canina já chegou ao mercado
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Ainda segundo ele, publicações geradas por estudos do INCT 
demonstram como melhorar prognósticos – reduzindo riscos de 
desenvolvimento de doença grave –, revelam melhor entendimen-
to da relação parasita-hospedeiro e vinculam a flora intestinal à 
capacidade de resposta ao tratamento. O trabalho do Instituto 
envolve ainda ações educativas e de comunicação, relacionadas, 
sobretudo, ao direito à saúde.

Pecuária
O INCT em Informação Genético-Sanitária da Pecuária Bra-

sileira criou e mantém banco de informações que caracterizam 
a produção animal no país e coordena rede de laboratórios que 
desenvolve e executa, de forma integrada, a geração e a disponi-
bilização dessas informações.

As pesquisas envolvem, entre outros aspectos, caracterização 
genética das espécies e raças de interesse zootécnico, conhecimento 
da distribuição espacial de doenças infecciosas e parasitárias e apli-
cação de processos de genotipagem molecular para caracterização 
de cepas de referência. Visam também à certificação genética de 
produtos de origem animal e a detecção de microrganismos resis-
tentes aos principais antiparasitários utilizados na produção. De 
acordo com o coordenador, Rômulo Cerqueira Leite, a formação 
de uma rede nacional tem levado à uniformização das pesquisas 
e ao aumento da produção, além de gerar inovações como testes 
contra fraudes em produtos de origem animal.

Web
O InWeb, que iniciou atividades em 2009, concentra esforços na 

pesquisa de modelos, algoritmos e novas tecnologias para tornar 
mais efetiva e segura a distribuição de informação na Web e mais 
eficazes os seus serviços.

Um dos protótipos desenvolvidos no âmbito do Instituto é o 
Observatório da Web, que implanta modelos e algoritmos para 

coletar, analisar e apresentar informações oriundas da Web e das 
redes sociais em tempo real ou próximo disso. O Observatório da 
Dengue, por exemplo, antecipa surtos de epidemia com base em 
relatos de experiências pessoais nas redes sociais.

Além de resultados acadêmicos consistentes, as pesquisas do 
Inweb, coordenado pelo professor Virgilio Almeida, do DCC, deram 
origem às startups Neemu e Zunnit e ao Centro de Tecnologia para 
a Web (CTWeb), em funcionamento no BH-Tec. O projeto de um 
novo INCT pretende expandir o foco para integrar os mundos físico 
e cibernético, considerando também todo tipo de rede formada por 
dispositivos conectados.

Nanobiofar
O INCT-Nanobiofarmacêutica, composto por 26 instituições e 

101 pesquisadores, é centro de excelência na identificação e desen-
volvimento de novos produtos e suas aplicações e em tecnologias 
de formulação farmacêutica para liberação controlada de fármacos, 
entre outros aspectos.  

Suas pesquisas geraram a criação de plataforma sólida basea-
da em nanotecnologia para a produção de fármacos que tratam  
doenças crônico-degenerativas, a descoberta de novo hormônio do 
sistema Renina-Angiotensina (Alamandina) e seu receptor (MRGD) 
e a primeira demonstração de atividade biológica produzida por 
administração oral de peptídeo, entre outros avanços. Coordenado 
pelo professor Robson Santos, o Instituto ainda desenvolveu, por 
exemplo, novas formulações para fármacos anti-hipertensivos e 
anestésicos e identificou hormônio que abre perspectivas para o 
tratamento de doenças cardiovasculares e metabólicas.

Acqua
O INCT-Acqua, fundado em 2009, abrange diferentes linhas de 

pesquisa relacionadas aos recursos minerais e biodiversidade, em 
abordagem interdisciplinar que prioriza o desenvolvimento sustentável 
e considera a água como elo aglutinador das diferentes expertises.

Um exemplo de suas conquistas é a compreensão de todo o 
ciclo do arsênio, um dos mais importantes poluentes globais, em 
região de mineração de ouro. Em outra frente, o projeto Geopark 
Quadrilátero – INCT-Acqua atua na construção de agenda de futuro 
sustentável em territórios mineradores (com um piloto no Alto Pa-
raopeba), por meio de articulação entre poder público, academia, 
rede internacional e comunidades.

Outras linhas de pesquisa envolvem o fenômeno da drenagem 
ácida de mina, o desenvolvimento de processos com menor impac-
to ambiental para a extração de metais não ferrosos e a definição 
de indicadores de qualidade de água e qualidade ambiental das 
áreas afetadas pela mineração. A coordenação é da professora 
Virgínia Ciminelli.

Vacinas
Criado com a finalidade de apoiar o desenvolvimento de vacinas 

contra doenças negligenciadas pela indústria farmacêutica, o INCT 
Vacinas concentra suas pesquisas em três frentes: compreensão 
dos mecanismos básicos de resposta imunológica envolvidos em 
infecções por diferentes patógenos, aquisição de tecnologias mais 
modernas para a formulação de vacinas, em sua maioria recombi-
nantes, e o desenvolvimento de vacinas propriamente dito.

De acordo com o coordenador do Instituto, professor Ricardo 
Gazzinelli, algumas das conquistas foram a criação de vacinas 
contra a dengue – transferida para Biomanguinhos, unidade da 
Fiocruz – e contra a leishmaniose visceral canina, que já chegou 
ao mercado, e um modelo experimental para Doença de Chagas. 
No caso deste último, o Instituto está à procura de parceiros para 
teste em humanos. Além da UFMG, o INCT Vacinas reúne pesqui-
sadores da Fiocruz, Unifesp, USP, UFRJ e UFSC. 
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GRADUAÇÃO
Número de cursos presenciais: 76

Alunos atualmente matriculados na graduação: 33.242

Vagas na graduação presencial: 6.740*

Inscritos no Sisu/UFMG (2015/1): 1ª Chamada: 186.881

Inscritos no Sisu/UFMG (2015/2): 1ª Chamada: 176.285

Nota 5 (máxima) no Índice Geral de Cursos (IGC).

Uma das 5 melhores universidades do país de acordo com as 
avaliações do Inep, desde 2004, quando o Enade foi aplicado 
pela primeira vez.

Maioria dos seus cursos têm alcançado notas 4 ou 5 no Conceito 
Enade e no Conceito Preliminar de Curso (CPC).

*Inclui Sisu, vestibular de habilidades específicas, Licenciatura em Educação 

do Campo e Formação Intercultural de Educadores Indígenas 2015

PESQUISA E INOVAÇÃO
693 bolsistas de produtividade CNPq*

1.699 bolsas de iniciação científica*

755 grupos de pesquisa certificados*

4.302 artigos publicados em periódicos*

11 programas institucionais de fomento à pesquisa

600 laboratórios

A UFMG em números

2.500 pesquisadores

Maior depositante de patentes entre as universidades federais 
brasileiras

691 depósitos de patentes no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI). 

296 depósitos de patentes em âmbito internacional

78 contratos de licenciamento (transferência de tecnologia 
para o setor produtivo) firmados

Licenciamento de 20% das tecnologias que integram o 
portfólio de ativos intangíveis da Universidade

59 empresas graduadas em incubadora

* Dados referentes a 2014

PÓS-GRADUAÇÃO
79 programas (mestrado e doutorado)

4.378 alunos matriculados no doutorado

4.030 alunos matriculados no mestrado

5.605 alunos matriculados em cursos de especialização

74,3% de cursos com conceitos 5, 6 ou 7*

Segundo melhor conceito médio (5,3) dos programas de 
pós-graduação das IFES Brasileiras**

* Dados referentes a 2013

** Conforme avaliação 2010-2012

EXTENSÃO*
915 bolsas de extensão implantadas em 2015

119 dessas bolsas voltadas para ações afirmativas

1.944 ações de extensão

*Referência/ junho de 2015
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Com quase 88 anos de fundação, a UFMG é uma das mais 
importantes universidades do Brasil e apresenta destacado 
 desempenho nas áreas de graduação, pós-graduação, 

 pesquisa e extensão, como atestam as avaliações de organismos 
oficiais. Confira abaixo alguns dos principais números.


