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Prêmio UFMG de Teses 
  

 

É com grande satisfação que, como parte das comemorações dos 90 anos 

da UFMG, premiamos, com uma distinção, os autores das teses defendidas 

em 2015 junto aos programas de pós-graduação da UFMG. 

  

Coube a mim, dez anos atrás, atender um pedido da Reitora Ana Lúcia 

Gazzola e propor ao Conselho Universitário a criação do Prémio UFMG de 

Teses. Instituído no ano 2007, esse prêmio que nesta edição simbólica 

comemora 10 anos, tem por objetivo distinguir os trabalhos que se 

destacam por sua originalidade e relevância para o desenvolvimento 

científico, tecnológico, artístico, cultural e social em suas respectivas áreas. A 

escolha dos trabalhos agraciados nesta noite foi feita pelos colegiados dos 

programas e por comissão ad hoc externa, no caso do Grande Prêmio. 

 

Difícil as vezes definir conhecimento ... essa matéria prima com a qual todos 

nós trabalhamos diariamente. Talvez poderíamos aceitar que conhecimento 

“é um conjunto de informação armazenada por intermédio da experiência ou 

da aprendizagem (a posteriori), ou através da introspecção (a priori)”. 

Segundo Aristóteles, o conhecimento “vai sendo formado e enriquecido por 

acúmulo das informações trazidas por todos os graus, de modo que, em lugar 

de uma ruptura entre o conhecimento sensível e o intelectual, há uma 

continuidade entre eles. Assim, as informações trazidas pelas sensações se 

organizam e permitem a percepção. As percepções, por sua vez, se 

organizam e permitem a imaginação. Juntas, percepção e imaginação 

conduzem à memória, à linguagem e ao raciocínio.” 

 

A ciência considera que, para alcançar o conhecimento, é necessário seguir 

um método ... Nisso não vou me estender, vocês são doutores! 
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Pessoalmente, prefiro pensar o conhecimento sempre em movimento ... algo 

fruto de uma herança e trabalho. Não se esgota na contemplação.  

 

Se é herança é porque uma geração antes da nossa se dedicou a guardar e 

transmitir essa causa, e sem eles não teríamos condições de chegar até esse 

momento. Assim é justo agradecer a todos que se de dedicam ao sistema de 

pós-graduação da UFMG. Parabenizamos todos os orientadores, docentes, 

estudantes e técnico-administrativos em educação pelo relevante trabalho 

realizado. Associados a diversas áreas de conhecimento, os programas 

de programas de pós-graduação da UFMG guardam estreita relação com os 

trabalhos de pesquisa aí realizados e atestam, de maneira inequívoca,  

o engajamento que define o ethos da Instituição: o compromisso para que o 

“conhecimento” continue sempre em movimento ..., aliado sempre à 

formação cidadã e ética. Esse sistema de pós-graduação, indicador 

insuspeito de maturidade da Instituição e referência para o Brasil, projeta a 

qualidade da UFMG, conduzindo ao estabelecimento de parcerias com 

instituições de mais de 50 países. 

 

Se o conhecimento está sempre em movimento ... algo fruto de uma herança 

e trabalho, ele requer trabalho. 

 

Se é trabalho, ele requer entrega de corpo e alma ... Temos a firme 

convicção de que os agraciados com o Prêmio UFMG de Teses neste ano, e 

nas edições anteriores, constituem um exemplo de dedicação, tenacidade e 

superação. De outra forma, talvez uma maneira boa de inferir a entrega seria 

cotejar “o que vocês tiveram que abrir mão para chegar até aqui.” E sabemos 

não foi pouco. Mais do que isso tudo, hoje vocês sabem que o “futuro não é 

dádiva, mas uma conquista.” 
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Herança e trabalho ... Para concluir, falta situar o conhecimento em 

movimento no espaço e no tempo. O espaço é esta instituição que propiciou 

o desenvolvimento do trabalho de todos vocês. Para alguns esse trabalho 

poderia ser desenvolvido em outra instituição. Para muitos esse trabalho só 

poderia ser desenvolvido aqui na UFMG, a casa do conhecimento. Esse é o 

lado público da instituição. O tempo é o tempo presente, um pouco incerto ... 

um pouco ontem, um pouco hoje, um pouco amanhã. Vocês são um bom 

exemplo das possibilidades oferecidas pela Universidade e de seu 

compromisso com uma educação pública e gratuita, de qualidade e de 

relevância, em sintonia com os desafios do nosso tempo.  

 

Guardem a UFMG com vocês, por quaisquer que sejam os caminhos 

trilhados, e que permaneçam fieis aos valores desta Casa. 

  

Jaime Arturo Ramírez 

20 de outubro de 2016	


