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fuNdep  cONtA cOM setOR dedIcAdO A AcOMpANhAR pROjetOs 
cOM gRANde IMpActO AcAdêMIcO e sOcIAl



edItORIAl

Nos últimos anos, Minas Gerais assistiu 
a um processo inédito de expansão em suas 
pesquisas e na produção de conhecimentos e 
tecnologias. Tal resultado foi possível graças a 
uma configuração nacional e estadual promis-
sora, que permitiu a injeção de um volume de 
recursos nunca visto em projetos, programas e 
bolsas. O quadro garantiu aos pesquisadores 
diferentes opções de atuação e criou novas de-
mandas, além de alimentar as já existentes.

O crescimento da Ciência, Tecnologia e 
Inovação no Brasil é uma constatação positiva. 
No entanto, a área passa agora por um momento 
de atenção. Os cortes anunciados pelo Governo 
Federal no orçamento do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT) – que configuram a ordem de 
R$ 1,7 bilhão – deixaram pesquisadores receosos 
quanto aos impactos para a produção nacional.

Em entrevista ao Jornal da Fundep, o 
presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Minas Gerais (Fapemig), professor 
Mario Neto Borges, discute a questão e seus des-
dobramentos em nível nacional e estadual. Ele 
avalia o cenário da Ciência em Minas e traça as 
perspectivas para os próximos anos, assim como 
as prioridades para a Fundação de Amparo.

A publicação traz também uma apre-
sentação das atividades da Gerência de Pro-
jetos Especiais da Fundep. Com sua atuação 
hoje consolidada, o setor trabalha focado em 
administrar iniciativas diferenciadas e de forte 
impacto social, garantindo que projetos com-
plexos, em termos financeiros e acadêmicos, 
sejam acompanhados de perto pela Funda-
ção. A gestão de pessoal e do volumoso pro-
cedimento de prestação de contas do Hospital 
Risoleta Tolentino Neves e a atenção despen-
dida para os projetos Campus 2000 e BH-Tec 
são exemplos da relevância da área e repre-
sentam um pouco da importância do serviço 
oferecido pela Fundep para a sociedade.

Uma iniciativa que busca estudar, 
produzir conhecimentos e contribuir para a 
restauração da vegetação dos campos rupes-
tres da Serra do Espinhaço também ganha es-
paço nessa edição. O projeto, que integra uma 
complexa rede de pesquisas – a Restaurar –, 
busca identificar espécies nativas da forma-
ção do cerrado, conhecê-las e estudar técnicas 
para facilitar sua propagação e a recuperação 
de áreas degradas de forma ecoeficiente.

Para finalizar, o Jornal da Fundep 
destaca a elaboração da cartilha “Formas de 
resolução de conflitos e acesso à Justiça”. O 
projeto busca democratizar o acesso à Jus-
tiça, por meio da conscientização da popu-
lação, com uma linguagem simples, mas ri-
gorosa, quanto às alternativas para a defesa 
de seus direitos.

Boa leitura!

Anualmente, a Fundep mobiliza uma equi-
pe de profissionais para auxiliar seus parceiros na 
submissão de propostas para o edital conhecido 
como CT-Infra, que seleciona iniciativas de im-
plantação e modernização de infraestrutura de 
instituições públicas brasileiras de ensino supe-
rior e pesquisa. Para atender à chamada pública 
02/2010, não foi diferente.

Ao todo, foram inscritos seis projetos que 
somam investimentos da ordem de R$ 28 milhões 
a serem aplicados em melhorias na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), na Polícia Federal 
e nos Institutos de Pesquisas da Marinha (IPqM), 
de Fomento e Coordenação Industrial (IFI), Tecno-
lógico de Aeronáutica (ITA) e de Estudos Avança-
dos (IEAv). Os recursos são assegurados pela Fi-
nanciadora de Estudos e Projetos (Finep), por meio 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDCT).

fundep apoia submissão de seis propostas para o ct-Infra 02/2010

Articulação internacional

A Fundep contribuiu, entre os dias 16 e 
18 de março, para a efetivação de um importante 
evento internacional promovido pelo Banco Inter-
nacional de Desenvolvimento (BID) na cidade de 
Quito, no Equador. O encontro reuniu autoridades 
da área de Saúde e representantes de 13 institui-
ções de oito países da América Latina para discutir 
o projeto Telessaúde, financiado pelo BID, em uma 
vertente voltada para a Rede Amazônica.

A Fundep participou de todas as etapas 
do trabalho, desde a articulação inicial e nego-
ciação e vai oferecer também suporte à execução 
das atividades do projeto. A gerente de Propostas 
da Fundação, Joice Soares Araújo da Silva, expli-
ca que foram necessárias diversas reuniões entre 
a coordenação do trabalho, a Assessoria Jurídica 
e a Diretoria da Fundep, para avaliar a iniciativa, 
prever eventuais dificuldades e disponibilizar me-
canismos para sua viabilização.

A gerente da Equipe de Projetos UFMG II, 
Isabela Rocha Nunes de Lima participou de todo o 
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“É um processo trabalhoso, que exige a 
verificação e adequação de um grande volume 
de dados, além de envolver muitos profissionais, 
tanto da Fundep quanto das instituições de ensino 
e pesquisa. Além de somar experiência, participar 
do CT-Infra é uma oportunidade para a Fundação 
fortalecer, ainda mais, seu relacionamento com a 
Finep”, avalia a gerente de Propostas da Fundep, 
Joice Soares Araújo da Silva.

Nas palavras do analista da Gerência de 
Negócios, Bruno Rafaelle do Monte, os principais 
desafios da submissão de propostas nesse edital são 
a dimensão e a complexidade dos projetos, que se 
desdobram em inúmeras iniciativas. “Nesse sentido, 
o amplo conhecimento das regras estabelecidas pela 
Financiadora é diferencial oferecido pela Fundep.”

O resultado da seleção será divulgado a 
partir do dia 29 de junho. O FNDCT disponibilizará 
até R$ 360 milhões para as propostas aprovadas.

processo de alinhamento, definição das regras do 
financiador, planejamento e execução do evento. 
“Os trabalhos envolvem o Brasil, México, Argentina, 
Equador, Bolívia, El Salvador, Uruguai e Chile. Esse 
foi o primeiro encontro dos grupos e nele foram 
definidas as necessidades de cada país. A Fundep é 
gestora de todo o recurso e a sua presença naquele 
momento foi um diferencial em termos de facilitar 
a gestão e de contribuir para a iniciativa”, conta.

A participação no encontro foi também 
uma oportunidade de articulação e de dar visibi-
lidade aos trabalhos realizados pela Fundep. Se-
gundo Isabela, as competências e os serviços ofe-
recidos pela Fundação despertaram interesse de 
lideranças de diferentes países. Da mesma forma, 
o Sistema Financiar chamou atenção dos presen-
tes, que quiseram conhecer melhor a ferramenta. 
Com iniciativas como essa, a Fundep ganha, cada 
vez mais, espaço e caminha para se tornar referên-
cia em gestão de projetos não só no Brasil, mas em 
toda a América Latina.

Encontro com participação da Fundep reuniu autoridades da área de saúde de oito países da América Latina
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Iniciativa visa democratizar o acesso à justiça e conscientizar a população sobre mecanismos 
para solução de problemas e disputas 

cOMO ReIVINdIcAR 
seus dIReItOs

democratizar, de fato, o acesso à Justiça, ampliando 
a busca por decisões compartilhadas e não impositi-
vas. A cartilha demonstra que, a partir do diálogo, é 
possível negociar soluções benéficas para ambas as 
partes, sem que haja um perdedor”, explica a profes-
sora Adriana Goulart de Sena, que coordena o Recaj. 

Segundo a estudante Carolina Maria Nasser 
Cury, que participa do projeto, as resoluções elabo-
radas em comum acordo têm alto nível de cumpri-
mento, com um índice superior ao das sentenças ju-
diciais. “Há uma sensação de pertencimento, ou seja, 
as pessoas entendem que o resultado também é fru-
to de suas opiniões e sugestões, por isso, sentem-se 
mais motivadas a seguir as determinações”, avalia.

Nas palavras da professora Adriana, cada 
vez mais, as pessoas valorizam a autoridade cons-
truída em um espaço por elas reconhecido como um 
ambiente de sabedoria. “Assim, os modelos consen-
suais ganham legitimidade e reconhecimento.” 

Exercício da cidadania

Nathane Fernandes da Silva, integrante do 
Recaj, vivencia essa realidade em seu trabalho no 
Núcleo de Mediação e Cidadania no bairro Santa 
Lúcia – uma dvas comunidades de baixa renda 
atendidas pelo Programa Polos de Cidadania da 
UFMG. “Trata-se de uma parte da população sem 
acesso à Justiça e que tem seus direitos violados. 
Enquanto os tribunais se mostram opressivos e 
excludentes para esse grupo, devido à burocracia 
e morosidade, os mecanismos extrajudiciais são 
uma forma de reverter essa condição, com solu-
ções rápidas e satisfatórias”, avalia. 

De acordo com ela, o interesse pela cartilha 
foi surpreendente, com grande divulgação "boca a 
boca" entre os moradores. “Foi muito animador ver 
a recepção do material. Ao explicar como funciona 
cada modalidade de resolução de conflitos e onde é 

possível encontrar esse serviço, esperamos fomentar a 
discussão sobre o tema, ampliar o número de espaços 
como esse e promover a emancipação dos indivíduos”, 
destaca. Para isso, o material reúne nome, contato e 
endereço das instituições que podem ser acionadas 
pela população, como a Defensoria Pública, o Ministé-
rio Público Federal e Estadual e núcleos de mediação.

Em meio a um processo intenso de judicia-
lização, no qual as relações entre os sujeitos são in-
termediadas pelo Poder Judiciário, é fundamental 
chamar atenção para o diálogo e transpor essa re-
flexão para além dos muros da Universidade. “Que-
remos criar condições de empoderamento social, 
para que, de forma coletiva, os indivíduos possam 
reivindicar seus direitos e, assim, recuperar sua dig-
nidade e cidadania”, destaca a professora Adriana.

parceria 

Coube à Fundep a gestão administrativo-
financeira do projeto de produção da cartilha. 
“Orientamos a aplicação de recursos de acordo 
com as regras estabelecidas pelo Ministério da 
Educação (MEC), financiador da iniciativa, e busca-
mos a melhor alternativa para impressão do mate-
rial”, afirma Cláudia Mirian Alves, analista de pro-
jeto da Fundação e que acompanhou o processo. 

Segundo a professora Adriana, com o forne-
cedor identificado pela Fundep, foi possível aumen-
tar a tiragem da cartilha para cerca de três mil exem-
plares, superando o número inicialmente planejado. 
A distribuição deve ser direcionada para sindicatos, 
associações de classe e as comunidades dos aglo-
merados de Belo Horizonte, por meio de paróquias, 
além do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito. 

“Com o Espaço do Coordenador, é possível 
acompanhar toda a gestão do projeto, o que con-
fere agilidade e transparência ao processo, além 
de facilitar a comunicação”, avalia Adriana.

Fomentar o exercício da cidadania e ga-
rantir à sociedade uma ordem jurídica justa. Com 
esses objetivos, foi produzida a cartilha “Formas de 
resolução de conflitos e acesso à Justiça”, elabora-
da pelo Recaj UFMG – grupo de estudos, pesquisa 
e extensão sobre o tema, formado por alunos da 
Faculdade de Direito da Universidade. 

A publicação apresenta todas as formas de 
resolução de conflitos à disposição do cidadão, as 
alternativas e aquelas realizadas pelo Poder Judi-
ciário, sempre com vista a esclarecer qual o me-
canismo mais adequado, de acordo com o tipo de 
conflito vivenciado. Com uma linguagem simples, 
que evita o uso de jargões, mas não abandona o ri-
gor técnico, são descritos alguns dos instrumentos 
para solução de problemas e disputas, como arbi-
tragem, conciliação, mediação e transação. 

“Ao conscientizar a população sobre a exis-
tência de dispositivos extrajudiciais, esperamos 

Equipe do Recaj: grupo de alunos da Faculdade de Direito da UFMG é responsável pela elaboração de cartilha que apresenta alternativas para resolução de conflitos e defesa dos direitos
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fundep consolida sua gerência de projetos especiais, setor focado em administrar iniciativas 
diferenciadas

A expansão do campus da UFMG, de acor-
do com o Projeto Reuni. A gestão compartilhada 
do hospital referência Risoleta Tolentino Neves 
(HRTN), em Venda Nova. A administração dos pro-
jetos da Fundação Cultural Rodrigo Mello Franco 
de Andrade, da UFMG, e do escritório do Parque 
Tecnológico BH-Tec.

Além de serem socialmente relevantes, to-
das essas atividades têm algo em comum. Elas são 
conduzidas por um único setor da Fundep, para 
onde vão projetos de características específicas: a 
Gerência de Projetos Especiais (GPE). 

Criada para garantir que iniciativas de 
grande impacto financeiro, acadêmico e social 
fossem acompanhadas ainda mais de perto, a GPE 
existe desde o fim de 2007. Nela, estão concentra-
das iniciativas diferenciadas, definidas assim pela 
própria direção da Fundep, como as gestões das 
obras do Campus 2010 da Universidade, do BH-Tec 
e da Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade. 

Outro foco da equipe está na área da 
saúde, que conta com o trabalho da Fundep, por 
exemplo, nas engrenagens da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Centro-Sul e no Hospital Riso-
leta Tolentino Neves.

Com a Gerência de Projetos Especiais, as de-
mais iniciativas gerenciadas pela Fundep ficam dis-

tribuídas nas equipes da Gerência de Atendimento a 
Projetos (GAP) com equidade, possibilitando equilí-
brio quanto ao número e natureza dos programas.

gpe

Não importa qual seja a iniciativa ou a na-
tureza de seus recursos, para a equipe da GPE a pa-
lavra-chave é “proximidade”. Para se ter uma ideia, 
a carteira de projetos da gerência pode chegar a ser 
dez vezes menor, em número de projetos, do que 
a de outras gerências da Fundep. Pouco trabalho? 
Muito pelo contrário. Tais programas se destacam 
pelo volume de recursos gerenciados, itens adqui-
ridos, volume de pessoal contratado e processos 
personalizados. Isso é o que, segundo a gerente da 
equipe, Luciana Papatella, torna a necessidade de 
acompanhamento ainda mais criteriosa.

“Já recebemos depoimentos de coordenado-
res que conseguiram sentir a diferença desde a cria-
ção da gerência, pois trabalhamos com um número 
menor de projetos. Em 2010, foram 41”, revela. “Isso 
possibilita que eles tenham mais participação. Tam-
bém é bom para a gestão, já que conseguimos pla-
nejar antecipando demandas e possíveis gargalos.”

Uma das estratégias para galgar esses en-
traves é a realização de reuniões periódicas com 

os coordenadores e representantes dos projetos. 
As definições sobre o gerenciamento são consoli-
dadas nesses encontros, que podem ser mensais 
ou até semanais, dependendo da iniciativa. Nas 
palavras da gerente, quanto mais diálogo e plane-
jamento, mais bem executadas são as atividades.

“Não há uma periodicidade certa, depen-
de muito da demanda. A reunião pode ser pesso-
almente, ou mesmo por telefone, mas o contato é 
sempre diário”, conta uma das analistas do setor, 
Patrícia Camargos, que lida com as obras do Cam-
pus UFMG e Hospital das Clínicas e, a exemplo dos 
colegas, precisa de retorno permanente.   

Para atender de forma isonômica e com qua-
lidade às necessidades identificadas em cada projeto, 
a Gerência de Projetos Especiais conta, além de Lucia-
na, com outros 15 integrantes, dentro e fora da sede 
da Fundep,  nos locais dos projetos HRTN, UPA e HC.

Internamente, a equipe é composta por 
três analistas de projetos, dois de prestação de 
contas e quatro de pessoal, além de dois assisten-
tes e um auxiliar administrativo. A concentração 
de profissionais da área de pessoal é um dos des-
dobramentos das demandas do setor, que atual-
mente responde pelo gerenciamento de 77% da 
folha de pagamento dos celetistas dos projetos 
gerenciados pela Fundep.
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especIAlMeNte IMpORtANtes
A equipe também é composta por funcioná-

rios contratados pelos projetos, que atuam sob a coor-
denação da GPE. Eles são responsáveis pela aprovação 
de compras e contratação de pessoal, por exemplo. 
Essa forma de trabalho garante alinhamento das 
demandas dos projetos especiais com os processos in-
ternos da Fundação, com as legislações e com as exi-
gências das fontes de fomento e órgãos fiscalizadores. 

Se a demanda é constante e os projetos re-
pletos de especificidades, o fluxo de trabalho não 
poderia ser menos complexo. A gestão administrati-
vo-financeira é sustentada pela colaboração interna. 
Setores da Fundep como Assessoria Jurídica, Gerên-
cia de Finanças, de Contratos e Validação Fiscal, Con-
tabilidade e Reprografia são verdadeiros pilares nes-
se processo repleto de detalhes e documentações. 

No fim das contas, a sinergia aparece nos 
números. Em 2010, a Gerência de Projetos Espe-
ciais administrou 30,74% dos recursos que pas-
saram pela Fundep. Média que vem se mantendo 
desde sua criação. 

Conheça um pouco do que a Gerência de Projetos 
Especiais da Fundep ajuda a viabilizar.

Fundação 
Rodrigo Mello Franco de Andrade

Criada na década de 70 pela Família Nabuco, 
em homenagem ao jornalista e político Rodrigo Mello 
Franco de Andrade, a Fundação que leva seu nome é a 
única na UFMG inteiramente ligada à cultura. Inicial-
mente voltada à preservação do patrimônio histórico 
e artístico da cidade de Tiradentes, a instituição cres-
ceu e vem se diversificando nos ramos da cultura.

Hoje, com sede no Conservatório da UFMG, 
desenvolve vários projetos em Minas, com desta-
que para os festivais de Inverno e Verão da UFMG. 
Na cidade de Tiradentes, a fundação possui quatro 
imóveis que, aos poucos, vêm se transformando 
em um grande polo cultural: o edifício da antiga 

cadeia, a Câmara Municipal, a Galeria Miguel Lins 
e a Casa do Padre Toledo. Esta passa por um pro-
fundo processo de restauração, que prevê, até o 
fim de 2011, a reforma do edifício e restauração de 
seus bens artísticos.

A Fundep é parceira da Mello Franco, for-
necendo instrumentos de gestão que viabilizam 
a operacionalização de suas iniciativas. Entre elas 
está a negociação de um museu com imagens 
de Santanas, em Tiradentes, uma parceria com o 
Instituto Flávio Gutierrez, previsto para ocupar o 
prédio da Cadeia Pública de Tiradentes.

Bh-tec

Localizado em um terreno de 556 mil me-
tros quadrados cedido pela UFMG, o BH-Tec é um 
empreendimento pioneiro em Minas Gerais. O pri-
meiro parque tecnológico mineiro é fruto da par-
ceria entre a Universidade, Prefeitura de Belo Hori-
zonte, Governo de Minas, Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 
Minas Gerais (Sebrae).

As obras estão em andamento no local 
onde, por intermédio de editais, empresas e insti-
tuições de cunho científico e tecnológico poderão se 
instalar. Uma delas é o Centro de Pesquisas René Ra-
chou (CPqRR/Fiocruz Minas), que terá no parque sua 
sede e o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia 
em Saúde (CDTS). A conclusão é prevista para 2013. 

O BH-Tec abrigará ainda a maior sala limpa 
da América Latina, com 1,8 mil metros quadrados. 
O ambiente, com alto grau de controle de contami-
nação, é uma forma de atrair investimentos interna-
cionais em pesquisas de nano e microdispositivos.

hRtN

Além de servir como hospital-escola para 
os alunos da área da Saúde da UFMG, o Risoleta 

Tolentino Neves, com sua estrutura tecnológica de 
ponta, é hoje referência em saúde e atendimento 
no vetor Norte de Belo Horizonte. A Fundep faz 
parte da história do hospital desde 2006, cuidan-
do da gestão administrativo-financeira do projeto.

No Risoleta, a atividade é intensa. No ano 
passado, o hospital registrou 91.307 atendimentos 
de pronto-socorro e 623.238 exames complemen-
tares. Inaugurada em 2007, a maternidade do hos-
pital realiza em média 3 mil partos e cerca de 17 
mil atendimentos de urgência por ano.

O HRTN não é o único projeto da Gerência 
de Projetos Especiais ligado à saúde. Além da ges-
tão administrativo-financeira da UPA Centro-Sul, 
em BH, a equipe também gerencia parte da mão 
de obra do Hospital das Clínicas (HC) da UFMG.

campus 2010

Outro alvo dos esforços contínuos da Ges-
tão de Projetos Especiais está na administração 
das obras do Campus 2010 da UFMG. As compras, 
admissões e dispensas de engenheiros, pedrei-
ros, pintores e todos os demais trabalhadores 
passam sempre pelas mãos da GPE, que garante 
agilidade e infraestrutura para o planejamento 
das atividades. 

Dando continuidade ao “Campus 2000”, o 
objetivo do projeto é desenvolver a infraestrutura 
física necessária para o ingresso da Universidade 
no Programa de Apoio ao Plano de Reestrutura-
ção e Expansão das Universidades Federais (Reu-
ni) – iniciativa do Governo que busca expandir o 
acesso e garantir a permanência de estudantes 
no ensino superior. 

Dois centros de atividades didáticas (CADs) 
estão sendo construídos no Campus Pampulha, 
com recursos do programa, parte já em funciona-
mento. As intervenções, que mobilizam um total 
de 795 funcionários, têm previsão de término para 
o segundo semestre deste ano.
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cIêNcIA eM MINAs 
NÃO deVe pARAR

pRIMeIRA pessOA especIAl

O presidente da Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), professor 
Mario Neto Borges, faz avaliação do cenário da Ciência, 
Tecnologia e Inovação no Estado e aponta situação pri-
vilegiada de Minas em termos de disponibilização de 
recursos e investimentos em programas e opções de 
pesquisa. O professor assume postura crítica frente às 
medidas adotadas pelo Governo Federal, de cortes no 
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e enfatiza o pa-
pel da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) como veto-
res para o desenvolvimento social e econômico do país.

Jornal da Fundep: Na contramão do que vem sendo 
anunciado no cenário de Ciência e Tecnologia brasileiro 
(principalmente com o corte de R$ 1,7 bilhão do orça-
mento do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT), a 
Fapemig tem apresentado um crescimento significati-
vo no volume de recursos. A que se deve esse cenário e 
quais as perspectivas para os próximos anos?
Mario Neto: O Brasil de forma geral, e Minas em parti-
cular, vinha vivendo uma situação muito privilegiada 
em termos de investimentos em Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CT&I). Tanto o Governo Federal, por meio de 
suas agências – principalmente Capes, Finep e CNPq 
–, e aqui em Minas Gerais a Fapemig, estavam in-
vestindo uma quantidade de recursos nunca vista na 
história brasileira. Mas recentemente, com esse corte 
de R$ 1,7 bilhão, o crescimento e o ritmo da evolução 
da ciência brasileira deve ser afetado. Nós, inclusive, 
nos manifestamos no Conselho Nacional das Funda-
ções Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confar) contra 
esse corte, justificando que, quando existem as crises, 
é necessário economizar recursos de custeio e não in-
vestimentos, principalmente em educação, ciência e 
tecnologia. Nesses momentos, esses recursos devem 
ser aumentados. Com relação a Minas, nós temos uma 
situação muito promissora nesses campos. Embora 
tenha acontecido uma troca de gestão, o novo gover-
nador, professor Antonio Anastasia, já expressou pu-
blicamente que os recursos da Fapemig são intocáveis 
e que o percentual de 1% da receita líquida do Estado 
será repassado seguramente à instituição. Como esses 
recursos têm crescido ao longo do tempo, e com ele 
temos também conseguido alavancar investimentos 
de outras fontes, vivemos uma situação muito boa.

JF: As medidas anunciadas pelo Governo Federal tra-
zem impactos para a Ciência e Tecnologia em Minas?
MN: Certamente. O corte é feito em duas modali-
dades. A primeira é no orçamento efetivo do MCT, 
que é da ordem de R$ 900 milhões. Isso bloqueia 
o crescimento, pois significa que o CNPq e a Finep 

não vão lançar novos programas este ano e pode 
haver, inclusive, uma dificuldade de pagamento 
dos projetos em andamento. A segunda parte do 
corte é referente às emendas parlamentares colo-
cadas no Ministério para os estados, o que afeta 
investimentos que seriam feitos nas instituições 
de ciência e tecnologia de Minas

JF: Qual a avaliação, hoje, do cenário da Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Minas? Como os pesqui-
sadores mineiros e os trabalhos desenvolvidos no 
Estado estão frente a outras regiões?
MN: Estão numa situação muito favorável, na qual 
não somente o volume de recursos vem crescendo 
a cada ano, mas também o que nós chamamos de 
"cardápio de programas" vem se ampliado de for-
ma considerável. A Fapemig é, hoje, a agência bra-
sileira com o maior número de iniciativas, variando 
desde a bolsa de iniciação científica júnior, para 
alunos do ensino médio, passando por mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, até a interação com 
as empresas de base tecnológica, como é o caso 
da parceria com a Fiat e a Vale. Ao mesmo tempo, 
ocupamos a primeira posição no Brasil em termos 
de recursos per capita, ou seja, a divisão do volume 
total de investimentos pelo número de pesquisa-
dores cadastrados no CNPq.

JF: Com relação a esse cardápio de atividades desen-
volvidas pela Fapemig, há planos de lançar novos 
programas? Quais são as prioridades hoje?
MN: Estamos com um “cardápio” completo e temos 
um leque de programas bastante amplo, talvez o 
mais amplo do Brasil em termos de opções para o 
pesquisador. Então, nesse sentido, é o momento 
de focar um pouco mais os investimentos e, já que 
atendemos todas as áreas, vamos agora priorizar 
ações para dar destaque àquelas em que Minas 
Gerais possa avançar e criar um diferencial. Exem-
plo disso é a área de tecnologias ambientais, que 
hoje é uma questão estratégica para o país e para 
o mundo inteiro. Não existe, em nenhum estado 
do Brasil, alguma coisa de destaque ou um dife-
rencial em relação aos trabalhos que vêm sendo 
executados em outras regiões. Então, queremos 
aproveitar esse nicho, porque ele tem tudo a ver 
com as atividades de Minas, como mineração, 
produção agrícola e produção e carnes, que têm 
impactos ambientais muito expressivos. A interna-
cionalização é outra área que vamos priorizar, mas 
ainda estamos em discussão sobre os pontos mais 
importantes a serem enfatizados a partir de 2011.
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JF: Minas tem uma vocação científica? Podemos fa-
lar de uma área de destaque no Estado?
MN: Eu diria que é uma questão de vocação e de 
oportunidade histórica que fez com que Minas 
Gerais tivesse destaque em algumas áreas impor-
tantes. Uma delas é a agricultura, visto que é um 
Estado tipicamente agrícola, e nós estamos inves-
tindo agora na tecnologia e na agregação de valor 
a esses produtos tradicionais, como o café, o leite, 
a cachaça. Mais recentemente, temos nos desta-
cado em áreas como a biotecnologia. A Região 
Metropolitana de Belo Horizonte é o maior arranjo 
produtivo de biotecnologia da América Latina. E 
temos também o maior número de empresas de 
software e tecnologia da informação. Outro desta-
que é o já tradicional Vale da Eletrônica de Minas, 
em Santa Rita do Sapucaí, e mais recentemente as 
áreas como a nanotecnologia.

JF: A Fapemig anunciou recentemente uma mudan-
ça em sua estrutura organizacional. Quais os objeti-
vos do novo formato e o que ele traz de impacto para 
os trabalhos da Fundação?
MN: O governador Anastasia entendeu o papel 
importante da Fapemig como vetor de desen-
volvimento social e econômico por meio dos in-
vestimentos feitos em CT&I. A nossa instituição 
era, como toda fundação de amparo à pesquisa 
pública estadual, muito focada na questão da ci-
ência tradicional, que é feita nos laboratórios das 
universidades. Mas não era muito preocupada 
com o financiamento e a interação com o setor 
empresarial. Dessa forma, a  pesquisa universitá-
ria tão boa que a gente faz no país, reconhecida 
internacionalmente – o Brasil hoje é 13º país pro-
dutor de ciência no mundo – não se convertia em 
riqueza, produtos e competitividade. Ao entender 
isso, o governo autorizou, por lei, que a Fapemig 
tivesse uma expansão muito importante de 2010 
para 2011, na qual criamos áreas novas, como a 
Diretoria Adjunta de Inovação e um Departamento 
de Relações Empresariais. Por outro lado, criamos 
a Assessoria Científica Internacional. A interna-
cionalização é muito importante, porque hoje a 
qualidade da ciência e os avanços científicos e tec-
nológicos precisam de um padrão internacional, 
e a Fapemig, ao ter essa opção instalada na sua 
estrutura, permite-nos fazer interações significa-
tivas com a Alemanha, França, Itália, Inglaterra, 
Austrália, Israel, EUA, Canadá etc. Isso é impor-
tante não somente pela possibilidade de qualificar 
a nossa produção, mas também para as próprias 
instituições. Os pesquisadores terão possibilidade 
de terem seus projetos financiados em conjunto 
com outros países e de realizarem intercâmbios 
nos trabalhos.

JF: A Fundep e a Fapemig têm desenvolvido uma rela-
ção de parceria. Quais os benefícios que o trabalho entre 
as instituições traz para pesquisadores e para a ciência? 
Como as fundações de apoio podem se articular com as 
fundações de fomento e como podem contribuir?
MN: Essa é uma relação muito importante para as 
fundações de amparo, que são instituições públicas 
estaduais. E o caso de Minas Gerais é exemplar. A 
Fapemig articulou com todas as fundações de apoio 
do Estado, que são muitas – a exemplo da Fundep 
–, pois sem essas instituições a Fapemig não con-
seguiria cumprir suas atividades, tendo em vista 
que cresceu 11 vezes nos últimos oito anos. Nós só 
conseguimos realizar nossos trabalhos hoje graças 
a essas parcerias. E o caso da Fundep é importante, 
porque ela é fundação de apoio da maior univer-
sidade do Estado, que é, por consequência, nossa 
maior cliente e parceira e, portanto, para onde vão 
volumes significativos de recursos da Fapemig e vo-
lumes significativos de cotas de bolsas nas diversas 
modalidades. Portanto, a Fundep desempenha um 
papel fundamental nessa interação entre a Fapemig, 
a instituição de pesquisa e os pesquisadores. E hoje 
nós precisamos dessa articulação para converter os 
recursos em pesquisas de alto nível, em pós-gradu-
ação de qualidade e aproximação com as empresas. 
A Fundep trabalha colaborando para que a ciência, a 
tecnologia e inovação em Minas Gerais tenham des-
taque cada vez maior. É relevante reforçar que con-
tinuamos contando com essa colaboração para me-
lhorar cada vez mais. Não é importante ter somente 
o recurso. É fundamental que tenhamos esse recurso 
sendo colocado à disposição dos pesquisadores e 
bolsistas com agilidade, e no momento certo para 
que eles possam produzir aquilo que esperamos: 
ciência, tecnologia e inovação de qualidade para o 
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.
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O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil 
e ainda guarda inúmeros segredos referentes a sua 
fauna e flora. Desvendar alguns desses mistérios e 
contribuir para a produção de conhecimentos e para 
o desenvolvimento de técnicas de restauração de seus 
ambientes degradados são alguns dos objetivos da 
pesquisa Diversidade Florística e Padrões Sazonais 
dos Campos Rupestres e Cerrado, que integra a Rede 
Restaurar. O projeto, que envolve pesquisadores de di-
versas instituições brasileiras, vai estudar espécies na-
tivas da cadeia do Espinhaço e busca aplicar o conceito 
de ecoeficiência à recuperação da biodiversidade.

A Rede conta com financiamento das fun-
dações de amparo à pesquisa de Minas Gerais (Fape-
mig), de São Paulo (Fapesp), do Pará (Fapespa), além 
da Vale S.A. Em Minas, o trabalho é coordenado pelo 
professor Geraldo Wilson Fernandes, do Laboratório 
de Biologia Evolutiva e Biodiversidade do Instituto de 
Ciências Biológicas da UFMG. Junto aos pesquisado-
res da instituição, o trabalho vai contar com auxílio 
de equipes das universidades federais de Lavras e 
Viçosa e da Universidade Estadual de Montes Claros 
(Unimontes), além da participação da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp). A Fundep é uma das par-
ceiras da iniciativa e se ocupa da gestão dos recursos 
envolvidos, liberando os pesquisadores para a execu-
ção dos trabalhos de investigação científica.

problema ambiental

Segundo o professor Geraldo Fernandes, o 
Estado possui um grande passivo ambiental cau-
sado pela mineração e pelo crescimento urbano 

ceRRAdO que A cIêNcIA ReVelA
projeto busca estudar espécies da vegetação de campo rupestre da cadeia do espinhaço e contribuir 
para a recuperação, com plantas nativas, da biodiversidade de áreas degradadas

acelerado. Soma-se a isso uma antiga cultura de 
recuperação de ambientes degradados baseada 
na utilização de espécies exóticas, de baixo valor 
ecológico e que pouco, ou nada, interagem com 
o ambiente nativo. Surge daí um desafio: como 
equilibrar esses processo e a preservação?

Para o pesquisador a resposta está na 
produção de conhecimentos aprofundados sobre 
o bioma, sobre suas espécies nativas e sobre as 
formas adequadas para promover sua propagação.

campos rupestres

“Sempre-vivas, canelas-de-ema, chuveiri-
nho, pau santo, jacarandás, vinháticos, quaresmeiras, 
alecrins e gramíneas. Plantas típicas das formações 
do cerrado conhecidas como campos rupestres, elas 
guardam, além de grande beleza e valor ornamental, 
uma importância para o equilíbrio do bioma e para 
sua conservação. “Essas regiões são de difícil recupe-
ração, pois os solos são pobres, com muita concen-
tração de quartzo e alumínio, e as espécies vivem 
em condições altamente adversas. Daí a necessidade 
de identificá-las e conhecer melhor essa vegetação. 
Dessa forma, podemos selecionar os exemplares-
chave (espécies basais) que participam de todos os 
processo ecológicos, estudá-los e contribuir para a 
recuperação da vegetação”, explica Fernandes.

Os campos rupestres se estendem por toda a 
Serra do Espinhaço. A região apresenta muitos focos 
de mineração e passou por processos de reconstru-
ção ambiental inadequados. “As empresas justifi-
cavam que não recuperavam com espécies nativas 

porque elas não estavam disponíveis no mercado. E, 
quando a recuperação é feita com tipos exóticos, o 
prejuízo não fica localizado apenas ali. Cria um caso 
de invasão biológica, pois eles dominam a área e 
causam impacto na biodiversidade. Essa é, hoje, a 
terceira maior causa de extinção do mundo”, alerta o 
professor. “É nesse sentido que surge o projeto, bus-
cando conhecer as espécies e desenvolver técnicas 
para a sua propagação e disponibilização”, completa.

caminhos

A primeira fase do projeto envolve a iden-
tificação das espécies, por meio de pesquisas, e o 
ranqueamento daquelas de grande importância 
para os processos biológicos da região. Serão sele-
cionados 20 tipos vegetais e, em seguida, realiza-
dos estudos aprofundados para entender a sua fe-
nologia, ou seja, como é seu ciclo, sua produção de 
flores, germinação etc. Além disso, serão realizadas 
pesquisas relativas ao solo e ao papel dos fungos.

O objetivo é desenvolver técnicas de propaga-
ção, que vão desde a escarificação mecânica e quími-
ca, imersão em água quente, produção de enxertos, 
cultura de tecidos etc., que permitam a germinação 
das sementes, a produção de mudas e a reprodução 
dessas plantas. “O difícil é compreender esses proces-
sos, mas de posse da tecnologia o trabalho fica mais 
fácil, assim como a proteção”, esclarece Fernandes.

A etapa seguinte da proposta consiste na 
propagação em grandes quantidades e a elabo-
ração de estratégias de plantio e de avaliação da 
performance dessas espécies no campo.
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