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A mAgiA dA históriA
PArA difundir conhecimentos e criAr novos esPAços de 
APrendizAgem, A memóriA de minAs gerAis e dAs lutAs 

PelA terrA É APresentAdA de mAneirA envolvente



EDITORIAL

“Sem a Fundep, você mataria a pes-
quisa na UFMG.” A declaração do reitor da 
Universidade, professor Célio Campolina, é 
representativa do papel que a Fundação vem 
buscando assumir frente à UFMG e outras 
instituições apoiadas e ilustra o tamanho da 
responsabilidade que temos em mãos. A fra-
se abre nosso editorial por ser proferida num 
momento importante para o cenário da par-
ceria entre organizações: a vigência das dis-
posições do Decreto 7.423 – que dispõe sobre 
as relações entre instituições federais de ensi-
no superior e fundações de apoio. 

Para a Fundep, a busca pela consolida-
ção de um marco legal que regule o trabalho 
a ser desenvolvido em conjunto é importante 
e bem-vinda. Exemplo da atenção dispensada 
a esse tema foi o constante e profundo inves-
timento que a própria Fundação fez, ao longo 
de sua história, para a constituição de normas 
que orientassem a forma de trabalho entre 
instituições credenciadas.

Atenta à necessidade de responder aos 
anseios e questionamentos da sociedade e de 
prestar contas sobre suas ações e resultados, 
a Fundação já adota a maioria das exigências 
previstas e vai se adequar da melhor maneira 
possível para atender às demais. Ainda há ares-
tas a aparar, mas um grande avanço foi feito e 
esperamos que os frutos a se colher sejam de 
reafirmação dos bons resultados da parceria 
UFMG-Fundep e demais apoiadas, assim como 
de parceria entre outras organizações.

As disposições do decreto e suas impli-
cações ganham destaque nesta edição do Jor-
nal da Fundep, que traz também alguns proje-
tos da Universidade gerenciados pela Fundação 
e que são representativos do potencial dessa 
parceria para a produção do conhecimento e 
para sua disponibilização para a sociedade.

A publicação apresenta iniciativas 
desenvolvidas pelo Projeto República: a pro-
posta de interatividade e de mergulho na his-
tória de Minas realizada pelo Memorial Minas 
Gerais – Vale e a criação do museu itinerante 
“Sentimentos de Reforma Agrária, Sentimen-
tos de República”. 

O desenvolvimento de um carro inte-
ligente e autônomo, que se move sem a ne-
cessidade de um motorista, também ganha as 
páginas de nosso Jornal.

Para fechar, uma boa notícia para os 
casais mineiros: a reinauguração do Labora-
tório de Reprodução Humana do Hospital das 
Clínicas da UFMG. O projeto foi o sonho de vida 
de seu idealizador, professor Aroldo Camargo – 
exemplo de superação e perseverança que traz 
uma importante mensagem de vida a todos.

Boa leitura!

Fundep homenageia Fapemig

Em visita ao Hospital Risoleta Tolentino 
Neves (HRTN), no dia 1º de julho, o ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, conheceu o atendi-

Ministro da Saúde elogia HRTN

A Fundep prestou, no dia 21/6, uma home-
nagem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Esta-
do de Minas Gerais (Fapemig), por seus 25 anos de 
amparo à produção científica, tecnológica e à ino-
vação, completados em 2011. Em breve cerimônia, 
que aconteceu durante a abertura do 1º Encontro do 
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-
Graduação das IES Brasileiras (Foprop) da Região 
Sudeste, o presidente da Fundep, professor Marco 
Crocco, entregou uma placa comemorativa ao pre-
sidente da Fapemig, professor Mario Neto Borges.

“A ciência mineira pode ser dividida em dois 
momentos: antes e depois da Fapemig. A Fundep 
tem muito orgulho de ser parceira da Fundação de 
Amparo. Essa articulação vem só se fortalecendo ao 
passar dos anos”, afirmou nosso presidente. Atual-
mente, 85% dos projetos de pesquisas gerenciados 
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Oportunidades em todos os sentidos

A Fundep participou, entre os dias 20 e 22 de junho, de um importante fórum de discussão sobre 
Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil: a XI Conferência Anpei de Inovação Tecnológica. O evento foi rea-
lizado em Fortaleza e reuniu, entre os cerca de 1.500 participantes, as instituições filiadas à Associação Na-
cional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei), além de representantes de outras 
empresas da iniciativa privada, do governo e de agências e órgãos financiadores. O ministro de Ciência e 
Tecnologia, Aloizio Mercadante, e o presidente da Finep, Glauco Arbix, estiveram entre os presentes e foram 
responsáveis por duas das palestras que compunham a vasta programação do encontro.

A presença no encontro insere a Fundação no contexto das principais discussões sobre Ciência e 
Tecnologia do Brasil. “É uma oportunidade para conhecermos melhor o cenário e identificarmos as suas 
perspectivas para o futuro. Assim, nos preparamos para atender melhor às demandas”, explica a assessora 
de Relações Institucionais da Fundep, Soraya Carvalho de Freitas. A participação na conferência também 
é importante diante do papel de ponte que a Fundep assume entre universidades, centros de pesquisa e 
o mercado. “Queremos reforçar, junto às empresas e organizações, a possibilidade de congregar inovação 
científica aos seus procedimentos e produtos e de utilizar as fundações de apoio nesse processo”, reforça.

Presidente da Fapemig recebe homenagem da Fundep 
pelos 25 anos da instituição de amparo à pesquisa

pela Fundep são da Fapemig. Mario Neto agrade-
ceu o reconhecimento e aproveitou para destacar a 
competência técnica do corpo da Fapemig, além de 
reafirmar a importância do investimento contínuo 
na produção de conhecimento. “Entendemos que 
ciência, tecnologia e inovação são valores funda-
mentais para o crescimento de nosso Estado.”

mento de urgência e emergência da instituição, 
bem como sua maternidade, que adota o modelo 
humanizado de atenção à gestante. Desde 2006, o 
Hospital conta com gestão da Fundep, em parceria 
com a UFMG e a administração pública estadual e 
municipal. Padilha elogiou o trabalho desenvol-
vido pelo HRTN e anunciou o apoio do Governo 
Federal para a continuidade e melhoria da insti-
tuição. Na ocasião, foi assinado o Termo de Adesão 
dos Municípios da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte aos Programas do Ministério da Saúde. 

Segundo o professor Henrique Leite, dire-
tor de Operações da Fundep e responsável pela Li-
nha de Cuidado Materno-Infantil do HRTN, a Fun-
dação tem uma participação cada vez mais ativa 
na gestão administrativo-financeira da instituição 
de saúde, proporcionando à Universidade mais ce-
leridade e flexibilidade para atender às demandas 
clínicas, bem como de ensino, pesquisa e extensão.
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O diretor de Operações 
da Fundep recepcionou o 
ministro em visita ao HRTN



CADê O MOTORISTA?
Veículo autônomo desenvolvido na UFMG é capaz 

de se locomover sem intervenção humana
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GESTÃO DE PROJETOS

não ser tão interessante, inclusive porque as leis 
não permitiriam que eu andasse com ele ou que 
ele circulasse vazio. Mas as suas partes podem se 
apresentar promissoras. Elas poderiam substituir, 
por exemplo, os componentes de frenagem e ace-
leração do veículo de um deficiente físico que não 
possa contar com as pernas”, aponta o pesquisador.

Outra contribuição importante diz respeito ao 
conceito de segurança ativa. “Imagine que você está 
na iminência de uma colisão, mas encontra-se distraí-
do. Caso ninguém chame sua atenção, o próprio carro 
poderá fazê-lo. Além disso, caso você não consiga 
reagir, frear ou desviar, o veículo poderá realizar essas 
ações e evitar o acidente”. O mesmo pode ser estendi-
do para atropelamentos e para tentativas dos moto-
ristas de burlar as leis de trânsito. “Caso você progra-
me o computador interno para obedecer às normas, o 
automóvel o impedirá, por exemplo, de ultrapassar o 
sinal vermelho ou de parar sobre a faixa de pedestres.”

Parceiros

O carro do futuro, ou carro inteligente, 
como vem sendo abordado na mídia, é fruto de 
uma série de estudos empreendidos ao longo de 
vários anos junto aos alunos e pesquisadores das 
áreas envolvidas. Tais iniciativas contaram com 
apoio de financiadores como a Fapemig e a Finep, e 
a equipe pôde se dedicar aos esforços de realização 
dos trabalhos, uma vez que contou com a gestão 
administrativo-financeira da Fundep para a viabi-
lização de suas demandas de ordem não científica.

Qual seria sua reação ao ver um carro sem 
motorista se locomovendo pelas ruas? Impossível? 
Não mais! Uma equipe de pesquisadores do La-
boratório de Sistemas de Computação e Robótica 
(Coro), do Departamento de Engenharia Elétrica da 
UFMG, desenvolveu uma tecnologia que somente 
era realidade em filmes de ficção científica: um 
veículo autônomo, capaz de realizar todas as ações 
básicas de um veículo normal, mas sem motorista.

Acelerar, frear, estacionar, virar para os dois 
lados, evitar colisões, identificar e contornar obs-
táculos são algumas das operações realizadas pelo 
carro sem piloto, que traz um vasto conjunto de pos-
sibilidades para aumentar a comodidade e seguran-
ça no trânsito.  Segundo o coordenador do projeto, 
professor Guilherme Augusto Silva Pereira, a expe-
riência é possível por meio de um conjunto de ferra-
mentas e tecnologias incorporadas a um veículo de 
testes – um modelo comercial convencional que foi 
equipado para atender aos objetivos das pesquisas.

“Utilizamos, basicamente, um sistema de 
sensoriamento, que permite perceber o ambiente 
ao redor do carro, e outro de atuação, composto por 
diversos motores que acionam tarefas tradicional-
mente conferidas aos motoristas”, explica Pereira. O 
primeiro é composto de câmeras, sensores a laser e 
de ultrassom espalhados pelo veículo. As imagens 
captadas são processadas por um computador que 
emite comandos para que o carro se mova. O se-
gundo sistema consiste em adaptações para tornar 
possível a mobilidade da máquina sem a presença 
humana. “Há um motor para cada dispositivo que 

permite controlar o veículo, como o volante, freios, 
acelerador etc.”, afirma o professor.

Desdobramentos

A imagem do carro que se move sozinho é 
quase inacreditável e desperta interesses de diferen-
tes ordens. O coordenador do projeto, no entanto, 
chama atenção para as reais intenções da equipe de 
trabalho no qual o Laboratório se insere – o grupo 
de Pesquisa e Desenvolvimento de Veículos Autôno-
mos, que congrega pesquisadores das Engenharias 
Elétrica, Eletrônica e Mecânica e da Ciência da Com-
putação. “Não temos o objetivo de disponibilizar um 
carro que ande sozinho na rua, mas estabelecemos, 
com esse modelo, um laboratório para testar algorit-
mos e metodologias de controle desse veículo. Nossa 
motivação não é a de disponibilizar um produto co-
mercial, mas pensar as possibilidades desse tipo de 
aplicação e, dessa forma, constituir conhecimentos.”

Apesar de cumprir uma trajetória previa-
mente definida, o veículo é capaz de desviar de 
obstáculos e agir frente a situações inesperadas. “Ao 
programar o computador, eu não posso prever todos 
os desafios ou imprevistos que serão encontrados no 
caminho. Esses, o carro vai perceber por meio das 
câmeras e dos sensores e poderá apresentar uma res-
posta, no sentido de superá-los”, diz o coordenador.

Enfrentar trânsitos intensos e percorrer 
longas distâncias estão entre algumas das pos-
sibilidades apresentadas pela inovação, mas não 
para por aí. “Um carro que anda sozinho pode 
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ExPERIêNCIA PARA 
AGUçAR OS SENTIDOS

Projetos utilizam soluções inovadoras para difundir conhecimentos históricos

Adentrar as portas do Memorial Minas Ge-
rais – Vale é como se transportar para outro mun-
do. Livros antigos, documentos de época, imagens 
e sons de séculos passados são transformados pela 
tecnologia em obras interativas, cenários anima-
dos e peças encantadoras. Trata-se de um convite 
a mergulhar na história, resgatar fatos marcantes 
para os mineiros e compreender melhor a forma-
ção de sua identidade.

Com um olhar diferenciado, ideias e aconteci-
mentos que influenciaram política, arte – literatura, 
música, cinema, artesanato –, evolução humana e o 
cotidiano de Minas são expostos de forma a intrigar e 
despertar os sentidos dos visitantes a partir de recur-
sos como projeções e superfícies sensíveis ao toque. 
“Seguimos a premissa de que o conhecimento deveria 
ser difundido de forma atraente, inovadora e de fácil 
apreensão, mas sem que houvesse empobrecimento 
do conteúdo ou perda de dados”, explica a professora 

do Departamento de História da UFMG Heloísa Star-
ling, que coordena o Projeto República, grupo respon-
sável pela pesquisa de base para o Memorial. 

Também contribuíram para a iniciativa con-
sultores, especialistas, técnicos e docentes, em sua 
maioria da própria Universidade. Todo o material 
apurado ganhou forma a partir da imaginação de 
Gringo Cardia, arquiteto, cenógrafo, designer, artis-
ta gráfico, que realizou a museografia e a curadoria 
do espaço, instalado no antigo prédio da Secretaria 
de Estado de Fazenda, na Praça da Liberdade, em 
Belo Horizonte. O imóvel foi completamente res-
taurado, conservando suas características originais 
e agregando um toque de contemporaneidade.

Pluralidade

O acervo e as exposições, que perpassam 
53 temas, são estruturados em três eixos: Minas 

Imemorial, marcada pelas riquezas do passado e 
o legado histórico; Minas Polifônica, com a mul-
tiplicidade de culturas, linguagens e tempos; e a 
Minas Visionária, mostrando as perspectivas do 
Estado para o futuro.

“Ao combinar tecnologia de ponta, a 
criatividade do Gringo Cardia e a qualidade da 
pesquisa, construímos um ambiente ideal para 
o aprendizado de forma lúdica e a descoberta da 
história. Prova disso é que, após as visitas, alunos 
de escolas públicas de Belo Horizonte se mostram 
entusiasmados e se tornam multiplicadores, fa-
zendo com que suas famílias e amigos também 
conheçam o espaço. Outro incentivo para que os 
visitantes retornem é a possibilidade de conhecer 
os ambientes conforme linhas temáticas e percur-
sos diferenciados”, avalia Heloísa.

Ainda este ano, será lançado o livro Memo-
rial Minas Gerais com temas expostos na Praça da 
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Liberdade e outros que não puderam ser aprofun-
dados ou contemplados em um primeiro momento.

Sobre rodas

A experiência sensorial também está pre-
sente em outra iniciativa coordenada pela professo-
ra, o projeto “Sentimentos de Reforma Agrária, Sen-
timentos de República”, que contará com um museu 
itinerante. Para isso, o prédio dá lugar ao caminhão, 
capaz de acessar capitais e pequenas cidades, cor-
tando o país de ponta a ponta a partir de 2012. 

Assim, a equipe de pesquisadores espera 
levar ao grande público o resultado de anos de 
estudos acadêmicos sobre a memória das lutas 
pela terra no Brasil. “Na carroceria, instalaremos 
duas salas de projeção, uma biblioteca composta 
por livros de arte e fotografia, além de computa-
dores em que será possível pesquisar sobre vídeos 

e músicas ligados ao tema. Os visitantes poderão 
interpretar as canções em um karaokê no fundo do 
caminhão e até mesmo se caracterizar como per-
sonagens históricos”, antecipa. 

Também fazem parte do museu o "Loun-
ge da Imaginação", equipado com uma mesa de 
leitura, e o “Vira-vira”, painéis em que serão apre-
sentadas as biografias de oito figuras de destaque, 
entre elas, o escritor Euclides da Cunha, o canga-
ceiro Antônio Silvino, a líder das Ligas Camponesas 
Elizabeth Teixeira e o seringueiro Chico Mendes. 

“Para os vídeos, selecionamos 11 narra-
tivas históricas, buscando privilegiar todas as re-
giões brasileiras e, assim, abranger a diversidade 
das realidades e dos movimentos nacionais, como 
a legislação agrária e as forças conservadoras no 
campo, Canudos, as experiências republicanas e 
anarquistas e o sindicalismo rural”, explica Marcela 
Telles, integrante do Projeto República.

Parceria

“Sem a parceria com a Fundep, não se-
ria possível realizar iniciativas tão arrojadas 
como essa. Com o suporte da Fundação, que 
nos apoia, por exemplo, com a identificação 
de fornecedores e até mesmo na execução, os 
pesquisadores podem se dedicar aos estudos 
e concretizar novas ideias”, avalia a professora 
Heloísa Starling.

Segundo a analista do projeto na Fundep, 
Débora Vieira, os trabalhos demandam um grande 
volume de compras e contratações, com prazos de-
safiadores. “Além da forte atuação da equipe de 
execução em conjunto com a Gerência de Com-
pras, a Assessoria Jurídica também possui papel 
importante. Atualmente, estamos em busca da 
melhor empresa para efetuar as adaptações do 
caminhão.”
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Estão em vigor as normas do Decreto 7.423 – que dispõe sobre as relações entre instituições federais 
de ensino superior e fundações de apoio. Fundep já atua em consonância com a maioria das regras 

ALINHAMENTO 
Da  geStãO 

DE PROJETOS 
COM DIRETRIzES JURíDICAS
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ESPECIAL

DECRETO 7.423/2010*

O Decreto 7.423/2010 veio regulamentar a 
Lei 8.958, de 20/12/94, e, expressamente, revogou 
o Decreto 5.205, de 14/09/04.

Trata-se de um esforço do legislador para 
aperfeiçoar as relações entre as instituições fede-
rais de ensino público e de pesquisa científica e 
tecnológica e as fundações de apoio.

Mais detalhado que o anterior, o Decreto 
7.423 avançou na conceituação de desenvolvimento 

institucional, aperfeiçoando a regulamentação de 
bolsas, contratos e convênios, disciplinando melhor 
a participação de servidores de instituição de apoio 
e o processo de registro e credenciamento.

Tal normatização vem num momento de 
profícuo debate, em que o papel desempenhado 
pelas fundações de apoio é louvado por muitos e 
questionado por outros.

Para o Ministério Público, órgão encarrega-
do do velamento das fundações de apoio, é clara a 
importância, bem como a autonomia da entidade. 
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Transparência, maior certeza jurídica e 
aprimoramento das atividades. Essa é a avaliação 
da Fundep sobre o Decreto 7.423 de 31 de dezem-
bro de 2010. A legislação, que está em vigor, dis-
põe sobre as relações entre as instituições federais 
de ensino superior e de pesquisa científica e tecno-
lógica e as fundações de apoio.

Para a Fundep, o cumprimento das normas 
definidas na lei aprimora os contornos jurídicos da 
relação entre fundações e instituições apoiadas. “O 
decreto aprofunda a normatização. Essa medida 
é extremamente importante, pois oferece mais 
transparência na relação das fundações de apoio 
com as universidades e legitima a parceria, for-

talecendo o Sistema de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação”, avalia o presidente da Fundep, professor 
Marco Aurélio Crocco Afonso.

Durante seus 36 anos de atuação, a Fundep 
desenvolveu competência para cumprir sua finali-
dade de fazer a gestão de projetos de forma trans-
parente e inovadora. A experiência, alinhada ao 
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comprometimento de atuar com profissionalismo, 
revela o trabalho em consonância com princípios 
legais – a grande maioria das normas estabeleci-
das pelo decreto já é executada pela Fundep.

Regras em dia

Uma das primeiras normas do decreto se 
refere à execução dos projetos, “que devem ser ba-
seados em plano de trabalho e obrigatoriamente 
aprovados pelos órgãos colegiados acadêmicos 
competentes da instituição apoiada, segundo as 
mesmas regras e critérios aplicáveis aos projetos 
institucionais da instituição” – artigo 6º do Decre-
to 7.423/2010.

Os projetos de ensino, pesquisa e extensão 
da UFMG e das demais apoiadas desenvolvidos 
com a participação da Fundep já têm definidos o 
objeto e prazo de execução limitado no tempo. 

A aprovação dos projetos executados pela 
Fundep nas instâncias da UFMG e nas outras insti-
tuições apoiadas – colegiado/unidade acadêmica, 
Câmara Departamental, Pró-Reitorias pertinentes 
(Pesquisa, Extensão ou Pós-Graduação) e Coorde-
nadoria de Transferência de Inovação Tecnológica 
(CTIT) da UFMG, se houver propriedade intelectual 
envolvida – também é uma ação há muito tempo 
praticada. E a realização dos projetos institucionais 
é formalizada por meio de contratos com objetos 
específicos e prazo determinado.

Quanto ao capital humano, os projetos de-
verão ser realizados por no mínimo dois terços de 
pessoas vinculadas à instituição apoiada, incluindo 
docentes, servidor técnico-administrativo, pesqui-
sadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo 
formal a programas de pesquisa da instituição 
apoiada. “Em vários programas, temos mais que 
essa cota. Exceto em projetos de envergadura e 
atuação nacional, cuja excepcionalidade é prevista 
no decreto, a grande maioria cumpre essa determi-
nação”, pontua o diretor de Desenvolvimento Insti-
tucional da Fundep, professor João Furtado. Além 
disso, as iniciativas contam com a participação de 
estudantes, observando a Lei no 11.788/2008.

Em relação à transparência, desde seu pri-
meiro ano de atividades, a Fundep realiza a pres-
tação de contas de suas atividades e apresenta 
suas demonstrações contábeis de forma pública. A 
movimentação financeira também é submetida à 
auditoria externa, e os relatórios anuais de gestão 
da Fundep são aprovados pelas instâncias compe-
tentes da UFMG e das demais instituições apoiadas 
pela Fundação.

aprimoramento

“Acredito que a relação da UFMG com a 
Fundep inspirou o decreto, pois muitas determi-
nações já são devidamente cumpridas. Em um país 
como o Brasil, dada a legislação vigente, sem as fun-
dações de apoio, as universidades teriam enorme 
dificuldade para desenvolver suas atividades, espe-
cialmente aquelas relacionadas à busca de conhe-
cimento. A institucionalidade da universidade não 
permite autonomia para a captação e para a gestão 
financeira de recursos nessa área. Sem a Fundep, 
você mataria a pesquisa na UFMG”, enfatiza o reitor 
da Universidade, professor Clélio Campolina Diniz. 

Ele avalia que universidades brasileiras 
estão vivendo um momento de expansão muito 
acelerado, que coincide com o grande cresci-
mento da pesquisa e da pós-graduação. A UFMG 
também passa por outro movimento positivo, 
que é a ampliação da sua internacionalização. 
E, para consolidar esse cenário, é preciso mais 
flexibilidade para desenvolver a contento essas 
atividades. “Havia muitas dúvidas sobre o limite 
das atividades das fundações de apoio, e o de-
creto veio para estabelecer parâmetros nessa re-
lação. Estamos em uma fase de experimentação, 
de pensar uma nova sistemática e, nesse senti-
do, sugerimos aprimoramentos que permitem 
manter a transparência – uma obrigação das 
instituições públicas – e facilitar o funciona-
mento das atividades.”

Em fórum da Associação Nacional dos Di-
rigentes das Instituições Federais de Ensino Supe-
rior (Andifes), foram discutidos alguns pontos que 
podem qualificar ainda mais o decreto. O primeiro 
é referente à regulamentação da natureza traba-
lhista das atividades dos bolsistas. Sugere-se que 
a legislação deve explicitar que as bolsas pagas aos 
servidores da universidade com recursos captados 
para apoio à pesquisa estão isentas de tributações 
e de obrigações trabalhistas.

Segundo ponto de vista do reitor Campoli-
na, o decreto também deveria oferecer autonomia 
ou permitir que as fundações de apoio represen-
tassem, de maneira direta, a universidade. “Isso 
facilitaria muito, por exemplo, toda a parte de co-
mercialização de produtos. Existem muitas ativi-
dades nas instituições de ensino que exigem uma 
interface com o mercado. Por exemplo, temos três 
fazendas produtivas e é muito difícil para a UFMG 
comercializar o resultado.” 

Outro ponto se refere aos limites para re-
embolso dos custos operacionais gerados pelos 

A fundação é pessoa jurídica de direito privado que 
atua em parceria com o ente público na geração de 
conhecimento e na disseminação do conhecimento 
gerado. Contudo, não é – como querem alguns – 
um departamento da universidade. O fato de auxi-
liar ou fomentar as atividades de ensino e pesquisa 
não desnatura sua personalidade jurídica.

As fundações de apoio representam um elo 
importante entre a universidade e a comunidade 
externa, um canal de interlocução entre as institui-
ções federais de ensino superior (Ifes) e o mercado, 

fomentando a pesquisa, ensino e extensão, seja na 
forma de captação de recursos financeiros, seja na 
inserção de alunos em atividades de mercado.

A flexibilidade e a agilidade operacional 
inerentes ao ente privado contribuem para o incre-
mento da pesquisa. É sabido que os recursos pú-
blicos são quase sempre carimbados e de repasses 
incertos. Nem sempre estão disponíveis no tempo 
requerido para a pesquisa, nem é fácil ou possível 
manejá-los de acordo com as necessidades super-
venientes de um projeto em andamento.

O que se espera, a partir desse novo de-
creto, é harmonizar a relação das fundações de 
apoio com as instituições de ensino superior, 
possibilitando melhor cumprimento da missão 
maior que é o fomento ao ensino, à pesquisa 
científica e tecnológica e a disseminação da 
cultura.

*Texto da promotora de Justiça Valma Leite Cunha, que é 
coordenadora da Promotoria de Justiça de Tutela de Fun-
dações e Entidades de Interesse Social de Belo Horizonte.

encargos que a pesquisa traz para a universidade. 
Inspirado nas instituições internacionais, o objeti-
vo é permitir o ressarcimento desses custos. 

Essas questões foram apresentadas aos 
Ministérios da Educação (MEC) e de Ciência e Tec-
nologia (MCT), e há uma grande expectativa de 
que as sugestões sejam incorporadas ao decreto.

Novidades

Caso sejam implementadas, a Fundep vai 
adequar seus processos e tecnologia para con-
templar essas questões, assim como tem feito 
em relação às novidades trazidas pelo decreto. 
Por determinação dessa legislação, a UFMG dis-
ciplinou as hipóteses de concessão de bolsas e os 
referenciais de valores, fixando critérios objetivos 
e procedimentos de autorização para participação 
remunerada de professor ou servidor em projetos 
de ensino, pesquisa ou extensão. E a Fundep cum-
pre as diretrizes estabelecidas.

No que se relaciona às obras, o decreto 
também regulamenta os limites dessa atividade. 
De acordo com seu segundo artigo, “a atuação da 
fundação de apoio em projetos de desenvolvimen-
to institucional para a melhoria de infraestrutura 
deverá limitar-se às obras laboratoriais, aquisição 
de materiais e equipamentos e outros insumos es-
pecificamente relacionados às atividades de ino-
vação e pesquisa científica e tecnológica”.

Em relação ao acompanhamento, as fun-
dações de apoio vão se submeter ao controle fi-
nalístico e de gestão do órgão colegiado superior 
da instituição apoiada. “No caso da relação entre 
a UFMG e a Fundep, já existe um monitoramento 
permanente, mas precisamos aprofundar. Temos 
que ter critérios que precisam ser enraizados nos 
departamentos e nas unidades, pois a vida acadê-
mica acontece nesses espaços. Então esse controle 
substantivo deve ser feito por meio dessas instân-
cias, avaliando os impactos na melhoria do ensino, 
da pesquisa e da extensão”, propõe o professor 
Campolina.

O presidente da Fundep corrobora e ressal-
ta que essa ação vai tornar a Fundep ainda mais 
eficiente. “A avaliação de desempenho permitirá 
a melhoria de nossa atuação e valorizará o nosso 
trabalho, além de possibilitar aprimoramentos. A 
Fundep é uma instituição dinâmica e de potencial 
inovativo. Sempre fizemos gestão de projetos com 
eficácia, transparência e em consonância com as 
regras estabelecidas pelos órgãos competentes”, 
conclui o professor Crocco.



Hospital das Clínicas da UFMG inaugura novo Laboratório de Reprodução Humana. Conquista é 
resultado de esforço e superação do professor Aroldo Camargo e sua equipe

EM NOME DA VIDAPRIMEIRA PESSOA

O Jornal da Fundep teve acesso ao emocio-
nante discurso do professor, lido durante a cerimô-
nia de reinauguração pela geneticista e amiga Regi-
na Aguiar. O evento também marcou o lançamento 
do livro “Cresço na adversidade com irreverência”, no 
qual ele relata sua rica e intensa história de vida.

veja alguns trechos do discurso:

“Hoje eu estou me sentindo muito feliz, como 
uma criança que ganhou o seu velocípede; a inaugu-
ração das novas instalações do laboratório significa 
muito para mim: sou um homem de tarefas comple-
tas e não gostaria de deixar este projeto inacabado.

(...)
Enfrentei resistências para a montagem do 

laboratório no corpo docente, existiam professores 
que possuíam o mesmo projeto em nível de clínica 
privada, o que fez com que se estabelecesse o con-
flito de interesse. Eu, também, fui surpreendido com 
atitudes elitistas já vistas no século XIX na Inglaterra.

(...)
Não consegui recursos financeiros, via 

pesquisa, porque eu não possuía bom número de 
publicações na área e também porque o montante 
solicitado era muito alto. Tive que mudar a estra-
tégia de captação de recursos e passei a escrever 
projetos assistenciais de extensão e, assim, achei o 
caminho das pedras.

(...)
Durante os mais de 20 anos de construção 

do laboratório tive que formar o que temos de 
mais precioso, que é a nossa equipe de trabalho.

(...)
Hoje, o nosso setor conta com mais de 20 

pessoas cumprindo diferentes funções: biólogas, 
bioquímico, patologista clínico, enfermeira, gene-
ticistas, ginecologistas, secretária, psicóloga, téc-
nicas de enfermagem e urologistas. Quase todos 
possuem mestrado ou doutorado; os mestres na 
quase totalidade são doutorandos.

Nossa residência médica em reprodução 
humana é pioneira no Brasil e forma dois a três 
médicos na especialidade por ano desde 1993; os 
nossos egressos trabalham em serviços de inferti-
lidade localizados no Brasil e exterior.

(...)
A minha identidade é dada pela ponta dos 

meus dedos, as minhas atitudes formaram a minha 
imagem e a minha essência foi moldada por todos 
que conviveram comigo; eu me fiz por causa de vocês.

A nossa maior missão é tratar os casais in-
férteis e por isso eu gostaria de dizer que eles sem-
pre foram, para todos nós, uma fonte de aprendi-
zado constante; infelizes daqueles que acham que 
já sabem tudo.

(...)
Quero, neste momento, dirigir algumas 

palavras à comunidade do hospital: sinto muita 
saudade de vocês. Aqui eu me divertia ao mesmo 
tempo em que trabalhava e consegui me realizar 
profissionalmente com a ajuda dos meus amigos. 
Sintam a minha ausência como um sinal de pre-
sença e, como disse Charlie Chaplin: 'quem está 
distante sempre nos causa maior impressão' e eu 
completo: a distância é notada pelos amigos que 
só nos veem com bons olhos.”

Sonho, superação, dificuldades, compro-
misso, perseverança, espirituosidade, amor pelo 
trabalho e, principalmente, pela vida. A soma de 
tudo isso, uma espécie de compêndio da cerimônia 
de reinauguração do Laboratório de Reprodução 
Humana do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (LRH/HC/ UFMG), no dia 
17 de julho, jamais seria o bastante para transmitir 
o sentimento do professor Aroldo Camargo.

O médico e coordenador-geral do La-
boratório sofre desde 2003 de esclerose lateral 
amiotrófica – doença degenerativa que paralisa 
gradualmente a musculatura do corpo, mas sem 
provocar danos ao cérebro. A barreira imposta pela 
saúde é só uma entre tantas dificuldades que pro-
fessor Aroldo enfrenta há 30 anos, desde que deci-
diu fazer prosperar as pesquisas sobre fecundação 
e, assim, alimentar o sonho dos casais inférteis.

Ele relata que, entre as barreiras transpos-
tas, estiveram a incipiência da pesquisa brasileira 
nos anos 1980, a resistência acadêmica, o conflito 
de interesses da iniciativa privada, os entraves na 
captação de recursos e mesmo a sua própria fé.

Admirador das artes e das ideias de John 
Lennon (sobretudo no espírito sonhador da canção 
“Imagine”), o médico e professor nunca desistiu. 
Hoje, pode se orgulhar da nova fase do Laboratório, 
agora centralizado em uma ala no 9º andar do HC.

Com recursos do Ministério da Saúde e pro-
jetos gerenciados pela Fundep, tornou-se o único 
centro público de reprodução humana em Minas 
Gerais e um dos quatro do país a oferecer tratamen-
to de fertilização in vitro. Na fila de espera, estão 
cerca de 1,5 mil casais. Com a nova infraestrutura, 
o laboratório pretende dobrar sua capacidade de 
atendimento de 20 para 40 fertilizações por mês.

Para se comunicar, Aroldo utiliza um com-
putador operado com o movimento dos olhos. Dessa 
forma, envia emails, coordena projetos e acompanha 
de perto a rotina do Laboratório que ajudou a criar 
em 1988. A Fundep está envolvida na história do 
órgão de diversas formas, em vários projetos desde 
seus primeiros anos. Além da gestão administrativo-
financeira, a Fundação, por exemplo, já comprou e 
importou equipamentos, materiais de escritório e 
até mesmo realizou prestações de contas.
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Professor Aroldo Camargo, coordenador-geral do Laboratório 

de Reprodução Humana do HC, na cerimônia de reinauguração do espaço


