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EDITORIAL

O ciclo virtuoso da ciência só se com-
pleta quando o conhecimento gerado é posto 
em circulação e se torna acessível à socieda-
de, capaz de se incorporar à nossa realidade e 
promover uma transformação do cotidiano. É 
esse retorno à comunidade que viabiliza que 
novas iniciativas sejam gestadas e que outros 
conhecimentos sejam construídos. 

Criar pontes entre ciência e sociedade é 
o desafio com o qual a Fundep busca contribuir 
diariamente. Nossa Fundação atua catalisando 
oportunidades e promovendo encontros, rela-
ções e projetos capazes de contribuir para o de-
senvolvimento e o bem-estar coletivo. É nesse 
sentido que muito nos orgulha o anúncio, nes-
ta edição do Jornal da Fundep, da inauguração 
do equipamento de ressonância magnética de 
última geração do Hospital das Clínicas (HC) e 
a reforma e ampliação da Unidade Funcional 
de Apoio Diagnóstico e Terapêutica de Ima-
gem (UFADTI) e do Pronto-Socorro (PS) da 
instituição. Além de beneficiar diretamente a 
população, as iniciativas respondem a interes-
ses acadêmicos e vão contribuir para o ensino, 
a pesquisa e a extensão.

Nas páginas seguintes, também é 
apresentada uma iniciativa de pesquisadores 
da UFMG que visam criar um sistema de alerta 
de enchentes em Belo Horizonte. O programa 
de prevenção será constituído a partir do mo-
nitoramento da intensidade da chuva e da 
elevação do nível dos rios em regiões especí-
ficas da cidade. 

Inovação e criatividade também estão 
em pauta no projeto que experimenta colorir 
materiais de aço inoxidável utilizados por pro-
fissionais da área da Saúde. O objetivo é facili-
tar a identificação dos instrumentos e propor-
cionar mais vivacidade ao ambiente hospitalar.

Outros temas que ganham as pági-
nas da publicação são a eficiência energética, 
com projetos que buscam contribuir para a 
construção de edifícios inteligentes e realizar 
cursos para capacitar profissionais na área, e a 
cachaça. De importante valor cultural e socio-
econômico, a típica bebida brasileira é objeto 
de estudo que visa conhecer, caracterizar e 
aprimorar a qualidade da aguardente fabrica-
da na região do Vale do Mucuri.

O Jornal destaca, ainda, os cursos e 
eventos da UFMG gerenciados pela Fundep.  
Conheça as opções disponíveis em diferentes 
áreas do conhecimento.

Boa leitura!
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CURTAS

Em prol do meio ambiente

Contribuir para o desenvolvimento das ações socioambientais de conservação da bacia hidrográfica 
do Rio das Velhas. Esse é o intuito da parceria entre a Fundep e a Copasa, que firmaram contrato para des-
tinar recursos ao Projeto Manuelzão da UFMG. Nesse acordo, a iniciativa visa colaborar com o programa de 
revitalização Meta 2014.

A verba financiada pela Copasa e administrada pela Fundação será utilizada na recuperação da calha 
do Rio das Velhas na região de Nova Lima, Sabará, Sete Lagoas e também na preservação e conservação das 
sub-bacias dos rios Cipó/Paraúna e das Velhas, envolvendo todas as prefeituras e empresas das áreas hidro-
gráficas. Ao todo, cerca de 4,8 milhões de pessoas serão beneficiadas, assim como as espécies que compõem 
a biodiversidade da bacia.

Em sintonia com as novas tecnologias

Atenta à importância de estar preparada para 
o uso de tecnologias modernas, a Fundep passou, pela 
primeira vez, por processo de certificação de sua rede de 
cabeamento estruturado. A rede permite à instituição in-
terligar computadores, sistemas de telefonia e de distri-
buição de vídeo, entre outros mecanismos de transmissão 
de dados. Uma estrutura de cabos organizada pode pro-
porcionar acesso aos vários sistemas de comunicação (voz, 
dados, imagens, sinais de controle) por meio de uma fonte 
única e padronizada.

A empresa do segmento de telecomunicações 
Furukawa atestou que a rede de cabeamento estrutu-
rado da Fundação está em conformidade com padrões 
nacionais e internacionais. “Essa conquista comprova que 

estamos adequados às melhores práticas de mercado e aptos a utilizar, por exemplo, soluções de voz sobre 
IP (VoIP) e videoconferência”, explica Washington Soares, da Gerência de Tecnologia da Informação. Com a 
certificação, a Fundep conta com 25 anos de garantia em sua rede.
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UMA DOSE 
DE INOvAçÃO

Iniciativa gerenciada pela Fundep busca aprimorar a cadeia produ-
tiva da cachaça artesanal de alambique de cobre do vale do Mucuri

Abre-coração, branquinha, amarelinha, 
aquela-que-matou-o-guarda, quebra-munheca, 
apaga-tristeza,  água-que-passarinho-não-bebe, 
aguardente, assina-ponto, boa-pra-tudo, pinga, 
cem-virtudes, chora-menina, esquenta-corpo, je-
ribita,  filha-do-engenho, iaiá-me-sacode, zuninga, 
limpa-goela, pé-de-briga, sete-virtudes, tira-juízo, 
mangaba. Essa lista é apenas parte dos mais de 400 
sinônimos que o dicionário Houaiss reúne para o 
verbete cachaça.

A diversidade de termos utilizados para 
denominar essa típica bebida brasileira é reflexo 
de como sua história, meios de fabricação, con-
sumo e efeitos sobre o organismo são percebidos 
e assimilados pela cultura nacional. Dada sua im-
portância socioeconômica, o projeto “Inovação na 
cadeia produtiva da cachaça artesanal de alambi-
que de cobre do Vale do Mucuri” visa, por meio da 
pesquisa científica e do desenvolvimento tecnoló-
gico, conhecer, caracterizar e melhorar a bebida 
fabricada nessa região. 

Coordenada pelo professor Gecernir 
Colen, da Faculdade de Farmácia da UFMG, a 
iniciativa prevê a sensibilização, mobilização e 
organização dos produtores locais, especifica-
mente o grupo sediado no distrito de Concórdia 
do Mucuri, no município de Ladainha (MG), para 
aprimorar a qualidade da cachaça. Para isso, o 
primeiro passo é o diagnóstico da realidade atu-
al. “Além de buscar informações em relatórios 
técnicos e publicações referentes ao tema, apli-
caremos questionários para levantar dados sobre 
o fornecimento de serviços e insumos, máquinas 
e equipamentos, unidades produtoras, técnicas e 
processos adotados, armazenamento, distribui-
ção e comercialização”, explica o professor. 

Segundo o pesquisador, esse estudo pos-
sibilitará a caracterização da propriedade rural e 
do produto final, bem como a identificação das 
formas de uso dos recursos naturais e a existência 
de mecanismos de controle ambiental. Também 
serão contempladas questões correlatas à mão de 
obra, à normatização e aos fatores que influen-
ciam a relação entre o fabricante, seus parceiros e 
o mercado consumidor. 

Líquido apurado

Entre as ações planejadas estão coleta e aná-
lises laboratoriais de amostras de matérias-primas 
(água e caldo de cana), do produto intermediário 
(mosto em fermentação) e final. “Testes físico-quí-
micos e microbiológicos permitirão investigar e 
detectar a presença de contaminantes nocivos na 
cachaça e descobrir possíveis fontes de contamina-
ção, a fim de eliminá-la ou reduzir seus efeitos. São 
procedimentos aos quais, usualmente, os fabrican-
tes não têm acesso”, destaca o coordenador. 

De acordo com o professor Gecernir, os 
resultados serão apresentados individualmente, 
sendo cada produtor orientado sobre sua situação 
e as possibilidades de investimento na melhoria 
das técnicas utilizadas – em sua maioria, métodos 
rudimentares e de pequena escala – e inovação 
tecnológica nas unidades de produção. “Hoje, pro-
cessos que respeitem rígidos critérios de qualidade, 
segurança, sustentabilidade ambiental e saúde do 
consumidor são ainda mais valorizados e exigidos 
pela sociedade quando se trata de alimentos e 
bebidas. É objetivo do projeto que os fabricantes 
estejam preparados para atender a essa demanda.” 

Nesse sentido, também será criado um selo 
de procedência e qualidade, gerando uma identifica-
ção da aguardente com o Vale do Mucuri. Dados da 
Associação Artesanal da Microrregião de Ladainha 
(Aprocamil) registram que, anualmente, apenas 
os produtores vinculados fabricam mais de 400 mil 
litros de cachaça. “Está prevista, ainda, a caracteri-
zação do produto correspondente à fração destilada, 
denominada coração – o corpo ou a parte central da 
bebida alambicada – e será verificado se há alguma 
correlação com o ‘modo de fazer’ local”, destaca.

Aliados

O projeto, que vai contar com recursos da Fa-
pemig, tem como parceiros a Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais 
(Sectes) e a Associação Mineira de Produtores de Ca-
chaça de Qualidade (Ampaq). Cabe à Fundep realizar 
a gestão administrativo-financeira da iniciativa. 
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lises profundas. Com os testes das peças, estamos 
avaliando a resposta às esterilizações, aos meios 
de constantes desinfecções”, revela, referindo-se ao 
projeto “Aplicação dos aços inoxidáveis coloridos no 
segmento médico-hospitalar”. A aplicação piloto 
será no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte.

Projeto científico e industrial

Financiado pela Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de Minas (Fapemig), por meio do 
Programa Pesquisador Mineiro, o projeto conta com 
a gestão administrativo-financeira da Fundep, que 
realiza consultoria e compras. “Possibilitamos ao 
coordenador a viabilidade de execução do trabalho”, 
afirma a analista de projeto Silvana de Souza Silva. 

E a coordenadora Rosa reconhece a parceria 
da Fundação: “A gestão eficiente contribui para o an-
damento da pesquisa, não permitindo que atividades 
sejam interrompidas por uma questão jurídica ou bu-
rocrática”. Segundo ela, o projeto, com encerramento 
previsto para 2013, tem significativa relevância social, 
tecnológica e mercadológica, visto o benefício das co-
res no campo visual e o uso de uma técnica promisso-
ra, inclusive para a geração de novos produtos. 

UM ARCO-íRIS NO HOSPITAL
Projeto experimenta colorir materiais de aço inoxidável usados por profissionais da saúde. O intuito 
é facilitar a identificação dos instrumentos e proporcionar mais vivacidade ao ambiente hospitalar

Quando se pensa em um hospital, ge-
ralmente, o cenário que vem à mente é um local 
com claridade fria, pouca iluminação natural, 
tudo branco e cinza. Não seria uma surpresa se, 
ao examiná-lo, o médico usasse uma bandeja de 
aço dourada, espátulas roxas e pinças verdes, por 
exemplo? Essa ideia criativa, de aplicar cores aos 
utensílios clínicos de aço inoxidável, compõe o 
projeto coordenado pela engenheira química e 
pesquisadora da Fundação Centro Tecnológico de 
Minas Gerais (Cetec) Rosa Junqueira.

Normalmente, pacientes, familiares ou 
acompanhantes lidam com emoções intensas e cli-
ma de estresse. Portanto, é importante que o espaço 
transmita sensação de conforto. “É cientificamente 
comprovado que a presença de cores proporciona 
mais harmonia aos ambientes, o que acaba por in-
fluenciar o bem-estar dos indivíduos”, diz.

Além de complementar a decoração e 
tornar as peças mais apresentáveis, a intenção 
de colorir os instrumentos hospitalares vai além. 
“Agrupar os materiais por conjunto de cores facili-
ta a identificação para o médico, conferindo mais 
agilidade no momento da operação.”

Pintando o aço sem corantes

A tecnologia brasileira para a coloração de 
chapas de aço inoxidável foi desenvolvida sob a 
coordenação da engenheira, no Cetec. O processo 
foi patenteado e impulsionou a criação da primeira 
fábrica do segmento na América Latina, Inoxcolor. 
A metodologia passou por aprimoramentos, até 
que se tornasse ambientalmente correta. “A nossa 
primeira técnica já era viável ecologicamente, mas 
queríamos um processo mais sustentável. Buscamos 
colorir a chapa de aço inoxidável praticamente sem 
a utilização do elemento químico cromo”, explica. A 
alternativa, além de reduzir os custos de produção, 
minimiza os impactos do descarte de efluentes.

Para ganhar cor, o aço inoxidável é mer-
gulhado em uma solução química e submetido a 
uma corrente elétrica. Isso faz crescer a camada de 
óxidos, formando um filme, que reveste a super-
fície do material. Na medida em que a espessura 
dessa película aumenta e passa ainda por uma 
interferência luminosa, que provoca uma série de 
ondas, as cores surgem. Controlando e combinan-
do as etapas do processo, obtém-se tons que po-
dem variar de cinza, marrom, bronze, azul, doura-
do, púrpura, verde e combinações intermediárias.

”As áreas de arquitetura, mobiliário, ins-
talações comerciais, placas, publicidade, brindes, 
obras de arte, entre outras, são as que mais têm 
aproveitado o produto colorido”, afirma a pesqui-
sadora, lembrando que os aços tonalizados podem 
ser usados da mesma forma que os convencionais.  

Benefícios da cor

A aplicação de cor nos aços inoxidáveis não 
só mantém as características inerentes aos naturais 
– como durabilidade, limpeza, aderência e malea-
bilidade etc. –, como também eleva a qualidade do 
material. “O processo de coloração amplia sua resis-
tência mecânica e o torna menos suscetível à corro-
são, devido ao aumento da espessura na superfície 
do produto, e assim resulta em proteção adicional.”

De acordo com a engenheira, nem as pro-
priedades e nem a aparência dos aços inoxidáveis 
coloridos sofrem alteração com o uso e tempo. “Em 
nossos experimentos, as chapas passaram por aná-
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CONSTRUçõES 
COM SELO DE qUALIDADE

Atuação Fundep

Os projetos do Labcon contam com a par-
ceria da Fundep. As iniciativas do grupo são tra-
mitadas na Gerência de Propostas da Fundação e 
recebem atenção da Gerência de Atendimento a 
Projetos. “Os trabalhos da professora Roberta são 
bastante dinâmicos. Ela necessita de respostas 
rápidas e sugestões criativas, que visam facilitar a 
gestão administrativo-financeira dos seus traba-
lhos”, conta o analista Raphael Rosa.

Laboratório da Escola de Arquitetura da UFMG realiza capacitações e projetos para apoio à 
construção de edifícios eficientes, com mais conforto ambiental e menos gasto energético

O Selo Procel é um velho conhecido dos 
brasileiros e certifica o nível de gasto energético de 
equipamentos elétricos. Em 2009, foi lançado o re-
gulamento para concessão do selo específico para 
edificações comerciais, públicas e de serviços e, em 
2010, a etiqueta foi disponibilizada para residências. 
A iniciativa abre outro cenário para a construção civil 
no Brasil. E é inserido nessa realidade que o Laborató-
rio de Conforto Ambiental e Eficiência Energética no 
Ambiente Construído (Labcon), da Escola de Arquite-
tura da UFMG, vem atuando para capacitar profissio-
nais da área para os recentes desafios, desenvolver 
projetos de pesquisa e consultorias para o mercado.

A professora Roberta Vieira Souza, inte-
grante do Labcon, é uma das pioneiras no Brasil 
quando o assunto é eficiência energética em edi-
ficações. Em 2006, ela iniciou uma participação 
voluntária na secretaria técnica criada pela Ele-
trobras para elaboração e discussão dos regula-
mentos que hoje estão em vigor e que controlam 
o sistema de etiquetagem para prédios. Desde 
então, o Laboratório é uma das 15 instituições do 
país envolvidas na divulgação e na implementa-
ção desses processos.

As normas ditam os procedimentos a se-
rem adotados desde a fase do projeto arquitetô-
nico até a construção e finalização das obras. Hoje 
são dois os documentos em vigor, um regulamen-
to técnico da qualidade, que diz quais os procedi-
mentos a serem seguidos, e outro de avaliação da 
qualidade, que determina como a Eletrobras e o 
Inmetro vão checar esse processo.

Caminho para a prática

Um dos projetos diz respeito à Rede de 
Eficiência Energética em Edifícios, coordenada 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Nor-
te (UFRN). Por meio de um convênio, a professora 
Roberta coordena os cursos fomentados pela Ele-
trobras em âmbito nacional. “São formações ofe-
recidas à comunidade em geral, com foco nos pro-
fissionais da construção civil, como engenheiros, 
arquitetos, eletricistas, mecânicos etc. O objetivo é 
capacitá-los na adoção dos regulamentos, com um 
panorama geral do processo de etiquetagem e do 
sistema de avaliação”, ressalta a professora. 

Além da parte teórica, os cursos contam 
com exemplos práticos e fazem análises das op-
ções disponíveis para cada edificação. “Mostra-
mos que tipo de material usar, qual parede, como 
isolar a cobertura, cor dos materiais, quantidade 
e tipo de vidro, presença de proteção solar, anali-
samos lâmpadas, luminárias e reatores, sistemas 
de ar condicionado e de economia de água etc.”, 
conta Roberta.

O Labcon também conta com um curso de 
especialização em Sistemas Tecnológicos e Susten-
tabilidade Aplicados ao Ambiente Construído, que 
busca dar instrumentos ao mercado para lidar com 
essa nova realidade de exigência de preocupação 
ambiental no processo de construção civil.

Prédios do futuro

Outro modelo de atuação do Laboratório 
são as pesquisas e consultorias que buscam a cer-
tificação de prédios. “Dos 30 edifícios já etiqueta-
dos no Brasil, quatro foram feitos aqui. E estamos 
acompanhando outros 17 projetos”, diz Roberta. 
A sede da Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg) foi o primeiro a ser etique-
tado pelo Labcon e o segundo no Brasil a passar 
pelo processo. “Entre as estratégias adotadas estão 
o uso de luminárias com menos lâmpadas, vidros 
com controle solar, captação de água da chuva e 
um sistema inovador de ar condicionado. O prédio 
já conta com uma economia de 50% de seus recur-
sos”, completa.

Além dos benefícios para o meio ambien-
te, a eficiência energética tem como resultado 
uma redução expressiva de custos. Uma instituição 
bancária, por exemplo, registrou uma diminuição 
que varia de 20 a 25% entre as agências com e sem 
a etiqueta. “Também há vantagens para o consu-
midor. As etiquetas oferecem parâmetros que per-
mitem comparar edifícios na hora, por exemplo, 
de adquirir um imóvel. Você pode saber o nível de 
eficiência energética da construção e a tecnologia 
de cada um”, reforça a professora.

Já estão em vigor, também, programas 
do BNDES e do Governo Federal que incentivam 
a adoção da etiqueta e oferecem contrapartidas 
para as edificações certificadas.
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Projeto desenvolvido na UFMG pode criar um sistema de alerta a partir do monitoramento das 
chuvas em Belo Horizonte

DE OLHO NAS ENCHENTES

Durante o período chuvoso, iniciado no últi-
mo mês de novembro, 19 pessoas morreram e mais 
de 9 mil ficaram desabrigadas em Minas Gerais.  Os 
índices pluviométricos bateram recordes atingindo o 
dobro do esperado em Belo Horizonte. Essa não foi a 
primeira vez que as chuvas causaram graves prejuí-
zos no interior do Estado e na capital, mas o trabalho 
realizado por pesquisadores do Instituto de Geociên-
cias da UFMG (IGC), em parceria com a Fundep e com 
a Prefeitura de Belo Horizonte, poderá contribuir 
para que novos transtornos sejam evitados.

O trabalho, coordenado pela professora 
Maria Giovana Parizzi, da Geologia, com auxílio 
do professor Wellington Lopes Assis, da Geografia, 
ambos da UFMG, consiste no monitoramento da 
intensidade da chuva e da elevação do nível dos 
rios em regiões específicas de Belo Horizonte. O 
objetivo é compreender a correlação entre fatores 
climáticos e geológicos que ocasionam enchentes 
e deslizamentos de terra em determinadas áreas 
da cidade. Em suma, eles pretendem identificar 
qual a quantidade de chuva em certo espaço de 
tempo pode resultar em desastre em uma região 
do município. Os dados são gerados por 12 esta-
ções meteorológicas automáticas, equipadas com 
pluviógrafos, e enviados via tecnologia GSM para 
serem monitorados pela internet. Uma dessas es-
tações está instalada dentro do Museu de História 
Natural e Jardim Botânico da UFMG.

A necessidade de um acompanhamento 
tão detalhado dos níveis pluviométricos se deve 

à irregularidade do relevo belo-horizontino, que 
apresenta grandes variações de altitudes, fazen-
do com que a distribuição das chuvas seja muito 
variada no município. Por isso, em uma pesquisa 
anterior, que estudou os deslizamentos de terra 
na capital, a professora Maria Giovana Parizzi ad-
quiriu, com auxílio da Fundep, e instalou duas es-
tações meteorológicas em pontos estratégicos da 
cidade: uma no bairro Engenho Nogueira, Região 
Norte de Belo Horizonte, e outra no Aglomerado 
da Serra, Região Sul. “Era necessário para a pes-
quisa saber a duração das chuvas, por isso esse 
equipamento faz registros de 10 em 10 minutos, 
ao contrário das estações que já existiam, que ge-
ravam dados a cada 24 horas. Assim, foi possível 
identificar qual intensidade de chuva ocasiona um 
fenômeno em uma região, cuja geologia já é co-
nhecida”, explica a professora.

Parceria

A iniciativa agradou à Prefeitura de Belo 
Horizonte, que resolveu adquirir e instalar mais dez 
estações semelhantes às duas primeiras. Para im-
plantar o projeto, que conta com a gestão da Fundep, 
Maria Giovana convidou o professor Wellington 
Lopes Assis, que somou conhecimentos em climato-
logia à execução do trabalho. Os pesquisadores con-
tam com 12 estruturas equipadas com pluviógrafos, 
além de dois linígrafos, que medem a elevação das 
águas em determinados pontos de um rio, localiza-

dos no Ribeirão Arrudas e no Córrego do Onça. Des-
de dezembro, a equipe vem monitorando os níveis 
pluviométricos registrados pelos aparelhos, criando 
uma base de dados que permite caracterizar os de-
sastres provocados pela chuva. 

Graças ao trabalho conjunto da Geografia 
com a Geologia, é possível saber qual volume de 
água, medido em uma região durante um intervalo 
de tempo, ou se determinada elevação no nível de 
um rio indica a possibilidade de uma enchente ou 
deslizamento de terra em alguma área da cidade. 
A partir desse estudo baseado na observação e no 
cruzamento de dados, os pesquisadores acreditam 
que seja possível criar um sistema de alerta eficien-
te e útil para a Defesa Civil e para a população. 

Para que o projeto se torne mais confiável 
e eficiente, ainda é necessário o monitoramento de 
pelo menos mais um período chuvoso, como expli-
ca a profª. Maria Giovana Parizzi: “Já possuímos al-
guns dados numéricos, pois vínhamos monitoran-
do as chuvas anteriormente, mas ainda é preciso 
efetuar a comprovação. Por exemplo, observamos 
que, nas últimas inundações na Avenida Cristiano 
Machado, o linígrafo alcançou aproximadamente 
quatro metros. Essa variação seria suficiente para 
acionar a Defesa Civil? Ainda não temos essa total 
certeza, mas é um dado, um parâmetro inicial”.

A Fundep participa do projeto fazendo a ges-
tão administrativo-financeira, que inclui o pagamen-
to dos bolsistas, além da compra dos equipamentos, 
como as estações meteorológicas e linígrafos.

GESTÃO DE PROJETOS

6

Estação Meteorológica Total, instalada no Museu de História Natural  
e Jardim botânico da  UFMG. Além dos níveis de chuva, 

mede também temperatura e umidade

Linígrafo utilizado para medir variações no nível do leito dos rios Pluviógrafo automático mede o volume de chuva 
em um determinado período
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PONTO PARA A SAúDE PúBLICA
Hospital das Clínicas da UFMG amplia Pronto-Socorro e disponibiliza equipamento de ressonân-
cia magnética de última geração. É a primeira instituição pública de BH a contar com a tecnologia

Para todas as enfermidades, o melhor re-
médio é a prevenção. Mas quando essa não é mais 
possível, a descoberta precoce de muitas doenças 
pode fazer toda a diferença. É nesse sentido que a 
inauguração, no dia 5 de março, no Hospital das 
Clínicas (HC) da UFMG, de um dos mais modernos 
equipamentos de ressonância magnética pode 
mudar a realidade dos diagnósticos da rede públi-
ca de saúde de Belo Horizonte. 

O HC é o primeiro hospital público vincu-
lado ao Sistema Único de Saúde (SUS) da capital 
mineira a contar com a tecnologia, que permite 
a identificação de quadros infecciosos e rela-
cionados a problemas cardíacos, neurológicos, 
pneumológicos, entre outros, em fases iniciais. A 
ressonância pode, ainda, complementar informa-
ções fornecidas pela ultrassonografia e tomografia 
computadorizada. Desse modo, a disponibilização 
do método permite que a população tenha acesso 
facilitado, com menos espera e burocracia, a um 
equipamento útil e à assistência qualificada, ali-
nhada ao ensino, pesquisa e extensão.

Demanda que virou realidade

A motivação para o projeto partiu da necessi-
dade de incorporação de um método de diagnóstico 
por imagem mais preciso que as alternativas já dis-

poníveis. Segundo o diretor do HC, professor Antônio 
Luiz Pinho Ribeiro, a tecnologia, já presente em insti-
tuições privadas da cidade, apresenta vantagens fren-
te a outros exames, uma vez que oferece mais infor-
mações funcionais do organismo e não envolve o uso 
de radiação. “A Secretaria Municipal de Saúde indica 
uma grande demanda por esse tipo de procedimento. 
O equipamento faz um exame importante, atualmen-
te rotineiro, e estamos iniciando nossa operação com 
a realização de cerca de 400 atendimentos por mês. É 
um número relevante e esperamos ampliá-lo”, conta.

O diretor reforça que, além de beneficiar a 
população, o novo aparelho de ressonância respon-
de a interesses acadêmicos, permitindo a capacita-
ção dos residentes e o desenvolvimento de pesqui-
sas em radiologia, cardiologia, neurologia etc.

A compra do equipamento foi financiada 
pelo Ministério da Saúde e contou com o apoio 
da Fundep, responsável por todo o processo de 
importação, desde a negociação, licitação e pa-
gamento até o acompanhamento do transporte e 
instalação do maquinário. “O recurso para a com-
pra do aparelho foi liberado antes que tivéssemos 
orçamento para a realização da obra e construção 
de um espaço adequado para receber a ressonân-
cia. A Fundação contornou esse problema e, graças 
à sua habilidade, tivemos oportunidade de adqui-
rir um equipamento de última geração, com agili-

dade e eficiência, e com a disponibilização de uma 
área preparada para recebê-lo”, afirma o professor 
Antônio Ribeiro. 

“O equipamento estava no porto seco de 
Betim, de onde foi deslocado em transporte espe-
cífico devido às suas dimensões. Apenas o módulo 
principal pesava sete toneladas, o que demandou 
um processo criterioso de armazenagem, trans-
porte e implantação”, afirma o responsável pela 
Gerência de Importação da Fundep, Themístocles 
Mithríades. Produzido pela General Electric (GE), o 
aparelho veio dos Estados Unidos.

Parceria com a saúde

Além da nova aquisição, o Hospital das 
Clínicas passou por uma completa reestruturação 
da sua Unidade Funcional de Apoio Diagnóstico e 
Terapêutica por Imagem (UFADTI). O HC também 
contou com a ampliação do seu Pronto-Socorro 
(PS), que permitiu o aumento do número de leitos 
oferecidos e garantiu mais conforto e segurança 
para os pacientes e profissionais. Na nova estrutu-
ra, também financiada pelo Ministério da Saúde, 
funcionará a Sala de Emergência, a Observação 
Pediátrica, e mais salas de apoio, como de prescri-
ção médica, postos de enfermagem, consultórios, 
acolhimento à família e instalações sanitárias.

A Fundep esteve presente em todas as eta-
pas dessa nova conquista do Hospital. A Fundação 
foi responsável pela gestão das obras da UFADTI 
e do PS. Segundo a engenheira responsável pela 
iniciativa, Lúcia Salgado, a instalação do equipa-
mento de ressonância exigiu procedimentos e 
cuidados específicos devido à presença de campo 
magnético. “O espaço destinado à sua implanta-
ção teve de ser construído. A GE – fabricante do 
aparelho – contratou uma empresa especializada 
para execução da blindagem da sala, assim como 
de todo o acabamento interno.” 

Já a ampliação do PS contemplou todas as 
instalações especiais com pontos elétricos, de con-
dicionamento de ar e de gases medicinais. “Além 
de buscar um ambiente confortável para todos, é 
preciso atentar para as especificidades dos estabe-
lecimentos de atendimento à saúde e atender às 
determinações dos órgãos reguladores”.
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INSCREvA-SE NOS CURSOS E 
ATIvIDADES UFMG DO 1º SEMESTRE DE 2012

vITRINE ESPECIAL

Caeté. O único requisito é ter finalizado o ensino 
fundamental.

Ensino e Aprendizagem de Inglês
Atualizar e aprofundar a qualificação de 

profissionais do ensino de língua inglesa, consoli-
dando a competência para lidar com as novas tec-
nologias e multimídias. Esse é o objetivo do curso 
de Especialização em Ensino e Aprendizagem de 
Inglês (CEI), promovido pela Faculdade de Letras 
da UFMG. Prazo final para as inscrições é 22 de 
junho. A seleção ocorre de 25 a 27 de junho, e as 
aulas terão início no dia 16 de julho.

Sistemas Tecnológicos e Sustentabilida-
de Aplicados ao Ambiente Construído

Com o objetivo de formar especialistas ca-
pazes de apresentar soluções sustentáveis efetivas 
para edifícios e ambiente construído, o Departa-
mento de Tecnologia da Arquitetura e do Urbanis-
mo da UFMG oferece o curso de especialização em 
Sistemas Tecnológicos e Sustentabilidade Aplica-
dos ao Ambiente Construído. Dirigido a profissio-
nais da área da construção civil, o curso abordará 
questões atuais e analisará a perspectiva de aten-
der à demanda de interdisciplinaridade exigida 
pelo mercado nos dias atuais. Com realização de 
10 de agosto de 2012 a 30 de novembro de 2013, o 
curso recebe inscrições até o dia 16 de julho.

Lightroom: Tratamento e Organização 
de Imagens

A Escola de Belas Artes recebe inscrições 
até o dia 10 de junho para o curso de Lightroom. 
Nas aulas serão apresentadas as ferramentas e 
funcionalidades do programa, incluindo o geren-
ciamento e tratamento de imagens. O curso será 
realizado de 11 a 15 de junho. Interessados devem 
ter acima de 14 anos.

Indicadores Sociais
Profissionais de qualquer área do conheci-

mento interessados em se capacitar na área de In-
dicadores Sociais podem se matricular para o curso 
até o dia 11 de julho.  A formação objetiva discutir o 
significado e o uso de indicadores sociais; apresen-
tar fontes de dados disponíveis para a quantificação 
de conceitos sociais; elucidar a elaboração de indi-
cadores sociais em diferentes campos temáticos e 
esclarecer limites na utilização desses indicadores 

na avaliação das condições de vida da população. As 
aulas serão realizadas nos dias 13 e 14 de julho.

Modelagem Termoenergética de 
Edificações

A Escola de Arquitetura da UFMG recebe ins-
crições até o dia 30 de abril para o curso Avançado de 
Modelagem Termoenergética de Edificações com os 
softwares Energyplus e Openstudio. O curso visa for-
necer conhecimento para a utilização do EnergyPlus 
– programa gratuito que realiza simulação térmica e 
energética de edificações e seus sistemas de modo in-
tegrado. O curso será realizado nos dias 8 e 9 de maio.

Natação
Treinamento esportivo, recuperação física, 

prática da natação e hidroginástica em todos os ní-
veis. Esses são alguns dos objetivos da atividade de 
Natação oferecida pela Escola de Educação Física, Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da UFMG. 
Idosos, adultos e crianças podem participar. A ativi-
dade será realizada de 2 de abril a 16 de dezembro, 
com aulas de duas ou três vezes por semana, na 
piscina da EEFFTO, campus UFMG Pampulha. O teste 
de nivelamento é obrigatório para todos os alunos. 
Interessados podem se inscrever até o dia 30 de no-
vembro. Matrícula apenas pessoalmente, no posto 
de atendimento da Fundep na Praça de Serviços.

Inscrições, matrículas e mais informações sobre ativi-
dades de extensão no www.cursoseeventos.ufmg.br

POSTO FUNDEP

Praça de Serviços Campus Pampulha
Avenida Presidente Antônio Carlos, 6.627 / Lj. 7
CEP: 31270-901 – BH/MG
Atendimento telefônico: (31) 3409-4220
Email: suporte.extensao@fundep.ufmg.br

Fotografia Digital Básica
Ainda há vagas para turmas do curso de 

Fotografia Digital Básica, oferecido pela Escola de 
Belas Artes. Os alunos irão conhecer os principais 
modelos e configurações de câmeras, aprender a 
preparar a imagem para diversos tipos de saída e 
realizarão exercícios fotográficos. As aulas acon-
tecem de 17 a 26 de maio, às quintas-feiras e aos 
sábados, e as matrículas devem ser realizadas até 
17 de maio. Há também vagas para as aulas que 
acontecem de 22 a 30 de junho, às sextas-feiras e 
aos sábados, com matrículas até o dia 21 de junho. 

Elaboração de Projetos Culturais
Dirigido a produtores, artistas, estudan-

tes e participantes de redes e organizações sociais 
sem fins lucrativos, o curso Elaboração de Projetos 
Culturais é promovido pelo Centro de Pesquisa e 
Capacitação em Programas Sociais. Com debates 
conceituais e exercícios práticos, as aulas aborda-
rão estratégias de elaboração de projetos culturais 
desde a formulação, inscrição em leis de incentivo, 
formulários de empresas patrocinadoras a monito-
ramento e avaliação. A formação será realizada nos 
dias 11 e 12 de maio. Matrículas até o dia 9 de maio.

Diagramação de Álbuns e Portfólios
Interessados na área de Design podem se 

inscrever até o dia 17 de junho para o curso Diagra-
mação de Álbuns e Portfólios. Nas aulas, serão abor-
dados temas sobre conteúdo imagético, elaboração 
de layout e princípios de organização dos elementos 
de composição, cores, tipografia, formatos e tipos de 
papel e saídas de impressão. Para participar, é preci-
so ter pelo menos 14 anos, conhecimentos básicos 
de Photoshop e possuir um notebook com esse pro-
grama instalado. As aulas são de 18 a 27 de junho.

Astronomia
O Observatório Astronômico Frei Rosário, 

do Departamento de Física da UFMG, recebe ins-
crições para o curso de Iniciação à Astronomia até 
o dia 30 de abril. A ementa prevê aulas teóricas e 
práticas sobre o sistema solar, os objetos celestes, 
o uso de binóculos e telescópios e, ainda, o estu-
do de missões espaciais e da conquista do planeta 
Marte, entre outros temas. O curso acontece de 
30 de abril a 26 de maio, nas segundas-feiras, no 
Instituto de Ciências Exatas (ICEx) da Universi-
dade e no Observatório, na Serra da Piedade, em 

ATENçÃO!

O atendimento no Posto Fundep na Praça 
de Serviços somente será feito mediante 
apresentação de documento de identifica-
ção. Quando se tratar de menor de 18 anos, 
será exigido documento da criança ou do 
adolescente e do responsável.
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