
F E V E R E I R O / 2 0 0 9   •  N º  4 8  •  A N O  V I

CAPACITAR PARA FORMAR
PROjETO gERENCIAdO PElA FuNdEP INVEsTE EM 
PROFEssOREs PARA MElhORAR O dEsEMPENhO 
EsCOlAR EM MINAs

ACOMPANhAMENTO 
CONTíNuO dAs ATIVIdAdEs 
PARlAMENTAREs busCA 
APROxIMAR O lEgIslATIVO 
dA POPulAçãO
 Página 4

PROjETO APREsENTA NOVAs 
PERsPECTIVAs PARA PEssOAs 
COM PROblEMAs NA VIsãO
Página 6

CAPACITAR PARA FORMAR
PROjETO gERENCIAdO PElA FuNdEP INVEsTE EM 
PROFEssOREs PARA MElhORAR O dEsEMPENhO 
EsCOlAR EM MINAs



CuRTAsPAlAVRA dA FuNdEP

ExPEdIENTE
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. Presidente do Conselho Curador: professor João Antônio de Paula.  Diretor-executivo: professor Márcio Ziviani. 
Conselho Editorial do Jornal da Fundep: Admir Ribeiro; Andrea Kauffmann Zeh; Antônio Eugênio Faraci; João Batista Auad; Marcílio Lana; Soraya Carvalho de Freitas.
Jornalista responsável: Luiz Guilherme Queiroz Gomes - MG06411JP. Redação: Cristina Guimarães, Jurandira Gonçalves e Leonardo Rodrigues. 
Projeto editorial: Assessoria de Comunicação Social. Projeto gráfico: Rodrigo Guimarães. Diagramação: Marx Barroso. Capa: Léo Drumond. 
Revisão: Fátima Campos. Tiragem: 9.000 exemplares. Periodicidade: mensal. Distribuição dirigida e gratuita.

Av. Antônio Carlos, 6627, Unidade Administrativa II. Pampulha, Belo Horizonte - MG. Caixa Postal 856, CEP 30161-970.
Tel.: 55 31 3409-4200 - Fax: 55 31 3409-4253. jornal@fundep.ufmg.br / www.fundep.ufmg.br

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
(Fundep) reafirma, a cada ano, seu compromisso com a 
segurança institucional, expresso pela preocupação com 
a ética, transparência e responsabilidade na gestão dos 
recursos de seus clientes, principalmente de sua maior 
parceira: a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Temos convicção de que os procedimentos 
utilizados pela Fundep para a gestão administrativo-
financeira de projetos obedecem às normas e às deter-
minações legais em vigor.

A Fundep e a UFMG foram citadas em reporta-
gens de veículos da imprensa nacional, motivadas pelo 
Acórdão 2731/2008 do Tribunal de Contas da União (TCU) 
decorrente de fiscalização em diversos estados brasileiros. 
A matéria do TCU não é exclusiva e nem restrita à Univer-
sidade mineira, pois estão sendo analisadas as principais 
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) do País. 

Nossa Fundação reconhece o importante pa-
pel dessa instituição no exercício da fiscalização contá-
bil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
e acredita que a iniciativa instiga um debate real sobre a 
relação das universidades com suas fundações de apoio.

Contudo, para que essa discussão seja séria e 
produtiva, torna-se fundamental abordá-la de forma con-
textualizada, ouvindo todos os atores que representam a 
sociedade. Essas ações são premissas do jornalismo, que 
tem a função de informar e formar cidadãos críticos.

A Fundep, como instituição de apoio de uma 
das principais universidades do Brasil e do mundo, não se 
furta a esse papel. Por meio deste veículo, busca apresen-
tar ações institucionais que sempre visam a sua missão de 
apoiar a UFMG e relacionar-se com todos os seus parceiros 
com reconhecida experiência, competência e seriedade.

Nesta edição, apresentamos iniciativas que 
reforçam a UFMG como impulsionadora do desenvolvi-
mento do Estado. O Projeto Veredas realiza a formação de 
professores a distância e chega a diversos municípios mi-
neiros, elevando o nível de competência profissional dos 
docentes e melhorando o desempenho escolar de alunos 
da rede pública. Como exemplos de atividades interdisci-
plinares, trazemos a fabricação de lentes de contato perso-
nalizadas, que atendam às especificidades do olho de cada 
paciente, e o grupo que busca incentivar a participação da 
sociedade na agenda e nas discussões dos parlamentares.

A Fundep se orgulha de gerenciar projetos da 
UFMG e de outros parceiros. Neste ano, vamos conti-
nuar a investir e adequar nossa infraestrutura para 
melhor atender a todos com qualidade. 

Boa Leitura!

Márcio Ziviani
Diretor-executivo
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As solicitações de apoio à participação e organização de eventos encaminhadas à Fapemig passaram a ser feitas eletronicamente, 
por meio do sistema de gestão das atividades da Fundação, o AgilFap. O acesso é realizado por meio de login e senha no endereço 
http://agilfap.fapemig.br/, onde novos usuários também podem se cadastrar.

A Fapemig chama a atenção para os prazos: pedidos de apoio à participação individual ou coletiva em eventos devem ser feitos 
com antecedência de 60 dias e pedidos de apoio para organização devem ser submetidos com 90 dias de antecedência. Se esse 
prazo não for observado, o sistema não aceitará a solicitação.

solicitação eletrônica de apoio a eventos 

Em 2009, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) vai distribuir 2.929 Bolsas de Iniciação Científica 
e Tecnológica Institucional (PIBIC), para alunos de graduação, e 1.068 Bolsas de Iniciação Científica Júnior (BIC Jr) – em parceria 
com o CNPq – para estudantes do ensino fundamental. Um crescimento de 17% e 30%, respectivamente, em relação ao ano 
anterior. Segundo informações da agência de fomento, o montante representa um investimento aproximado de R$11,8 milhões.

As bolsas têm duração de um ano, compreendendo o período de março de 2009 a fevereiro de 2010. As instituições beneficiadas – 
65 com bolsas PIBIC e 34 com bolsas BIC Jr – já foram notificadas dos números concedidos a cada uma. As bolsas são instrumento 
de incentivo ao interesse pela ciência e contribuem para a formação de novos pesquisadores.

Fapemig aumenta número de bolsas em 2009
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Fundep oferece apoio à Fapemig no gerenciamento de suas Bolsas de Iniciação Científica e em projetos fomentados pela instituição
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Caminho. Oportunidade. Rumo a seguir. O significa-
do de “veredas” é bem apropriado para o projeto de mesmo 
nome criado em 2001. Com o objetivo de utilizar a educação 
a distância para a formação superior de professores da rede 
pública de ensino de Minas Gerais, o Projeto Veredas torna-
se um importante movimento para elevar o nível de com-
petência profissional dos docentes em exercício, melhorar o 
desempenho escolar dos alunos da rede pública de ensino e 
valorizar a profissionalização docente na educação básica.

Implementado e coordenado pela Secretaria de 
Estado da Educação (SES) de Minas Gerais, o Projeto Veredas 
foi cedido à UFMG e organizado na forma de um curso de 
graduação plena, distribuído em oito módulos, com duração 
prevista de quatro anos. A formação habilita para o exercício 
do magistério na educação infantil e nos quatro primeiros 
anos do Ensino Fundamental – de acordo com os requisitos 
contemporâneos para os profissionais da área e as determi-
nações legais vigentes no Brasil.

Utilizando a mesma metodologia desenvolvida 
pela Faculdade de Educação (FaE) da UFMG, 18 instituições 
mineiras de ensino superior capacitam professores das séries 
iniciais para otimizar o ensino na rede pública. A Rede Ve-
redas é composta pela UFMG, responsável pela coordenação 
geral; pelas instituições de ensino superior – denominadas 
Agências de Formação –, incumbidas de implementar o cur-
so; pela SES/MG e pelas prefeituras mineiras financiadoras.

soluções para a gestão da Rede Veredas

A Gerência de Propostas (GP) da Fundep teve papel 
fundamental nessa rede, proporcionando que as contrata-
ções fossem viabilizadas e centralizando todos os contatos. O 
setor passou a atuar no Projeto a partir do momento em que 
seu formato foi estruturado, definindo-se as atribuições dos 
municípios, das agências, da UFMG e da própria Fundep. Des-
de então, a instituição de apoio atuou para orientar os muni-
cípios sobre normas e procedimentos a serem cumpridos.

Para viabilizar a execução do projeto, a GP teve que 
desenvolver uma série de novas ferramentas específicas para 
atender aos requisitos do Veredas, otimizando a tramitação 
das propostas e a execução dos trabalhos. 

Cada agência tem uma carteira de municípios de 
sua região que contratam o Curso de Normal Superior para 
formação de seus professores. O contrato é feito entre Fun-
dep, município e agência, e a Fundação faz o gerenciamento 
administrativo-financeiro do projeto, sob coordenação da 
UFMG, e envia o material didático produzido pela Universi-
dade às agências. 

Embora esse modelo tenha sido desenvolvido para 
o Veredas, é possível que ele seja aplicado em outros proje-
tos. Esse trabalho permite à Fundep consolidar sua imagem 

como fundação de excelência em gestão administrativo-
financeira, levando-a a praticamente todas as regiões de 
Minas.

Professores em salas de aula

Na primeira oferta da formação entre os anos de 
2002 e 2006, dos 14.136 alunos matriculados, diplomaram-
se 13.749, o que indica um índice muito baixo de evasão. Um 
dos fatores responsáveis pelo sucesso da iniciativa é a meto-
dologia aplicada na formação, que se divide em atividades 
presenciais, a distância, coletivas mensais e de avaliação. No 
início de cada módulo, acontece a apresentação dos conteú-
dos e das ações previstas, a elaboração dos planos de traba-
lho e do cronograma do curso e são repassadas orientações 
sobre como lidar com os materiais instrucionais, bem como 
uma formação para uso da Internet.

Durante toda a formação, os professores-cursistas 
podem tirar as dúvidas com tutores, que acompanham os 
alunos. Esses profissionais são responsáveis, ainda, por visi-
tas às escolas onde os professores lecionam para auxiliarem 
na metodologia e no planejamento das aulas.

Além da Tutoria, o Projeto Veredas se subdivide em 
dois sistemas: Comunicação e Avaliação e Monitoramento de 
Desempenho. O primeiro fornece os meios para os contatos 
necessários entre todos os participantes e agiliza o fluxo das 
informações indispensáveis para o trabalho da Agência de 
Formação e da Coordenação Central. Já o segundo prevê o 
contínuo aperfeiçoamento do programa e seu funcionamen-
to regular, avalia a qualidade do curso e coordena o fluxo das 
atividades de verificação de aprendizagem.

Inovação e competência em sala de aula

O curso foi considerado inovador por educadores e 
entidades educacionais, tanto na concepção de formação de 
professores quanto na organização e na dinâmica das par-
cerias. 

Uma das alunas do Veredas, a educadora Andréa 
Gomes Teixeira, da Escola Municipal Professora Alcida Tor-
res – que fica na Região Leste de Belo Horizonte – aprova 
o projeto. Ela afirma que o embasamento teórico do curso 
tem contribuído para o trabalho na sala de aula. “A prática 
é importante, mas o estudo proporciona eliminar várias di-
ficuldades na hora de ensinar, trazendo segurança e mais 
conhecimento a ser transmitido para os alunos”, ressalta a 
professora, que conclui o curso em meados de 2010.

Para o coordenador de Comunicação e Informação 
do Veredas na UFMG, Ricardo Miranda, a expectativa é “rea-
lizar as próximas formações com a mesma competência da 
primeira”, criando novas formas de prática pedagógica.

Formação de professores a distância chega a diversos municípios mineiros, elevando nível de com-
petência profissional dos docentes e melhorando desempenho escolar de alunos da rede pública

grande Projeto Veredas
gEsTãO dE PROjETOs

grande Projeto Veredas
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Em 2006, a crise do Congresso Nacional Brasileiro e a 
falta de envolvimento dos estudantes no contexto político do 
País chamaram a atenção de um grupo de alunos de diferentes 
áreas da UFMG e serviram de motivação para o surgimento de 
uma iniciativa inovadora: o acompanhamento de atividades 
parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas (ALMG) e da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

O acompanhamento consiste na presença constante de 
integrantes do grupo nas reuniões do plenário, no levantamen-
to de dados sobre as pautas discutidas, na análise do conteúdo 
desses dados e na disponibilização das informações, de forma 
consistente e acessível, para a população. Nesse sentido, foram 
estabelecidas parcerias com a Universidade para a elaboração de 
projetos de pesquisa e extensão que potencializassem o caráter 
educativo da iniciativa e garantissem a qualificação no acompa-
nhamento das atividades nas casas legislativas. 

Um dos trabalhos decorrentes dessa parceria é o projeto 
“Modelo base de acompanhamento sistemático das atividades 
parlamentares na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e na 
Câmara Municipal de Belo Horizonte”, coordenado pela professora 
Ana Maria Hermeto de Oliveira, da Faculdade de Ciências Econô-
micas (Face) da UFMG. O projeto pretende desenvolver um méto-
do de qualificação da observação realizada, de análise do material 
coletado e de tradução das informações para o público. “Além de 
contribuir para um ‘olhar’ mais qualificado sobre o trabalho dos 
parlamentares e sobre as decisões tomadas em assuntos de inte-
resse da população, a intenção é de que essa metodologia possa 
ser replicada em outras casas legislativas. Ou seja, queremos cons-
truir um mecanismo que possa ser apropriado por outras universi-
dades ou organizações sociais e que permita o acompanhamento 
sistemático em outros estados e municípios”, explica a professora.

Metodologia inovadora

Segundo a professora Ana Maria Hermeto, a metodolo-
gia de acompanhamento envolve todas as etapas da dinâmica de 
trabalho. A intenção, segundo ela, é identificar quais aspectos são 
relevantes para a avaliação da atividade parlamentar. “Queremos 
fazer um acompanhamento que permita que as pessoas  usem as 
informações para avaliar o trabalho individual dos parlamentares, o 
trabalho dos partidos e da própria assembleia ou câmara”, reforça.

A metodologia é baseada em três eixos: monitoramento 
parlamentar, sistematização e comunicação, que envolvem desde 
a escolha dos dados a serem coletados, a melhor forma de tratá-
los e analisá-los e os mecanismos para os tornarem disponíveis.

Outro ponto forte do projeto, e que deve ser uma das 
prioridades da metodologia, é a integração. “As pessoas do gru-
po dividem o trabalho e têm tarefas específicas, mas é impres-
cindível o contato entre todos, pois as informações devem ser 
compartilhadas”, ressalta Carolina Abreu, uma das integrantes 
da equipe de comunicação do projeto. 

A iniciativa recebeu apoio da Fapemig, por meio do edital 
de apoio a projetos de extensão com interface a pesquisa. “A própria 
experiência presencial na Assembleia, por exemplo, já é uma prática 
extensiva. E nós aliamos isso a uma pesquisa bem fundamentada. 

Na contramão daqueles que só reclamam do cenário político brasilei-
ro, grupo da uFMg incentiva participação da sociedade e desenvolve 
metodologia de acompanhamento das atividades parlamentares

Política feita de 
participação
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Isso se encaixa com o que penso ser o papel da universidade e meu 
como professora”, conta Ana Maria. “O trabalho é coerente com uma 
ideia que acredito ser fundamental, que é a de formação integral do 
estudante, como profissional e como cidadão”, completa.

democracia ativa

Por meio da participação nos encontros dos parlamen-
tares, os estudantes verificaram a importância das discussões 
travadas naquele ambiente, assim como a distância entre as 
ações decididas ali e o conhecimento que a sociedade em geral 
tem delas. Segundo o economista Bruno Andrade Brandão, um 
dos fundadores do grupo, as assembleias e câmaras são espaços 
abertos, mas os canais para que o conteúdo gerado ali chegue ao 
povo estão obstruídos. Partindo disso, o grupo criou a Associa-
ção Democracia Ativa, que, além da parceria formal com a UFMG, 
desenvolve trabalhos junto a outras universidades e estabelece 
diálogo com outras organizações sociais.

Enquanto a metodologia é desenvolvida, o trabalho de 
acompanhamento é realizado segundo uma dinâmica de tra-
balho específica, composta de três momentos: pré-presencial, 
presencial e pós-presencial.

 Na etapa pré-presencial, os monitores estudam a pau-
ta e indicam quais são os projetos mais relevantes e os principais 
pontos em questão. Na fase presencial, os integrantes do grupo 
vão até as casas legislativas para participarem dos encontros mu-
nidos de uma ficha de acompanhamento, composta de diversos 
itens que devem ser observados, todos teoricamente fundamen-
tados. Na etapa pós-presencial, é feita uma comparação entre os 
dados obtidos e os resultados que a própria instituição divulga. 
Além disso, nesse momento é feito o tratamento e o armazena-
mento das informações em um banco de dados, para que sejam 
analisadas e gerem informações que serão disponibilizadas.

A veiculação das informações é feita por um núcleo de 
comunicação e conta ainda com um canal específico, o Portal 
Meu Deputado.org (www.meudeputado.org), lançado em 2008, 
que divulga as informações apuradas de forma acessível.

Fundep participa da iniciativa

Com a institucionalização da iniciativa e o estabele-
cimento de parcerias formais, o grupo procurou a Fundep para 
ajudá-los na gestão do projeto de desenvolvimento da metodo-
logia. A Fundação é responsável pelo controle financeiro dos tra-
balhos, o que envolve pagamento de bolsas, compra de material 
e apoio logístico e operacional. 

Segundo o analista de projetos Marcus Vinícius de Ca-
margo Santiago, responsável pelo gerenciamento da iniciativa na 
Fundep, os trabalhos integram um grupo de projetos financiados 
pela Fapemig cujas propostas são muito bem articuladas, o que 
permite uma execução tranquila de todas as etapas e operações. 
“Nesses casos, uma das principais tarefas da Fundação é, além 
de realizar todos os gastos, pagamentos, compras e prestação 
de contas, acompanhar de forma criteriosa o seguimento das 
exigências da agência de fomento”, relata. 



No dia 15 de dezembro, a 
Fundep realizou a entrega do Prêmio 
Fundep 2008. O reitor Ronaldo Pena 
saudou os premiados ressaltando o 
significado do Prêmio Fundep. “Cos-
tumamos dizer que determinado pes-
quisador é Prêmio Fundep, o que dá a 
dimensão dessa honraria.” Para ele, a 
Fundep homenageia aqueles que en-
grandecem a UFMG com seu trabalho.

Em sua fala de apresentação 
dos premiados, o Presidente do Conse-
lho Curador da Fundep, professor João 
Antonio de Paula (Prêmio Fundep em 
2002, na área de Humanidades e Artes) 
enfatizou que os contemplados reafir-
mam o melhor da cultura mineira. Para 
ele, a cerimônia de entrega do Prêmio 
Fundep é o momento de “darmos tes-
temunho do muito que a UFMG tem 
feito por meio de seus funcionários e 
servidores”. Ele chamou a atenção para 
o importante trabalho da Fundep como 
responsável por cumprir tarefas essen-
ciais e determinantes para o desenvol-
vimento da Universidade.

homenagem é forma de reconhecer o trabalho 
e a contribuição dos profissionais para o 

progresso das Ciências, letras e Artes

Prêmio Fundep é entregue a 
professores e servidor da uFMg
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O servidor técnico-administrativo Darcy Ferreira dos Santos, 
do Laboratório de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências 
Biológicas, lembrou a responsabilidade de ser o primeiro agra-
ciado na categoria. Há 48 anos na UFMG, ele se disse emocio-
nado por poder ver reunidas, pela primeira vez, numa mesma 
plateia, as suas duas famílias: sua mulher e filhos e seus par-
ceiros de laboratório. “Esse reconhecimento é uma injeção de 
vida nas minhas veias tão cansadas.” 

“Colegas, poemas, mestres, letras de giz, 
riso alto, medo da polícia.” Foi com poesia 
que o professor Wander Melo Miranda, 
do Centro de Estudos Literários da Facul-
dade de Letras, fez um breve resumo da 
trajetória que o levou ao Prêmio Fundep. 
Ele chamou a atenção para sua profunda 
gratidão à Fundep e para todos os colegas 
que com ele construíram um trabalho de 
reconhecimento nacional.

O professor Ricardo Santiago Gomez, do Depar-
tamento de Clínica, Patologia e Cirurgia Odonto-
lógica da Faculdade de Odontologia, defendeu o 
exercício pleno da ética no serviço público e disse 
que o que faz ainda é pouco. Para ele, o Prêmio 
Fundep é o mais importante instrumento de re-
conhecimento à pesquisa da UFMG.

Em sua fala, a professora Virgínia Sampaio 
Teixeira Ciminelli, do Departamento de En-
genharia Metalúrgica e de Materiais da Es-
cola de Engenharia, ressaltou a presença da 
Fundep em sua trajetória, seja como gestora 
de importantes projetos ou como apoiadora 
de iniciativas que, segundo ela, não teriam 
saído do papel sem o apoio da Fundação. 
Ela destacou a atividade multidisciplinar, o 
trabalho em rede e a formação de recursos 
humanos de nível internacional como os 
principais marcos de sua carreira.

Para o professor Virgílio Augusto 
Fernandes Almeida, do Departa-
mento de Ciência da Computação, 
do Instituto de Ciências Exatas, 
o Prêmio é uma honra que traz 
responsabilidades acrescidas. Ele 
fez uma reflexão sobre a área da 
Computação e as dinâmicas diá-
rias do mundo moderno, ressal-
tando a importância da multidis-
ciplinaridade da ciência moderna 
e reconhecendo a importância das 
diversas contribuições recebidas 
em seu trabalho.

Prêmio Fundep é entregue a 
professores e servidor da uFMg
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Fabricar lentes de contato personalizadas, que 
atendam às especificidades do olho de cada paciente.  Essa é 
uma das realidades que o trabalho dos pesquisadores Davies 
William de Lima Monteiro, do Departamento de Engenharia 
Elétrica da UFMG, Wagner Nunes Rodrigues e Flávio Plentz, do 
Departamento de Física, tem tornado possível. Junto a quatro 
estudantes recém-saídos do curso de Especialização em Mi-
croeletrônica, com ênfase em Microfabricação – promovido 
pelo Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Fape-
mig – os professores desenvolveram uma tecnologia de pro-
dução de microlentes que pode ser utilizada para a confecção 
de lentes de contato diferenciadas, que atuem diretamente 
na solução do problema específico de cada olho humano.

Além de deformidades mais comuns, como miopia, 
astigmatismo e hipermetropia, as lentes podem atender pa-
cientes com distrofias complexas, como o ceratocone, uma 
doença degenerativa do olho, que provoca mudanças estru-
turais na córnea, deixando-a mais fina e com formato cônico e 
causando distorção substancial na visão. Segundo o professor 
Davies William, coordenador do projeto de desenvolvimento 
de lentes específicas para portadores da doença, hoje o cera-
tocone é atendido por meio de incisões cirúrgicas ou de lentes 
terapêuticas, mas essas alternativas, embora de grande utili-
dade, não atendem a todos os casos. “Nem todos os pacientes 
podem se sujeitar a uma cirurgia, seja por impossibilidades 
físicas e de saúde ou porque a própria estrutura da córnea não 
permite. Além disso, as lentes terapêuticas utilizadas hoje 
não resolvem o problema de forma adequada”, conta.

Além de oferecer uma alternativa feita sob medida 
para os pacientes com problemas visuais, a tecnologia traz 
como benefício o baixo custo envolvido. “O valor estimado 
para um par de lentes personalizadas, quando conseguir-
mos disponibilizá-las no mercado, deve ser semelhante ao 
que é pago, hoje, por um par de lentes tóricas (com formato 
adequado para correção de astigmatismo). Ou seja, é uma 
solução simples, barata e muito eficiente”, enfatiza o coor-
denador do projeto.

Projeto busca solução rápida e eficiente para pacientes com ceratocone e outras deformidades 
oculares, por meio do desenvolvimento de lentes de contato especiais

Visão sob medida

Empresas interessadas

As pesquisas tiveram início durante trabalhos do gru-
po para o desenvolvimento de um instrumento oftalmológico 
denominado Sensor de Frentes de Onda no Laboratório para 
Optrônica e Microtecnologias Aplicadas (OptMAlab). O objetivo 
do dispositivo é medir aberrações no olho humano, ou seja, 
identificar os problemas refrativos complexos específicos de 
cada paciente. Para tanto, os pesquisadores estabeleceram uma 
técnica baseada na corrosão química do silício para produção de 
uma matriz de microlentes, que seriam utilizadas no sensor. 

No mesmo período, foi identificado o interesse de 
grandes empresas do mercado de oftalmologia pela produção 
de lentes de contato personalizadas. “As tecnologias disponíveis 
não ofereciam reprodutibilidade suficiente para as lentes. Demo-
rava-se cerca de três meses para produzir um modelo que aten-
desse às especificações demandadas e não era possível repeti-lo 
rapidamente numa segunda lente”, explica Davies William. 

Surgiu daí o interesse do grupo em utilizar sua 
tecnologia de fabricação de microlentes para a confecção de 
lentes de contato personalizadas. “Fizemos diversos estudos 
para verificar se a técnica era compatível e se era possível re-
produzir uma lente personalizada a partir de um molde de 
silício. Os resultados foram positivos”, relata o professor. “Es-
tamos, agora, realizando estudos sobre o melhor processo de 
replicação e o material mais adequado do ponto de vista de 
qualidade, de confiabilidade e de custo”, completa.

desdobramentos

Para dar continuidade às pesquisas e estabelecer 
diálogo entre a Universidade e o mercado, os pesquisadores 
submeteram à incubadora de empresas de base tecnológica da 
UFMG, a Inova, uma proposta de abertura de empresa, para que 
pudessem dar continuidade ao projeto de fabricação de lentes de 
contato. O empreendimento, denominado Qualifox Microóptica, 
vai produzir  microlentes e microcomponentes ópticos e comer-

cializá-los enquanto, em paralelo, são mantidas as pesquisas de 
desenvolvimento de lentes de contato personalizadas.

A tecnologia desenvolvida traz ainda outras possi-
bilidades, como a fabricação de lentes intraoculares, ou seja, 
aquelas que substituem a lente natural do olho – o cristalino 
– em casos de catarata. Segundo o professor Davies William, 
os produtos disponíveis no mercado apresentam um pro-
blema conhecido como aberração esférica. “Uma lente ideal 
devia ter um formato semelhante a uma seção cônica. Como 
o formato comercial é esférico, isso provoca uma ligeira de-
formação nas imagens e perda de nitidez. A nossa tecnologia 
permite extrair essa aberração”, explica.

Agilidade na gestão facilita pesquisa

A execução do projeto contou com o apoio da Fundep 
e dos departamentos da UFMG. Segundo o professor Davies 
William, a Fundação é a responsável por cumprir todas as tarefas 
referentes ao trâmite administrativo dos recursos financeiros, 
desde o recebimento do recurso até a prestação de contas ao 
financiador. O analista de projetos Luiz Felinto Xavier, que res-
ponde pelos trabalhos na Fundep, detalha os serviços realiza-
dos. “Foi um projeto de gestão tranquila que pôde utilizar toda 
a estrutura da Fundep, seja na parte financeira, de compras de 
equipamentos, insumos e materiais de consumo, pagamento 
de bolsas, controle de gastos com viagens e diárias, importação 
e acompanhamento das normas do financiador”, conta.

Para a realização dos estudos e testes, foi necessária 
a importação de um equipamento de escrita direta a laser, 
conhecido como LaserWriter. A ferramenta integra os equi-
pamentos da chamada “Sala Limpa”, um laboratório de am-
biente controlado onde parte dos desenvolvimentos práticos 
do projeto é realizada. “A Fundep foi responsável por todo o 
processo de importação, que foi realizado de forma rápida e 
sem impedimentos. Todas as nossas solicitações foram pron-
tamente atendidas e pudemos utilizar tranquilamente todos 
os serviços da instituição”, completa o professor.

gEsTãO dE PROjETOs

Projeto abre novas perspectivas para portadores de problemas visuais. Abaixo, pesquisadores na “Sala Limpa”, ambiente controlado onde parte dos estudos é realizada
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gEsTãO dE PROjETOs

crescimento profissional dos funcionários. Para os integran-
tes da equipe, a ideia é mostrar para todos que a Fundep é 
única, não algo fragmentado, mas uma instituição. O que 
acaba refletindo na qualidade do trabalho.

Excelência em produtos e serviços

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
(Fundep) é uma entidade de direito privado, reconhecida 
pelos Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência e Tecno-
logia (MCT), que tem como missão o apoio às atividades 
acadêmicas de pesquisa, extensão e desenvolvimento tec-
nológico da Universidade Federal de Minas Gerais. A gestão 
administrativa e financeira de projetos de interesse público 
e coletivo está em primeiro plano. Quem sai ganhando é a 
própria população, à medida que o conhecimento gerado na 
Universidade é repassado e absorvido por diversos setores da 
sociedade. São 33 anos ajudando a transformar boas ideias 
em desenvolvimento e bem-estar social.

O know-how de gestão adquirido com a prestação 
de serviços à UFMG ao longo de décadas também é disponi-
bilizado a outros parceiros. Entidades externas como órgãos 
governamentais, empresas e instituições do terceiro setor 
também se beneficiam da competência da Fundep, seja na 
realização de compras, importações, articulação de parce-
rias, prestação de contas ou na execução de projetos institu-
cionais. Voltada à qualidade e à excelência, a atuação junto a 
esses parceiros segue o padrão dos trabalhos realizados com 
a participação da Universidade.    

Fundação de desenvolvimento da Pesquisa rumo à qualidade, bem-estar e sustentabilidade. 
Novo ciclo na Fundep é fruto do amadurecimento de processos de planejamento

Além da gestão administrativo-financeira de pro-
jetos por meio do sistema de Gerenciamento de Projetos 
Fundep (GPF), entre os produtos e serviços oferecidos pela 
Fundação estão a formatação e adequação de propostas – 
primeiro passo da formalização de um projeto de pesquisa 
– e a gestão de concursos, na qual entidades públicas e pri-
vadas se beneficiam da transparência e agilidade da Fundep 
na elaboração e aplicação de provas, gerenciamento finan-
ceiro e atendimento ao público. Apenas em 2008, a fundação 
gerenciou 16 concursos, com um total de aproximadamente 
150 mil candidatos. 

Além deles, destaca-se também o “Financiar”  – 
ferramenta de busca e organização de dados que divulga 
informações sobre fontes internacionais e nacionais finan-
ciadoras de projetos. Parceria entre Fundep e Fundação 
Arthur Bernardes, da Universidade Federal de Viçosa, o 
sistema disponibiliza um banco de dados complexo e envia 
automaticamente oportunidades de financiamento ao usu-
ário cadastrado no site www.financiar.org.br. Característica 
que beneficia diretamente pesquisadores e empresários. 
“Um dos aspectos mais interessantes do Financiar é o fato 
de trabalhar com todas as áreas do conhecimento, por meio 
de áreas de interesse. É possível ter uma seleção com fontes 
de financiamento nacionais e internacionais, para as quais 
nós brasileiros somos elegíveis. Se o pesquisador tivesse que 
fazer esse filtro, tomaria um tempo enorme. É um sistema 
muito diferenciado”, afirma a superintendente do Núcleo de 
Relações Institucionais e Desenvolvimento de Oportunida-
des (NRI) da Fundep, Andrea Kauffmann Zeh.
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O dia 3 de outubro de 2008 foi um data histórica 
para a Fundep. Nesse dia, foi dado o pontapé inicial da nova 
Gestão Estratégica da Fundep. 

Desenvolvido pela Equipe de Gestão Estratégica, 
o planejamento prevê, até março de 2010, o primeiro ciclo 
de execução. Este corresponde a ações de reestruturação or-
ganizacional, voltadas para a visão institucional: “Qualidade 
para nossos clientes, bem-estar para os funcionários e sus-
tentabilidade para a Fundep”. 

As iniciativas são resultado de uma sequência de 
diagnósticos e consultorias, internas e externas, realizadas ao 
longo dos últimos anos – como a feita recentemente em par-
ceria com a Faculdade de Ciências Econômicas (Face) da UFMG.  
Ao todo, são 18 projetos envolvendo todos os funcionários da 
Fundep, direta e indiretamente, e que tratam de temáticas 
como a gestão da informação, redução de custos operacionais,  
controle de qualidade e satisfação, e atualização e padroni-
zação da plataforma de informática. O objetivo é, de forma 
estratégica, promover as diretrizes definidas na nova visão ins-
titucional: investimento nos funcionários, promoção de mais 
qualidade para o trabalho e satisfação dos clientes e parceiros.

Além de proporcionar melhorias na estrutura orga-
nizacional, a ideia de aprimorar a cultura de gestão estraté-
gica é um dos pilares do plano. Segundo a equipe de Gestão 
Estratégica da Fundep, é importante que a Fundação seja 
pensada como um todo, em oposição a uma simples reunião 
de setores e núcleos. Somente assim é possível desempenhar 
o importante papel de promoção da ciência, tecnologia e 
inovação, garantindo tanto segurança institucional quanto o 
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Rumo ao norte: Fundep abre as portas para o cumprimento de sua missão institucional. Planejamento é baseado na ideia de traduzir estratégia em ação 
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Ciência e tecnologia 
na mídia brasileira

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
(Fundep), como uma instituição de apoio às atividades 
de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), acredita que a aplicação do 
conhecimento a serviço de todos os povos – visando 
contribuir para o desenvolvimento, a inclusão social e a 
equidade – pode cooperar com o esforço de melhorar as 
condições humanas. A perspectiva que o Brasil tem de 
crescer, e esse desenvolvimento ser um ciclo sustentado, 
passa pela ciência, tecnologia e inovação, visto que o País 
concentra o maior número de pesquisadores da América 
Latina.

Mas esse conhecimento acumulado ainda pre-
cisa, e muito, ser divulgado e apropriado pelo conjunto 
da sociedade brasileira. Seja pelos estudantes, pela pe-
quena e média empresa nacional, pelo setor de serviços, 
como também em áreas que trabalhem a questão da 
inclusão social, como a segurança alimentar, o transpor-
te urbano, a segurança pública, a coleta de lixo e tantos 
outros serviços públicos que podem melhorar a condição 
de vida da população.

Esse contexto incentiva o Projeto Ciência, 
Tecnologia & Inovação na Mídia brasileira. A Fun-
dep, em parceria com instituições estratégicas, produzirá 
um estudo sobre o tratamento dado pela mídia impressa 
a esses temas, que também apontará os caminhos e os 
desafios da cobertura jornalística. Tal estudo terá como 
resultado a publicação de um livro.

Metodologia

A publicação fará uma análise do tratamento 
editorial de 57 jornais e revistas noticiosos de circulação 
nacional, durante dois anos. A primeira etapa de elabo-
ração do livro é a coleta, na mídia, de textos jornalísti-
cos que divulguem pesquisas, inovação científica e/ou 
tecnológica. 

A análise de conteúdo, enquanto método em-
pírico de pesquisa, é aplicada a textos, incluindo-se os 
de teores midiáticos. A preocupação central é traçar um 
perfil quanti-qualitativo dos objetos de análise e, não 
somente, identificar subjetividades, intencionalidades e 
potencialidades a partir de determinados recursos lin-
guísticos empregados.

A elaboração da publicação contará com a 
consultoria de especialistas de diferentes áreas do co-
nhecimento. O processo também terá a participação de 
profissionais da imprensa em um encontro previsto para 
junho de 2009. Nesse momento, estarão reunidos, além 
de jornalistas, pesquisadores, professores, estudantes e 
representantes de fundações de apoio, amparo e desen-
volvimento da pesquisa. No encontro, serão apresentados 
os dados do estudo para os participantes. Por meio da dis-
cussão em grupos, serão elaborados caminhos para apri-
morar a cobertura sobre Ciência, Tecnologia e Inovação, 
diretórios de fontes de informação, recomendações para 
a mídia e para pesquisadores e sugestões de pauta para 
incentivar a qualificação e a ampliação da cobertura.

      
Conhecimento para todos

Paralelamente ao estudo da mídia, busca-se, 
com base nos dados revelados pela análise, desenvolver 
um trabalho de formação dos jornalistas na temática Ci-
ência, Tecnologia e Inovação. Os comunicadores vão pas-
sar por um ciclo de formação, oferecido por professores 
da UFMG.  Ao final, receberão um recurso financeiro para 
produzir matérias jornalísticas sobre o tema com base 
nas orientações dos docentes. A série de reportagens será 
publicada e distribuída em redações, universidades, ins-
tituições de pesquisa e incubadoras, juntamente com o 
livro “Ciência, Tecnologia & Inovação na Mídia Brasileira”.

Outra linha de formação será voltada para os 
estudantes de Comunicação Social da UFMG. O projeto 
se insere na atividade curricular “Portal Tubo de Ensaio”, 
que reúne alunos de todas as habilitações do curso, or-
ganizados para produção e manutenção de um portal na 
Internet. Um dos desdobramentos do projeto é a possibi-
lidade de subsidiar a criação de cursos de extensão e pós-
graduação lato sensu em “Jornalismo Científico”, bem 
como tornar-se um material de referência para trabalhos 
em instituições de ensino superior, eventos e encontros 
que reúnem acadêmicos.

Sem dúvida, os resultados mais esperados com 
o projeto são o aumento do acesso de pessoas ao conhe-
cimento produzido pela ciência e a contribuição para um 
debate público mais efetivo sobre a função da mídia, das 
políticas e dos programas relativos à CT&I.

* Assessora de imprensa da Fundep. Especia-
lista em Comunicação Corporativa. Há cerca de 
cinco anos desenvolve trabalhos relacionados 
à análise de mídia e mobilização social.

CRISTINA GUIMARãES *

Fundep e instituições do sistema nacional de inovação lan-
çam projeto inédito de análise do jornalismo científico e de 
formação para estudantes e profissionais da imprensa


