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Em seus 34 anos de atuação, a Fundep se orgu-
lha de ter participado de diferentes iniciativas em prol da 
erradicação da pobreza, do desenvolvimento e da inclu-
são social. A parceria com a Fundação Kellogg é emble-
mática dessa postura e representa para nossa Fundação 
mais que um compromisso profissional, uma oportuni-
dade de atuação responsável. São mais de 30 anos de 
trabalhos conjuntos, que nos trazem muita satisfação e 
garantem ânimo renovado para novas empreitadas.

Após 15 anos focada no combate à pobreza, 
desenvolvimento local e juventudes, a Fundação Kellogg 
chama a Fundep para participar das mudanças de sua 
atuação no Brasil. Partimos agora, juntos, para a busca 
da equidade racial como estratégia para a inclusão so-
cial. Além de colocar toda sua competência em gestão 
à disposição do projeto, a Fundep assume um compro-
misso com a questão e vai participar de forma ativa 
para consolidação das novas iniciativas de sua parceira, 
tanto na formação de lideranças no Brasil quanto na 
construção de um novo modelo de trabalho, que per-
mita sustentabilidade para ações futuras.

Nosso compromisso com a questão racial está 
presente, também, na gestão de outros projetos voltados 
para a causa em diversas áreas do conhecimento. Parti-
cipamos do gerenciamento de trabalhos como o Progra-
ma de Ensino, Pesquisa e Extensão Ações Afirmativas na 
UFMG, que busca trazer novas contribuições para o de-
bate político, acadêmico e cultural sobre relações raciais. 

Somos parceiros do Núcleo de Ações e Pesquisa 
em Apoio Diagnóstico (Nupad), da Faculdade de Medicina 
da UFMG, responsável pela realização do Teste do Pezinho 
em todas as crianças nascidas em Minas Gerais e que per-
mite a identificação de Doença Falciforme – que ocorre 
predominante em pessoas da raça negra. A Fundep foi 
gestora, ainda, de recursos para a realização do V Simpósio 
Brasileiro de Doença Falciforme e outras Hemoglobinopa-
tias e Encontro Pan-americano para Doença Falciforme.

Chamamos a atenção, nesta edição, para a 
aprovação, em setembro, do Estatuto da Igualdade Ra-
cial, pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, 
e para a realização do workshop do projeto Ciência, Tec-
nologia e Inovação na Mídia Brasileira, realizado pela 
Fundep, e que reuniu profissionais e autoridades da 
área para discutir a cobertura jornalística e formatar 
um conjunto de estratégias que potencializem a divul-
gação científica de qualidade.

Boa leitura!

Márcio Ziviani
Diretor-executivo
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O sistema de prospecção de oportunidades desenvolvido pela Funarbe, que conta com a parceria da Fundep, foi apre-
sentado aos participantes do Congresso Hemisférico de Captação de Recursos (Fundrasing),  promovido pelas Faculdades Inte-
gradas Rio Branco e a Association of Fundraising Professionals (AFP) entre os dias 6 e 8 de novembro em São Paulo. O objetivo 
do encontro foi reunir lideranças de instituições de ensino e entidades para debater, trocar experiências e mostrar que é possível 
desenvolver a cultura da sustentabilidade por meio da captação de recursos. Foram apresentadas estratégias para essa atividade, 
aumentando, assim, a capacidade das instituições e a importância delas na sociedade civil. 

Financiar no congresso Hemisférico de captação de Recursos

A luta pela equidade de raças no Brasil ganhou um forte aliado. No dia 9 de setembro, foi aprovado na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, o Estatuto da Igualdade Racial. Entre os seus principais pontos estão o incentivo à contratação de negros 
em empresas, o reconhecimento da capoeira como esporte, a reclusão de até três anos para quem praticar racismo na internet, o 
livre exercício de cultos religiosos de origem africana e o estímulo as atividades produtivas da população negra no campo. Além 
disso, partidos serão obrigados a reservar 10% de suas candidaturas para negros nas eleições proporcionais e o sistema de saúde 
terá de garantir tratamento e especialização em patologias mais comuns na raça negra, como a doença falciforme.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai realizar a assinatura do Estatuto em 20 de novembro, Dia Nacional da Consciên-
cia Negra, em Salvador. Segundo informações do ministro da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade (Seppir), 
Edson Santos, a capital baiana foi escolhida porque é a cidade que reúne a maior concentração de afrodescendentes do Brasil, 
além de manter vivas as tradições e raízes africanas.

estatuto da Igualdade Racial

Missão na antártida

O diretor-executivo da Fundep, professor Márcio Ziviani, foi nomeado presidente do Conselho Nacional de Fundações de 
Apoio e de Pesquisa Científica e Tecnológica. Ex-vice, Ziviani assumiu o cargo durante a 27ª edição do Encontro do CONFIES, realizado 
entre 14 e 16 de outubro, em Juiz de Fora. O objetivo do conselho é defender os direitos e promover o aperfeiçoamento contínuo das 
instituições associadas em todo o Brasil. “Sinto-me honrado e ciente das dificuldades em substituir o professor Paulo Bracarense, por 
sua experiência e capacidade. Mas vamos trabalhar da melhor forma em prol das fundações”, afirma o Diretor-executivo da Fundep.

diretor-executivo da Fundep é nomeado presidente do cONFIeS
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O navio polar Almirante Maximiano, importado pela Fundep, partiu no dia 19 de outubro 
do Rio de Janeiro para cumprir sua primeira missão: a 28ª Operação Antártica. A embarcação vai 
operar em conjunto com o navio oceanográfico Ary Rongel e será utilizada na coleta de dados oce-
anográficos, em apoio aos projetos científicos do Programa Antártico. O objetivo é contribuir para o 
aprimoramento das previsões meteorológicas e oceanográficas, assim como da cartografia náutica.

A compra do navio foi realizada por meio de um convênio assinado em 2008 entre a 
Marinha do Brasil, a Finep e a Fundep. Além da aquisição, o projeto envolveu toda a reforma 
e atualização das instalações, que são providas de laboratórios e equipamentos de ponta. Se-
gundo analista de Importação da Fundep, Guilherme Lopes Soares de Matos, a experiência da 
Fundação na condução de projetos para a Marinha e outros parceiros agrega valor e permite 
que esse tipo de procedimento, mesmo atípico (grande volume de recursos, normas específicas, 
forma de pagamentos diferenciada, negociação complexa e prazos rígidos), seja realizado de 
maneira eficiente, atendendo a todas as metas e exigências e cumprindo os cronogramas. “A 
Fundep foi responsável pela execução e articulação para que a aquisição acontecesse dentro das 
regras do comércio exterior. Tivemos alguns dificultadores, como o período de crise, o tempo 
curto, fuso-horário e o grande número de exigências. Mas o resultado foi bem-sucedido”, conta.
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Após 15 anos de atuação focada no combate à po-
breza, no desenvolvimento local e em juventudes no Brasil, a 
Fundação Kellogg deu início, em 2007, a uma avaliação geral 
de seus trabalhos e partiu em direção a um novo desafio: a 
busca da equidade racial como forma de inclusão social. A 
instituição lançou em 2008, com o apoio da Fundep, uma 
programação voltada para o desenvolvimento social da po-
pulação negra no Nordeste do Brasil e quer investir, nos pró-
ximos cinco anos, na formação de lideranças, no incentivo a 
uma cultura filantrópica e na criação de um mecanismo que 
garanta sustentabilidade para a causa no País.

Segundo o diretor de Programas para o Nordeste 
do Brasil, Andrés Thompson, a escolha da nova vertente se 
deu num momento em que a toda a Fundação Kellogg se de-
fine como uma instituição antirracista. “Fizemos o seguinte 
questionamento: podemos vislumbrar o desenvolvimento 
sustentável no Nordeste se não tratarmos especificamente 
do desenvolvimento social da população negra? Esse foi o 
ponto de partida para a construção da nova programação 
e deu início a discussões com muitos atores-chave sociais.”

Thompson explica que a mudança de atuação no Bra-
sil teve como princípios, também, discussões acontecidas na 
Fundação Kellogg quanto à necessidade de se realizar um tra-
balho com foco específico na questão racial no Nordeste, visto 
que é a região onde a maioria das pessoas negras do País se en-
contra. Ele explica que um ponto fundamental foi a discussão 
sobre a desigualdade. “O Brasil não é um País pobre e sim mui-
to desigual. E uma proposta para o seu desenvolvimento deve 
buscar mudar esse cenário. Nesse sentido, precisamos pensar 
que 70% da sua população vulnerável é afrodescendente e há, 
aqui, uma negação quantos aos problemas relacionados ao ra-
cismo. A questão estava ‘embaixo da mesa’”, relata.

Pilares

A estratégia de mudança da programação conta com 
dois pilares: um programa articulado de desenvolvimento e 
fortalecimento de lideranças locais comprometidas com a luta 
pela equidade racial e a criação de um novo e permanente me-
canismo de sustentabilidade da causa. Thompson ressalta que 
a concepção desse mecanismo, que deverá ter caráter autôno-

Fundação Kellogg busca novos horizontes de atuação no País e investe em estratégias inovadoras para 
a busca da equidade racial e inclusão social no Nordeste

mo, é uma maneira da Fundação deixar um legado na região e 
garantir a continuidade dos trabalhos na área. “Ainda não te-
mos definição de como será essa estrutura. Pode ser uma fun-
dação, um museu, uma universidade ou instituto. Mas ele deve 
ter autonomia política, ser autossustentável financeiramente, 
permitir atuação de longo prazo e contribuir para o desenvolvi-
mento de trabalhos em prol da equidade racial”, conta.

Para a formação desse mecanismo, foram constituídos 
dois comitês: um programático e outro financeiro, que serão res-
ponsáveis pela proposição de um modelo, pela implementação 
da ideia e pelas decisões referentes aos recursos envolvidos. O 
primeiro é composto por lideranças do movimento negro, de 
diferentes setores, e deve identificar organizações, atores e ini-
ciativas na área, além de buscar conhecer a atual realidade da 
equidade racial no Nordeste. Partindo daí, vai realizar estudos e 
análises para a proposta de formatos e metodologias para a nova 
estrutura, assim como buscará parcerias para sua implantação. 
O Conselho Financeiro traz representantes da Fundação Kellogg, 
da Fundep, do comitê programático e da sociedade e tem como 
missão zelar pelos recursos, garantir sua correta administração, 
assim como decidir os investimentos mais seguros.

Investimentos

Para a concretização dessas estratégias, a Fundação 
Kellogg vai realizar um alto investimento, junto a outras en-
tidades brasileiras e internacionais, para a composição de um 
fundo patrimonial desse mecanismo. Segundo a consultora 
da Fundação Kellogg, e professora da UFMG, Roseni Sena, a 
constituição desse modelo é uma ação inovadora e desafian-
te. “É um formato nunca antes proposto e uma oportunidade 
para o Brasil que pode se refletir por toda a América Latina.”

Thompson acrescenta que a formação desse fun-
do busca envolver outros organismos na mobilização pela 
causa. “A Kellogg realiza um investimento e chama outros 
setores e entidades para participar. Dessa forma, queremos 
chamar a atenção para o tema e incentivar uma cultura filan-
trópica no Brasil”, ressalta.

A Fundep foi selecionada para fazer a guarda e a ges-
tão desses recursos e participar da construção dessa nova estru-
tura junto com a Kellogg. “Reconhecemos na Fundep não só uma 

confiança muito grande no gerenciamento de iniciativas, mas 
também um compromisso com nossos projetos, demonstrado 
em muitos anos de trabalhos conjuntos. É um investimento mui-
to alto e precisávamos de um parceiro com grande capacidade 
de gestão e que oferecesse facilidade, transparência e responsa-
bilidade para administrá-lo”, reconhece o diretor de Programas.

Fases

A estratégia de mudança de programação da Fun-
dação Kellogg conta com três fases. Na primeira, foi realiza-
do um mapeamento do Nordeste no sentido de conhecer o 
atual quadro da questão racial, quais as organizações envol-
vidas com a causa, que iniciativas vêm sendo realizadas, e 
identificar grupos e atores-chave para a criação de um am-
biente favorável ao desenvolvimento dos trabalhos.

A segunda etapa conta com a avaliação de experiên-
cias internacionais, com o objetivo de aprendizado e criação 
de redes sociais. No terceiro momento, espera-se chegar a 
2013 com a definição do mecanismo e uma estrutura formal 
que permita seu funcionamento de forma sustentável.

 “Queremos estabelecer diálogos e parcerias com di-
ferentes segmentos da sociedade, sejam movimentos sociais, 
empresas, ONGs ou organismos públicos. A intenção é identi-
ficar e nos conectar aos atores-chave da causa, mapear o que 
tem sido feito e as principais barreiras e inovações no que se re-
fere à busca pela equidade racial no Brasil”, reforça Thompson.

Parceira renovada

A Fundep e a Kellogg são parceiras há mais de 30 
anos. Segundo o superintendente-executivo da Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa, Admir Ribeiro, além de vasta 
experiência na gestão administrativo-financeira de diversas 
iniciativas da instituição internacional, a Fundep guarda uma 
enorme satisfação pelo trabalho realizado em conjunto. “Temos 
um carinho especial pelos projetos e é dessa forma que rece-
bemos a responsabilidade em participar da nova empreitada”. 
Para o Diretor-executivo da Fundação de apoio, professor Már-
cio Ziviani, essa é uma oportunidade para reafirmar a postura e 
o compromisso da instituição com a causa da igualdade racial.

Representantes da Fundep e da Fundação Kellogg discutem estratégias do novo modelo de atuação no Brasil. Trabalho busca fortalecimento de lideranças e criação de mecanismo de sustentabilidade para causa racial

Por um Brasil 
menos desigual

Por um Brasil 
menos desigual
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Programa de ensino, Pesquisa e extensão ações afirmativas 
da uFMg difunde a cultura negra e fomenta a reflexão sobre 
um dos principais indicadores do déficit social brasileiro

geSTÃO de PROJeTOS

consciência racial 

Polêmicas, urgentes ou emergenciais, poucas 
vezes as ações afirmativas estiveram tão em pauta na 
sociedade brasileira. A atual década assistiu à adoção 
de iniciativas de inclusão nas instituições públicas e viu 
crescer o debate sobre formas de reduzir a histórica ex-
clusão social e racial dos afro-brasileiros. 

Alinhado a ideias como essas, há sete anos o 
Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão Ações Afir-
mativas na UFMG – desenvolvido por docentes da 
Faculdade de Educação da Universidade (FAE), Centro 
Pedagógico (CPI) e Escola de Ciência da Informação 
(ECI) – vem realizando atividades voltadas ao estudo e 
reflexões sobre as questões étnico-raciais. Com o apoio 
da Fundep, o programa ajuda a apontar alternativas para 
um dos principais indicadores do déficit social brasileiro: 
a desigualdade racial.

Os trabalhos tiveram inicio em 2001, como um 
dos 27 projetos aprovados e financiados pelo Concurso 
Nacional Cor no Ensino Superior, promovido pelo Progra-
ma Políticas da Cor, do Laboratório de Políticas Públicas da 
UERJ, com apoio da Fundação Ford. Após o término do fi-
nanciamento, as atividades prosseguiram e, desde então, 
seguem trajetória própria com outros apoios e parcerias. 

A proposta é apresentar estratégias que redu-
zam os efeitos antidemocráticos dos processos de sele-
ção e exclusão social impostos aos afro-brasileiros. Além 
disso, também visa a promover a permanência bem-
sucedida de estudantes negros, principalmente os de 
baixa-renda, nos cursos de graduação da Universidade e 
o ingresso nos de pós-graduação.

Palmares: divulgação de uma cultura

Em 2007, a competência da iniciativa desper-
tou a atenção da Fundação Cultural Palmares, entidade 
vinculada ao Ministério da Cultura que reforça a iden-
tidade e a cidadania de segmentos étnicos. A parceria 
firmada resultou no projeto “Espaço Cultural Palmares: 
Cultura e Ações Afirmativas na UFMG”.

A pesquisa, finalizada em janeiro do ano pas-
sado, difundiu a produção escrita e audiovisual sobre as 
relações raciais no País, divulgando a produção literária 
de autores negros. Ela contou com uma parceria entre o 
Programa Ações Afirmativas na UFMG e o Núcleo de Es-
tudos Interdisciplinares da Alteridade (Neia/Fale).

Dessa forma, foram produzidos vídeos sobre 
palestras e sobre o próprio Programa, além de catálo-
gos de livros e filmes a respeito da questão racial. Os 
materiais foram distribuídos gratuitamente em escolas 
públicas da educação básica em Belo Horizonte para ser-
vir de apoio pedagógico. Eles também foram entregues 
a secretarias de educação e professores dos cursos de 
especialização e aperfeiçoamento da Universidade em 

“História da África e Cultura Afro-brasileira”, realizados 
pelo Programa.

A ação estratégica tem recebido retorno positi-
vo de educadores e gestores das secretarias. “Esses pro-
dutos são extremamente relevantes por causa da lacuna 
existente na produção de material de apoio pedagógico 
para docentes da educação básica”, afirma a coordena-
dora do Programa Ações Afirmativas na UFMG, Nilma 
Gomes. “As atividades reforçam cada vez mais uma das 
funções da universidade pública que é fortalecer e equi-
par a rede pública de ensino.”

diversidade étnico-racial

Outra atividade do Programa de Ações Afirma-
tivas na UFMG que caminha nessa direção é o projeto 
“Saberes Emancipatórios, Movimento Negro e Diversida-
de Étnico-Racial”, financiado pela Fapemig. Inspirada nos 
estudos do sociólogo português Boaventura de Sousa 
Santos, da Universidade de Coimbra, e em intelectuais 
brasileiros e africanos, a pesquisa atua na valorização 
do conhecimento produzido nas práticas culturais e nas 
vivências cotidianas e políticas da comunidade negra.

Os conhecimentos produzidos em debates, que 
têm nos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros das universi-
dades importantes atores de mobilização, são mapeados 
e analisados.

“Partimos do princípio de que as ações afirma-
tivas e, dentre elas, a aprovação da Lei 10.639/03, que 
obriga o ensino de História da África e das Culturas Afro-
brasileiras nas escolas públicas e privadas da educação 
básica, são momentos cruciais para analisar esse proces-
so de produção de saberes”, entende Nilma.

O projeto atua em nível institucional (Minis-
tério da Educação, Conselho Nacional de Educação e 
Secretarias de Educação), político (Movimento Negro) 
e acadêmico (Núcleos de Estudos Afro-brasileiros). Atu-
almente, está em fase de levantamento bibliográfico e 
realização e transcrição de entrevistas. Em seguida, será 
feito o contato e a troca de experiências com organiza-
ções do Movimento Negro.

A coordenadora afirma que esse movimento é 
visto na pesquisa como articulador dos saberes. “Mas 
nem sempre esse debate é tematizado, discutido e re-
conhecido no campo acadêmico e na gestão dos siste-
mas de ensino.”

Com os projetos, a expectativa é trazer novas 
contribuições para o debate político, acadêmico e cultu-
ral sobre relações raciais. “Iremos socializar os resultados 
para o movimento negro, núcleos de estudos afro-brasi-
leiros, fóruns acadêmicos e escolas da educação básica, 
realizando na prática o compromisso ético e político da 
pesquisa científica.”
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evento reúne especialistas de todo o mundo para discussão de pesquisas e políticas públicas sobre 
disfunção genética de maior incidência no Brasil: a doença falciforme

Elvis Silva Magalhães conviveu com a anemia falci-
forme por 38 anos. Chegou a ter dez crises por ano marcadas 
por fortes dores, infecções e feridas nas pernas que demora-
vam meses para cicatrizar. Além disso, sofria de priapismo 
(ereções penianas involuntárias altamente dolorosas), ficava 
semanas sem dormir e não conseguia manter uma vida so-
cial regular. Há quatro anos, graças aos esforços de médicos e 
cientistas, ao maior comprometimento dos órgãos governa-
mentais e à pressão de movimentos sociais, ele foi um dos 14 
brasileiros que puderam ser submetidos a um transplante de 
medula óssea e hoje consegue levar uma vida normal.

O transplante ainda não é uma realidade para 
todos devido aos altos riscos envolvidos. Mas as pesquisas 
na área e as possibilidades de sua realização foram um dos 
principais temas debatidos durante o V Simpósio Brasileiro 
de Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias e Encon-
tro Pan-Americano para Doença Falciforme, realizados entre 
os dias 3 e 7 de outubro em Belo Horizonte.

O evento, organizado em parceria pelo Núcleo de 
Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico (Nupad), da UFMG, 
e Fundação Hemominas, por meio do Centro de Educação 
e Apoio para Hemoglobinopatias (Cehmob-MG), reuniu 
profissionais de saúde, pesquisadores, gestores públicos e 
representantes de movimentos sociais de mais de 20 países. 
O objetivo foi debater temas relativos ao contexto atual da 
doença, com ênfase em pesquisas científicas inovadoras, em 
avanços para o tratamento e acompanhamento de pacientes 
e melhoria da sua qualidade de vida.

doença falciforme

Patologia genética de maior incidência no Brasil, e 
uma das mais comuns em todo o mundo, a doença falcifor-
me consiste em mutações da hemoglobina (responsável pelo 
transporte de oxigênio no sangue). A sua forma mais comum 
é a anemia falciforme, onde as hemácias têm sua forma al-
terada para uma espécie de foice. Segundo a hematologista 
da Fundação Hemominas, Mitiko Murao, essa alteração de for-
mato pode gerar uma série de problemas, como forte anemia, 
obstrução de vasos, dores, infecções, danos ao sistema cogni-

tivo (com atraso no desenvolvimento intelectual), sequelas 
motoras e comprometimento renal, cardíaco e pulmonar.

Mitiko explica que a doença falciforme tem sua inci-
dência predominantemente em pessoas negras. “Essa altera-
ção genética na hemoglobina aconteceu em várias partes do 
continente Africano. Com o tráfico negreiro, esse gene mutan-
te foi introduzido nas Américas e teve forte difusão.” O diretor 
do Nupad, e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, 
José Nelio Januário, pondera que não se trata de uma pre-
disposição ou de uma doença restrita a algum fator de afro-
descendência. “É uma questão circunstancial e geográfica. O 
gene se desenvolveu ali e a doença afetou as pessoas que ha-
bitavam aquele espaço. Por isso, ela pode ocorrer também em 
pessoas de pele branca. Prova disso é que, com a miscigena-
ção no Brasil, ela atinge pessoas de todas as etnias”, esclarece.

Bem-estar

O presidente da Federação Nacional das Associações 
de Pessoas com Doenças Falciformes (Fenafal), Altair Lira, cha-
ma a atenção para os danos causados à vida social dos pacien-
tes. “A doença falciforme é considerada um mal degenerativo 
e os seus sintomas afetam o organismo da pessoa nas formas 
mais variadas: Acidente Vascular Cerebral (AVC), úlceras de 
perna, dores, infecções, comprometimento de órgãos, etc. É 
um tipo de enfermidade que se inicia muito cedo e vai afetan-
do a forma dessas pessoas se relacionarem com o mundo. Há 
dificuldade de permanência na escola, de participação regular 
nas mais diversas atividades e isso pode levar a baixa escolari-
dade e futura fragilidade no mercado de trabalho”, conta. Ele 
chama a atenção para o fato de que os problemas físicos aca-
bam afetando a autoestima e os relacionamentos. “Todas es-
sas questões vão desencadeando vários processos de exclusão 
que impedem o desenvolvimento dessas pessoas”, completa.

Nesse sentido, o Simpósio se destacou como um 
espaço para discussão de políticas públicas e de terapias que 
contribuam para melhorar a vida dos pacientes. “O evento 
tem uma vertente científica e outra social, debatendo não só a 
pesquisa sobre doença falciforme, mas como ela vai contribuir 
para o bem-estar dos doentes”, reforça o professor José Nelio.

anonimato

A mortalidade pela doença falciforme é maior nos 
primeiros cinco anos de vida e, por esse motivo, ela perma-
neceu sem muita visibilidade por um longo tempo. “Não ha-
via um diagnóstico precoce e muitas crianças morriam sem 
que se soubesse o que tinham”, ressalta Mitiko. 

Segundo o professor José Nelio, Minas Gerais foi o 
primeiro estado brasileiro a incluir a doença falciforme no 
seu programa de triagem neonatal (o Teste do Pezinho), em 
1998, por meio do Nupad. No Brasil, desde 2001, a identifi-
cação da doença foi inserida no Programa Nacional e hoje 15 
estados realizam o teste.

Atualmente, a cada 1.400 recém-nascidos em Mi-
nas, um apresenta doença falciforme. “É um número alto e 
que aponta para a necessidade de atenção a essas crianças”, 
pondera a hematologista. “A identificação precoce permite o 
acesso a uma série de ações que podem amenizar as compli-
cações da doença, como vacinação especial, uso de penicilina 
diária e outros cuidados que podem proteger a criança nos 
primeiros cinco anos”, reforça José Nelio.

Além de ações concentradas nas crianças, Minas 
conta com o Centro de Educação e Apoio para Hemoglobino-
patias (Cehmob-MG). O objetivo é apoiar uma política única 
de atuação no Estado referente aos aspectos assistenciais, in-
formativos e educativos sobre a doença falciforme e unificar 
esforços para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Para o presidente da Fenafal, o melhor tratamento 
é a informação. “É o esclarecimento que vai fazer com que as 
intervenções sejam feitas com brevidade, antes que a crise se 
instale ou que um processo infeccioso se desenvolva. As fa-
mílias e profissionais de saúde devem estar atentos, e a pes-
soa precisa conhecer seu corpo e saber identificar os sinais 
que ele dá, para recorrer às medidas necessárias”, conclui.

 
Fundep

A Fundep foi responsável pelo gerenciamento admi-
nistrativo-financeiro de recursos do Simpósio e atua como par-
ceira do Nupad e do Cehmob-MG na gestão de seus trabalhos.

ciência e informação 
a serviço da vida
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Sob medida 
para o usuário

Baseado em conceitos de usabilidade e acessibilidade, novo 
portal da Fundep moderniza a face online da instituição de 
acordo com a experiência de quem a utiliza

Inclusão digital

O site também comporta opções de acesso para 
pessoas com algum tipo de deficiência. “A Fundep está aten-
ta à inclusão digital. O novo portal foi elaborado de acordo 
com as normas do World Wide Web Consortium (W3C) – es-
pécie de guia internacional de acessibilidade, definindo di-
retrizes para que pessoas com deficiências possam perceber, 
entender, navegar e interagir de uma maneira efetiva com 
a web, bem como criar e contribuir com conteúdos online”, 
explica a assessora de Comunicação Social da Fundep, Cris-
tina Guimarães.

Não somente o deficiente, mas qualquer usuário 
com dificuldade motora ou escassez visual pode utilizar o 
site: é possível navegar sem utilizar o mouse, por meio de 
teclas de atalho, e fazer opções por letras maiores para facili-
tar a leitura. O portal também foi preparado para leitores de 
tela, software usado para obter resposta do computador por 
meio sonoro, usado principalmente por deficientes visuais.

O www.fundep.br será aprimorado gradativamen-
te. Estão previstas ainda a realização de novas pesquisas, 
para melhoria do sistema.

Inclusão digital

Uma das motivações do portal é consolidar e pro-
jetar ainda mais a marca da Fundep no mercado, ajudando a 
explicar as importantes atividades realizadas pela Fundação 
– entre elas a gestão de projetos da UFMG.

Para o superintendente-executivo da Fundep, Admir 
Ribeiro, o modelo do antigo site, ainda que pioneiro no conta-
to direto com parceiros quando lançado, em 2004, não atendia 
mais às necessidades atuais da instituição. “Nosso portal tem 
uma função não só informativa, mas também, hoje, como fer-
ramenta de trabalho. Os coordenadores têm acesso a todas as 
informações de que precisam nesse espaço virtual. Era preciso 
estar alinhado às novas demandas”, avalia.

Além de informar sobre produtos e serviços, o site 
também funciona como instrumento de divulgação dos pro-
jetos. Nele, está inserida a Galeria de Projetos da Fundação, na 
qual as iniciativas de pesquisa da UFMG são divulgadas. Uma 
fonte de informação e transparência do trabalho da Fundep. 
Em 2010, a galeria será inteiramente integrada ao site.

Quem tem o costume de acessar o www.fundep.br 
ou o www.fundep.ufmg.br já deve ter percebido que ele está 
de cara nova. Desde 5 de novembro, a Fundação conta com 
um site mais informativo e dinâmico, dono de layout leve, 
moderno e com conteúdo acessível. 

Resultado de quase dois anos de estudos e desen-
volvimento, o novo canal online da Fundep tem como grande 
diferencial a forma como foi pensado e elaborado, de acordo 
com a experiência do usuário. 

Durante a pesquisa, foram identificados 12 perfis 
diferentes de usuários. O resultado apontou a necessidade de 
criar sites exclusivos para a gestão de concursos e de cursos e 
eventos, dois dos principais produtos e serviços da Fundação. 
Após essa triagem, foi possível focar no principal parceiro da 
Fundep, o coordenador de projeto de pesquisa. 

Todo o layout e organização do conteúdo foram 
feitos para facilitar a vida do pesquisador. E não só a dele. 
Outros tipos de públicos também foram assinalados e ga-
nharam espaços próprios, como imprensa, usuários do Portal 
de Compras, entre outros.

desenvolvimento

Realizada em várias etapas, a metodologia de traba-
lho escolhida na construção do site foi a de “Design Centrado 
no Usuário”. Ela é baseada simplesmente na influência da in-
teração do internauta com a interface na criação e na organi-
zação do conteúdo. Para isso, foram feitos testes com usuários 
pré-selecionados, representando cada um dos públicos: um 
coordenador, um candidato de concurso, um fornecedor da 
Fundep e um aluno de curso de extensão.

“Alugamos uma sala de observação para poder 
colher as informações e aplicamos o ‘card-sorting’, que é a 
organização do conteúdo baseado na visão deles”, explica o 
analista de Comunicação Social da Fundep, Guilherme Coe-
lho. “Após essa fase, eles chegaram a uma decisão consen-
sual de como o conteúdo poderia ser organizado no portal.”

Os resultados e impressões obtidos ainda passaram 
por novos testes antes da validação. Todo esse processo foi 
conduzido pela Assessoria de Comunicação da Fundep, em 
conjunto com as empresas especialistas na área: Mapa Digi-
tal (na fase de pesquisa), Bolt Brasil (no design de interface) 
e Bhtec (na parte de sistema).

FuNdeP eM aÇÃO
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Está no ar 

o novo site da 

Fundep!

www.fundep.ufmg.br 

Mais moderno e dinâmico, 

O site da Fundep foi 

totalmente 

reformulado e está 

cheio de novidades!

Acesse e confira!
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Pesquisa realizada em 62 jornais brasileiros entre janeiro de 
2007 e dezembro de 2008 revela que veículos de abrangência nacional 
refletiram, nesses anos, em maior medida, uma agenda internacional 
sobre Ciência, Tecnologia e Inovação, tendo os assuntos localizados fora 
do Brasil um peso relevante: 43,5% tratam esses temas externos ao Bra-
sil. Quando mencionaram áreas do conhecimento, os textos jornalísticos 
destacaram as Ciências da Saúde (28,4% em média em 2007 e 2008), as 
Biológicas em geral (20,7%) e as Exatas e da Terra (17,9%). As Ciências 
Humanas contribuem com uma parcela mais acanhada do material ana-
lisado (12%), enquanto as sociais aplicadas contaram com 5,6%.

Esses são alguns resultados do estudo que faz parte do Projeto 
Ciência, Tecnologia e Inovação na Mídia Brasileira, realizado pela Fun-
dep. Uma das ações dessa iniciativa é a análise editorial que busca traçar 
o perfil quantitativo, as principais tendências e as prováveis implicações 
qualitativas da cobertura sobre Ciência, Tecnologia & Inovação. 

A pesquisa mostrou que a introdução de temas relativos à ciên-
cia na pauta dos jornais está muito vinculada à repercussão de pesquisas 
científicas específicas e que a realização de eventos ligados à área também 
contribui de forma notável para influenciar a produção de notícias nesse 
tema. Outro dado refere-se às fontes de informação: as universidades, as 
instituições de pesquisa e os especialistas/técnicos são as principais pesso-
as ouvidas em 51,2% das notícias analisadas. Contudo, chama a atenção a 
baixa participação de atores da sociedade civil organizada (3,5%), dos or-
ganismos internacionais (1,5%) e das vozes do setor empresarial (8,8%).

Diante dessas informações e buscando analisar o jornalismo 
científico brasileiro, a Fundep realizou, em parceria com a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), um workshop 
em Belo Horizonte que reuniu cerca de 50 representantes de veículos de 
comunicação, instituições de pesquisas, universidades e cientistas para 
discutir a cobertura jornalística e formatar um conjunto de estratégias que 
colaborem com os comunicadores e as fontes de informação para a prática 
de um jornalismo científico responsável e preocupado com a promoção 
de modelos de desenvolvimento social e ambientalmente responsáveis. 

Popularização da ciência

Com o crescente consenso internacional em torno da ideia de que 
a Ciência, Tecnologia & Inovação fortalecem estratégias de desenvolvimen-
to, o acompanhamento desses temas pela sociedade torna-se um elemen-
to central. Os meios de comunicação, e mais especificamente o jornalismo, 
como provedores de informação contextualizada, são essenciais para esse 
processo de qualificação do debate público. Portanto, a popularização da 
Ciência, Tecnologia & Inovação, para a qual a mídia pode contribuir, tem 
um componente que, para além da formação dos indivíduos, articula-se 
de maneira mais ampla com o funcionamento pleno das democracias. 

“Uma nação se faz com informações transmitidas com ética, 
educação, liberdade. A mídia deve ter a capacidade de traduzir o avan-
ço científico-tecnológico para todos os cidadãos”, enfatizou o Reitor da 
Universidade Federal de Minas Gerais, Professor Ronaldo Tadêu Penna, 
na abertura do evento.

O presidente da Fapemig, Professor Mario Neto Borges, ressal-
tou durante a abertura do encontro que o trabalho de levar os resultados 
da pesquisa científica é hercúleo: “Esse é um dos pilares de nossa funda-
ção de amparo, que visa à popularização da ciência e a formação de jor-
nalistas. A Fapemig apoia essas bandeiras e as tem levado para o âmbito 
nacional, por meio de articulações com o Governo Federal e com o Con-
selho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap)”.

O diretor-executivo da Fundep, Professor Márcio Ziviani, acres-
centou que o projeto da Fundação também contempla formação de pro-
fissionais da mídia em jornalismo científico, por meio da parceria com 
o Departamento de Comunicação da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas (Fafich) da UFMG; além de um prêmio de pautas jornalísticas 
sobre Ciência, Tecnologia e Inovação. “Queremos contribuir para o de-
bate público e disseminar as iniciativas que trazem desenvolvimento 
científico-tecnológico para o País”, enfatiza.

debate crítico

Os dados revelados pela análise de mídia incentivaram a dis-
cussão em torno da cobertura sobre ciência. Segundo o fundador e pre-
sidente da empresa Grynszpan Projetos e Serviços Empresariais, Flávio 
Grynszpan, as notícias desse tema são extremamente factuais e o Brasil 
está longe de usar jornalismo científico estrategicamente. “Enquanto a 
divulgação estiver vinculada às universidades, não teremos indepen-
dência. A mídia moderna leva à interatividade e temos que transformar 
as notícias, provocando reflexões para os leitores, e ver a resposta da so-
ciedade. O retorno deve ser encaminhado aos pesquisadores. Isso é ati-
tude crítica da comunicação”, analisa Grynszpan, que foi professor titular 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A coordenadora do Núcleo de Estudos da Divulgação Científica e 
do Museu da Vida da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Luisa Massarani, 
apresentou no encontro projetos que caminham nesse sentido: estudo para 
o aprimoramento do jornalismo científico. Algumas iniciativas são análises 
da cobertura de ciências em telejornais, jornais populares, em cadernos in-
fantis e na primeira página de jornais impressos. “Vamos inaugurar, ainda, 
uma agência de notícias em C&T, que vai canalizar em um site informações 
sobre essas temáticas”, anunciou. Luisa coordena o SciDev.Net (Science and 
Development Network) da América Latina e Caribe (www.scidev.net), por-
tal sediado em Londres e criado com apoio das revistas Nature e Science e 
da Academia de Ciências dos Países em Desenvolvimento.

Workshop realizado pela Fundep reúne profissionais da mídia, de institui-
ções de pesquisa e cientistas para discutir essas temáticas
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ciência em pauta
Para ter acesso aos dados com-
pletos da pesquisa realizada pela 
Fundep, que contou com a coorde-
nação técnica de análise de mídia 
da ANDI, basta enviar email para 
comunica@fundep.ufmg.br 
As informações do estudo, as dis-
cussões do workshop e as contri-
buições de especialistas na área 
vão gerar um livro que será dis-
tribuído em veículos de comuni-
cação, universidades, instituições 
de pesquisas, etc.
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Busca da equidade

luIz alBeRTO

Jornal da Fundep: O que é o Comitê programático?
Luiz Alberto: Um grupo cuja função é construir o mecanismo 
em todos os sentidos, inclusive dizer como é que ele vai funcio-
nar do ponto de vista legal e regimental. O comitê tem, prin-
cipalmente, a função de criar uma sensibilização quanto ao 
mecanismo junto a todos os setores, seja da iniciativa privada, 
fundações, entidades internacionais, etc. Para pensarmos essa 
estrutura, temos que ouvir os atores envolvidos e articular to-
dos os interessados. Para tanto, contamos com a participação 
das chamadas organizações do movimento negro. 

      
JF: Qual a estratégia escolhida para constituição do meca-
nismo?
Luiz Alberto: O primeiro passo realizado pela Fundação Kellogg 
foi a contratação de uma instituição da Bahia, que é o Ceafro, 
para fazer um mapeamento da situação dos negros, das orga-
nizações e das políticas públicas voltadas para essa situação 
no Nordeste do Brasil.

JF: O que o estudo mostrou?
Luiz Alberto: Foi surpreendente o fato de que as organizações são 
muito jovens e têm baixa institucionalidade – o que dificulta 
muito sua atuação. Ou seja, elas existem, organizam-se, mas não 
têm sede, lugar para reunião, registro formal. Os estudos mos-
traram, também, que essas organizações têm uma diversidade 
extraordinária e atuam em várias áreas, como religiosidade, 
cultura, cooperativas rurais, etc. E o mecanismo deve criar estra-
tégias para dar sustentação a isso. Outra leitura importante diz 
respeito à atuação do próprio mecanismo. Ele não será doador de 
dinheiro. Será um captador e atuará para dar sustentação a essas 
organizações, ajudá-las a se institucionalizar, a buscar mais inte-
gração dentro dos mercados e contribuir para a inclusão social 
desses grupos em todas as frentes necessárias. A ideia é ser um 
instrumento de promoção, que ajude as organizações negras na 
formação de lideranças e na integração em contextos políticos.

JF: Quais os próximos passos?
Luiz Alberto: Estamos construindo um perfil desse mecanis-
mo, e o próximo passo é o Comitê ir aos estados do Nordeste – 
onde foi desenvolvido o estudo – para mostrar para as organi-
zações e entidades mobilizadas esse perfil e discutir com eles. 

JF: Qual a importância da iniciativa em contraponto ao 
que é desenvolvido hoje no Brasil?
Luiz Alberto: O mecanismo vai caminhar com as próprias per-
nas e não vai depender de recursos públicos. Se você olha no 

Nordeste, hoje, os pouquíssimos avanços que aconteceram em 
termos de políticas públicas voltadas para a questão racial só 
existiram porque as organizações negras estiveram o tempo 
todo brigando na base, fazendo pressão. Ainda assim, essas 
políticas são insuficientes e eu nem as chamaria de políticas 
e sim de iniciativas públicas, que precisam amadurecer muito.

JF: A aprovação do Estatuto da Igualdade Racial traz con-
tribuições para a configuração do mecanismo?
Luiz Alberto: A aprovação do Estatuto aconteceu de forma 
desconfigurada, mas traz contribuições para o mecanismo, 
porque é o resultado das lutas desses grupos. O mecanismo 
deve incentivar, o tempo todo, essas pessoas a lutarem e se 
prepararem para colocar nas agendas políticas as suas ques-
tões. Essa é uma das coisas que está sendo pensada para o 
perfil do mecanismo: conseguir, no Nordeste, colocar cada 
vez mais nas agendas municipais e estaduais as questões 
da promoção da equidade racial, por meio de iniciativas de 
saúde, educação, cultura, etc.

JF: E quais são as expectativas?
Luiz Alberto: A expectativa é muito ambiciosa. É um mecanis-
mo capaz de se articular em nível internacional. Como ator 
político dessa natureza, ele tem condições de se posicionar 
diante do cenário político nacional de outra maneira. Uma 
coisa é uma negociação onde as organizações se apresentam 
“de pires na mão”. Isso agora é diferente. 

elIaS SaMPaIO

Jornal da Fundep: Qual o objetivo do comitê programáti-
co dentro do novo projeto da Fundação Kellogg?
Elias Sampaio: A função básica dele é prestar assessora-
mento à programação da Fundação Kellogg no Brasil. E 
como ela está voltada para a criação de um mecanismo 
permanente para sustentabilidade da equidade racial no 
Brasil, o comitê trabalha fazendo o suporte conceitual, no 
nível das articulações com o movimento negro, para uma 
compreensão melhor dessa questão.

JF: E o que tem sido pensado?
Elias Sampaio: O comitê é formado por pessoas que 
militam no movimento negro, têm um histórico de 
liderança reconhecido e que conhecem muito essa 
temática. E uma coisa que identificamos foi a neces-
sidade de um mapeamento das iniciativas existentes 
hoje voltadas para a questão da promoção e da sus-
tentação da equidade racial nos estados do Nordeste 
do Brasil. É como se fosse uma fotografia do momen-

PRIMeIRa PeSSOa

to atual para que, a partir dela, possamos contribuir cada vez 
mais com a proposta inovadora, e nunca antes feita no Brasil, 
desse mecanismo.

JF: Como será definido esse formato?
Elias Sampaio: O Comitê Programático, junto com a Kellogg 
e todos que estão envolvidos nesse debate, vai ter de chegar 
à conclusão de qual é a melhor forma de concretizar esse 
mecanismo. Então, é a partir dessa conjunção de esforços 
que queremos chegar a um modelo institucional formal, que 
tenha autonomia e legitimidade política. O Comitê trabalha, 
ainda, na busca de parceiros e na articulação com todas as 
formas de organizações e instituições que atuam com essa 
questão. A ideia é fazer uma coisa plural e envolvendo os di-
versos atores que militam e transitam nessa área.

JF: Qual a importância de um investimento dessa categoria 
para a causa?
Elias Sampaio: Um dos elementos cruciais que fazem do Brasil 
um país desigual é exatamente a existência da desigualdade ra-
cial. Em função da forma como o racismo opera aqui, ele acaba 
impedindo o processo de desenvolvimento econômico e social. 
Então, voltar a atenção e investir nessa discussão é fundamental.

Para a constituição de um mecanismo autônomo e permanente de pro-
moção da equidade racial no Nordeste do Brasil, a Kellogg apostou na 
criação de um comitê Programático capaz de discutir um formato e mo-
delo adequado, articular os interesses envolvidos e pensar essa nova 
estrutura em todos os sentidos. O Jornal da Fundep ouviu o coordenador 
desse comitê, o professor da uFMg luiz alberto Oliveira gonçalves, e 
o presidente da cia. de Processamento de dados do estado da Bahia, 
elias de Oliveira Sampaio, que atua como membro dos conselhos Pro-
gramático e Financeiro para constituição do mecanismo.


