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O ano de 2010 marca o encerramento de um 
ciclo iniciado na Fundep em 2006, com a chegada de 
uma nova gestão. Foram quatro anos de trabalho, de-
dicação e realizações. Ao fim dessa trajetória, tenho 
alegria em afirmar que finalizamos muitos dos projetos 
empreendidos e, principalmente, deixamos caminhos 
abertos para novas ideias e desafios. Enfim, para que 
mais um ciclo se estabeleça.

Nesta oportunidade, não posso deixar de 
agradecer aos professores Ronaldo Pena e Heloísa Mur-
gel Starling pela confiança na minha designação e pelo 
apoio nesses quatro anos.

Um pouco do trabalho realizado nos últimos 
anos é apresentado nesta edição do Jornal da Fundep, 
na segunda parte do balanço da gestão março 2006 a 
março 2010. O fim desse ciclo marca, também, a cele-
bração dos 35 anos da Fundação, que é destaque pela 
história de conquistas e superação da instituição, além 
dos importantes resultados que ela ajudou a UFMG e a 
sociedade a conquistarem. 

Abordamos, também, três importantes inau-
gurações que tiveram a marca da Fundep: o Espaço 
TIM UFMG do Conhecimento, o Espaço UFMG Fundep 
na cidade de Montes Claros e o Posto de Atendimento 
Fundep no Campus Saúde. Os dois ambientes vão per-
mitir maior aproximação com a comunidade e contri-
buir para aproximar a ciência e o saber da população 
em geral. Divulgamos, ainda, nesta edição, o trabalho 
de importação do primeiro tablado oficial de Ginástica 
Aeróbica Esportiva do Brasil, que vai melhorar o treina-
mento da equipe da Escola de Educação Física, Fisio-
terapia e Terapia Ocupacional da Universidade e abrir 
portas para o esporte mineiro.

Para fechar, o nosso novo Diretor-executivo, pro-
fessor Marco Aurélio Crocco Afonso, concedeu-nos uma 
entrevista, por meio da qual podemos conhecer os prin-
cipais objetivos para a próxima gestão e suas expectativas.

A mudança de Direção da Fundação, assim 
como o final da gestão da equipe da Reitoria da UFMG, 
é um ciclo natural e fundamental para a renovação das 
energias e dos projetos em prol do desenvolvimento 
da Universidade e da nossa instituição. Nesse sentido, 
tenho a convicção de que os próximos anos serão de 
grandes realizações para a Fundep e que todos os par-
ceiros poderão contar com uma Fundação pronta para 
oferecer excelência em gestão.

Desejo felicidade e sucesso para a nova dire-
toria da Fundep! 

Boa leitura!

Márcio Ziviani
Diretor-executivo (Gestão março 2006 a março 2010)
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No dia 16 de março, a UFMG inaugurou o primeiro campus brasileiro especializado em cultura, em Tiradentes. As primei-
ras instalações do projeto, que conta com gestão administrativo-financeira da Fundep, são a Biblioteca Referencial sobre o Século 
18 e um auditório no antigo Fórum, que agora abriga a Câmara Municipal, onde também será inaugurada uma exposição de arte 
computacional. O campus ainda contará com o Centro de Pesquisa e Experimentação em Sistemas Multimodais – núcleo avança-
do de estudo e produção de novas mídias – e o Museu de Santanas, que será construído no edifício da antiga cadeia pública, em 
parceria com o Instituto Cultural Flávio Gutierrez. 

A ideia do projeto é incentivar o conhecimento científico na área da cultura e contribuir para o desenvolvimento de novas 
tecnologias no município e em seu entorno, aquecendo a economia local. Os imóveis utilizados são tombados pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e fazem parte do patrimônio da Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade, 
que pertence à Universidade. 

com apoio da Fundep, uFMG inaugura primeiro campus brasileiro especializado em cultura

Foi inaugurado, no dia 11 de março, o novo complexo de prédios da Escola de Engenharia da UFMG. A estrutura, com-
posta por 12 edifícios e 60 mil metros quadrados de área construída, compõe o maior e mais moderno espaço do Brasil dedicado 
à área e vai abrigar, a cada ano, cerca de 5.500 alunos da graduação e mais de 2 mil estudantes de pós-graduação.

O evento contou com a presença de autoridades governamentais e da Universidade, além de parceiros e representantes 
da comunidade acadêmica. A Fundep, como gestora dos recursos do projeto Campus 2000 (que visava à transferência de unidades 
acadêmicas da Universidade para o Campus Pampulha e que foi finalizado com a entrega da Escola de Engenharia), foi responsá-
vel por apoiar a execução das obras, desde a contratação de pessoal, realização de compras e pagamentos, acompanhamento dos 
trabalhos, até o encerramento das atividades e prestação de contas. 

Segundo o engenheiro Luiz Felipe Vieira Calvo, assessor especial de desenvolvimento institucional da UFMG, essa realização 
da Universidade e da Fundep “é um feito extraordinário, uma conquista para o ensino no Brasil e uma grande contribuição para o de-
senvolvimento”. O reitor Ronaldo Pena (gestão março 2006 a março 2010) elogiou o modelo de autoconstrução viabilizado na UFMG 
pela Fundep e agradeceu à instituição pela competência profissional e pelo apoio, que permitiram a rápida concretização da Escola.

Fundep participa da inauguração da maior escola de engenharia do Brasil

No dia 4 de março, a UFMG apresentou à comunidade acadêmica o livro do Programa de Incentivo à Inovação (PII) – que 
é gerenciado pela Fundep. Nele, estão reunidos 20 projetos de pesquisa da Universidade selecionados de acordo com o potencial 
de transferência para o mercado. A publicação traz ainda um DVD sobre as propostas, que compreendem as áreas de química, 
farmácia, bioengenharia, mecânica, eletrônica, nanotecnologia e computação. Para o lançamento, foram realizados, por quatro 
meses, estudos de viabilidade técnica, econômica, comercial e ambiental das iniciativas.

Parceria entre a Universidade, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais (Sec-
tes), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MG) e a Fundep, o PII busca integrar as instituições 
e seus pesquisadores ao mercado. 

O livro, inicialmente, é distribuído apenas entre as instituições gestoras do programa, com tiragem inicial de 3 mil exemplares.

Inovação a caminho do mercado
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durante seus quatro anos pela Fundep, professor 
Márcio Ziviani investe no apoio à uFMG e em ou-
tras instituições que visam à promoção do desen-
volvimento do país

Dando continuidade ao balanço de atividades rea-
lizadas durante a gestão do professor Márcio Ziviani, entre 
março de 2006 e março de 2010, são apresentadas a seguir 
as principais ações e articulações com diversos setores da 
sociedade.

Durante esse período, a Fundep presenciou um au-
mento significativo no número de projetos gerenciados. Em 
2006, foram 2.062 iniciativas; no ano seguinte, 2.218; em 
2008, 3.127; e por último, em 2009, 3.700 projetos. 

Esse resultado é fruto da consolidação de parcerias 
e de novas articulações. A atuação intersetorial da Fundep 
permite o encontro entre o público, o privado e o terceiro se-
tor. A articulação potencializa a qualidade das ações, fazen-
do com que os problemas sejam solucionados de forma mais 
efetiva. Além disso, pode orientar e influenciar a formulação 
de políticas públicas.

Representatividade política

A Diretoria-Executiva da Fundep se dedicou ao 
fortalecimento da representatividade política da Fundação, 
ampliando o universo de relacionamento com outras fun-
dações de apoio a universidades e organizações parceiras 
e fortalecendo o conjunto de instituições dedicadas ao de-
senvolvimento do conhecimento científico e tecnológico em 
Minas Gerais e no Brasil.

Em sua gestão, o Diretor-executivo, professor Már-
cio Ziviani, ocupou a Presidência (2009 a 2010) do Conselho 
Nacional de Fundações de Apoio às Instituições de Ensino 
Superior (Confies). 

Destaca-se, ainda, a criação do Fórum Permanente 
de Dirigentes de Fundações de Apoio das Instituições Públi-
cas de Ensino Superior de Minas Gerais, que reúne 26 funda-
ções mineiras, cujo objetivo é fortalecer a representatividade 
das fundações e promover maior aproximação, integração e 
troca de experiências em âmbito regional.

jornalismo científico em pauta

A Fundep também foi protagonista de uma inicia-
tiva inédita no Brasil. Em 2009, reuniu mais de 50 profissio-

nais da mídia, de instituições de pesquisa e cientistas para 
discutir a cobertura dos veículos nacionais sobre Ciência, 
Tecnologia e Inovação. O encontro visou, ainda, à formata-
ção de 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.

As informações do estudo, as discussões do 
workshop e as contribuições de especialistas na área vão ge-
rar um livro que será distribuído em veículos de comunica-
ção, universidades, instituições de pesquisas com o objetivo 
de instrumentalizar jornalistas e fontes de informação.

O projeto Ciência, Tecnologia e Inovação na Mídia 
Brasileira vem chamando a atenção de organizações, profis-
sionais e autoridades da área. Ele foi um dos destaques do 
X Congresso Brasileiro de Jornalismo Científico realizado em 
Belo Horizonte e despertou o interesse dos participantes do 
encontro nas Assessorias de Comunicação das Fundações de 
Amparo à Pesquisa (FAPs) do Brasil, onde foi apresentado 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Ge-
rais (Fapemig). Além disso, foi apresentado na 61ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), que aconteceu em Manaus.

Fapemig

A cada ação, a Fapemig se torna uma parceira de 
grande importância para a Fundep. Somente no ano passa-
do, a Fundep teve a oportunidade de gerenciar 1.635 pro-
jetos financiados pela Fundação de Amparo. Mais que os 
números, a parceria entre as duas instituições se fortalece a 
cada dia. A Fapemig é uma grande aliada da Fundep, bus-
cando sempre o diálogo, a troca de experiências e o alinha-
mento de processos como forma de potencializar a pesquisa 
no Estado de Minas Gerais.

Em entrevista ao Jornal da Fundep (junho/julho), 
o professor José Policarpo Gonçalves de Abreu, diretor-cien-
tífico da Fapemig, ressaltou a importância das fundações 
de apoio. “No momento, creio ser inexequível continuar a 
passos largos no fomento a Ciência, Tecnologia e Inovação 
se não pudermos contar com as fundações de apoio às uni-

parcerias: 
a força da gestão

versidades. Eu costumo dizer, parodiando um ex-presidente 
de Harvard, que ‘quem pensa que a educação é cara, expe-
rimente a ignorância’. Tenho dito em diversos fóruns: ‘quem 
pensa que as fundações de apoio não são necessárias, ex-
perimente viver sem elas’. Não tenho a menor dúvida da 
fundamental importância das fundações de apoio no atual 
contexto nacional”.

Outros parceiros

Os Ministérios da Educação e da Ciência e Tecno-
logia credenciaram a Fundep como fundação de apoio à 
Universidade Federal do ABC, em São Paulo. A Fundep foi a 
responsável por gerenciar os recursos para a criação da Uni-
versidade, em 2006, e desde então as instituições mantêm 
sólida parceria.

Após 15 anos de parceria, a Kellogg chama, em 
2009, a Fundep a participar de sua mudança de orientação 
no Brasil. As instituições partem, juntas, para a busca da 
equidade racial como estratégia para a inclusão social. Além 
de colocar toda sua competência em gestão à disposição do 
projeto, a Fundep assume um compromisso com a questão e 
vai participar de forma ativa para a consolidação das novas 
iniciativas de sua parceira.

Desde junho de 2006, a gestão do Hospital Risole-
ta Tolentino Neves (HRTN) é realizada por meio da parceria 
firmada entre o Governo do Estado (Secretaria de Estado da 
Saúde), Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (Secretaria 
Municipal de Saúde), UFMG, Fundep e Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais (Fhemig). No ano passado, a insti-
tuição de saúde foi credenciada com o certificado nacional de 
Hospital de Ensino. O título é uma espécie de selo de qualida-
de das iniciativas desenvolvidas e reconhece a relevância e o 
alto padrão das suas atividades de assistência à saúde, ensino 
e pesquisa. A certificação do HRTN foi concedida, sem ressal-
vas, em tempo considerado curto para os padrões do Estado. 

Em quatro anos de gestão, foi possível experimen-
tar crescimento, crises e superar obstáculos, fatos que fize-
ram da Fundep uma instituição ainda mais forte e preparada 
para apoiar a UFMG e prestar serviços à sociedade, em proje-
tos de interesse público e coletivo.
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Aproximar a ciência da sociedade é missão de 
toda universidade. Nesse sentido, a UFMG – com apoio da 
Fundep – junto ao Governo do Estado de Minas Gerais e à 
TIM, inaugurou, no dia 21 de março, o Espaço TIM UFMG do 
Conhecimento. Primeiro prédio do Circuito Cultural Praça da 
Liberdade (complexo de arte e cultura que vem sendo cons-
truído na capital mineira), o Espaço vai abrigar um planetário 
e um observatório astronômico de última geração (com todos 
os equipamentos importados pela Fundep) e três andares de 
galerias para exposições interativas sobre a história do co-
nhecimento humano e a “aventura” do homem na Terra, com 
projetos de todas as áreas do saber. Além disso, ele conta com 
uma fachada interativa, composta de um vidro especial com 
dimensão de 16 por 9 metros (cerca de 361 polegadas), onde 
serão exibidos vídeos para a comunidade.

Milhares de pessoas participaram do lançamento, 
realizado na Praça da Liberdade, que contou com shows de 
artistas mineiros, como Milton Nascimento e Lô Borges, além 
da presença de lideranças dos três parceiros envolvidos na 
iniciativa. Segundo a curadora do Espaço, professora Patrícia 
Kauark, o objetivo é explorar ao máximo a capacidade que a 
ciência tem de encantar o público e buscar aproximar o co-
nhecimento da população. “O objetivo é oferecer um espaço 
de visitação e de formação que desperte o interesse das pes-
soas e as deixe com vontade de conhecer e aprender mais. 
Queremos contribuir, também, com o desenvolvimento de 
novos cientistas. Para isso, vamos contar com oficinas temá-
ticas, sessões gratuitas para escolas e grupos e com a orienta-
ção de profissionais qualificados em todas as áreas”, diz.

Fundep

A Fundep foi fundamental para a viabilização do 
Espaço. Ela participou de todo o processo de planejamento e 
construção do museu, desde o primeiro esboço de ideias até 
agora, quando será responsável pela gestão das atividades 
realizadas no local. Segundo a gerente de negócios, Anna 
Sophia Candiotto Pereira, foi encomendado à Fundação um 

projeto de manutenção que viabilizasse o funcionamento 
autossustentável do Espaço e indicasse um modelo adequa-
do de gestão. “Foram feitas visitas de benchmarking em ou-
tros museus e instituições, estudos sobre o conteúdo que iria 
estar presente, a forma de funcionamento, o levantamento 
de todos os móveis e equipamentos necessários, além do 
organograma com número de pessoas e funções exigidas. 
Apresentamos uma proposta com o modelo do que hoje é o 
Espaço”, conta a gerente.  

A Fundep participou de todas as etapas de nego-
ciação para que o projeto fosse concretizado, desde a idea-
lização do conteúdo, passando pela implantação, até o mo-
mento de abrir as portas e viabilizar a manutenção. “Todas as 
ações foram acompanhadas pelos profissionais da Gerência 
de Atendimento a Projetos (GAP) da Fundep e tivemos tam-
bém um apoio muito importante da Assessoria Jurídica, que 
sempre ofereceu suporte e buscou alternativas para o traba-
lho”, completa Anna Sophia.

Outra ação fundamental realizada pela Fundep diz 
respeito à importação dos equipamentos para o planetário e 
para o observatório astronômico. Segundo a gerente Magali 
Rodrigues F. M. da Silva, foi um trabalho diferenciado pela 
sua dimensão e complexidade. Com o planetário, foi preci-
so ir ao exterior para identificar um fornecedor adequado e 
realizar um grande esforço de negociação, viabilização do 

ciência ao alcance da sociedade
espaço tIM uFMG do conhecimento é inaugurado em Belo horizonte. A Fundep, além de viabilizar a 
implantação e a importação de equipamentos, atuou na elaboração do projeto de manutenção do 
ambiente museal e será a gestora de atividades do local

pLANetáRIO

O Planetário do Espaço TIM UFMG do Conheci-
mento é o primeiro de Minas Gerais e o mais moderno 
do Brasil. O equipamento vai possibilitar aos moradores 
de Belo Horizonte e visitantes olharem para o céu de 
uma maneira especial, pois permite observar projeções 
de imagens, em uma tela esférica de 360 graus, como 
se fosse de qualquer local do planeta, em qualquer épo-
ca – passado, presente ou futuro. Segundo o astrônomo 
e professor da UFMG Renato Las Casas, o funcionamen-

transporte, armazenamento e instalação. “Cada importação 
é um trabalho único. A legislação muda e a fiscalização tem 
critérios diferentes. Um planetário desse tipo nunca havia 
sido importado e processos tiveram de ser criados especi-
ficamente para isso”, conta. No caso dos equipamentos do 
observatório, as exigências são tão altas e as particularida-
des técnicas tão específicas que foi necessário encomendar 
a fabricação de um equipamento exclusivo para o prédio. 
Além disso, a Gerência de Importação realizou a compra dos 
instrumentos que compõem a fachada interativa do prédio 
e foi responsável por acompanhar a equipe de instalação de 
todos os mecanismos.

Lançamento

Presente no lançamento, o governador Aécio 
Neves chamou a atenção para a importância da iniciati-
va. “Vamos ter, aqui, o mais importante circuito cultural 
do Brasil. O mundo vai vir aqui, o Brasil vai vir aqui e os 
mineiros vão, no dia a dia, usufruir disso”, disse. Para o 
reitor da UFMG (gestão março de 2006 a março de 2010), 
Ronaldo Pena, a concretização do Espaço TIM UFMG do 
Conhecimento é uma forma de a Universidade afirmar seu 
compromisso de ultrapassar a sala de aula e levar a ciência 
e o saber ao maior número de pessoas.

to se baseia na previsibilidade dos movimentos dos as-
tros no céu. “Sabemos, por exemplo, como um planeta 
se movimenta, qual a velocidade, onde ele vai estar em 
determinado dia e horário visto de qualquer lugar.” O 
professor explica que o equipamento conta com uma 
máquina planetária clássica, que reproduz o céu em 
sua cúpula, e outra que consiste em dois projetores de 
imagens digitalizadas, como se fosse um cinema, o que 
dá a sensação quase perfeita de tridimensionalidade e 
permite, ainda, a projeção de vídeos e imagens capta-
das por satélites e sistemas da Nasa, por exemplo.
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Fundep comemora data com investimentos na qualidade dos 
serviços, no melhor atendimento aos parceiros e na busca pela 
sustentabilidade da Fundação

Há 35 anos, no dia 13 de fevereiro de 1975, a Fun-
dação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) começou 
a escrever sua história. Foi nessa data que iniciou sua mis-
são de apoiar as atividades de pesquisa, ensino, extensão e 
desenvolvimento institucional da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e trabalhar na busca de parcerias que 
gerassem novos conhecimentos e contribuíssem para o de-
senvolvimento do País. 

Desde sua criação, a Fundação assistiu a um grande 
fluxo de pessoas e ideias, num movimento contínuo de constru-
ção, mudanças e inovações. Em meio às transformações, conso-
lidou-se como uma instituição que hoje é referência em sua área 
e que se destaca pelo seu dinamismo, sua competência insta-
lada e sua capacidade de adaptação e resolução de demandas.

criação

A Fundep nasceu em um período movimentado 
para a ciência no Brasil e no mundo, no qual as universidades 
investiram ativamente em política voltada para o desenvol-
vimento científico e tecnológico nacional. O cenário estava 
propício para que grupos de pesquisa buscassem meios de 
facilitar o andamento de seus projetos. Na UFMG, pesquisa-
dores dos Institutos de Ciências Biológicas (ICB) e de Ciências 
Exatas (ICEX) se mobilizaram para criar uma instituição que 
associasse agilidade e competitividade na captação de re-
cursos financeiros junto às agências de fomento brasileiras e 
internacionais. Como resultado, surgiu a Fundep.

Segundo a historiadora Maria Efigênia Lage de Re-
sende, a Fundep “é uma resultante da redefinição do papel da 
universidade no Brasil, instituído formalmente pela Reforma 
Universitária de 1968. Trata-se da passagem de um modelo 
de sistema universitário destinado à formação de profissio-
nais para o mercado de trabalho para um novo molde refe-
renciado pela associação entre ensino, pesquisa e extensão”.

Esse cenário propiciou à UFMG expandir suas ati-
vidades segundo as exigências da sociedade acadêmica, 
fazendo-a alcançar importantes resultados. Recentemente, 
destacou-se como segunda maior responsável pelo registro 
de patentes brasileiras no mercado internacional, figurando 
entre as mil empresas ou instituições que mais registraram 
patentes no mundo em 2009.

Atuação

A Fundep se orgulha de sua missão de apoiar a 
UFMG e nela se inspira para trabalhar mais e melhor. Duran-
te seus 35 anos de atividade, a Fundação desenvolveu com-
petência para fazer uma gestão de projetos de forma trans-
parente e diferenciada. Nessas mais de três décadas, apoiou 
mais de 12 mil projetos de pesquisa, ensino e extensão da 
Universidade, nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Por ter sido constituída como fundação de direito 
privado, dotada de autonomia administrativa e financeira, a 

competência em gestão adquirida pela Fundep com a pres-
tação de serviços à UFMG também se estende a parceiros 
externos – órgãos governamentais, empresas e instituições 
do terceiro setor. Até hoje, foram mais de dois mil projetos 
desses parceiros. O uso de habilidades nos vários campos da 
gestão administrativo-financeira possibilita que a Fundep 
promova o encontro entre os diversos setores da sociedade, 
transformando conhecimento em desenvolvimento.

Investimentos

O superintendente-executivo, Admir Ribeiro – que 
atua na Fundep desde a sua criação –, explica que duran-
te toda a sua história a Fundação buscou aprimorar seus 
processos, tecnologia e capital humano para acompanhar 
o desenvolvimento institucional da UFMG e oferecer aos 
parceiros externos um serviço de gestão de excelência. Es-
pecialmente em 2009, foram implantados 18 projetos estra-
tégicos, que visam, sobretudo, à qualidade dos trabalhos e à 
sustentabilidade da instituição. “Em 2010, na comemoração 
de seus 35 anos de existência, muitas novidades são apre-
sentadas para nossos principais parceiros: os coordenadores 
de projetos. Além de uma nova forma de atendimento, mais 
completo e personalizado, nossos serviços são, ainda, moni-
torados pela Assessoria de Controle de Qualidade que, com a 
atribuição de ouvidoria, recebe as manifestações e oferece a 
elas devido tratamento, identificando lacunas nos trabalhos 
e aprimorando nossa atuação”, conta.

Qualidade e sustentabilidade. Assim, a Fundep re-
força sua missão institucional em 2010 com seriedade, com-
prometimento, transparência e responsabilidade na gestão 
de projetos. “Neste ano de valorizar o passado e pensar no 
futuro, a instituição agradece a confiança dos pesquisadores, 
coordenadores de projetos, professores e parceiros da Fun-
dação, que fazem a Fundep participar do ciclo de desenvolvi-
mento do Brasil, por meio da pesquisa, ciência, tecnologia e 
inovação”, completa Admir Ribeiro.

MeMÓRIA 35 anos de apoio ao 
conhecimento

35 anos: 
Desde sua criação, a Fundep escreveu uma história de conquistas, 
superação e aprendizado (Na sequência: posse do primeiro Conselho 
Curador em 1975, equipe da Fundação em 2002, troca de dirigentes 
em 1998, construção do prédio na década de 60)
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Expansão e descentralização. Essas são duas li-
nhas que ganham força na UFMG e na Fundep, como for-
ma de levar o conhecimento a todas as partes e ampliar 
o apoio aos professores, pesquisadores e parceiros. Nesse 
sentido, foi inaugurado, no dia 17 de março, em Montes 
Claros, o Espaço UFMG Fundep. A casa, localizada no centro 
da cidade, abriga o novo Posto de Atendimento da Funda-
ção, além de uma livraria da Editora UFMG e da Sertaneja 
– Biblioteca do Sertão. O evento contou com a presença do 
reitor da UFMG (gestão março 2006 a março 2010), profes-
sor Ronaldo Pena; do Diretor-executivo da Fundep (gestão 
março 2006 a março 2010), professor Márcio Ziviani; do 
superintendente-executivo, Admir Ribeiro; da gerente de 
Atendimento a Projetos, Eloiza Aguiar; do assessor da Dire-
toria, Hely Lages; de autoridades locais e da Universidade, 
além da equipe do Posto Fundep.

Segundo Hely Lages (responsável por conduzir 
os trabalhos de aquisição, reforma e instalação da casa), 
a inauguração do Espaço em Montes Claros foi uma forma 
encontrada pela Fundep para ampliar seu apoio aos proje-
tos do Instituto de Ciências Agrárias (ICA) e fortalecer seu 
relacionamento com a unidade acadêmica. Além disso, o 
Posto visa a aproximar a Fundação da comunidade local e 
contribuir para o estabelecimento de novas parcerias. O pro-
fessor Ziviani reforçou a satisfação em inaugurar a casa e po-
der contribuir, com ela, para o desenvolvimento da região. 
Ele chamou atenção para a política de descentralização da 
Fundep, com a inauguração de seus novos postos de aten-

dimento em Montes Claros e no Campus Saúde da UFMG e 
ressaltou o esforço da Fundação para fortalecer seu apoio à 
Universidade e aos demais parceiros. 

Para o diretor do ICA, professor Rogério Marcos de 
Souza, o Espaço consolida a presença da UFMG e da Fundep 
no Norte de Minas. “O Posto da Fundep era uma demanda 
antiga. Ele vai facilitar a interlocução com os docentes e per-
mitir uma assessoria direta, que pode gerar, inclusive, novas 
oportunidades de trabalho conjunto”, afirma.

Negociação

A instalação de um escritório da Fundep em 
Montes Claros surgiu de negociações junto ao ICA para 
que a Fundação atuasse no desenvolvimento dos labo-
ratórios produtivos da unidade, como os de Produção de 
Suínos, de Aves de Postura e de Corte, de Bovinos, Análise 
de Solos, Bromatologia, etc. Segundo a gerente de Ne-
gócios Anna Sophia Candiotto Pereira, as atividades es-
tavam aquém das necessidades demandadas pelo ICA, e 
não correspondiam às expectativas. “Fomos até o campus 
para conhecer os espaços e suas ações e iniciamos uma 
série de diagnósticos e estudos de viabilidade para o fun-
cionamento sustentável das atividades”, conta. Anna So-
phia explica que foram feitas visitas de benchmarking em 
outras instituições federais de ensino superior que traba-
lham no meio rural para buscar um modelo de trabalho 
que permitisse uma atuação eficiente e participativa da 

presença no Norte de Minas
Inauguração do espaço uFMG Fundep na cidade de Montes claros fortalece atuação na região e 
abre espaço para novas oportunidades e parcerias

Fundep não só como gestora, mas parceira na execução 
dos trabalhos.  

Com o resultado dos estudos, foi proposto um mo-
delo de gestão para as iniciativas e demonstrada a necessi-
dade da presença de um escritório avançado da Fundep na 
cidade. “Com o projeto pronto, fomos contratados pela UFMG 
para viabilizá-lo. O Posto da Fundep é um dos resultados des-
sa negociação”, ressalta.

equipe

O Posto de Atendimento da Fundep será conduzido 
por colaboradoras da Fundação, transferidas para o local. Se-
gundo a gerente Luciana Cardoso Panta, as perspectivas são 
de muito trabalho e grandes oportunidades. “Sentimos uma 
grande expectativa dos professores do ICA e percebemos que 
eles estão confiantes quanto ao trabalho. Já identificamos 
possibilidades de expansão da carteira de projetos do Insti-
tuto e oportunidades junto a outras instituições da cidade e 
região, cujo potencial é enorme.”

O espaço

O Espaço UFMG Fundep fica localizado na Rua 
Viúva Francisco Ribeiro, nº 40 – centro de Montes Claros 
– e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h. Contatos podem ser feitos pelo telefone 
(38) 3221-7223.
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GestãO de pROjetOs

Representante do Brasil em competições interna-
cionais. Campeã em todas as categorias do Campeonato Pan-
Americano e da etapa do World Series do México, em 2007. 
Atletas ranqueados entre os melhores do mundo em suas 
categorias. Só esses feitos já seriam motivos de sobra para cre-
denciar a equipe de Ginástica Aeróbica Esportiva da Escola de 
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da 
UFMG como um grupo de elite. Agora, comissão técnica, atle-
tas e a Universidade têm um motivo extra para comemorar.

Desde novembro do ano passado, a equipe treina 
seus movimentos complexos e cheios de técnicas no primeiro 
tablado oficial da modalidade instalado no Brasil. Importado 
pela Fundep, o piso é o mesmo utilizado em competições ofi-
ciais e possui o aval da Federação Internacional de Ginástica 
(FIG). Ele absorve impactos e gera retorno para os atletas 
com muito mais eficácia do que o usado anteriormente, im-
provisado com raspa de pneu.

Segundo a coordenadora do projeto e técnica da 
equipe, Kátia Lemos, o novo tablado será um divisor de 
águas na história da Ginástica Aeróbica da UFMG. A partir 
de agora, os atletas, que já possuem no currículo resultados 
expressivos em competições internacionais, podem usufruir 
do que há de mais moderno em tablados.  

“Desde que começamos a participar das competições 
fora do Brasil, percebi que nossa evolução, por melhor que tenha 
sido, só não estava sendo maior porque treinávamos em um piso 
improvisado”, conta a professora. “Já usamos o tablado antes de 
disputar o último Pan-Americano e etapa do World Series no 
México, em dezembro, e foi uma diferença gritante”, completa.

“O melhor de tudo é poder competir de igual para 
igual com as equipes estrangeiras. Antes, por causa da raspa 
de pneu, vestíamos uma meia por cima do tênis, e escorrega-

va. Agora, com o tênis direto na madeira, ele trava”, explica 
uma das principais atletas da equipe, Carolina Reis. Ela ainda 
avalia que o componente psicológico já está sendo atenuado 
nas apresentações. “Por causa da diferença de piso, dava bas-
tante medo e ansiedade na hora das competições”. 

Importação

Após contatar sem sucesso os fabricantes, Kátia, 
juntamente com a presidente da Federação Mineira de Gi-
nástica, Terezinha Bonfim, teve a ideia de recorrer à própria 
Universidade para comprar o piso. O projeto de importação 
foi então aprovado pelo CNPq, mas acabou esbarrando em 
um ponto crucial: o financiamento. A técnica explica que, no 
Brasil, não é fácil captar recursos para a Ginástica Aeróbica, 
uma modalidade não olímpica.  E, segundo ela, a Fundep foi 
fundamental a partir desse momento.“O setor de importação 
me ajudou muito a procurar os recursos, em quais rubricas eu 
poderia consegui-los. Assim, a Matão Tramp, representante 
da Gymnova no Brasil, abriu mão de alguns detalhes e me 
autorizou a negociar direto com a empresa na França.”

Os esforços valeram a pena. Com as negociações, o 
tablado ficou livre de altas taxas de importação. De um total 
de aproximadamente R$ 147 mil com os impostos, o preço 
caiu para o equivalente a R$ 50 mil, quantia dividida entre o 
curso de especialização em Treinamento Esportivo, o Depar-
tamento de Esportes e a própria Escola de Educação Física.

Reflexos

Mais do que nivelar os atletas, a aquisição do ta-
blado serviu para abrir portas para o esporte mineiro. Agora, 

com a reinauguração do ginásio da Escola de Educação Físi-
ca, Belo Horizonte já está apta a sediar seletivas de campe-
onatos. “Também estamos tentando trazer o Pan-Americano 
para cá, numa parceria da UFMG com a Universidade Federal 
de Ouro Preto (Ufop)”, releva Kátia.

Para a presidente da Federação Mineira de Gi-
nástica, Terezinha Bonfim, a chegada do tablado ocorreu 
em boa hora, e terá reflexos não só no aumento do nível 
técnico dos atletas, mas também na projeção do esporte. 
“Esperamos que agora haja mais divulgação da Ginástica 
Aeróbica, que hoje ainda possui um número reduzido de 
atletas registrados. E que isso motive os jovens a prati-
car”, afirma.

equipe

Criada em 1996, a equipe do projeto de extensão 
de Ginástica Aeróbica Esportiva da EEFFTO é hoje uma das 
principais no Brasil. Possui atletas de diversos níveis de for-
mação, de iniciantes até equipe de elite, que participa das 
principais competições da categoria no Brasil e exterior, 
como o Campeonato Brasileiro e os Jogos Pan-Americanos 
e Mundiais. 

Mesmo com a recorrente falta de patrocínio, em 
alguns torneios a delegação brasileira é representada ape-
nas por esportistas da Universidade. O histórico de medalhas 
é invejável. Os primeiros lugares em todas as categorias do 
Campeonato Pan-Americano da modalidade e da etapa do 
World Series do México, ambos em 2007, são apenas alguns 
dos muitos resultados representativos já alcançados. 

O projeto também se destaca por realizar trabalhos 
com crianças e adolescentes carentes de Belo Horizonte.
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escola de educação Física, Fisioterapia e terapia Ocupacional da uFMG tem o primeiro tablado oficial 
de Ginástica Aeróbica esportiva do Brasil importado pela Fundep
escola de educação Física, Fisioterapia e terapia Ocupacional da uFMG tem o primeiro tablado oficial 
de Ginástica Aeróbica esportiva do Brasil importado pela Fundep



Jornal da Fundep: Que experiências e contribuições de sua 
trajetória profissional o senhor traz para a Fundep?

Prof. Marco Crocco:  Estou na UFMG desde o dia seguinte à mi-
nha mudança para Belo Horizonte, para cursar a graduação, no 
dia 25 de fevereiro de 1985. Desde que eu voltei do doutora-
do, a minha trajetória se divide entre as funções de professor 
e pesquisador. E foi por meio desta última que se deu o meu 
primeiro contato com a Fundep: como demandante de serviços 
da Fundação. Com relação à minha atuação na administração 
da Universidade, eu já tive a oportunidade de exercer muitos 
cargos, mas poderia citar: Chefe de Departamento, Vice-Dire-
tor da Face, membro do Conselho Universitário, do Conselho 
Curador da Fundação Cristiano Otoni e da Comissão Permanen-
te de Vestibular. Essas duas vidas que me trouxeram até aqui e 
espero contribuir com a experiência que adquiri nestes anos. 
Apesar de a Fundep ter muitas peculiaridades, acho que esse 
conhecimento da Universidade é importante e a aproximação 
entre as duas instituições é uma das metas da minha gestão. 

      
JF: Como avalia o trabalho que vem sendo desenvolvido na 
Fundação nos últimos anos?

Crocco: A Fundep vem fazendo um trabalho que é funda-
mental para a Universidade. Às vezes mal entendido e não 
reconhecido, porque as pessoas têm percepções relativas à 
Fundação que não necessariamente são reais, como, por 
exemplo, de que as parcerias externas estabelecidas sejam 
ruins ou atrapalhem o atendimento à UFMG. Isso é um 
exemplo de que a Universidade precisa conhecê-la de fato 
e vice-versa. A Fundep realizou, nos últimos tempos, uma 
mudança estrutural profunda e é natural que ocorressem 
problemas nesse processo e que isso afetasse o dia-a-dia 
do coordenador. Mas foram alterações que visavam garantir 
melhor atendimento aos coordenadores e sustentabilidade 
para a Fundação e que ainda estão em fase de amadureci-
mento. Tenho plena convicção de que os problemas de aten-
dimento serão brevemente sanados. 

JF: A Fundep vive um momento de expansão física e de tra-
balho. Esse processo deve continuar?

Crocco: A experiência que está sendo feita no Posto de Atendi-
mento do Campus Saúde e na cidade de Montes Claros tem de 
ser analisada e estudada com muita atenção, para que possa-
mos avaliar a possibilidade de estendê-la e garantir uma proxi-
midade maior entre os pesquisadores e a Fundação. Na minha 
concepção, toda ação da Fundep tem de ter um único sentido e 
um objetivo muito claro: garantir a sua manutenção e melho-
rar os serviços prestados como fundação de apoio à pesquisa, 
extensão e desenvolvimento da UFMG. Se para atingir essa 
meta é preciso investir na expansão e na sustentabilidade da 
Fundep, nós vamos trabalhar para isso. Esse processo é condi-
cionado e gerado pelo próprio crescimento da Universidade. É 

um ciclo virtuoso: a UFMG cresce, a Fundep cresce e ajuda a 
UFMG a crescer mais e se tornar uma instituição de ponta.

JF: Quais são os seus projetos prioritários para a Fundep?

Crocco: Primeiro é o aprofundamento da relação com a UFMG. 
Não que as instituições não sejam próximas, mas acho que é 
possível ter mais integração e um diálogo melhor e isso gerar 
sinergias, no sentido de a Fundação melhorar o atendimento 
e a Universidade entender o que ela pode explorar mais da 
Fundep. Outro ponto fundamental é a questão da sustenta-
bilidade. Acredito que, hoje, a Fundep já tem sustentabilida-
de financeira, política e legitimidade junto à sociedade e à 
UFMG. Mas esse é um trabalho de renovação constante. 

JF: Qual a importância, hoje, da Fundep para o desenvol-
vimento da UFMG?

Crocco: O fato de os pesquisadores da UFMG poderem ter a 
tranqüilidade e a confiança de que alguém está fazendo as 
prestações de contas, as compras, a negociação, a importação 
dos produtos, as cotações de preços e toda a gestão dos recur-
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sinergia e sustentabilidade
No dia 18 de março, a Fundep conheceu seu novo Diretor-executivo, o professor Marco Aurélio Crocco Afonso. Economista graduado pela Faculdade de Ciências Econômicas (Face) da UFMG, Crocco é, 
também, mestre em Economia da Indústria e da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutor pela Universidade de Londres, com estudos em Economia Institucionalista, 
macroeconomia Póskeynesiana e Sistemas Financeiros. Ele atua, hoje, como professor associado do Departamento de Ciências Econômicas, coordenador da pós-graduação em Economia, além de 
membro do Conselho Diretor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar) da Face. Nesta entrevista, o Diretor-executivo fala da responsabilidade em conduzir a Fundep e 
aponta suas expectativas e planos para aproximar, cada vez mais, a Fundação da UFMG e da sociedade.

sos de seus projetos pode parecer trivial. Mas se eles tivessem 
que ocupar tempo mental com isso, ao invés de estar se de-
dicando à sua pesquisa e desenvolvendo seus trabalhos, isso 
seria trágico para a UFMG e a sua produção seria bem menor. 
Então, esse trabalho que a Fundep faz e que, muitas vezes, 
passa despercebido, é fundamental. Esse tempo mental que 
nós, pesquisadores, economizamos, é de um valor que não 
pode ser mensurado. Se olharmos quantos artigos científicos 
foram produzidos a partir de projetos que a Fundação geren-
ciou, talvez possamos ter uma idéia da sua contribuição.

JF: Quais as expectativas para os próximos anos. Como 
você vê a Fundep em 2014?

Crocco: Ficaria muito contente se, no final da minha gestão, a 
relação UFMG-Fundep fosse maior do que já é e elas estives-
sem mais integradas. Espero que a sustentabilidade finan-
ceira da Fundação seja mantida, prioritariamente utilizando 
o que a UFMG tem de melhor, que é a sua tecnologia e o seu 
conhecimento. Chego à Fundep para contribuir e para apren-
der e aguardo uma convivência sinergética. Eu espero estar 
à altura da instituição.


