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cURtAsEdItORIAl

O trabalho de interlocutora entre 
diversos atores, visando a apoiar a UFMG no 
desempenho de suas atividades e contribuir 
para a viabilização de iniciativas em prol da 
construção de conhecimento, é um dos mais 
importantes papéis da Fundep. A atuação 
intersetorial da Fundação, dialogando com 
diversos seguimentos da sociedade – como 
órgãos públicos, setor produtivo e instituições 
do terceiro setor – é destaque nesta edição do 
Jornal da Fundep. A Fundação atua em uma 
rede que opera em função da modernização 
do país, da pesquisa, do desenvolvimento 
e da inovação. Nesse sentido, é responsável 
pela gestão administrativo-financeira de pro-
jetos em diversas áreas como Educação, Saú-
de, Cultura, Meio Ambiente, Artes e outras 
que demandam a nossa competência.

O Jornal da Fundep destaca, também, 
uma nova linha de atuação: a gestão de fun-
dos. Além de ser responsável financeira pelo 
empreendimento da Fundação Kellogg, a ins-
tituição trabalha junto à Fundação Tide Setu-
bal na promoção do Fundo Comunitário Zona 
Leste Sustentável. A iniciativa vai financiar 
projetos que possam gerar opções de trabalho 
e renda socialmente mais justas e ambiental-
mente sustentáveis em uma região de alta 
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo.

A publicação traz, ainda, trabalhos da 
UFMG que contam com parceria da Fundep, 
como a série de programas “Som e Sentido: 
porque a realidade não basta” da Rádio UFMG 
Educativa. Nela, foi proposto um debate sobre 
arte contemporânea por meio de entrevistas 
a personalidades das áreas de Música, Lite-
ratura e Artes Plásticas. A história, os modos 
de atuação e os planos da Fundação Rodrigo 
Mello Franco de Andrade (fundação da UFMG 
voltada à cultura) também são tema desta 
edição. Em entrevista, a superintendente de 
Cultura da instituição falou da perspectiva de 
crescimento, da parceria com a Fundep e das 
diversas ações realizadas, como os Festivais 
de Inverno e as atividades do campus avança-
do de Tiradentes.

Mostra dos benefícios da articulação 
intersetorial, o Centro de Excelência em Bioin-
formática (CEBio) completa a pauta do Jornal 
da Fundep. O espaço reúne computadores de 
alta capacidade de processamento e armaze-
namento para a realização de análises com-
putacionais de informação biológica. O Centro 
é fruto da parceria entre a Secretaria de Esta-
do de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de 
Minas Gerais (Sectes), a Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fape-
mig) e o Centro de Pesquisas René Rachou 
(CPqRR/Fiocruz) e conta com apoio da gestão 
de recursos da Fundep.

Boa Leitura!

Os professores da UFMG João Trindade Marques, do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), Jussara 
Marques de Almeida e Luiz Gustavo Farah Dias, ambos do Instituto de Ciências Exatas (Icex), estão entre 
os 29 novos membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências (ABC). Eles farão parte dos quadros da 
entidade a partir de 1º de janeiro de 2011 e, até 31 de dezembro de 2015.

A ABC atua por meio do desenvolvimento de políticas e programas científicos em escala nacional e 
internacional. A categoria de membro afiliado foi criada em 2007, juntamente com a criação das vice-presi-
dências regionais, visando à descentralização das atividades da Academia e ao estímulo a jovens cientistas 
de excelência de todo o país.

UFMG na Academia Brasileira de ciências

O crescimento urbano desordenado é uma das principais causas 
de inundações. A busca por novas áreas de ocupação, a desigualdade 
social – que leva a população de baixa renda a ocupar áreas de várzea 
e de preservação permanente – e a remoção da vegetação têm como 
consequências o aumento do impacto das chuvas, que muitas vezes 
provocam transtornos, prejuízos materiais e podem deixar vítimas. Com 
o foco nessa temática, a Fundação Hidroex (reconhecida como centro 
de categoria II pela Unesco), com apoio da Fundep, realizou, entre os 
dias 17 e 19 de novembro, o Workshop Internacional sobre Enchentes 

Urbanas. O evento acontece na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e tem inscrições abertas no 
endereço: http://hidroex.gestaodecursoseeventos.com.br/CAE/

O objetivo do encontro foi auxiliar os governos estaduais brasileiros a desenvolverem um plano 
estratégico para superar os impactos de larga escala causados pelas inundações e discutir alternativas de 
planejamento, prevenção e monitoramento. A Fundep é executora do projeto e responde pela gestão ad-
ministrativo-financeira dos recursos e pela contratação de todos os serviços envolvidos, desde  compra de 
materiais, pagamento de despesas, contratação de intérpretes etc. A Fundação é responsável, também, pelo 
recebimento das inscrições e viabilização das demandas da iniciativa.

Fundação gerencia workshop sobre enchentes urbanas

Realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), a chamada pública de seleção para apoio a projetos 
de preservação de acervos/2010 conta com quatro projetos (veja lista 
abaixo) inscritos pela Fundep e aprovados para a etapa de classificação. 
Coube à Fundação levantar e organizar os documentos exigidos, conferir 
relatórios conforme os itens previstos no edital, além de elaborar crono-
gramas e orçamentos.

Para atender aos requisitos da seleção, foram enviados oito ca-
dernos de documentação, incluindo, em cada cópia, ficha de inscrição, 

relatório técnico e fotográfico, quadro de usos e fontes detalhado, cronograma físico-financeiro, currículo da 
instituição proponente e daquelas possuidoras dos acervos. Por projeto, também foi elaborado um caderno 
de documentos jurídicos.

Durante a etapa de classificação, todos os trabalhos inscritos serão analisados segundo critérios 
como: importância do acervo, condições de conservação e acesso, qualidade técnica do projeto. Com prazo 
de validade de 24 meses, a lista de cadastro reserva não possui data para divulgação. A colaboração finan-
ceira a ser concedida pelo BNDES totaliza R$ 24 milhões.

projetos

•	 Rede de museus (proponente: Fundep);
•	 Ampliação e modernização do Presépio do Pipiripau (proponente: Fundação Rodrigo Mello Franco de 

Andrade);
•	 Memórias: resistência e autoritarismo na república brasileira (proponente: UFMG);
•	 Casa da Glória: revitalização do centro histórico e cultural (proponente: Fundep).

Fundep participa de seleção pública de projetos
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competência da Fundep na gestão de fundos é empregada 
para potencializar ações em prol do desenvolvimento da 
zona leste de são paulo

Captar e investir recursos em projetos que 
possam gerar opções de trabalho e renda social-
mente mais justas e ambientalmente sustentáveis 
e contribuir para o desenvolvimento da Zona Leste 
de São Paulo. Esses são os principais objetivos do 
Fundo Zona Leste Sustentável – criado pela Comu-
nidade Zona Leste Sustenta, com apoio da Funda-
ção Tide Setubal – que vai financiar iniciativas com 
potencial empreendedor e que tenham dificulda-
des em conseguir empréstimos formais.

Segundo Gabriel Ligabue, consultor da 
Fundação Tide Setubal e responsável pelo desenho 
e estruturação do mecanismo, a ideia é investir na 
criação de um fundo de investimentos para viabili-
zação de projetos de caráter coletivo, que incenti-
vem cadeias produtivas locais e estejam vinculados 
aos distritos de Ermelino Matarazzo, Itaim Paulista 
e São Miguel. “Serão priorizadas propostas que fa-
voreçam a cooperação entre os empreendedores da 
comunidade, economizem matéria-prima, inovem 
na utilização de energia e tenham potencial produ-
tivo e de integração na economia formal”, explica.

pontapé inicial

Para tanto, o Fundo Zona Leste Sustentável 
lançou, no início de outubro, um edital no valor de 
R$ 400 mil para financiar projetos de empreende-
dores locais e vai buscar parcerias e doações que 
possam contribuir para o fomento das iniciativas. 
A dinâmica do Fundo é a seguinte: representantes 
da comunidade podem cadastrar projetos que irão 
concorrer a financiamentos de até R$ 50 mil. A ins-

crição de propostas será realizada anualmente, por 
meio de editais, e a seleção será realizada por um 
comitê independente. A submissão dos trabalhos 
não é vinculada a temas e não exige contrapartida 
econômica, mas de incentivo ao desenvolvimento 
local. “Podem se candidatar projetos relacionados a 
vestuário, alimentação, artesanato, meio ambiente 
etc., desde que as iniciativas estejam instaladas e se 
fixem na região. O retorno pode ser feito por meio da 
contratação de mão de obra de moradores, utiliza-
ção de fornecedores locais e compartilhamento das 
tecnologias geradas”, conta Gabriel Ligabue.

Além de recursos financeiros, profissionais li-
berais podem participar do Fundo por meio da dispo-
nibilização de horas técnicas ou de assessoria. O apoio 
de empresas pode ser feito, por exemplo, por meio do 
compromisso com a aquisição dos produtos gerados 
ou pela disponibilização de equipamentos e espaços.

comitês

 O Fundo é composto por um Comitê Financei-
ro, sob responsabilidade da Fundep, que acompanha 
a execução orçamentária e realiza o gerenciamento 
dos recursos. Além disso, conta com um Comitê Pro-
gramático, composto por representantes da Fundação 
Tide Setubal e de instituições parceiras, que define as 
regras e coordena o processo de seleção dos projetos. 

O primeiro edital foi lançado em setembro 
e teve inscrições abertas até o dia 16 de novembro. 
Antes disso, foi realizado um mapeamento das ati-
vidades produtivas da região para identificação de 
carências e necessidades. Gabriel Ligabue ressalta 

que o Fundo realiza, também, um processo de in-
cubação com as iniciativas financiadas. “Foi mon-
tado um Comitê de Monitoramento e Avaliação, 
que acompanha o desenvolvimento dos trabalhos 
até que se tornem sustentáveis. Para tanto, con-
tamos com apoio do Sebrae/SP e da Universidade 
Cruzeiro do Sul (Unicsul)”, detalha.

Fundep em ação

Para a gestão administrativo-financeira do 
Fundo, e posteriormente dos projetos financiados por 
ele, foi contratada a Fundep. A instituição é respon-
sável pela recepção e submissão das propostas, rece-
bimento das doações, gerenciamento e aplicação dos 
recursos e prestação de contas. 

A analista de projetos Raquel Romano 
Veiga, responsável pela execução dos trabalhos 
na Fundep, chama atenção para a especificidade 
dos trabalhos, que puderam contar com a compe-
tência da Fundação de apoio na gestão de fundos. 
“Experiências anteriores nessa área nos permitem 
buscar soluções adequadas para as demandas do 
projeto. No entanto, foi necessária uma mobiliza-
ção interna para garantir que todas as tarefas e 
necessidades relativas ao Fundo fossem atendidas 
dentro dos padrões e prazos exigidos”, afirma. 

Gabriel Ligabue ressalta que a participa-
ção da Fundep foi uma forma de garantir que o 
Fundo fosse administrado de forma independente. 
“Estamos construindo juntos uma nova forma de 
trabalho. As atividades ainda estão no início, mas 
as expectativas são as melhores”, completa.
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EspEcIAl

Fundep participa do processo que transforma conhecimento em desenvolvimento. Graças à sua 
atuação intersetorial, a Fundação faz interlocução com diversos atores, visando apoiar a UFMG 
em suas atividades e prestar serviços à sociedade em projetos de interesse público ou coletivo

pARcERIAs EM tORNO dA cIêNcIA, 
tEcNOlOGIA E INOVAÇãO

O Plano de Ação 
em Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT) 
prioriza a consolidação do 
sistema nacional e a am-
pliação da inovação nas 
empresas. Para alcançar 
essas metas, a aposta é o 
investimento em parcerias 
entre os diversos atores da 
sociedade: órgãos públi-
cos, setor produtivo e insti-

tuições do terceiro setor. O ministro, Sergio Machado 
Rezende, vem destacando a importância do trabalho 
conjunto em torno da modernização do país, da pes-
quisa, do desenvolvimento e da inovação.

A Fundep faz parte dessa rede por meio da 
gestão de projetos da UFMG e de outros parceiros. 
Durante seus 35 anos de atuação, a Fundação cum-
pre suas funções em gerenciamento, especializando-
se no conhecimento de políticas de atuação e proce-
dimentos das agências de financiamento e fomento, 
nacionais e internacionais, no assessoramento à ela-
boração de projetos compatíveis com essas fontes e 
gerenciamento dos recursos obtidos, com adminis-
tração individualizada para cada projeto. 

Primeiramen-
te, os coordenadores de 
projetos contam com os 
serviços de prospecção 
e negociação de oportu-
nidades. Nessa etapa de 
vida, a Fundep alinha as 
bases do projeto às ne-
cessidades do parceiro. 
De posse de todos os da-
dos, elabora a proposta e 
monitora todo o processo 
de concepção do projeto. 

Após a aprovação 
pelos órgãos financia-
dores, inicia-se o geren-
ciamento dos projetos. É 
a fase em que a Fundep 
mostra sua experiência, 

diferenciais e competência especializada na realiza-
ção de compras, licitações, importações, gestão fi-
nanceira e de pessoal, contabilidade, auditoria, logís-
tica e prestação de contas. Assim, a Fundep 
oferece condições para que professores e 
pesquisadores se dediquem às atividades-
fim, enquanto realiza ações administrati-
vas e financeiras inerentes aos projetos.

Essência: apoiar

Ana Lúcia Delgado Assad, chefe da 
Assessoria de Cooperação Nacional do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq), enfatiza que as 
fundações de apoio são parceiras essenciais 
no Sistema de C,T&I. “Essas instituições 
têm uma missão significante. E destaco a 
Fundep, que tem um importante histórico 
em gerenciamento de projetos, respon-
dendo à função que lhe foi conferida.”

O professor José Policarpo Gon-
çalves de Abreu, diretor-científico da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fape-
mig), também já ressaltou nesta publicação a impor-
tância das fundações de apoio. “Creio ser inexequível 
continuar a passos largos no fomento a Ciência, 
Tecnologia e Inovação se não pudermos contar com 
as fundações de apoio às universidades. Eu costumo 
dizer, parodiando um ex-presidente de Harvard, que 
‘quem pensa que a educação é cara, experimente a 
ignorância’. Tenho dito em diversos fóruns: ‘quem 
pensa que as fundações de apoio não são 
necessárias, experimente viver sem elas’”. 

Somente no ano de 2009, foram 
3.665 projetos gerenciados pela Fundep: 
82% corresponderam a iniciativas da UFMG 
e 18% de instituições públicas, privadas 
e do terceiro setor. A diversidade de áreas 
do conhecimento também é relevante. 
Projetos de Educação, Saúde, Cultura, Meio 
Ambiente, Segurança Pública, Tecnologias, 
Artes, Ciências Exatas e da Terra passaram 
pelo ciclo de gerenciamento da Fundep, 
que se inicia com o planejamento das ati-
vidades e fecha com a prestação de contas. 

Bons exemplos

A multiplicidade de áreas de trabalho 
converge para a promoção 
de melhores condições para 
a sociedade. Um exemplo é o 
projeto “(Re)pensando as in-
tervenções do poder público 
com impacto no ordenamento 
territorial da Região Metropo-
litana de Belo  Horizonte”. A 
ser executado sob a supervisão 
metodológica do Programa Po-
los de Cidadania da Faculdade 
de Direito da UFMG, o projeto 
gerenciado pela Fundep fará 
a avaliação de impactos sobre 
direitos sociais, culturais e eco-
nômicos da população direta 
ou indiretamente afetada por 
políticas públicas, sobretudo 
aquelas direcionadas a obje-

tivos redistributivos e de redução das desigual-
dades. Além disso, indicará medidas preventivas, 
mitigadoras e compensatórias, visando a subsi-
diar a atuação dos órgãos públicos. 

A parceria com a Serasa Experian é uma 
das articulações da Fundep com o setor privado. O 
projeto “Incentivo à pesquisa aplicada” vai criar um 
programa de estudos acadêmicos para estudantes 
e professores universitários. Por meio da ferramen-
ta de submissão de trabalho desenvolvida pela 

Fundep, alunos de graduação e 
pós poderão apresentar propos-
tas de pesquisas nas linhas defi-
nidas pela Serasa Experian.

Na área social, um bom 
exemplo é o trabalho conjun-
to da Fundep com a Fundação 
Victor Civita para a realização de 
uma pesquisa de avaliação dos 
instrumentos de gestão educa-
cional. O objetivo é conhecer o 
desempenho dos alunos para 
estruturar políticas para melho-
rar o resultado das escolas.
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procurador de justiça de Minas Gerais ressalta papel dessas ins-
tituições no trabalho conjunto entre governo e empresas e va-
loriza suas contribuições para funcionamento de universidades

O procurador de Justiça de Minas Gerais 
Tomáz Aquino Resende há mais de 20 anos volta 
seu olhar para as alianças intersetoriais. Objeti-
vando centralizar informações e dados e convergir 
propósitos e projetos existentes entre as inúmeras 
entidades que compõem o Estado, ele idealizou 
em 2004 o Centro de Apoio Operacional às Alian-
ças Intersetoriais (Caots) do Ministério Público de 
Minas Gerais.

Dentre os trabalhos realizados desde sua 
fundação, o Centro produziu o Diagnóstico do Ter-
ceiro Setor de Belo Horizonte: instrumento para a 
coleta de dados necessários para se traçar um ma-
peamento das instituições. O Caots atua como agen-
te aglutinador dos interesses, finalidades e projetos 
existentes entre as inúmeras associações, fundações 
e outras entidades de interesse coletivo de Minas.

Em entrevista para o Jornal da Fundep, Dr. 
Tomáz apresenta o cenário do terceiro setor no 
Estado e caminhos para potencializar as parcerias 
intersetoriais.

Jornal da Fundep: Como está o panorama hoje 
do terceiro setor em Minas Gerais? 
Dr. Tomáz Aquino: A pesquisa que fez o diagnóstico 
do terceiro setor não é tão recente, sendo realizada 

em 2005. Observamos que não houve muita mu-
dança no cenário em termos quantitativos. Porém, 
há uma alteração de característica das organiza-
ções, pois foi criado o título estadual de Organiza-
ção da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip). 
Sob o ponto de vista da gestão, é visível uma evo-
lução graças ao investimento de entidades nesse 
tema, que têm provocado discussões e ações com 
foco na profissionalização e na sustentabilidade. 
Contudo, a maior evolução do terceiro setor é a 
compreensão de que ele não funciona sozinho.

JF: Que ações o Caots tem realizado para fomen-
tar a atuação intersetorial?
TA: Temos debates com várias entidades e movi-
mentos sociais. Além disso, anualmente, fazemos 
o Encontro Nacional do Terceiro Setor. Este ano, o 
evento deve acontecer no final de novembro ou no 
começo de dezembro. Contudo, a grande novidade 
do Caots é a recém-instalação de um órgão de exe-
cução que vai cuidar especificamente das questões 
relacionadas a associações. É uma novidade em 
Minas, e a iniciativa é muito interessante, pois, 
quando se trata de fundações, a nossa atribuição 
decorre da lei. No caso das associações acontece o 
inverso, pois a legislação impede a interferência, 
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FUNdAÇõEs dE ApOIO pARtIcIpAM 
dA INtERsEtORIAlIdAdE

mas nem por isso a gente deixa “solta” porque 
sabemos que muitas associações fazem serviços 
coletivos com recursos públicos.

JF: Com foco nas fundações, como o senhor ava-
lia o trabalho dessas instituições? 
TA: Fundação de apoio foi uma forma que o Estado 
entendeu de resolver um problema que ele mesmo 
criou: a burocracia, a amarra legislativa, que impe-
de a universidade de realizar seu próprio papel. 
Muitas instituições de ensino não teriam ativida-
des ou nem existiriam se não fossem as fundações 
de apoio. Vejo-as como uma necessidade para que 
a universidade funcione, e funcione bem, princi-
palmente no atendimento às demandas de pes-
quisa, que carecem de urgência no atendimento.

Esse cenário ocasionou grandes debates 
nacionais, e nós participamos de inúmeros para 
buscar soluções. Mas acho que deveria ser forma-
tada uma legislação sem “remendos”, como decre-
tos e resoluções, mas sim uma solução proativa e 
definitiva que oferece satisfação para as comuni-
dades jurídica e acadêmica. 

A Fundep é um exemplo para o Estado e 
para o Brasil inteiro. Foi auditada recentemente e 
foi comprovado que esse modelo funciona bem, 
com honestidade, e tem o resultado fabuloso. 
Mesmo assim, os gestores de fundações têm sem-
pre a preocupação de que o governo vai interferir 
na gestão e vai atravancar o trabalho importante 
que eles fazem. Tenho uma simpatia muito grande 
pelas fundações, porque vejo nelas um avanço im-
pressionante nas pesquisas universitárias.

JF: As fundações também teriam a competência 
de fazer a gestão de associações, pois muitas têm 
dificuldades de sustentar uma infraestrutura 
administrativo-financeira?
TA: Há vários aspectos positivos e favoráveis, pois a 
fundação de apoio tem espaço físico, mão de obra 
qualificada. Nosso diagnóstico, embora o resulta-
do tenha sido publicado em 2006, demonstrou a 
grande necessidade da profissionalização na ges-
tão, que no terceiro setor é muito diferente. Nesse 
sentido, é necessário e urgente a capacitação dos 
gestores públicos e, por isso, participamos da cria-
ção do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais 
(Cemais) que tem o objetivo de formar, qualificar, 
monitorar, avaliar e certificar. Por enquanto, essas 
ações não foram realizadas e a Fundep poderia, 
naturalmente, ser uma instituição certificadora, 
fazendo essas atividades. 

Tenho defendido que a administração da 
Fundep no Hospital Risoleta Tolentino Neves é o 
maior exemplo de efetividade, mostrando uma 
instituição de saúde que funciona bem, atende 
mais pacientes e melhor, com custo menor que 
outros hospitais. Nesse exemplo, não há invasão 
na seara pública ou privada. Entra a intersetoria-
lidade , em que o governo faz a regra, administra 
e fiscaliza, e o mercado contribuiu com o financia-
mento por meio de tributos. A UFMG oferece sua 
competência em assistência e pesquisa. Eu visitei 
o hospital e fiquei muito impressionado, porque 
tem outra cara.
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série de programas radiofônicos apresenta abordagem inovadora sobre obra contemporânea 

ARtE EM áUdIO

“Som e Sentido: porque a realidade não 
basta”. Compreender as influências que compõem o 
nome do projeto, realizado por uma equipe da Rádio 
UFMG Educativa e um dos 40 selecionados pelo Prê-
mio Roquette-Pinto 2010, é o ponto de partida para 
mergulhar em uma nova experiência radiofônica.

A primeira delas é a obra O som e o senti-
do, de José Miguel Wisnik, para quem a música se 
constitui a partir de um jogo entre som e ruído e 
exerce grande poder sobre o corpo e a mente dos 
indivíduos, sobre a consciência e o inconsciente. In-
quieto com a substituição da fantasia pela realidade 
nas artes plásticas, o poeta Ferreira Gullar é outra 
importante fonte de inspiração para o trabalho. Em 
suas palavras: “A arte existe porque a realidade não 
nos basta. Copiar a realidade é chover no molhado”.

Somadas, essas perspectivas suscitaram 
um olhar diferenciado sobre a arte contemporânea 
– Literatura, Música e Artes Plásticas –, resultan-
do em uma série de 36 programas independentes, 
cada um com dez minutos. Além dos repórteres 
Abdelasy de Souza, Ana Cláudia Paschoal, Danielle 
Pinto, Jéssica Almeida e Tamira Marinho – alunos 
do curso de Comunicação Social da UFMG –, Helen 
Murta e Tetê Procópio da PUCMinas, o estudante de 
Turismo da UFMG Mateus Amaral Pacífico também 
integrou a equipe, como responsável por orientar a 
alocação de recursos. Coube ao produtor executivo 
da Rádio, Cleiber Pacífico, coordenar as atividades.

Imersão

Idealizadora do projeto ao lado de Danielle 
Pinto, Tamira Marinho destaca o processo de constru-
ção do conteúdo e a escolha do formato para veicu-
lação. “A princípio, não vislumbrávamos o ponto de 
chegada, contudo, sabíamos que as definições surgi-
riam a partir das entrevistas realizadas [31 ao todo]. 
Apesar de produzirem conhecimentos referentes à 
arte, nem sempre, as fontes possuíam resposta pron-
ta para as questões levantadas, nesse sentido, foi um 
trabalho de instigar a discussão do tema”, explica.

Após a compilação de todo o material 
produzido, foram estabelecidas as temáticas dos 
programas, entre elas: Curador, Sotaque, O novo, 
Silêncio, Ruptura, Duchamp.  “Trata-se de pontos 
comuns abordados pelos entrevistados. Durante 
a edição, nos preocupamos em inserir as opiniões 
que nos foram transmitidas, com equilíbrio e de 
maneira isenta”, lembra Ana Cláudia Paschoal. 

De acordo com Helen Murta, diferente-
mente dos padrões adotados pelas rádios comer-
ciais, as sonoras (trecho de áudio com depoimento 

ou comentário da fonte) são mais extensas, ao 
contrário do que ocorre usualmente. “Assim, es-
peramos construir uma linha de pensamento, sem 
deturpar o que o entrevistado diz”, afirma.

Para a execução das entrevistas, a equipe se 
dividiu em dois grupos, que realizaram contatos em 
Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. As demais 
etapas do processo, como produção, reportagem e 
edição, foram conduzidas em conjunto, de forma que 
todos os estudantes pudessem conhecer as diferen-
tes funções exercidas por um profissional da área.

Pacífico, coordenador das atividades, explica 
que o projeto foi realizado em consonância com os 
pilares da Rádio UFMG Educativa: dar visibilidade à 
produção de conhecimento da UFMG, oferecer uma 
programação de rádio alternativa à existente e pro-
ver formação complementar a alunos e professores. 

Com vistas ao debate sobre arte contem-
porânea, todas as fontes responderam a três per-
guntas básicas: “Como se dá a formação de senti-
do a partir do som nas obras de arte?”, “O que é 
a arte contemporânea?” e “Para você, a realidade 
basta?”. Segundo Jéssica Almeida, com base nesse 
roteiro prévio e o tom das conversas, novas per-
guntas foram adicionadas durante o diálogo com 

os entrevistados. “Descobertas não esperadas e a 
identificação de similaridades entre eles foram os 
aspectos mais interessantes.”

Sobre o desfecho, a equipe afirma em 
uníssono que o aprendizado é o principal resultado 
do projeto e, mais que seu encerramento e veicu-
lação nacional, o processo produtivo permitiu uma 
imersão na arte contemporânea.

O prêmio

Promovida pela Associação das Rádios Pú-
blicas do Brasil (Arpub), com objetivo de incentivar 
a produção independente e estimular a diversida-
de regional, a iniciativa recebe apoio do Ministério 
da Cultura e patrocínio da Petrobras.

O Prêmio Roquette-Pinto 2010 selecionou 
projetos nas categorias rádio-documentário, rádio-
dramaturgia, infanto-juvenil e rádio-arte, na qual se 
insere o trabalho da Rádio UFMG Educativa. Além de 
ser contemplado com a veiculação dos trabalhos pelas 
emissoras filiadas à Arpub, cada vencedor recebeu um 
prêmio de R$ 20 mil. Coube à Fundep realizar a gestão 
administrativo-financeira dos recursos destinados ao 
projeto “Som e Sentido: porque a realidade não basta”.

GEstãO dE pROjEtOs
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pARcEIROs E pARcERIAs

Graças às atividades e às articulações desenvolvidas pelo centro de Excelência em Bioinformática 
(cEBio), o Estado fornece profissionais altamente especializados, informações e computadores 
de alta performance em processamento de dados 

BIOINFORMátIcA pROjEtA MINAs 
NO cENáRIO dA INOVAÇãO

O Centro de Excelência em Bioinformática 
(CEBio), inaugurado no ano passado, começa a mu-
dar a história de Minas Gerais na área do conheci-
mento que faz a união da ciência computacional e da 
biologia molecular. Ponto central de uma rede de nú-
cleos de bioinformática no Estado, o CEBio fornece a 
empresas e pesquisadores, além de pessoal altamen-
te capacitado, computadores de alta capacidade de 
processamento e armazenamento para a realização 
de análises computacionais de informação biológica. 
O Centro também atua na formação de mão de obra 
qualificada, em parceria com instituições de ensino.

Essas diretrizes de atuação já colhem resulta-
dos. As atividades do CEBio se concentram em estudos 
genômicos de organismos de interesse para a saúde, 
agronegócio e biotecnologia. Uma linha de pesquisa 
é a esquistossomose. “Investimos em uma visão mais 
global do problema. Trabalhamos no sequenciamen-
to do genoma do organismo e agora utilizamos essa 
informação para fazer pesquisas que visam a novas 
vacinas e meios de controle da doença”, explica o 
coordenador do CEBio, Guilherme Oliveira, que é pes-
quisador titular do Centro de Pesquisas René Rachou/
Fiocruz. Ele conta que um dos projetos é o SetTrEnd 
– consórcio formado por pesquisadores do Brasil e da 
Europa – e visa desenvolver como alvo de drogas um 
grupo de enzimas modificadoras que regulam a es-
trutura da cromatina do organismo. A primeira parte 
foi realizada toda no Centro e já está pronta. 

“O trabalho no CEBio está muito além das 
minhas expectativas. O que mais me motiva é a 
riqueza das interações que acontecem. Não temos 
a menor intenção de centralizar as atividades, 
pois repassamos a tecnologia para os grupos de 

pesquisa, visto que muitas capacidades estão em 
nossos parceiros”, avalia o coordenador. 

Nesse sentido, foram criados dez Núcleos de 
Bioinformática. Para cada um, foram disponibiliza-
dos equipamento e o pessoal necessário. Dentre as 
ações de estruturação realizadas nos primeiros meses 
de funcionamento em parceria com o CEBio estão a 
implantação de computadores de alto desempenho e 
a capacitação de pesquisadores, técnicos e bolsistas. 
As instituições envolvidas são as universidades fede-
rais de Minas Gerais (UFMG), Viçosa (UFV), Ouro Preto 
(Ufop), São João del-Rei (UFSJ), Lavras (Ufla) e Juiz de 
Fora (UFJF) e a Pontifícia Universidade Católica de Mi-
nas Gerais (PUC Minas). Além delas, participam insti-
tuições públicas – a Fundação Ezequiel Dias (Funed) 
e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) – e o Instituto Brasileiro de Biotecnolo-
gia e Bioinformática (ITB3), organização privada.

conhecimento em rede

“Criamos em Minas Gerais a possibilidade 
ímpar de fortalecer a pesquisa em bioinformática. 
Há grupos com excelência nessa área no Brasil, 
mas não com o formato de rede e, por isso, o Esta-
do está se posicionando em outro patamar.” 

As palavras do pesquisador mostram que 
a atividade conjunta da Rede Genoma e o acesso 
a tecnologias de sequenciamento de nova gera-
ção promovem uma estrutura fundamental para 
a ciência, tecnologia e inovação, acessível para a 
academia, instituições públicas, do terceiro setor e 
empresas. O banco de dados relacional que permi-
te a busca de dados do Schistosoma mansoni é um 

exemplo. A interface web (http://www.schistoDB.
net), outra iniciativa inédita no Brasil, permite que 
pesquisadores do mundo inteiro acessem informa-
ções de forma muito mais facilitada e precisa.

Neste ano, o CEBio também investe em 
trabalhos com a iniciativa privada. “As empresas 
percebem claramente como a bioinformática e a ge-
nômica podem ser meio para a inovação. Ao discutir 
com as organizações, conseguimos achar pontos em 
comum e o CEBio viabiliza a atividade”, explica o co-
ordenador. Identificação de marcadores para rastre-
amento de espécies e desenvolvimento de método-
diagnóstico com base genômica são alguns desses 
projetos, sempre sob o ponto de vista da genética.

Rede de parcerias

O CEBio é fruto da parceria entre a Secre-
taria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior de Minas Gerais (Sectes), a Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
(Fapemig) e o Centro de Pesquisas René Rachou 
(CPqRR/Fiocruz Minas). 

A Fundep faz a gestão administrativo-fi-
nanceira do Centro. Dentre as ações desenvolvidas, 
a Fundação foi responsável por realizar a compra 
dos equipamentos de última geração. Atualmen-
te, a Fundep se prepara para a gestão da segunda 
etapa, já aprovada, do CEBio, chamada de solidi-
ficação. A proposta é expandir parcerias com a 
iniciativa privada, instituições públicas de ensino e 
pesquisa, instalar a gestão em tecnologia da infor-
mação e desenvolver o Curso de Nivelamento de 
Bioinformática e do SchistoDV v 3.0.
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Advogado, jornalista, político e, acima de 
tudo, um defensor ferrenho dos bens culturais bra-
sileiros. Natural de Belo Horizonte, Rodrigo Mello 
Franco de Andrade atravessou três décadas marca-
das por conturbados momentos políticos à frente 
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (Sphan, atual Iphan).

Morto em 1969, o legado do mineiro é hoje 
perpetuado por uma fundação que leva seu nome. 
A Rodrigo Mello Franco de Andrade, criada na déca-
da de 70 por uma de suas primas, serve de apoio ao 
Iphan e, desde 97, é administrada pela UFMG.

A fundação é a única da Universidade to-
talmente voltada à cultura e desenvolve diversas 
ações, entre elas os Festivais de Inverno e as ati-
vidades do campus avançado de Tiradentes. Para 
falar um pouco sobre o seu importante papel, o 
Jornal da Fundep conversou com a superintenden-
te de Cultura, a professora Ivana Parrela.

Jornal da Fundep: Como a fundação foi criada?
Ivana Parrela: A Fundação Rodrigo Mello Franco de 
Andrade foi criada na década de 70, pela família Na-
buco, organizada por uma prima do Rodrigo Mello 
Franco de Andrade, a dona Maria do Carmo Nabuco, 
com todo o respaldo do Governo de Minas. O ob-
jetivo, a princípio, era dar apoio à comunidade de 
Tiradentes para a preservação de seu patrimônio his-
tórico e artístico. Naquele momento, era uma cidade 
completamente esquecida.  Durante quase toda a 
vida, a dona Maria do Carmo administrou a funda-
ção. Mas, quando ficou idosa, a família decidiu que 
era hora de passá-la para um órgão que pudesse via-
bilizar melhor as ações.  Hoje, em Tiradentes, temos 
quatro imóveis: o edifício da antiga Cadeia, a antiga 
Câmara, a Casa do Padre Toledo e galeria Miguel Lins.

JF: Como é feito o trabalho de parceria com a 
Fundep?
IP: A fundação hoje é uma parceria da Fundep e 
da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. Dividimos 
a metodologia de trabalho e contamos com apoio 
de ambas para desenvolver projetos culturais da 
Universidade, como o Festival de Inverno e Verão. 
Também viabilizamos juntos pesquisas e vários 
tipos de eventos de extensão. Dentro dessa pers-
pectiva, desde o ano passado realizamos também 
uma série de eventos com a Fundep em Tiradentes, 
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pensando qual seria o melhor perfil para dinami-
zarmos o uso dos imóveis da fundação na cidade. 

JF: Desde o ano passado, a Mello Franco possui 
novos membros na direção. Como foi conduzido 
o processo de mudança?
IP: Nós assumimos a Rodrigo Mello Franco de An-
drade em maio do ano passado com o desafio de 
criar uma nova forma de lidar com a cultura, em 
parceria com a Proex. Um laço mais estreito com a 
Universidade. Até então, a fundação havia passado 
por várias administrações, mas com aspectos legais 
em seu estatuto que indicavam uma ação mais 
efetiva da UFMG em relação à fundação. Agora, 
nós temos no conselho representantes da Fundep, 
ex-reitores e vários professores da Universidade. A 
ideia é dar dinamismo para revermos e requalificar-
mos nossos equipamentos, com o apoio de repre-
sentantes da comunidade tiradentina. 

JF: O que a fundação tem realizado?
IP: Ainda na gestão passada, foi acertada uma parce-
ria com o Instituto Flávio Gutierrez para a cessão em 
comodato do prédio da cadeia, visando implantar o 
Museu de Santanas, um projeto antigo da Angela 
Gutierrez. Nós o estamos retomando agora. Estamos 
escrevendo e mandando muitos projetos. Hoje nós 
temos dois em andamento, com benefícios da lei 
de incentivo e patrocínio do BNDES, para restaurar o 
Museu Padre Toledo. Eles são as meninas dos nossos 
olhos no momento. A restauração vale tanto para o 
edifício quanto os bens artísticos integrados.

JF: Quais são os próximos planos?
IP: Com a ampliação de nosso trabalho em parce-
ria com a Fundep, a fundação tende a crescer cada 
vez mais e se diversificar. Nós temos também a 
preocupação de manter o compromisso com a ci-
dade de Tiradentes, para que lá não haja apenas 
um campus da Universidade, mas um espaço por 
excelência para integração de toda comunidade da 
UFMG no dia a dia da cidade.

Nosso objetivo não é só preservar as edifi-
cações e mantê-las em funcionamento, mas requa-
lificá-las. Chegar a um ponto em que a comunidade 
veja o acervo e tudo que a Universidade mantém na 
cidade como um espaço de lazer, trabalho e de vida 
cultural. Essa é uma das nossas prioridades.
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Em entrevista ao jornal da Fundep, a superintendente de cultura 
da Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade fala da história, 
planos e o que move a única fundação da UFMG voltada à cultura


