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cuRtAsEditorial

2010 foi um ano de renovação na 
Fundep. O início de uma gestão colegiada traz 
consigo – sob as premissas governança e trans-
parência – novas ideias, planos, projetos e o 
desejo de continuar garantindo à UFMG todo 
o apoio necessário para seu desenvolvimento. 

Neste ano, a Fundep confirmou seu 
papel de articuladora de parcerias e viabili-
zadora de projetos, por meio de sua gestão 
de qualidade, transparente e atrelada a prin-
cípios éticos. Esta edição do Jornal da Fundep 
exemplifica bem essa atuação, com destaque 
para alguns dos projetos gerenciados ao lon-
go dos últimos 12 meses.

Os segredos da Terra ganham espaço na 
publicação que traz importantes projetos volta-
dos para a exploração geológica e a criação de 
novas metodologias de estudo na área. O pro-
jeto de caracterização dos estratos da Serra do 
Espinhaço e da Chapada Diamantina teve como 
um de seus resultados o desenvolvimento de 
uma nova técnica de datação da crosta terrestre 
e, em consequência disso, descobertas impor-
tantes, como uma diferença de mais de 500 
milhões de anos na idade dessas formações. 

Por outro lado, em se tratando de 
kimberlitos – ou as rochas responsáveis pelo 
transporte de diamantes do interior da Terra 
para a superfície –, o Brasil representa um 
enigma geológico, visto que suas formações 
rochosas não possuem o mineral precioso, 
como apontam estudos realizados na UFMG.

Outro projeto que figura nesta edição 
do Jornal é o de recuperação facial para pes-
soas com perda de substância na região da 
cabeça e pescoço. O trabalho da Faculdade de 
Odontologia desenvolve próteses que podem 
trazer desde ganhos na aparência do paciente 
até melhorias na fala, mastigação e, conse-
quentemente, na autoestima, integração so-
cial e no bem-estar físico e psicológico.

O Jornal da Fundep destaca também os 
investimentos da Fundação para garantir aten-
dimento e serviços cada vez mais qualificados 
aos seus parceiros. Exemplo disso é o desenvol-
vimento e a implantação de um inovador mo-
delo de Gestão do Conhecimento, criado com 
competências internas e que já desponta como 
diferencial na gestão de projetos.

Para finalizar, a Fundep confirma sua 
posição de referência entre as fundações de 
apoio universitário. Em sua participação no 28º 
Encontro do Conselho Nacional das Fundações 
de Apoio às Instituições de Ensino Superior e 
de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies), 
a Fundep pôde compartilhar um pouco de sua 
experiência, trocar conhecimentos e debater 
assuntos de interesse não apenas para as ins-
tituições apoiadas, mas para todo o cenário de 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil.

Boa Leitura!

O Brasil é o 13º maior produtor de ciência do mundo, segundo dados do relatório da Unesco. A 
classificação leva em conta o número de artigos científicos publicados por cada país, sendo que o Brasil 
chegou, em 2008, a 26.482. Na contagem mundial, a participação brasileira no total de estudos foi de 0,8% 
em 1992 e passou para 2,7% em 2008. A maior parte das pesquisas é realizada por instituições acadêmicas. 
As universidades também detêm a maior parte dos pesquisadores (57%) e cerca de 6% estão em institutos 
de pesquisa. 

Sete universidades são citadas como as principais do país, segundo o documento, contando com 
60% de todos os artigos científicos brasileiros publicados em 2009: Universidade de São Paulo (USP), Uni-
versidade Federal de São Paulo (Unifesp), Universidade de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual de 
São Paulo (Unesp), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

destaque mundial

Projetado no Centro de Estudos Aeronáuticos (CEA) do Departamento de Engenharia Mecânica da UFMG, 
o avião CEA 308 conseguiu um feito inédito para o Brasil e quebrou três recordes mundiais: velocidade da aero-
nave em 15 quilômetros, velocidade da aeronave em 100 quilômetros e tempo de subida até três mil metros. 
O desafio foi superado no dia 2 de dezembro, no aeroporto regional da Zona da Mata, próximo a Juiz de Fora.

O professor Paulo Iscold, um dos coordenadores dos trabalhos, falou da importância do feito para 
Minas e o Brasil. “Nunca no país havia sido quebrado um recorde mundial em aeronaves motorizadas. Essa 
vitória é também uma lição e mostra que não precisamos importar tecnologia, pois podemos desenvolvê-
la. Temos o resultado de 11 anos de trabalho dos alunos da UFMG e a quebra de recordes mundiais”, afirmou.

O CEA 308 foi a sexta aeronave desenvolvida pelo Centro de Estudos Aeronáuticos da UFMG, que con-
ta, hoje, com dez modelos. O Centro é o único, numa universidade brasileira, a projetar e construir aviões-
conceito. No mundo, apenas as instituições de ensino superior alemãs investem na produção de protótipos. 
Todo esse trabalho é possível graças ao apoio da Fundep na gestão administrativo-financeira das atividades. 
A Fundação já foi responsável, também, por financiar parte da construção de uma das primeiras aeronaves do 
CEA, que impulsionou o desenvolvimento de novos projetos.

recordes nos ares

Durante a abertura da VI Feira de Inovação Tecnológica (Inovatec), 
o professor Robson Augusto de Souza Santos, coordenador do Instituto Na-
cional de Ciência e Tecnologia em Nanobiofarmacêutica (INCT-Nanobiofar), 
recebeu o Prêmio de Pesquisa Básica Marcos Luiz dos Mares Guia 2010. 

Com vistas a estimular o desenvolvimento científico, a premia-
ção é concedida pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Es-
tado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sectes) e da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). A iniciativa 
é um reconhecimento aos realizadores de estudos e pesquisas básicas 
que contribuíram de forma significativa para o avanço da ciência. 

Parceira do INCT, a Fundep é responsável pela gestão adminis-
trativo-financeira de seus recursos.

contribuição científica reconhecida 
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28º Encontro Nacional do confies promoveu discussão de temas essenciais para as fundações de 
apoio, entre eles, a Medida provisória 495

Espaço para o diálogo e a troca de expe-
riências, o 28º Encontro do Conselho Nacional 
das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino 
Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica 
(Confies) integrou apresentações de práticas 
adotadas por diversas fundações brasileiras e de-
bates sobre perspectivas de futuro e oportunida-
des de inovação. O evento, realizado em Vitória, 
entre 24 e 26 de novembro, contou com aproxi-
madamente 200 participantes. 

Três painéis e quatro oficinas operacionais 
estão entre as atividades do encontro, organizado 
pela Fundação Ceciliano Abel de Almeida (FCAA), 
em parceria com as fundações Espírito-santense 
de Tecnologia (Fest) e de Apoio ao Hospital Uni-
versitário Cassiano Antônio de Moraes (Fahucam). 
Também constaram na programação a XXVI As-
sembleia Geral do Confies, a Reunião do Colégio 
de Procuradores e o I Encontro dos Comunicadores 
das Fundações de Apoio. 

Para representar a Fundep, participaram 
o diretor de Desenvolvimento Institucional da 
Fundação, professor João Furtado; os superinten-
dentes de Operações e de Desenvolvimento Insti-
tucional, respectivamente, Antonio Faraci e Admir 
Ribeiro; a gerente de Atendimento a Projetos, 
Eloiza Aguiar; o assessor jurídico Bruno Teatini e a 
gerente de Negócios, Anna Sophia Candiotto. 

Nas palavras do professor João Furtado, a 
participação da Fundep lhe permite compartilhar 
uma expertise desenvolvida ao longo dos seus 35 

anos de trajetória bem-sucedida, com base no 
gerenciamento de um grande volume de projetos 
e recursos e em uma relação sólida com a UFMG. 
“Trata-se de um papel relevante no movimento 
de consolidação das fundações. O reconhecimento 
que recebemos no encontro nos mostra que os ca-
minhos trilhados até agora são importantes e que 
há um percurso a dar continuidade”, analisa.

competência compartilhada

Ministrada por Eloiza Aguiar, a oficina 
“Atendimento Operacional (Gestores, pesquisa-
dores, ouvidoria, gerenciamento de projetos)” 
foi momento para divulgar as competências da 
Fundep em gestão, bem como apresentar ferra-
mentas desenvolvidas e procedimentos utilizados 
pela Fundação. “Percebido como vanguarda, nosso 
modelo de trabalho despertou grande interesse do 
público, que buscou mais informações ao final da 
palestra. Devido à boa repercussão, podem surgir 
oportunidades para captação de novos projetos e 
serviços de consultoria”, avalia a gerente. 

Além do ambiente propício para fortale-
cer o relacionamento com outras fundações, ela 
acredita que o encontro sempre lhe proporciona 
novos aprendizados e permite identificar questões 
comuns entre as fundações que podem ser solu-
cionadas de forma conjunta.

No que diz respeito à difusão do conhe-
cimento jurídico e das normas que regem as fun-

dações de apoio, o assessor jurídico Bruno Teatini, 
eleito coordenador do Colégio de Procuradores do 
Confies na ocasião, reforça a importância de intensi-
ficar a regulamentação específica para o segmento. 
“Para isso, desejo contribuir com o aprimoramento 
dessa esfera de discussão e com o estudo de temas 
comuns ou específicos, melhorando continuamente 
a assistência oferecida às instituições que integram 
o Conselho”, planeja. Com duração de dois anos, sua 
gestão tem início em janeiro de 2011.

destaques

 Em evidência no encontro, o anúncio da 
aprovação da MP 495 pelo Senado Federal foi co-
memorado pelos participantes. A medida regula-
riza e esclarece o relacionamento entre fundações 
de apoio e entidades apoiadas, alcançando mais 
segurança jurídica e estabilidade de atuação.

Segundo o professor João Furtado, a medi-
da traz avanços, contudo “é preciso acompanhar de 
perto a regulação da lei, contribuindo para que não 
seja descaracterizada em sua formatação final”.

Eleita para o biênio 2011-2012 durante a 
Assembleia Geral do Confies, a nova diretoria do 
Conselho toma posse no próximo mês de janeiro. A 
presidência caberá ao diretor-executivo da Funda-
ção de Apoio Institucional da Universidade Federal 
de São Carlos, Paulo Ignácio Fonseca de Almeida. 
Deixa o cargo o professor Márcio Ziviani, diretor-
executivo da Fundep na gestão 2006-2010.

ApRIMORAMENtO cONJuNtO
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pesquisa gerenciada pela fundep propõe metodologia inédita de datação geológica. Resultados re-
velam que a serra do Espinhaço e a chapada Diamantina são bem mais recentes do que se imaginava

NOVOs RuMOs pARA A gEOlOgIA

Quinhentos e cinquenta milhões de anos. 
Se para um ser humano é difícil ter a noção exata 
do que esse período significa, na escala geológica 
o intervalo pode até não ser tão extenso, mas cor-
responde a um recorte de profundas transforma-
ções na composição estrutural da Terra. 

E foi justamente essa a diferença de tempo 
em relação a estudos anteriores que um grupo de 
pesquisadores de várias universidades encontrou 
na idade da base da Serra do Espinhaço e da Cha-
pada Diamantina, após desenvolverem uma nova 
técnica de datação da crosta terrestre. 

Além de inédito, o resultado sinaliza uma 
mudança significativa nos paradigmas geológicos. 
Até agora, acreditava-se que as cadeias monta-
nhosas da Era Proterozoica que se estendem por 
Minas Gerais e Bahia tivessem cerca de 1,75 bilhão 
de anos. A aplicação da metodologia revelou que, 
na verdade, as bacias são mais novas, com aproxi-
madamente 1,2 bilhão de anos.

“Isso muda a perspectiva científica do 
estudo de toda a região de Diamantina e seu en-
torno. É como se começássemos tudo de novo. As 
pesquisas futuras serão todas construídas a partir 
dessa realidade”, acredita Ivo Dussin, professor 

aposentado do Instituto de Geociências da UFMG 
e coordenador do projeto, que também envolve 
pesquisadores da UFRGS, USP e UnB.

futuro promissor

O resultado é um dos desdobramentos do 
projeto de caracterização dos estratos geológicos 
da Serra do Espinhaço e da Chapada Diaman-
tina. A série de estudos, conduzida com gestão 
administrativo-financeira da Fundep, conta com 
financiamento da Petrobras. A ideia da petrolífera 
é verificar a precisão da nova técnica para poder, 
futuramente, aplicá-la na pesquisa e na prospec-
ção de gás e petróleo, em bacias mais recentes. 

A aferição é realizada em rochas e sedimen-
tos, sem a necessidade de que sejam encontrados 
fósseis para a datação, um dos grandes entraves 
das pesquisas da área.   “Nós propomos um procedi-
mento moderno de estratigrafia, para datar um pa-
cote espesso de rochas, usando uma técnica que é a 
mais recente que existe no mundo”, explica Dussin. 

ineditismo

A técnica proposta no projeto consiste na 
utilização de um moderno espectrômetro, o ICP-
MS. Por meio dele, as rochas coletadas são subme-
tidas a uma sonda iônica a laser que permite que 
os sedimentos sejam datados a partir do mineral 
zircão. Usando um cálculo estatístico, o método 
consegue aferir a idade relativa de toda a bacia, 
considerando a unidade mais jovem encontrada. 
Ao todo, foram analisados mais de quatro mil me-
tros de espessura de sedimentos.

Dussin explica que, como base para a análi-
se, foi preciso realizar um extenso mapeamento das 
áreas geológicas. Enquanto os minerais eram cole-
tados e analisados com a devida precisão, os pes-
quisadores prepararam uma série de cartas geoló-
gicas – mapas com informações sobre o que está 

abaixo da superfície – para detalhar, entre outros 
aspectos, as partículas dos sedimentos e decifrar a 
sua possível origem. 

“Nós também adquirimos inúmeras foto-
grafias aéreas e imagens de satélite em alta reso-
lução. Todo esse material está georreferenciado 
em um banco de dados virtual, na plataforma de 
‘Sistema de Informação Geográfica’ (SIG).”

Etapa final

Em fase de conclusão, o projeto terá como 
produto um amplo relatório técnico, além de um 
guia de excursão multimídia pelas regiões estuda-
das. No documento final serão apresentados os da-
dos da pesquisa, incluindo os conteúdos digitais.

“Disponibilizaremos todos os pontos que 
datamos, com a descrição de campo de cada dia, fo-
tografias do local, dados da análise química e geo-
química, além dos resultados da datação radiomé-
trica”, revela Dussin. “Trata-se de uma apresentação 
muito completa. Hoje não existe nada nessa forma.”

Em janeiro, o material será apresentado e 
discutido em uma conferência de campo em Diaman-
tina, com a participação de geocientistas da UFMG, 
Ufop, UnB, USP, UFRGS e profissionais da Petrobras.
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pesquisa da ufMg busca identificar e estudar estruturas conhecidas como kimberlitos, 
responsáveis pelo transporte dos minerais preciosos do interior da terra para sua superfície

Além do valor econômico e da sua im-
portância histórica e cultural ao longo dos últi-
mos séculos, os diamantes também despertam 
o interesse da geologia. Mais especificamente, o 
que vem chamando a atenção de uma equipe de 
pesquisadores da UFMG são as estruturas rochosas 
nas quais eles se encontram, os chamados kimber-
litos. Identificar sua ocorrência e avaliar a possibi-
lidade de existência e exploração do mineral pre-
cioso nessas formações são alguns dos objetivos 
do projeto “Investigação de kimberlitos e aluviões 
com contribuição kimberlítica em Minas Gerais”, 
desenvolvido no Departamento de Geologia do 
Instituto de Geociências da Universidade.

O coordenador do projeto, professor Ge-
raldo Norberto Chaves Sgarbi, explica que o kim-
berlito é uma rocha ígnea ou magmática, que co-
necta a superfície da Terra ao seu interior por meio 
de  um conduto vulcânico, e por onde o magma 
(rocha fundida em regiões profundas do planeta 
que, quando expelida por um vulcão, dá origem à 
lava) flui. Em sua subida, se o magma atingir uma 
rocha com diamante em estado bruto, ele é capaz 
de transportar consigo o mineral. No entanto, 
pondera o professor Sgarbi, existem diversos tipos 
de magma, com composições variadas, diferen-
tes velocidades de subida e graus de destruição. 

Di
vu

lga
çã

o

“O kimberlito vem de profundidades maiores. No 
entanto, se ele não encontra diamantes em seu 
caminho, torna-se um kimberlito estéril.”

O Brasil vive um enigma geológico, visto 
que, mesmo já tendo ocupado o posto de maior 
produtor de diamantes do mundo no século XVIII, 
ainda não apresentou registros de kimberlitos mi-
neralizados, como ocorre em locais como a Rússia, 
África, América do Norte e Austrália. “Todas as nos-
sas ‘pedras’ são encontradas em aluviões e mar-
gens de rios. Tal fato se deve ao intemperismo que, 
em nosso clima tropical e úmido, destrói as rochas. 
Os kimberlitos mineralizados foram destruídos ao 
longo do tempo geológico por esses processos e 
transportados pelos rios, incorporando-se aos de-
pósitos aluvionais”, conta o coordenador.

Nesse sentido, a equipe do professor Sgarbi 
trabalha há quatro anos na identificação dos condu-
tos vulcânicos em Minas Gerais e na verificação da 
potencial existência de diamantes. Para tanto, utiliza 
uma metodologia própria, adequada à identificação 
de materiais alterados, e tem formado profissionais 
gabaritados no assunto, além de oferecer orien-
tações para garimpeiros e trabalhadores da área 
que sofrem com a falta de informações. Segundo 
o pesquisador, a região de Minas Gerais onde essas 
formações geológicas são mais encontradas é o Alto 
Paranaíba, compreendendo cidades como Patos de 
Minas, Coromandel e Patrocínio. “Não é por acaso 
que os maiores diamantes brasileiros encontrados 
são originários dessas regiões”, pondera Sgarbi.

minerais indicadores

O coordenador da pesquisa esclarece que, 
para verificar se uma estrutura corresponde a um 
kimberlito, é preciso confirmar sua assinatura mi-
neralógica, ou seja, a presença dos minerais indi-
cadores: piropo, ilmenita, espinélio e diopsídio. “No 
início dos trabalhos, para identificar os quatro ele-

mentos, precisávamos realizar análises físicas em 
laboratório. Hoje, no entanto, nós mesmos identi-
ficamos visualmente os minerais, localizamos os 
kimberlitos e fazemos a coleta de material para 
testes em laboratórios na UFMG”, ressalta Sgarbi.

Quando é confirmada a existência do 
kimberlito, as amostras de seus minerais são en-
caminhadas para o Laboratório de Microanálise 
da Universidade, onde são examinadas por uma 
microssonda eletrônica. Tais estudos podem apon-
tar a possibilidade de existência de diamantes nas 
estruturas vulcânicas. “Nessa etapa, verificamos 
a assinatura geoquímica dos minerais. Para que 
a formação rochosa seja considerada economi-
camente viável, as pedras encontradas precisam 
apresentar teores específicos de elementos como 
cromo, cálcio e magnésio”, aponta o coordenador. 

Ele completa que essa metodologia, de-
senvolvida pelo grupo, pode fornecer subsídios 
para empresas exploradoras e pequenos empre-
endimentos. “Além do pioneirismo no Estado, em 
termos acadêmicos, a pesquisa constitui impor-
tante base para a geologia e o conhecimento da 
Terra e dos recursos de que dispomos”, finaliza.

parcerias

O trabalho foi realizado por meio de quatro 
projetos subsequentes, financiados pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
(Fapemig). O último projeto teve a sigla APQ-00118-
08. As pesquisas contaram com apoio da Fundep, 
que realizou a gestão administrativo-financeira dos 
recursos. Entre as atividades realizadas pela Fun-
dação estão a compra de materiais de consumo e 
permanente, pagamento de bolsas, passagens e di-
árias, contratação de serviços e prestação de contas.

Amostras de minerais indicadores de diamantes: piropo (vermelho), diopsídio 
(verde), ilmenita (marron metálico fosco) e spinélio (metálico brilhante)

DE ONDE VêM 
os diamantEs?



projeto de reabilitação protética realizado na ufMg 
garante melhoria significativa da qualidade 
de vida dos pacientes atendidos 

Em nomE da saúdE

Quando os sentimentos de perda, ver-
gonha e estranhamento cedem espaço para a 
alegria, a autoconfiança e a reintegração social, 
o trabalho da professora Elizabeth Rodrigues Alfe-
nas, da Faculdade de Odontologia (FO) da UFMG, 
está completo. Coordenadora do projeto de reabi-
litação protética, ela atende pacientes mutilados 
na região da cabeça e do pescoço – com danos 
causados por tumores, acidentes ou problemas de 
má-formação genética.

Por meio de uma tarefa manual meticu-
losa, lábios, nariz, orelha, pálpebras, palato e, até 
mesmo, olhos podem ser reconstituídos. Além de 
benefícios estéticos, os pacientes recuperam sua 
capacidade de fala, mastigação e deglutição que, 
em muitos casos, tornam-se atividades penosas 
após traumas ou doenças graves. “A iniciativa visa 
a proporcionar mais qualidade de vida para as 
pessoas que buscam nosso apoio, em sua maioria, 
de baixa renda. Espera-se que possam retomar o 
convívio social e ganhar uma rotina sem complica-
ções”, explica Elizabeth. 

Aproximadamente 260 pacientes já rece-
beram os cuidados da coordenadora e seus cola-
boradores. O atendimento é aberto para pessoas 
de todas as idades, desde crianças até idosos, e 
das diversas regiões do Brasil. Parte dos custos de 
elaboração das próteses é repassada aos pacien-
tes, pois o trabalho não possui uma fonte fixa de 
recursos financeiros.

parceiros

Segundo Elizabeth, os gastos com uma 
ação dessa natureza são elevados, pois envolvem a 
realização de exames, cirurgias e a compra de ma-
teriais importados, que garantem melhor adapta-
ção ao organismo humano. Concluído em 2009, 
um projeto de pesquisa desenvolvido para a recu-
peração de oito pessoas com grandes mutilações 
demandou investimentos superiores a R$ 60 mil. 

Para tornar esse trabalho realidade, foi fun-
damental o apoio do Centro de Pesquisa Renato Ar-
cher/Campinas, da Santa Casa de Misericórdia de Belo 
Horizonte e médicos da capital mineira, além de es-
tudantes da FO-UFMG e da Faculdade de Estudos Ad-
ministrativos de Minas Gerais (Fead/MG). “Contamos 
também com a importante participação do professor 
Paul Tanner, da Universidade de Utah, que realizou a 
modelagem das próteses e compartilhou técnicas e 
conhecimentos na área”, destaca a coordenadora. 

De acordo com ela, profissionais e pesqui-
sadores com diferentes formações contribuíram 
para o sucesso da empreitada. Trata-se de uma 
equipe interdisciplinar, com experiências nos cam-
pos da física, química, computação, odontologia, 
medicina, psicologia e fonoaudiologia. “A grande 
dedicação de todos, em caráter voluntário, é o que 
assegura a continuidade do projeto.”

Sobre a parceria com a Fundep, responsá-
vel pela gestão administrativo-financeira do pro-

jeto, a professora acredita ser um dos elementos 
que viabiliza a iniciativa.

Metodologia

Após uma série de exames clínicos, são rea-
lizados implantes osseointegrados, cuja composição 
se incorpora ao osso do paciente durante um perío-
do que varia de quatro a seis meses. “São necessários 
cuidados especiais para não haver infecção, o que 
pode levar à perda do implante”, explica a professora. 

Sobre essa base é ancorada a peça protética, 
confeccionada em resina acrílica e silicone a partir de 
um molde de gesso, permitindo a reprodução, o mais 
fiel possível, da estrutura da face. Após a pintura, 
que se assemelha à pigmentação natural da pele, a 
prótese recebe uma última camada de silicone e bi-
carbonato, o que lhe confere textura mais realista. Na 
fase de monitoramento, os pacientes devem retornar 
ao consultório de três em três meses, quando é rea-
lizada a manutenção e, caso seja preciso, a substitui-
ção de algum componente ou até mesmo da prótese. 

“Durante todo o atendimento, os pacientes 
recebem orientações e acompanhamento psicoló-
gico para que não haja problemas de adaptação. Os 
resultados vêm se mostrando muito positivos e tam-
bém são repercutidos junto aos familiares e amigos”, 
afirma a coordenadora. A respeito da grande respon-
sabilidade, ela ressalta que sempre busca não frus-
trar as expectativas de quem é atendido pelo projeto.

gEstãO DE pROJEtOs
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Evento internacional gerenciado pela fundep discute alternativas para auxiliar autoridades brasi-
leiras a desenvolverem plano estratégico para prevenir e superar impactos das enchentes urbanas 

sob o sIgNO DAs águAs

O crescimento urbano desordenado é uma 
das principais causas de inundações. A busca por 
novas áreas de ocupação, a desigualdade social e a 
remoção da vegetação têm como consequências o 
aumento do impacto das chuvas, que muitas vezes 
provocam transtornos, prejuízos materiais e po-
dem deixar vítimas. Com o foco nessa temática, a 
Fundação Hidroex, com apoio da Fundep, realizou 
em novembro o “I Workshop Internacional sobre 
Enchentes Urbanas”.

O evento aconteceu na cidade de Uberaba, 
no Triângulo Mineiro, e reuniu cerca de 300 partici-
pantes, entre pesquisadores brasileiros, da França, 
Japão, Estados Unidos, Portugal e Irã, além de re-
presentantes de diferentes esferas do governo, da 
Agência Nacional das Águas (ANA) e de diversas 
universidades do país. Dentre os temas centrais 
discutidos estiveram as causas, consequências e 
casos de estudos relativos às enchentes em cidades 
de todo o mundo. Além disso, o debate também 
abordou questões relacionadas ao atendimento 
aos flagelados, medidas de prevenção, controle e 
mitigação dos seus efeitos.

Busca por soluções

O Workshop foi promovido pela Fundação 
Hidroex (de caráter internacional e reconhecida 
como centro de categoria II da Unesco), que tem 
como objetivo central planejar e executar progra-
mas relativos à boa gestão dos recursos hídricos. A 
realização do encontro teve como intuito 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 moni-
toramento. 

Segundo o professor do Instituto de Ciên-
cias Biológicas (ICB) da UFMG e coordenador das 
atividades do evento, Ricardo Motta Pinto Coelho, 
a questão das enchentes é prioritária dentre as 
pesquisas avançadas da Hidroex. Ele explica que 
a cidade de Uberaba foi escolhida para sediar o 
Workshop por ser anualmente afetada pelo pro-
blema e já apontar potenciais soluções. 

Entre os diferenciais do evento está a dis-
cussão de alternativas concretas para as inunda-
ções, de formas de planejar a expansão urbana e 
a mudança na orientação das discussões. “Tradi-
cionalmente, no Brasil, o tema das enchentes tem 
como foco a drenagem urbana. Nós ampliamos 
essa visão para outras abordagens, como a ques-
tão da retenção das águas, do seu armazenamento 
nas cabeceiras, da reciclagem nos ambientes do-
mésticos etc. Também colocamos em pauta as for-
mas de fazer previsão das chuvas e a necessidade 
de aprimoramento meteorológico”, enfatiza.

Para o professor Ricardo, a solução para 
o problema das enchentes é fundamentalmente 
interdisciplinar. “Conseguimos reunir no evento 
vários modelos de atuação, ideias e alternativas 
que, no conjunto, podem mudar o cenário. Mas 
depende, também, da questão cultural e de ações 
para evitar, prevenir e administrar as cheias em si, 
melhorar o suporte oferecido às vítimas etc. Nesse 
sentido, foi importante a presença da Defesa Civil 
e de diferentes organismos que podem contribuir 
para o debate”, reforça.

Apoio que fez a diferença

A Fundep foi executora do projeto e res-
pondeu pela gestão administrativo-financeira dos 
recursos e pela contratação de todos os serviços 
envolvidos, desde compra de materiais, pagamen-
to de despesas, contratação de intérpretes, viabi-
lização das passagens e hospedagens de todos os 
palestrantes estrangeiros. A Fundação foi respon-
sável, também, pelo recebimento das inscrições, 
por oferecer soluções logísticas para a realização 
das atividades e pela viabilização das demandas 
do evento.

Para o coordenador do Workshop, a par-
ceria com a Fundep fez a diferença para o sucesso 
do encontro. “Temos tentado priorizar a Fundação 
como gestora de nossos projetos, pois estamos 
muito satisfeitos com os resultados. Tentamos 
buscar apoio de outras fundações para a realização 
do evento, mas nenhuma conseguiu nos atender, 
devido ao grande número de pesquisadores en-
volvidos e ao grande volume de tarefas a serem 
viabilizadas. A Fundep aceitou o desafio de fazer o 
trabalho em tempo recorde e nos atendeu perfei-
tamente”, reconhece o professor.

A analista de projetos da Fundep Flávia 
Persechini chama atenção para os esforços em-
preendidos para tornar possível a execução do 
encontro. “Foi necessária uma mobilização entre 
as áreas internas, como Informática, Extensão e 
Compras, um grande trabalho de orçamentação e 
a adequação de processos internos para atender às 
demandas em tempo hábil. Os resultados são de 
mérito coletivo”, finaliza.
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Conhecimento –, que aconteceu entre os dias 3 e 5 
de novembro, em Gramado, no Rio Grande do Sul. 

O trabalho, apresentado pela gerente de In-
formação da Fundep, Rejane Martins, foi um dos sele-
cionados entre dezenas de inscritos e se destacou em 
meio às iniciativas apresentadas por mostrar o pro-
cesso de implantação da Gestão da Informação e sua 
evolução para Gestão do Conhecimento na Fundação.

Implantação

Segundo Rejane, a escolha do case pelos 
organizadores e o grande interesse que despertou 
entre os participantes dizem respeito aos diferenciais 
do trabalho e sua forma de implantação na Fundep. 
Para a realização das atividades, foram definidas três 
etapas: mapeamento de informações; criação de po-
lítica de governança e desenvolvimento de um Siste-
ma de Gestão da Informação (SGI). 

“Na primeira fase, foram empreendidos 
esforços para identificar e entender quais informa-
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Modelo de gerenciamento da informação implantado na fundep, 
com metodologia e recursos próprios, é destaque em congresso e 
chama atenção de empresas, profissionais e instituições

O registro de informações completas, pa-
dronizadas, de fácil acesso e que possam embasar 
a tomada de decisões nos processos produtivos é 
um desafio para a maioria das empresas. Em meio 
à chamada “era do conhecimento”, desponta como 
carro-chefe para o sucesso das instituições o modelo 
conhecido como Gestão da Informação. Apesar de al-
tamente discutido nos dias atuais, a temática é nova e 
a implantação de uma metodologia adequada às di-
ferentes realidades das organizações é muito comple-
xa. Foi nesse cenário que a Fundep resolveu investir, 
em 2008, na criação de um projeto estratégico para 
a construção de um Plano de Gestão da Informação.

Hoje, com o modelo implantado, uma fer-
ramenta exclusiva para armazenamento e acesso às 
informações e uma área competente voltada para o 
assunto, a Fundação comemora o sucesso de seu em-
preendimento. O projeto “Gestão do Conhecimento 
como Diferencial Competitivo no Gerenciamento de 
Projetos: Case Fundep” foi um dos destaques do KM 
Brasil 2010 – 9º Congresso Brasileiro de Gestão do 

ções a instituição demandava para a realização do 
seu trabalho, onde elas se localizavam e onde as 
pessoas as buscavam”, conta Rejane. “O resultado 
foi um plano de conteúdo para uma ferramenta 
que agregasse todas as informações necessárias 
numa mesma base, acessível a todos, e uma lista 
de pessoas-chave, detentoras de grande conheci-
mento sobre a Fundação”, completa.

A segunda etapa consistiu na criação de 
regras para gerenciamento da ferramenta (como 
publicar uma informação, em que formato, qual o 
fluxo de validação dos dados, política de segurança 
etc.) e na estruturação de uma área específica para 
gerir o processo e o sistema. O terceiro passo foi a 
construção e alimentação do sistema, que é, hoje, 
a maior fonte de referências da instituição quanto 
às normas internas, processos, regras de parceiros, 
legislação etc. – pilares para a gestão de projetos.

resultados

Rejane reforça que, com a criação da ge-
rência e com o modelo e as políticas de trabalho 
definidas, a instituição teve oportunidade de dar 
importante passo. “Além de reunir, organizar, dis-
ponibilizar e atualizar a informação, nós realizamos 
um tratamento e interpretação do material, ou seja, 
traduzimos os dados, avaliamos impactos, correla-
cionamos conteúdos e, dessa forma, buscamos con-
tribuir para a geração de conhecimento”, detalha. 

A gerente ressalta que a apresentação no 
KM Brasil teve como foco a metodologia utilizada 
para implantar o processo na Fundação e os re-
sultados alcançados. “Busquei mostrar como nós 
adaptamos conceitos e modelos da literatura da 
área para a realidade da Fundep, utilizando ape-
nas recursos e competências internas e sem recor-
rer a consultorias”, afirma. “Outro dado importante 
é que o projeto, após pouco mais de um ano de 
implementação, já apresenta resultados concretos 
e que impactam na realidade da instituição e no 
gerenciamento dos projetos”, completa.

Km brasil

O evento, organizado pela Sociedade 
Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC), 
reuniu cerca de 630 profissionais do Brasil e de 
outros países (como Estados Unidos e Argentina) 
reconhecidos nacional e internacionalmente, 
com o objetivo de discutir as dimensões: pesso-
as, processos e tecnologia em gestão do conhe-
cimento, com foco em sustentabilidade. O KM 
Brasil é o maior encontro latino-americano desse 
tema e conta com um acirrado processo de sele-
ção dos trabalhos inscritos.


