
A B R I L / 2 0 1 1  •  N º  6 4  •  A N O  V I I I

DO muNDO pARA O BRAsIL 

E VIcE-VERsA. FuNDEp AmpLIA cONtINuAmENtE ExpERIêNcIA Em 
ImpORtAçãO E ExpORtAçãO DE EquIpAmENtOs E mAtERIAIs 

DE cARátER cIENtíFIcO E tEcNOLógIcO



trar de maneira mais ampla os sistemas e processos 
dos serviços de gestão oferecidos pela Fundep. 

Estiveram presentes integrantes das Ge-
rências de Atendimento a Projetos Externos, de 
Compras, Pessoal e Negócios. “É muito positivo 
poder dirimir as dúvidas e mostrar a segurança 
das informações dos nossos sistemas. Quando o 
parceiro conhece a plataforma, podemos contor-
nar muitos transtornos, como o do retrabalho”, 
acredita o gerente de Pessoal da Fundep, David 
Miranda.

EDItORIAL

A Fundep tem se destacado nos úl-
timos anos como referência nacional em 
importação de bens destinados à pesquisa 
científica e tecnológica. A Fundação figu-
ra entre as maiores importadoras do Brasil 
nessa área em volume de operações e em 
recursos envolvidos e oferece aos parceiros 
uma experiência consolidada na compra de 
itens no exterior. 

Tal competência ganha espaço nesta 
edição do Jornal da Fundep, na qual apre-
sentamos algumas iniciativas que contaram 
com apoio da Gerência de Importação da 
Fundação, assim como os diferenciais ofere-
cidos pela instituição em termos de rapidez, 
eficiência e qualidade no atendimento.

E como o assunto é o intercâmbio de 
produtos, a publicação deste mês traz tam-
bém o projeto da Central Exportaminas, do 
Governo do Estado de Minas Gerais. Criada 
em 2004 para desenvolver o comércio exte-
rior mineiro, o mecanismo oferece apoio ao 
pequeno e médio empresário que quer ex-
pandir seu negócio para o mercado externo. 
O suporte vai desde as primeiras orienta-
ções, passando pela identificação de possí-
veis mercados e adequação da produção, até 
a capacitação dos profissionais. 

Outra iniciativa inovadora divulgada 
no Jornal deste mês é o Observatório da Web, 
projeto vinculado ao Instituto Nacional de Ci-
ência e Tecnologia na Web (InWeb) e que bus-
ca capturar as dinâmicas das relações sociais 
e das interações que ocorrem na internet, em 
tempo real, por meio da síntese e disponibili-
zação de um grande volume de dados sobre 
um assunto predeterminado. No endereço 
http://observatorio.inweb.org.br podem ser 
acessados, até o momento, os Observatórios 
da Copa do Mundo de Futebol 2010, das Elei-
ções 2010 e da Dengue.

A atuação da Fundep se estende, 
também, ao fortalecimento da atenção pri-
mária nos centros de saúde de Minas. Nesse 
sentido, participa da gestão do projeto Tele 
Minas Saúde, que disponibiliza infraestru-
tura tecnológica por meio de um sistema de 
teleconsultoria a médicos e profissionais de 
saúde do interior, que são interligados em 
uma rede online.

Para fechar esta edição, apresenta-
mos um balanço do primeiro ano de atuação 
do Espaço TIM UFMG do Conhecimento. Com 
mais de 60 mil visitantes, o local de expo-
sição, interação e formação se consolidou 
como instrumento de aproximação entre a 
ciência e a sociedade.

Boa leitura!

Com objetivo de fortalecer a excelência dos serviços e a qualidade de atendimento, aproximada-
mente 45 profissionais da Gerência de Atendimento a Projetos (GAP) participaram, em março, de capa-
citação sobre as atribuições da função de analista de projetos. As turmas foram configuradas de forma a 
não prejudicar as atividades diárias do setor e de acordo com o tempo de cada profissional no atual cargo. 

Por meio da iniciativa, os participantes alinharam saberes sobre a Fundep e seus parceiros, o pa-
pel e as responsabilidades de um analista. Também foram abordadas normas e ferramentas utilizadas no 
dia a dia, como Espaço do Coordenador (EC), Gerenciador de Projetos e Sistema de Gestão da Informação 
(SGI). O treinamento incluiu, ainda, o estudo das regras e exigências estabelecidas pelas instituições 
financiadoras parceiras da Fundação.

Fundep investe em qualificação da equipe

uFmg é recordista em depósito de patentes

No dia 24 de fevereiro, um grupo de fun-
cionários da Fundep foi a São José dos Campos, em 
São Paulo, para participar de uma reunião com os 
diretores do Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA) e do Instituto de Estudos Avançados (IEAv) – 
instituições que têm a Fundep como fundação de 
apoio.

Reunidos na sede do IEAv, os colabora-
dores apresentaram o “Espaço do Coordenador” e 
aproveitaram para esclarecer dúvidas comuns aos 
coordenadores de projetos dos institutos, como os 
procedimentos de compras, pessoal e da própria 
gestão de projetos. 

O encontro foi o primeiro a reunir entida-
des apoiadas com setores da Fundação. Uma ótima 
oportunidade de aproximar-se dos parceiros e mos-

Fundep visita ItA e IEAv

A Universidade fechou o ano de 2010 com 60 pedidos de patentes junto ao Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual (INPI) e ultrapassou a Unicamp, de Campinas, que no mesmo período apresentou 
51 registros. A instituição de São Paulo ainda possui o maior número total de patentes (653, contra as 327 
da UFMG), mas os investimentos em parcerias, no aceleramento da pesquisa e na orientação de estudos 
tecnológicos para o mercado colocam a universidade mineira em destaque.

Segundo o reitor da UFMG, Clélio Campolina, o depósito de patentes da Universidade vem em uma 
sequência de crescimento desde 2006, e a aproximação com o mercado é um fator importante nesse pro-
cesso. "Já somos os maiores no âmbito das universidades federais e ficamos em 2009 com o maior número 
de patentes registradas por universidades brasileiras no exterior.” O caminho entre a universidade e o meio 
empresarial se tornará mais curto ainda este ano, quando a UFMG deve inaugurar seu Parque Tecnológico, o 
BH-Tec. O espaço vai reunir 15 empresas, que devem desenvolver projetos de tecnologia, com possibilidade 
de interação com a universidade. 

A Fundep faz parte desse ciclo de transformação do conhecimento em desenvolvimento e apoia a 
UFMG em seus projetos de ensino, pesquisa e extensão.
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gEstãO DE pROJEtOs

O que as pessoas estão falando no mundo, 
neste momento, sobre determinado assunto? Por 
meio de que canais? Como estão buscando infor-
mações e como interagem com a rede mundial para 
disponibilizar e trocar dados? Como coletar, analisar e 
apresentar essas manifestações, de forma qualificada, 
em tempo real? Essas são algumas das perguntas que 
impulsionam o Observatório da Web, desenvolvido no 
Departamento de Ciência da Computação (DCC) da 
UFMG como parte das atividades do Instituto Nacio-
nal de Ciência e Tecnologia para a Web (InWeb).

O coordenador dos trabalhos, professor 
Wagner Meira, explica que o Observatório busca 
capturar as dinâmicas das relações sociais e das in-
terações que ocorrem na web, em tempo real, por 
meio da síntese e disponibilização de um grande 
volume de dados sobre um assunto predetermi-
nado. Para tanto, foram desenvolvidas técnicas, 
ferramentas e artefatos capazes de captar infor-
mações das mais diversas fontes virtuais (sites, 
portais, veículos de mídia etc.) e em meios (como 
Facebook, Twitter, outras redes sociais, Youtube e 
blogs) que vão além daqueles cobertos pelas má-
quinas de busca convencionais. 

As informações coletadas são analisadas 
e publicadas, de forma consolidada, com diferen-
ciadas formas de visualização e busca, por meio 
do espaço http://observatorio.inweb.org.br. Até o 
momento, já foram disponibilizados para acesso 
os Observatórios da Copa do Mundo de Futebol 
2010, das Eleições 2010 e da Dengue. A próxima 
iniciativa deve abordar o Campeonato Brasileiro 
de Futebol.  Cada um deles traz os mais diversos 
tipos de registros sobre os assuntos abordados 
(imagens, vídeos, comentários, textos etc.), no 
exato momento do acesso, e com uma integração 
inédita de mídias.

construindo o Observatório

O processo tem início com uma definição 
temática que leva em consideração assuntos em 
voga nas discussões sociais e que sejam respon-
sáveis pela geração de um volume expressivo de 
conteúdos. Em seguida, é realizado um trabalho 
manual de construção de uma hierarquia de con-
ceitos, que consiste, basicamente, em entender as 
concepções e termos-chave do tema selecionado e 
como eles se relacionam. 

Após conhecer melhor o assunto escolhido, 
são realizados alguns passos. “A primeira etapa é 
captar as informações. Para isso, temos um conjunto 
de coletores que lidam com a diversidade de fontes 

INtERAçõEs NA REDE
projeto busca desenvolver tecnologias e ferramentas que capturem a dinâmica da web e permitam 
coletar, analisar e apresentar grandes volumes de dados em tempo real

existentes”, conta Meira. Na segunda fase, são utili-
zados mecanismos conhecidos como extratores. “Eles 
tentam responder duas perguntas: a informação co-
letada é pertinente? Quem são as entidades de inte-
resse que aparecem naquela informação?”, aponta. 

No final do procedimento de extração, o re-
sultado é um conjunto de dados focado e bem or-
ganizado no contexto do trabalho. Começa, então, 
a aplicação de variadas técnicas de análise. “Po-
demos citar, por exemplo, a análise de sentimen-
tos, por meio da qual buscamos entender o que a 
pessoa está expressando com a mensagem. Outro 
modelo busca compreender como a informação se 
propaga na rede, e um terceiro grupo de estudos 
tenta fazer o que se chama de segmentação, ou 
seja, uma divisão dos usuários e mensagens de 
acordo com o seu teor, assunto ou característica 
que os diferencie”, detalha o coordenador.

O professor Meira pondera que uma ver-
tente de trabalho que tem se destacado diz res-
peito à questão da previsão. “A partir do tráfego na 
internet, e da identificação de onde se fala mais, 
por exemplo, em dengue, podemos fazer uma 
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previsão espaço-temporal de onde existe uma boa 
probabilidade de um surto da doença.”

Nova web, novas demandas

“Cada vez mais, percebemos que a internet 
deixa de ser uma coisa estática e se torna mais di-
nâmica e interativa. Só que entre esses dois mun-
dos, do ponto de vista técnico e de computação, há 
uma lacuna. É aí que se insere nosso trabalho”, con-
ta Meira. Ele ressalta que as ferramentas de busca 
atuais tiram uma espécie de foto dos locais onde a 
informação desejada se encontra. “Mas, com o com-
portamento dinâmico da web e do sistema social, a 
gente quer ver o filme inteiro”, completa.

Os trabalhos contam com apoio de vários 
financiadores, como a Fundação Certi, a Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (Finep), o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais (Fapemig). A Fundep é res-
ponsável pela gestão administrativo-financeira dos 
recursos e atua, também, como gestora do InWeb.

Observando a web: professor Wagner Meira busca capturar as dinâmicas das relações sociais e das interações na internet
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EspEcIAL

compras internacionais impulsionam o desenvolvimento da 
ciência e favorecem a criação de novos conhecimentos

quANDO A FRONtEIRA                       NãO é O LImItE

Não importa a origem – América, Europa, 
Ásia, África ou Oceania – nem o destino – Belo Hori-
zonte, Rio de Janeiro, São José dos Campos, Santo An-
dré –, a Fundep é uma das principais instituições bra-
sileiras aptas a realizar importação de bens de cunho 
científico e tecnológico para entidades de pesquisa 
e órgãos públicos. Com experiência em compras in-
ternacionais, a Fundação responde pela aquisição de 
itens de natureza variada: de softwares, medicamen-
tos para tratamento da Aids, centrífugas e livros até 
células e animais vivos para uso em laboratório.

Em 2010, as importações realizadas pela 
Fundep somaram investimentos superiores a 
R$ 23 milhões – aumento de 54% em relação a 
2009. Para oferecer um serviço ágil e de quali-
dade, a Fundação é credenciada junto ao CNPq, 
no âmbito da Lei Federal nº 8.010/90, que regu-
lamenta sua atuação nesse segmento, e possui 
uma equipe de profissionais qualificados.

Implantado no ano passado, o Sistema In-
formatizado de Importação assegura mais trans-
parência aos procedimentos de compra no mer-
cado externo, proporcionando mais segurança ao 

coordenador de projeto e à Fundep. A ferramenta 
permite que as informações sobre os processos de 
importação sejam acompanhadas em tempo real.

passo a passo

Tudo começa com o pedido do coordenador. 
Em seguida, a solicitação é adequada às normas 
estabelecidas pelo financiador, à legislação e é en-
caminhada ao responsável por produzir o material. 

Posteriormente é solicitada ao exportador 
a proforma, que reúne a descrição dos itens, espe-
cificações técnicas, aplicações e peso líquido e bru-
to, além da NCM – Nomenclatura Comum do Mer-
cosul –, código que segue o método internacional 
de classificação de mercadorias. O documento 
conta, ainda, com os dados bancários completos 
do exportador, o valor do material e a modalidade 
de pagamento (antecipado, carta de crédito). 

Essas informações são utilizadas para pedir 
a licença de importação, que deve ser concedida 
pelo CNPq. Também é preciso atender às exigên-
cias de outros órgãos anuentes, que variam con-

forme o caráter do produto, por exemplo, o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) e a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

“É necessário que as organizações estran-
geiras nos forneçam a documentação conforme é 
especificado pelas normas brasileiras, o que, em 
alguns casos, demanda grandes diálogos e ajustes 
nos padrões de trabalho devido às diferenças cultu-
rais e de regulamentação em outros países”, explica 
a analista de importação da Fundep Andrea Gomes.

Logística refinada

Com a licença em mãos, a encomenda 
pode ser expedida para o Brasil. Nessa fase entra 
em cena o agente de carga, que auxilia na coleta 
do material na origem e providencia o envio. “Ele 
nos dá segurança porque é responsável por nosso 
carregamento até o embarque, garantindo que es-
teja armazenado de forma correta”, afirma Andrea. 

Quando ela chega ao solo, todos os dados ca-
dastrados no Sistema Integrado de Comércio Exterior 
(Siscomex) são conferidos para que ocorra o desem-
baraço aduaneiro, com o qual é autorizada a entrega 
da mercadoria ao importador. Atualmente, a Fundep 
realiza o desembaraço dos artigos, em média, com 
nove dias. “Trabalhamos com os despachantes para 
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quANDO A FRONtEIRA                       NãO é O LImItE

que esse prazo seja reduzido para cinco dias, esta-
belecendo metas e procedimentos, como a análise 
antecipada da documentação para evitar erros e in-
conformidades que possam atrasar o processo.” 

Por exemplo, a importação de material 
biológico, que necessita de resfriamento a -80°C, 
e cargas vivas demandam cuidados especiais e, 
principalmente, a rápida liberação. Devido à pro-
ximidade e ao bom relacionamento com a Receita 
Federal no Aeroporto Internacional Tancredo Ne-
ves, as compras da Fundep são, preferencialmente, 
destinadas ao local, favorecendo o desembaraço. 

Na sequência, a Fundação providencia a 
entrega do material no espaço definido pelo coor-
denador, seja em Belo Horizonte ou fora de Minas 
Gerais. Nesse estágio, o transporte é feito princi-
palmente por via terrestre e, em algumas situa-
ções, exige uma logística diferenciada.

carga pesada

É o caso do Sistema de Tomografia por Emis-
são de Pósitrons, adquirido pelo Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia de Medicina Molecular 
(INCT-MM) por meio da Fundep e entregue em de-
zembro de 2010. Por se tratar de um aparelho sen-
sível, o envio para o Brasil ocorreu de avião, em um 
único embarque. Destinado à pesquisa em imagem 
molecular, o equipamento pesa aproximadamente 
12 toneladas e precisou ser dividido em diferentes 
caminhões para ser transportado até a Faculdade de 
Medicina da UFMG – localizada na área hospitalar.

“Como a circulação de veículos de grande 
porte é restrita nessa região, a empresa que execu-
tou o deslocamento do material necessitou de au-
torização especial da BHTrans (Empresa de Trans-
portes e Trânsito de Belo Horizonte). A concessão 
foi obtida na mesma data da solicitação, garan-
tindo a agilidade da entrega”, lembra Andrea. 
Segundo ela, outro fator importante foi o rápido 
desembaraço, realizado em cinco dias, evitando o 
pagamento excessivo de taxa de armazenagem.

Iniciada em 15 de fevereiro, a instalação 
do equipamento deve ser concluída até o final 
de março. “Foi um trabalho de importação ex-
cepcional, conduzido com agilidade pela Fundep. 
Nesse sentido, a parceria com a Fundação é um 
instrumento essencial para o desenvolvimento 
de pesquisas científicas e tecnológicas”, avalia o 

coordenador do INCT-MM, professor Marco Aurélio 
Romano-Silva, do Departamento de Saúde Mental 
da Universidade.

A carga incluía, ainda, outra Unidade de To-
mografia por Emissão de Pósitrons, dedicada a pes-
quisas com animais, cuja instalação teve início em 
21 de março, no Laboratório de Radiobiologia do 
Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear 
(CDTN), no campus Pampulha. Os equipamentos 
serão utilizados na execução de técnicas de PET/
CT (do inglês Positron Emission Tomography/RX 
Computed Tomography), modalidade diagnóstica 
não invasiva, que usa radiofármacos – substâncias 
específicas marcadas com pequenas quantidades 
de material radioativo – para medir a atividade 
metabólica das células corporais.

Experiência diferenciada

Além das compras internacionais, inscri-
ções em congressos e eventos no exterior, paga-
mento de associação a entidades estrangeiras e 
publicação de artigos também são competên-
cias dos funcionários da Gerência de Importação 
(Geimp) da Fundep. Destaca-se ainda a exporta-
ção de insumos para pesquisa.

Isso geralmente acontece quando um pro-
duto, seja importado ou não, necessita de reparo 
ou assistência técnica oferecidos somente fora do 
Brasil. Um exemplo recente é o envio para os Es-
tados Unidos de uma série de manequins norte-
americanos, os simuladores antropofórmicos "The 
Alderson Radiation Therapy Phantom", para rece-
berem mamas.

prova de qualidade

Importados pela Fundep desde 2008, a 
exportação dos manequins foi empreendida com 
êxito entre junho e julho do ano passado. Os protó-
tipos foram embarcados em regime de exportação 
temporária para reduzir os encargos alfandegários 
da Receita Federal.

Segundo a analista da Fundep Andrea Go-
mes, além de arcar com custos em dobro, o mais 
complicado foi emitir a documentação necessária, 
fornecendo orientações simultâneas para o fabrican-
te e a coordenadora do projeto, a professora Maria do 
Socorro Nogueira. Os exemplares, já com as mamas 
instaladas, foram entregues em dezembro ao CDTN.

“A Fundep é importante porque gerencia 
todas as questões administrativas e de compras. 
Contribuímos com as especificações técnicas para 
as propostas de aquisição”, avalia a coordenadora. 

A chegada dos simuladores antropomórfi-
cos marca a segunda fase do projeto de avaliação da 
qualidade e requisitos de proteção radiológica em 
mamografia, abrangendo a análise de exames digi-
tais. A pesquisa prevê um levantamento dos servi-
ços mamográficos oferecidos em toda Minas Gerais. 

O processo é feito por meio de dosímetros 
– dispositivos que medem a dose de radiação em 
uma tomada radiográfica. Eles são colocados nas 
mamas dos manequins de forma a fornecer dados 
e imagens que simulem um procedimento clínico, 
apresentando resultados correspondentes à dose 
que uma mulher receberia ao fazer uma mamo-
grafia ou outros procedimentos de radiologia, 
cateterismo cardíaco, ou em tomografia do tórax.
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projeto do governo do Estado de minas gerais, central Exportaminas oferece apoio técnico a 
empresários de pequeno e médio porte, contribuindo para inserção dos produtos mineiros no 
mercado internacional

INtELIgêNcIA pARA ExpORtAR
gEstãO DE pROJEtOs

ficação de possíveis mercados e adequação da pro-
dução. A central também capacita profissionais, 
levando-os a feiras internacionais e workshops. 

Apenas em 2010, mais de duas mil em-
presas mineiras foram atendidas pelos projetos da 
Central Exportaminas. “Não precisamos mostrar à 
Vale ou Usiminas como exportar. Apelamos para o 
interesse de empresas de pequeno e médio porte, 
as maiores geradoras de empregos nas grandes 
economias do mundo”, explica o superintendente 
de Planejamento e Integração da Sede, Accacio 
dos Santos Júnior.

central Exportaminas

Localizada na Avenida Afonso Pena, 2.910, 
a Central Exportaminas atende pessoas físicas, 
empresas e cooperativas. Também estrutura pro-
jetos e atua como unidade de inteligência comer-
cial do Estado. Ao todo, são cerca de 1.700 expor-
tadores mineiros cadastrados, mais de 700 deles 
atendidos no ano passado. 

Para o diretor da Central Exportaminas, Jor-
ge Leonardo Duarte de Oliveira, o papel da unidade 
é estratégico e não termina no simples apoio a pro-
dutores. “Uma das dificuldades para desenvolver 
o comércio exterior é que há muitas instituições 
participando, cada uma no seu pedaço”, constata. 
“Procuramos, também, articular a ação dessas en-
tidades. Por exemplo: para aumentar a exportação 
é preciso que a Infraero melhore os aeroportos e 
que a Receita Federal trabalhe com agilidade.” 

A competência se reflete nos números, que 
ajudam a mensurar a importância da iniciativa para 
a economia do Estado e também do país. Em 2010, o 

Brasil registrou crescimento de 7,5% em seu produto 
interno bruto.  No mesmo período, as exportações mi-
neiras acumularam US$ 31, 22 bilhões. Só no último 
mês de fevereiro, elas chegaram a US$ 2,68 bilhões.

Núcleo que fortalece a agricultura 

Mais do que uma unidade da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico, a Central 
Exportaminas converge um conjunto de entidades 
de cooperação comercial. No projeto, também es-
tão envolvidos o Instituto de Desenvolvimento In-
tegrado de Minas Gerais (Indi), a Bolsa de Mercado-
rias e Futuros (BM&F), as federações de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Faemg) e das Indústrias 
(Fiemg) de Minas Gerais e o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MG).

Atualmente, a aposta é na diversificação 
de produtos da indústria de alimentos, buscando 
incorporar os de maior valor agregado. “Queremos 
aumentar o número de empresas exportadoras, 
diversificando produtos de maior valor agregado 
como mel, flores, banana e manga. Nossas expor-
tações ainda estão concentradas em commodities 
minerais, operadas por grandes empresas”, revela 
Accácio dos Santos Júnior.

parceria

A Fundep é parceira da Central Exportaminas 
desde 2006. Desde então, realiza toda a gestão admi-
nistrativo-financeira do projeto, o que confere agilida-
de a processos de compra de passagens aéreas, paga-
mento de bolsas, envio de amostras de produtos e até 
mesmo na administração das instalações da unidade.
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O mineiro Nelson Abuid era o típico ambu-
lante das praias do sul da costa baiana. Durante a 
alta temporada, subia o Arraial d'Ajuda oferecendo 
seus colares e brincos artesanais a turistas, fatu-
rando apenas o suficiente para sobreviver. 

 Hoje um microempresário, ele abriu uma 
fábrica com a família na Vila Clóvis, Zona Norte de 
Belo Horizonte, onde produz uma linha diversifi-
cada de biojoias, que tem como destino a Itália e o 
Canadá. Orgulhoso, o artesão conta que sua renda 
mensal aumentou em, pelo menos, 150%. 

A mudança na vida de Nelson, e de mui-
tos outros produtores e empresários sem muita 
experiência, só foi possível graças ao trabalho da 
Central Exportaminas.

Vinculada à Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico (Sede) de Minas Gerais, a Cen-
tral de Atendimento ao Exportador Mineiro foi criada 
em 2004 para desenvolver o comércio exterior minei-
ro. Hoje, como unidade do governo estadual, oferece 
apoio pleno ao pequeno e médio empresário que 
quer expandir seu negócio para o mercado externo. 

 O apoio “pleno” não é força de expressão. 
Vai desde as primeiras orientações, quando o em-
preendedor tem apenas um produto na mão e a 
ideia de exportar na cabeça, passando pela identi-
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Com 19 milhões de habitantes e extensão 
territorial semelhante à da França, Minas Gerais 
é praticamente um país. Nenhum outro estado 
brasileiro possui tantos municípios. São 853, 497 
deles com menos de dez mil moradores. E é jus-
tamente nessas pequenas localidades, em grande 
parte localizadas em regiões carentes como o Vale 
do Jequitinhonha e o Norte de Minas, que um pro-
grama do governo estadual vem prestando um 
valoroso serviço em benefício da medicina e da 
saúde pública mineira.

Gerenciado pela Fundep, o Tele Minas Saú-
de iniciou suas atividades em 2006 para fortalecer 
a atenção primária nos centros de saúde do Brasil, 
a verdadeira porta de entrada do sistema no país. 
O projeto disponibiliza infraestrutura tecnológica 
por meio de um sistema de teleconsultoria a mé-
dicos e profissionais de saúde do interior, que são 
interligados em uma rede online. 

Criado com financiamento da Fapemig e, 
posteriormente, com o apoio da Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais (SESMG), o projeto, que 
foi concebido para analisar eletrocardiogramas, vem 
se expandindo ano a ano. Hoje, permite que profis-
sionais de 608 cidades mineiras entrem em contato 
entre si e com o Hospital das Clínicas (HC) da UFMG.

A plataforma, uma espécie de sistema de 
“segunda opinião”, possui ainda um espaço virtual 
de compartilhamento de arquivos e fotografias. 
Todos esses recursos auxiliam os profissionais a 
solucionar casos clínicos, realizar diagnósticos ou 
discutir o acompanhamento dos casos.

A coordenadora do Centro de Telessaúde, 
doutora Maria Beatriz Alkmim, explica que todos os 
municípios do Estado devem ser contemplados com 
infraestrutura tecnológica em seus centros de saú-
de até o fim do ano. Apenas para se ter uma ideia 
do crescimento da expansão, entre 2009 e 2010, o 
Tele Minas Saúde chegou a 328 novas localidades. 
"Priorizamos regiões mais distantes e carentes, ci-
dades com menos de 10 mil habitantes. São luga-
res com pouquíssimos médicos e muitas vezes sem 
infraestrutura. Num segundo momento, fomos ex-
pandindo gradativamente aos outros municípios.”

Ainda segundo a coordenadora do Hospital 
das Clínicas, que reponde pelo projeto de expansão 
no Estado, a grande vantagem da descentralização 
é a mobilidade. O médico, por exemplo, pode ofe-
recer e receber teleconsultoria no hospital ou no 

tele minas saúde investe em expansão e chega a 608 municípios 
mineiros. meta é disponibilizar o serviço de atenção primária 
para todo o Estado até o fim de 2011

mINAs cONEctADA 
pELA sAúDE

conforto de sua casa."O sistema é utilizado todos 
os dias. 40% dos usuários usam em suas residên-
cias, num ambiente mais tranquilo, o que é real-
mente importante para certas análises", avalia.

Rede mineira

O trabalho colaborativo realizado a distân-
cia é a base da rede mineira de teleassistência, que 
conta com a participação das universidades fede-
rais de Minas Gerais (UFMG), Uberlândia (UFU), 
Triângulo Mineiro (UFTM), Juiz de Fora (UFJF) e da 
Estadual de Montes Claros (Unimontes), sob coor-
denação do Centro de Telessaúde do HC.

A rede congrega profissionais de saúde 
da maioria das especialidades médicas. Cada um 
trabalhando em sua cidade, em determinado re-
gime de plantão. Os esforços evitam que 80% dos 
pacientes do interior que usaram o serviço sejam 
encaminhados a outros centros ou hospitais, o que 
gera economia para os municípios.

"Esse é o nosso grande objetivo, aumentar 
a resolubilidade da atenção primária. Solucionar o 
problema para que o paciente não tenha que es-
perar três meses para ter uma consulta em outra 
cidade, por exemplo", revela. 

Para que isso seja possível, a parceria com 
a Fundep é decisiva. Essa é a avaliação da doutora 
Maria Beatriz. "A gestão da Fundação é fundamen-
tal para a operacionalização do projeto. É um serviço 
de muita qualidade. Com esse apoio, podemos nos 
ocupar apenas da área técnica, que é o nosso papel."

Interior

A médica Márcia Mourão sabe bem o que 
é trabalhar em uma realidade que pouco lembra 
a dos grandes centros urbanos. Ela é responsável 
por um dos únicos centros de saúde da pequena 
Passabém, município com pouco mais de 2 mil ha-
bitantes, a 160 km da capital.

"Como nosso quadro de funcionários é re-
duzido, há dois anos o serviço tem nos ajudado mui-
to. Muitas vezes não temos com quem trocar ideias. 
Então, vou anotando durante o dia para estudá-las 
e, à noite, consultar outros médicos, com mais expe-
riência", explica a especialista em Saúde da Família, 
que atende em média 30 pacientes por dia e se di-
vide entre o centro de saúde e o Hospital São José.

gEstãO DE pROJEtOs
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projeto da uFmg e da tIm, que integra o circuito cultural praça da Liberdade, recebeu mais de 60 
mil visitantes nesse período 

EspAçO DO cONhEcImENtO 
cOmpLEtA um ANO

gEstãO DE pROJEtOs

Assim, a cúpula pode ser usada tanto para as 
tradicionais projeções astronômicas quanto como 
suporte para a projeção de filmes fulldome. Esse 
formato possibilita a exibição digital em ambien-
te de imersão a 360 graus. Com essa tecnologia, 
estão em cartaz no planetário atualmente filmes 
sobre astronomia, mas a intenção é ampliar para 
outras áreas do conhecimento. 

Projeção também está na fachada do pré-
dio, que abriga um espaço para exibição de vídeos 
e mensagens para a comunidade. Durante a Copa 
do Mundo de 2010, na tela da fachada foram 
transmitidas mensagens sobre o evento graças à 
tecnologia desenvolvida no Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia para a Web. (Conheça mais 
sobre essa iniciativa na página 2). O Dia Rosa – 
data de prevenção ao câncer de mama – e o fim 
de ano foram outros períodos que contaram com 
a tecnologia da fachada do Espaço para repassar 
informações à população.

O futuro 

As possibilidades de aproximar as pes-
soas de eventos que movimentam a sociedade 
não se esgotam e, por isso, o Espaço TIM UFMG 
do Conhecimento prepara muitas ações. A par-
ceria com o INCT Web continua e agora o foco 
é potencializar a divulgação científica. “Vamos 
trazer para a fachada digital esse tema, de uma 
maneira graficamente interessante, para que as 
pessoas que passam pela Praça possam acom-
panhar as discussões científicas que acontecem 
nas redes sociais”, detalha professora Patrícia. 
Ela completa que parcerias com outros INCTs da 
UFMG e com diversos grupos de pesquisa da Uni-
versidade estão sendo consolidadas.

Para o mês de maio, está prevista a inau-
guração do Observatório Astronômico, que será 
equipado com um moderno telescópio. O seu teto 
retrátil, apesar do peso de seis toneladas, se abrirá 
para a observação celeste.

parceria inovadora

“Temos muitos projetos pela frente, e o 
primeiro ano foi de aprendizagem. O Espaço foi 
construído por meio de parcerias entre instituições 
com finalidades distintas, mas que tinham objetivos 
comuns: difundir o conhecimento e formar pessoas. 
Por isso, foi um período que envolveu grande dose de 
ousadia, para oferecer serviços de qualidade”, avalia 
a curadora e diretora científico-cultural do Espaço.

A Fundep contribuiu para a viabilização do 
museu, participando de todo o processo de planeja-
mento e construção e gestão das atividades. Atual-
mente, uma das atividades da Fundação é a aquisi-
ção de bens e serviços para o Espaço. O analista de 
Compras da Fundep Rodrigo Nogueira conta que pra-
ticamente todos os materiais necessários para o fun-
cionamento do museu são adquiridos pela Fundação. 
“É um trabalho gratificante, pois vemos como a nossa 
atuação contribuiu para a popularização da ciência.” 
Dentre os equipamentos comprados, ele destaca a 
mesa digitalizadora – que possibilita a montagem 
de ecossistemas –, o painel eletrônico e televisões 
especiais, que têm características muito específicas.

“A Fundep sempre esteve presente, porque 
ela é esse meio facilitador que permite o funciona-
mento financeiro e administrativo. Sem o seu su-
porte, não teríamos esse projeto. Ressalto também 
a parceria com a Fapemig, além das parcerias com 
a Secretaria de Estado da Cultural e com a TIM”, 
conclui Profa. Patrícia.
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A Praça da Liberdade, localizada na re-
gião Sul de Belo Horizonte, ficou ainda mais en-
cantadora com a instalação do Espaço TIM UFMG 
do Conhecimento. Desde 21 de março de 2010, a 
população belo-horizontina conta com um local 
que provoca curiosidade, encantamento e reflexão 
acerca de temas instigantes do conhecimento.   

“O Espaço permite integrar de forma orgâ-
nica e interdisciplinar os três pilares fundamentais 
da atividade universitária: o ensino, a pesquisa e a 
extensão. Não há como traduzir o saber acadêmi-
co para a população em uma linguagem acessível 
que seja ao mesmo tempo cientificamente rigoro-
sa e esteticamente arrojada sem a multidisciplina-
ridade”, enfatiza a professora do Departamento de 
Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Hu-
manas da UFMG Patrícia Kauark, que é curadora e 
diretora científico-cultural do Espaço.

Durante o primeiro ano, mais de 60 mil vi-
sitantes – especialmente alunos de escolas públi-
cas – participaram de uma verdadeira experiência 
estética com conhecimento em um único espaço. 
A exposição Demasiado Humano é dedicada ao 
tema do conhecimento e procura entrelaçar di-
versas áreas numa perspectiva interdisciplinar e 
também intercultural. Distribuída em três anda-
res, a mostra é dividida entre os espaços Origens, 
Vertentes e Águas. 

ciência de perto

Por ser um espaço de formação, as instala-
ções aproximam a ciência da sociedade. Para isso, 
são utilizadas galerias de exposições interativas e 
palestras. Oficinas de pintura corporal, cartum, ce-
râmica e de divulgação científica também fizeram 
parte da agenda em 2010 – sempre ministradas 
pela comunidade acadêmica da UFMG.

Outra atração é o planetário, que permite a 
exibição de imagens por meio de fibra 

ótica e projeção digital, tornando-
se assim um espaço multimídia. 
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conheça, participe 
de uma nova experiência

O Espaço TIM UFMG do Conhecimento fica na 
Praça da Liberdade e é aberto à visitação de 
terça a sexta-feira, das 11h às 16h. Nos sába-
dos, domingos e feriados, o horário é das 12h 
às 17h. O agendamento de visitas pode ser fei-
to pelo telefone (31) 3409-8350.                                             


