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o completarmos dois anos de 
gestão convém olhar o caminho 
que percorremos até aqui, alguns 

dos estímulos que nos levaram adotá-lo e as 
perspectivas quanto ao resultado que este percurso 
propiciará. Neste contexto é importante ressaltar a 
recente assinatura do Acordo de Resultados.
Este é um momento de destaque na história da 
UEMG, onde ela se programa, se articula com a 
arquitetura de gestão proposta pelo Governo de 
Minas; conta com a demanda e o compromisso 
vindos das equipes de trabalho da UEMG bem 
como com a SECTES, com a interveniência da 
SEPLAG e com o Governo de Minas.
Ao apresentar o Programa Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado – PMDI, o Governador 
Aécio Neves assim se manifestou.
“... a presente gestão será marcada pela incansável 
busca de justiça social em nosso Estado, pela 
perseguição à máxima eficácia da máquina pública, 
pela consolidação da qualidade fiscal e pela 
eliminação sistemática de entraves burocráticos 
e obstáculos estruturais. Assim é o caminho que 
este Governo percorrerá para fazer de Minas 
Gerais o Melhor Estado para se Viver. É o sinal 
do Governador para que a sociedade confie e 
participe de uma sólida aliança para a construção 
do futuro de Minas Gerais.”
(Carta do Governador Aécio Neves).
A partir das diretrizes do governo, estabelecidas 
no PMDI, a Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior desenvolveu o seu 
planejamento estratégico e o seu Acordo de 
Resultados de 1ª Etapa do qual participamos na 
categoria de Acordado, na condição de Instituição 
Vinculada àquela Secretaria.
Por tratar-se de opção já manifestada pela 
comunidade da UEMG, adotou-se a metodologia de 
Planejamento Estratégico que inclui a Assinatura 
do Acordo de Resultados.
A UEMG se organizou, levando em consideração 
sua realidade, seus objetivos, as estratégias 
estabelecidas pelo governo.
Contando com a efetiva participação de todas as 

Unidades da UEMG, as etapas da metodologia 
adotada foram cumpridas até a assinatura do 
Acordo de Resultados de 2ª Etapa.
Durante o processo de planejamento houve a 
participação efetiva de todos os integrantes da 
UEMG, que assim o desejaram, tornando-se co-
autores do Acordo de Resultados. Esse modo de 
conduzir os trabalhos fortaleceu o envolvimento e 
o comprometimento de todos os atores da UEMG 
com vistas ao cumprimento das metas das equipes. 
O processo utilizado tem especial significado numa 
gestão colegiada  de Universidade Pública, no 
contexto da nova arquitetura de gestão do Estado 
para Resultados, definida pelo atual Governo de 
Minas.
O grande desafio para conseguir os resultados 
consiste, agora, em evoluir do Planejamento 
Estratégico para a Gestão Estratégica, pois 
definir objetivos estratégicos e metas, construir 
projetos, planejar ações, não garantem o alcance 
dos resultados. A Gestão Estratégica se realiza 
através de um processo contínuo e coletivo, implica 
um acompanhamento sistematizado incluindo: 
apresentação de resultados em reuniões periódicas 
com todas as equipes, avaliações ,análise dos 
desvios e correções de rumos.
A assinatura do Acordo de Resultados é um 
Divisor de Águas, é um marco importante na 
história da UEMG, demonstrando a maturidade de 
toda a equipe que passa a praticar coletivamente 
a Gestão Estratégica, com foco nos resultados 
esperados pela sociedade. Desta forma estaremos 
contribuindo para tornar “Minas o Melhor Estado 
para se Viver”.
Este trabalho só foi possível porque tivemos o 
comprometimento de toda a equipe da UEMG, 
o apoio incondicional das equipes da SECTES e 
da SEPLAG e o trabalho competente do nosso 
Consultor, Dr. Rubem Myrrha e sua equipe do Grupo 
Yes. A todos, o agradecimento e o reconhecimento 
dos dirigentes da UEMG

Profª Janete Gomes Barreto Paiva

Expediente

A
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l Vice-reitor da UEMG participa 
de banca de doutorado em Milão
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Como se sabe, os Doutorados de Pesquisa (Ph.D) da Itália, 
constituem o momento mais alto de qualificação no percurso 
formativo universitário, formando gerações de cientistas, 
professores e pesquisadores aptos a promover e disseminar 
o conhecimento  e a inovação, tanto no âmbito acadêmico 
cientifico, quanto aquele destinado às instituições publico-
privadas.

A iniciativa pioneira da UEMG em parceria com o POLITO e a 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
– FAPEMIG, busca proporcionar o percurso formativo em 

âmbito de doutorado aos nossos professores. Esta ação vai 
ao encontro da necessidade de qualificação do nosso corpo 
docente, dentro dos interesses, desafios e necessidades que 
se fazem presentes hoje na Universidade. 

Por outro lado, o convênio se alinha à proposta de apoio 
do Governo do Estado de Minas Gerais para qualificar e 
reter os talentos que atuam no âmbito acadêmico, cientifico, 
tecnológico e da inovação no Estado de Minas Gerais.
A nossa expectativa, é a de formar doutores aptos a 
colaborarem com os programas de ‘stricto sensu’ na 

UEMG, qualificar e aumentar a massa critica do nosso corpo 
docente, bem como aumentar o percentual de professores 
titulados no âmbito da universidade.

Por estes motivos o convênio se apresenta de forma 
inconteste como sendo uma grande e singular oportunidade 
para nossos professores e para a própria Universidade, por 
isso nosso empenho em promover o convênio.

   Dijon De Moraes, Ph.D
   Vice-Reitor da UEMG

IMPORTÂNCIA DO CONVÊNIO DE DOUTORADO ENTRE UEMG / POLITO

Convidado pela Coordenação do Curso de Doutorado em Design do Instituto Politécnico 
de Milão, o vice-reitor da UEMG, professor Dijon De Moraes, esteve na Itália para 
participar de bancas examinadoras de trabalhos de doutorado 

undado em 1863 por um grupo de 
empresários per tencentes a famílias 

tradicionais milanesas o Politécnico de Milão é hoje 
uma das mais importantes instituições públicas de 
ensino de Engenharia, Arquitetura e Desenho Industrial 
da Europa. Por suas salas passaram os mais eminentes 
professores, como o matemático Francisco Brioschi, 
seu primeiro diretor, Luigy Cremona e Gyulio Natta 
(Prêmio Nobel em Química em 1963). Está organizada 
em 17 departamentos com uma rede de 9 faculdades, 
em 7 Campus com 40 mil estudantes matriculados. 

O convite foi feito pelo Depar tamento de Ciência e 
Tecnologia de Ambiente Construído e, o professor 
Dijon recebeu a cópia das teses dos candidatos 
ao título de Doutor em Design:dos alunos Anna 
Cavalleri (orientada pelas professoras e Rafaella

Trocchianesi); Pietro Chierici, (orientado pelo professor 
Emílio Faroldi); Carlo Franzato (orientada pela 
professora Rafaella Trocchianese); Elena Magarotto 
(orientada pela professora Ingrid Paoletti) e Rafaella 
Riva (orientada pelos professores Fabrizio Schiaffonatti 
e Elena Mussinelli). 

O  vice-reitor participou ao lado das maiores autoridades 
do Design no mundo, entre elas o coordenador do 
curso, professor Fabrizio Schiaffonatti; Vanni Pasca, 
da Universidade de Palermo, e do professor Emil 
Barbu Popescu, reitor da Universidade de Arquitetura 
e Urbanística de Bucareste, uma das mais respeitadas 
universidades da Europa.

Os trabalhos voltados para o Design e Tecnologia 
pela Valorização dos Bens Culturais foram debatidos 
pela banca na Faculdade de Design, na presença de 
professores, alunos e seus familiares. 

O professor Dijon De Moraes confirmou a qualidade dos 
trabalhos o que legitima a fama do Instituto como de 
Excelência em Ensino e Pesquisa em Design. 

POLITO
 
A UEMG, tendo como base o acordo geral de colaboração 
assinado com o Politécnico di Torino POLITO, Itália, e de 
forma particular o convênio no âmbito de programa de 
stricto sensu , com o apoio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa, FAPEMIG, tornou público o edital para seleção 
de candidatos a freqüentarem o curso de Doutorado de 
Pesquisa em Sistema de Produção e Desenho Industrial 
(Design) do Politécnico di Torino – POLITO
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Depois da experiência vivida durante 40 dias na Itália, 
cinco alunos da Escola de Design foram escolhidos 
para um estágio na Fábrica da Fiat em Betim, Minas 
Gerais. Dos 20 alunos que participaram da primeira 
turma do Programa Jovens Mineiros – Cidadãos 
do Mundo, intercâmbio lançado pelo Governo de 
Minas e coordenado pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico (SEDE) e a Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(SECTES), foram escolhidos para receber o Prêmio: 
Rachel Montenegro (Design de Produto). Rafael 
Marques (Design Gráfico), Francislene da Silva (Design 
Gráfico), Rafael Costa(Design de Produto) e Bárbara 
Dias(Design de Produto). 
O projeto "Jovens Mineiros" é uma iniciativa inédita no 
país e reforça o acordo de Cooperação Bilateral entre 
Minas Gerais e a Região Piemonte (Itália), ratificado 
em junho de 2007. Nesta primeira etapa, 20 alunos 
da Escola de Design conheceram o Politécnico de 
Torino (POLITO), na Itália, participando de cursos de 
capacitação e workshops. O POLITO é uma tradicional 
Universidade italiana fundada em 1859. É considerada 
uma das mais prestigiadas universidades da Europa. 
Os jovens designers tiveram na agenda treinamentos 
divididos em quatro módulos: Virtualidade; Materiais; 
Design e Território e Eco-Design. Ademais, os alunos 
puderam conhecer o Centro de Pesquisa da Fiat 
Automóveis. 
A metodologia de trabalho do POLITO é bem similar 
à da ED/UEMG, no que diz respeito a concepção. 
Os softwares são utilizados como ferramentas para 
viabilizar o projeto, e não como agente principal. 
Manter sempre o foco no projeto e não apaixonar-
se em demasia pela tecnologia faz com que se 
mantenha a mente aberta e receptiva a mudanças. Um 
profissional qualificado é aquele que tem a capacidade 
de estabelecer conexões de pessoas e áreas de 
conhecimento diversas. 

Universidade do Estado de Minas Gerais 
objetiva, ao enfatizar a integração de 
suas Unidades de Ensino, cumprir a sua 

Missão de promover o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
de modo a contribuir para a formação de cidadãos 
comprometidos com o desenvolvimento e a integração 
dos setores da sociedade e das regiões do estado.

Ao procurar garantir, nesse cenário, a investigação 
e a integração do saber, investe em projetos 
pedagógicos, cuja proposta curricular resulte a 
excelência de seus cursos de graduação e pós-
graduação e na interdisciplinaridade dos vários campos 
do saber, incluindo, sobretudo, a multiculturalidade e 
a investigação científica. O resultado dessa aplicação 

se transforma numa experiência única para seus 
alunos: o reconhecimento através de inúmeros prêmios 
recebidos. Somente no primeiro semestre de 2008, 
os alunos da UEMG se destacaram em suas áreas 
em diversos concursos realizados pelo Brasil nas 
áreas do Design, Música e nas Artes Visuais. Muitos 
foram premiados e outros são e foram finalistas de 
importantes eventos realizados no país.

A excelência obtida pelos alunos demonstra o sério 
caminho percorrido pela UEMG. Torna-se uma 
universidade que mostra no vigor de seus 20 anos  a 
realidade de oferecer um ensino gratuito e de qualidade 
a toda Minas Gerais. Por isso, a UEMG é hoje, mais do 
nunca, "A Universidade de todos os mineiros"

UEMG: Qualidade 
que gera prêmios
Alunos obtêm resultados 
expressivos em concursos 
nacionais e internacionais 
nas áreas de Música e Design

Leonardo Peifer

A

Da UEMG para o Mundo

Neste ano, o Prêmio Talento Volkswagen Design, em 
comemoração a sua 10ª edição, convidou estudantes de 
todo país para criar a partir do tema “VW, ARTE EM 
MOVIMENTO”. Os participantes se inspiraram em conceitos 
de um movimento artístico e tiveram que apresentar um 
modelo Volkswagen inovador e surpreendente. Baseados 
em uma vanguarda artística, autor ou obra de arte, 
Desenvolveram um automóvel que tivesse em seu design 
os conceitos do movimento escolhido em confluência com a 
essência Volkswagen. Com essa estratégia, além de ampliar 
a divulgação e conhecimento sobre o design automotivo, 
a montadora descobre novos talentos, que podem ser 
efetivados na própria fábrica e até mesmo admitidos na 
matriz alemã.
O processo seletivo acontece em três etapas: apresentação 
dos melhores trabalhos enviados; teste prático, em que os 
estudantes desenvolvem uma proposta a partir de um novo 

briefing apresentado no momento do teste; apresentação 
final dos projetos, quando os universitários selecionados 
apresentarão sketches, ilustrações e modelagens virtuais do 
projeto. No final do processo, em novembro, serão escolhidos 
três estudantes na área de Shape Design e um na área de 
Color & Trim para realizarem um ano de estágio no centro de 
design da montadora.
Na área de Shape Design, entre os 15 finalistas está Luiz 
Felipe de Melo Dias, estudante do 7º período de Design de 
Produto. Já pela Color & Trim, entre os 10 finalistas estão 
os estudantes de Design de Produto Talita Muniz Ribeiro e 
Wadson Gomes Amorim (7° e 3° períodos, respectivamente) 
e a estudante do 7°período de Design de Ambientes, Viviane 
Nardi de Assis. Os alunos da Escola de Design da UEMG são 
os únicos representantes de Minas Gerais nesse concurso, 
que reúne estudantes de Desenho Industrial, Moda e 
Arquitetura de todo o Brasil

Talento Volkswagen
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Idea Brasil

Vozes da UEMG triunfam em Concurso Internacional

   Fotografia

André Correia, aluno do 3º período 
de Design de Produto, foi o grande 
vencedor do concurso ImageTag 
realizado pelo Instituto Telemig 
Celular durante os meses outubro 
a dezembro de 2007. As fotografias 
tiveram como tema o estado de 
Minas Gerais. O aluno agora participa 
de um concurso internacional 
promovido pela LG em parceria com 
a National Geographic. Dentre as 
mais de 10 mil fotografias enviadas, 
a de Correia foi selecionada entre as 
24 melhores. Na segunda etapa do 
concurso, concorrerá a um prêmio 
de US$10 mil, além da possibilidade 
de ter a sua fotografia publicada 
na Revista da National Geografic. 
No momento, a escolha de sua foto 
entre as 24 melhores já lhe valeu 
um prêmio oferecido pela empresa 
patrocinadora, um aparelho celular 
de última geração

Leandro Rodrigues dos Santos tem 23 anos e é estudante do 7° período do curso 
de Design de Produto da Escola de Design/UEMG. Em 29 de maio participou, em São 
Paulo, da premiação do Idea Brasil,  concurso nacional subsidiário do renomado Idea 
Award, o correspondente norte-americano, promovido pela IDSA (Industrial Designers 
Society of  America). O Idea Brasil selecionou, em 2008, as três melhores propostas 
de Design em 18 diferentes modalidades.

Santos recebeu o bronze na categoria “Projeto de Estudantes”, pela idealização do 
“Móbil Imóbil”. Trata-se de uma cadeira de rodas projetada para facilitar a mobilidade 
de pacientes com uma perna lesionada. O design do objeto traz contornos suaves e 
despojados, que, além de oferecer conforto ergonômico, pouco lembram a sisudez 
dos aparatos médicos. “A inspiração veio quando um primo sofreu um acidente de 
motocicleta”, conta o estudante. 

O “Móbil Imóbil” permanece em exposição em capitais como São Paulo e Rio de 
Janeiro e estampa matérias do Jornal O Estado de São Paulo e da revista Época 
Negócios. Depois, movimenta-se para os Estados Unidos, onde entrará em exposição 
e concorrerá ao Idea Award. Santos demonstra tranqüilidade, 
embora seja um dos dois únicos mineiros a representar o 
design do estado na competição internacional quanto à 
maratona de exposição e concorrência do seu com 
os projetos estrangeiros. E se explica: “Imagino 
que tudo o que aconteceu até agora já foi um 
grande ganho, foi mais que suficiente para 
uma boa divulgação”

O melhor intérprete de Ária de Ópera, o melhor talento vocal erudito de Minas Gerais 
e a melhor intérprete segundo a preferência do público. Esses são os títulos que 
agora carregam consigo, respectivamente, o egresso Alexander de Paula e os alunos 
Cristiano Rocha e Carolina Rennó, todos ligados à Escola de Música da Universidade 
do Estado de Minas Gerais.
Os três foram agraciados no 8° Concurso Internacional de Canto Bidu Sayão, realizado 
entre 26 de maio e 1° de junho em Belo Horizonte. Dos mais de 100 cantores 
inscritos, apenas 50 seguiram para as fases classificatórias (semifinal e final), das 
quais surgiram os premiados das onze categorias do concurso.
O prêmio melhor intérprete de ária de ópera foi duplicado, sendo criado o segmento 
feminino e o masculino. Pelo sucesso obtido pelos candidatos classificados para a final, 
oriundos do estado mineiro foi criado o prêmio Talento de Minas Gerais.
“O Concurso Bidu Sayão chegou a um grau de maturidade em que outros passos 
precisam ser dados de forma a aglutinar esforços de multiplicação no Brasil e fora 
dele. O concurso é parte de um processo de ‘construção’ de canto e todos os esforços 
têm que ser feitos para auxiliar os melhores cantores em formação no Brasil, apoiar 
professores de forma a estar em sintonia com o que se faz em outros centros mundiais 
e atrair mais jovens cantores de outros países para ampliar os níveis de referência”, 
avalia Cleber Papa, presidente do Concurso.
Também da UEMG, chegaram às semifinais os alunos Franklin Castilho e Tiago 
Roussin. Patrícia Valadão, instrumentista e professora preparadora de cantores e 
instrumentistas da UEMG, foi convidada para ser a pianista oficial do evento.
Além de brasileiros, participaram do certame cantores de países como China, Canadá, 
Argentina, Escócia e Austrália 

André Correia
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Carolina Rennó foi uma das vencedoras do 8º Concurso Internacional de Canto Bidu Sayão

Projeto Móbil Imóbil,  
vencedor da Categoria Bronze 

no Prêmio Idea Brasil
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s chapas de quatro unidades de Belo 
Horizonte mais as diretorias gerais dos 

campi  da capital e Barbacena tomaram posse em 
solenidade realizada, no dia 20, no auditório da Escola 
Guignard, aberta ao corpo docente, discente e técnico-
administrativo da Universidade, com apresentação dos 
violonistas Márcio e Silvio de Brito.

Falando em nome dos professores que deixavam o 
cargo, Giselle Issa, ex-diretora da Escola de Design foi 
bastante aplaudida ao destacar a união que marcou a 
gestão dos diretores nos últimos anos. O ensejo serviu 
para Giselle conclamar os novos ocupantes dos cargos 
de diretoria a manter o legado dessa união em torno de 
um único propósito, o crescimento da UEMG. Agradeceu 
também os familiares, que souberam entender a 
ausência de todos para uma dedicação maior ao cargo 
que ocupavam e que agora podem colher os frutos que 
plantaram ao lado dos alunos.

A professora Santuza Abras corroborou o discurso. 
Vivendo um momento diferenciado, tendo encerrado seu 
mandato como diretora da Faculdade de Educação para 
imediatamente assumir o de Diretora Geral do Campus 
BH, Santuza confirmou que a união entre colegas é a 
melhor opção para enfrentamento das várias questões 
para o desenvolvimento da “Universidade de todos os 
mineiros”.

A reitora da UEMG, Janete Gomes, agradeceu o empenho 
daqueles que deixavam os cargos e parabenizava 
àqueles que assumiam. Conclamou a todos a unir 
esforços, como os antecessores em prol de uma 

universidade mais integrada, eficiente e grandiosa.
Também compondo a mesa da solenidade de posse, 
o presidente da Fundação Renato Azeredo, Aloísio 
Pimenta, elogiou a decisão da reitora em acatar a 
decisão democrática das urnas e a parabenizou pelo 
clima de tranqüilidade observado durante o processo 
de transição.

O processo eleitoral na UEMG foi realizado em cada 
uma das unidades envolvidas na sucessão. Tiveram 
direito a voto, professores (detentores de cargo efetivo 
ou de função pública do Quadro Especial de Pessoal 
da UEMG; efetivados e designados que estivessem 
em exercício), alunos (desde que regularmente 
matriculados e freqüentes nos cursos de graduação e 
pós-graduação lato sensu oferecidos pela Unidade) e 
servidores (ocupantes de cargo efetivo ou detentores 
de função pública do Quadro Especial de Pessoal da 
UEMG, lotados em Unidade).

Entre os empossados, o professor Eduardo Leão, ex-
diretor do Instituto Superior de Educação Dona Itália 
Franco, de Barbacena, foi convidado a assumir o cargo 
do Diretor do Campus de Barbacena, cargo criado após 
as eleições, por ato da Reitora Janete Gomes

A

Reitora anui com resultado 
das urnas e empossa 
candidatos vencedores
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Diretora Inst. "Dona Itália Franco" 
Barbacena: Cláudia Baomtempo
Vice: Cíntia Lúcia Lima
 
-Implantação da nova 
sede da Universidade;
 -Implantação do curso 
de Ciências Sociais;
 -Implementação de ações 
em Pesquisa e Extensão;
 -Intercâmbio com outras 
universidades públicas 
(I Congresso de Pesquisa).

Conheça os novos diretores
e suas principais propostas Diretora do Campus BH: 

Santuza Abras

-Revitalização do campus BH 
e eleição de seu Conselho Diretor;

-Lutar junto à Reitoria para:
  -Construção do campus BH;

 -Realizações de parcerias do campus BH 
com a revitalização do DCE e com os DAs;
 -Uma política de melhoramento nos salários 
de professores e funcionários, defasados 
desde o início do Plano Real e não corrigidos 

pelo Plano de Carreira.

Diretora da FaE: 
Dolores Maria Amorim
Vice: Lélia Lombardo

 -A apresentação e construção 
de projetos de novas 
licenciaturas; 
-Implementação do novo 
currículo, para a continuidade 
de estudos mais aprofundados, 
em contextos que favoreçam 
diálogos, entendimentos e 
consensos, dando continuidade 
às ações já desenvolvidas.

Diretor da Guignard: 
Benedikt Wiertz 
Vice: Sebastião Brandão
 
-Buscar convênios para 
intercâmbio;
-Criação de mecanismos para 
implantação dos Cursos de 
Stricto Sensu;
-Elaboração de matérias 
eletivas; 
-Criação de ateliers.

Diretor do Campus Barbacena: 
Eduardo Leão

-Localizar um espaço que possa 
sediar definitivamente o Instituto 
Superior de Educação Dona Itália 
Franco. Com isso, possibilitaremos 
a vinda de novos cursos 
que atendam a necessidade 
profissional da região.

Diretora da Escola de Música: 
Gislene Marino Costa
Vice: Rogério Bianchi
 
-Reavaliação dos currículos dos 
cursos de graduação;
-Parcerias com Conservatórios 
de Música do interior para cursos 
de pós-graduação; 
-Implantação do Mestrado;
-Apoiar os grupos musicais 
da ESMU, visando sua continuidade 
e desenvolvimento.

Diretor da Escola de Design: 
Roberto Werneck
Vice: Jacqueline Ávila
 
-Oferecer cursos de Mestrado;
-Incentivar os alunos para a criação 
do Diretório Acadêmico;
-Incentivar os recém-formados a 
utilizar os benefícios da Incubadora 
de Empresas;
-Manter a mesma qualidade de 
ensino do Curso de Design de 
Produto de BH em Ubá
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Universidade do Estado de Minas Gerais, 
representada pela reitora Janete Gomes 

e seus diretores de unidades, assinou no último 
dia 25 o documento que institui a segunda etapa 
do Acordo de Resultados entre a Autarquia e 
a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (Sectes). O documento prevê uma série 
de implementações e aperfeiçoamentos aos 
serviços educacionais prestados pela universidade 
à sociedade mineira, como, por exemplo, a implantação 
de cursos de pós-graduação em nível  stricto sensu. 

Na solenidade de assinatura do Acordo, Janete 
Gomes chamou a atenção para o total alinhamento 
entre as metas estipuladas pela UEMG e os 
desígnios do Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado, projeto do governo do estado que 
estipula objetivos de gestão e desenvolvimentos 
para Minas Gerais em longo prazo, nos quais 
a Universidade do estado tem proeminente 
função. “O Acordo de Resultados se constitui 
como um processo de aprimoramento da gestão 
estratégica da UEMG. Trata-se de um divisor de 

águas da história desta universidade”, declarou. 
Até o momento, já foram realizadas ações como 
diagnósticos de imagem, cursos de capacitação 
para dirigentes, elaboração do mapa estratégico e 
planos de ação.

O Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Alberto Duque Portugal, afirmou 
satisfação com o encaminhamento do pacto 
entre as entidades e exaltou o novo modelo 
gerencial adotado pela UEMG, afirmando que o 

UEMG e SECTES 
assinam Acordo de Resultados
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Documento é referente a segunda fase do Acordo. Seus termos beneficiarão 
eficiência e agilidade dos serviços prestados ao cidadão
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Secretário Alberto Duque Portugal: "A UEMG tem muitos desafios diante da 
atual sociedade da informação"

grande desafio na área pública, em especial das 
universidades brasileiras, é a percepção de que 
elas não possuem características tão diferenciadas 
de outras instituições que estejam prestando 
serviços à sociedade, devido à necessidade de  
um efetivo exercício de planejamento estratégico. 
“A sociedade quando organiza uma estrutura, 
como uma universidade, é porque ela tem uma 
expectativa de que está montando uma estrutura 
que irá prestar um serviço fundamental”, afirma.

Portugal ainda declarou que o conhecimento 
tornou-se um fator estratégico para as nações, e 
que o Ensino, nesse contexto, é uma questão a 
ser enfrentada. “Claro que a UEMG tem grandes 
desafios nessa proposta. Sabemos que ela tem que 
se qualificar mais, e essa é uma mensagem clara do 
governador, de melhorar o ensino como um todo, 
pois sabemos que as instituições que não forem 
capazes de primar pela qualidade e excelência na 
área do ensino, dificilmente terão a oportunidade 
de se manterem como entidades úteis para a 
sociedade”, conclui.

Segundo Janete Gomes, para a universidade 
cumprir os objetivos traçados pelo Acordo de 
Resultados, foram criadas 16 equipes de trabalho, 
que estabeleceram 28 objetivos estratégicos, 
criando um total de 179 indicadores e produtos. 
Essas equipes, que totalizam cerca de 50 pessoas, 
deverão cumprir integralmente 80 planos de ação 
desdobrados durante o processo de consultoria 
durante este e o próximo ano.

Servidores

Considerados pela reitora como peça fundamental 
no desenvolvimento dos projetos, os servidores da 
universidade receberão, anualmente, premiações 
financeiras relativas ao cumprimento de suas metas. 
Pela concretização da totalidade dos objetivos 
estipulados na primeira etapa, entre 2007 e parte 
de 2008, os servidores da autarquia terão direito, 
ao final do ano, ao recebimento da primeira parcela, 
com valor ainda não divulgado.

Para a segunda etapa do acordo, vigente até 
2009, equipes de trabalho foram montadas e as 
metas, individualizadas, permitindo maior controle 
sobre o andamento das metas. Os servidores 
que cumprirem os planos acordados lograrão 
recebimento da parcela final do acordo ao final de 
2009, após finalização dos trâmites burocráticos.

Números

16 equipes de trabalho
28 objetivos estratégicos
80 planos de ação
50 pessoas envolvidas (entre reitora, vice-reitor, 
pró-reitores, diretores, gerentes e servidores)
179 indicadores e produtos

A cerimônia, realizada no auditório do BDMG, contou com dirigentes, professores, alunos 
e servidores da UEMG

Palestrante homenageado

O consultor Evando Myrrha recebeu das 
mãos da reitora da UEMG uma placa em 
agradecimento à sua participação na 
solenidade de assinatura de acordo de 
resultados. Na ocasião, Myrrha proferiu a 
palestra Ardente Paciência: A transformação 
da universidade, em que deslindou a 
evolução e importância históricas dessa 
instituição para a transformação ocidental 
na modernidade. 
O convidado ressaltou o ambiente 
acadêmico como o espaço, por excelência, 
para o debate e confrontação de idéias 
como valores instrínsecos a multiplicidade 
de influências e pensamentos existentes 
dentro da própria sociedade. Nesse sentido, 
a diversidade aponta vários caminhos no 
Ensino, na Pesquisa e em sua conquista 
mais recente, a Extensão. 



Quem tem medo 
de Tecnologia?
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Maria Mônica Rodrigues, estagiária do Cepead, utiliza equipamentos e softwares que integrarão conteúdo de curso a distância

Nead/UEMG pretende lançar 

até junho de 2009 curso 

de especialização, para professores, 

em Práticas Inclusivas

Q

lguns professores ainda têm resistência a Tecnologia”. A 
afirmação é de Luciana Zenha, coordenadora do Centro 

de Pesquisa em Educação a Distância (Cepead), órgão vinculado ao 
Núcleo de Ensino a Distância (Nead). Com a experiência de quem utiliza 
recursos tecnológicos como o MSN e o Youtube como ferramentas de 
ensino e aprendizagem em sala de aula, Luciana afirma também que essa 
resistência da classe de professores têm diminuído, mas ainda persiste 
no meio acadêmico. 

Quando a Tecnologia se depara com a questão da inclusão no Ensino ou 
mesmo em situações cotidianas de pessoas com necessidades especiais, 
o que normalmente seria uma questão de difícil solução, pode ser 
subvertida em uma solução eficaz. “Quando a comunidade envolvida com 
deficiência descobre uma saída para expressão e para leitura, para mim, 
descobrem o sentido da Tecnologia”, afirma. 

"A
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É essa a revelação que o Nead pretende disseminar 
quando lançar, até junho de 2009, a especialização 
a distância Necessidades Educacionais Especiais: 
Saberes e Práticas de Inclusão Social. Serão três 
módulos, num total de 390 horas/aulas, de conteúdo 
produzido com base em bibliografia especializada 
e na profícua vivência dos docentes da Faculdade 
de Educação da UEMG em seus esforços para a 
inclusão.

Parte desses saberes será resultado direto de 
pesquisas realizadas pelo Cepead sobre o uso de 
softwares na Educação Especial. Programas livres 
como o Comunique, Hagaquê e DosVox, previstos 
para integrar o conteúdo do curso, já são testados 
há mais de dois anos pelo Cepead, com resultados 
positivos.

O surgimento do curso se justifica pela demanda 
criada pela Lei Federal nº 10.172/2001, que instituiu o 
Plano Nacional de Educação e, entre seus dispositivos, 
garantiu a inclusão de portadores de necessidades 
especiais em escolas regulares. Embora seja uma 
conquista da sociedade no plano da igualdade, várias 
escolas se viram em uma encruzilhada, pelo fato 
de não estarem suficientemente preparadas para 
essa absorção. Para além de questões estruturais, a 
questão diz respeito à formação de seus professores, 
inaptos para conduzir suas atividades nessa nova 
realidade. “Há escolas que ligam pedindo ajuda, 
porque agora são obrigadas por Lei a aceitar alunos 
com deficiência e não sabem como lidar com elas”, 
argumenta Luciana. 

Campanha de Doação

O Cepead mantém um grupo de pesquisa voltado 
para o uso de softwares na Educação Especial, cujas 
descobertas são utilizadas em atividades de Extensão, 
com pessoas das mais diversas deficiências e 
síndromes, em ações denominadas  “intervenções”. 

O passo inicial de cada procedimento é conhecer 
a história de vida do assistido e suas principais 
dificuldades no processo comunicativo. A partir 
dessa análise são indicadas soluções para facilitar a 
expressividade. Em alguns casos, é recomendada a 
instalação de programas de computador, equipamento 
que nem todas as famílias dispõem. 
Para promover o acesso, simultaneamente, ao direito 

de se comunicar e à inclusão digital, o Cepead criou 
uma campanha de doação. Quaisquer máquinas que 
estejam em funciona  mento são aceitas para as 
incursões do grupo. 

Os equipamentos doados serão adaptados aos alunos, 
que o receberão com os programas open source 
relacionados já instalados e terão acompanhamento 
periódico de representantes do Centro, que 
acompanharão o desenvolvimento e a usabilidade 
do computador pelos alunos mediado por softwares. 
O objetivo é que várias crianças com deficiência 
possam, pela mediação das Tecnologias Assistivas, se 
expressar, aprender e, inclusive, ensinar. Para realizar 
doações é preciso entrar em Contato com o Cepead 
pelo telefone (31) 3224 8183.

Mobilização pelo Direito a Comunicação

Camila, 11 anos, mora no bairro Taquaril e é 
estudante. Hélio Vilela, 69, é morador do bairro São 
Bento e coronel aposentado do Exército. Essas vidas 
aparentemente apartadas talvez possuam um único 
denominador comum: uma extrema dificuldade de 
comunicação. 

Desde os quatro meses de idade, uma inflamação 
no encéfalo, que evoluiu para um quadro de 
paralisia cerebral, impossibilita Camila de mover-
se e expressar-se com desenvoltura, embora seja 
aluna regular de uma escola pública da região. Já o 
ex-coronel Vilela teve diagnosticada, há quase um 
ano, uma Esclerose Lateral Amiotrófica, patologia 
que provoca a degeneração acelerada dos neurônios 
motores da medula espinhal e da parte inferior do 
cérebro, responsáveis pelos movimentos musculares 
voluntários do corpo, o que resulta em uma paralisia 
gradual.  No estágio atual ,  já quase não fala 

e apresenta dificuldades de movimentação nos 
membros superiores.

Consciente de sua situação, Vilela não permitiu que 
o temor lhe estagnasse: pretende, em breve, 
finalizar sua biografia e garantir, desse modo, sua 
perene locomoção por tempo e espaço. Os pais de 
Camila, por sua vez, pretendem legar à filha o melhor 
aproveitamento intelectual e cognitivo possíveis, a 
despeito da fragilidade sócio-econômica em que a 
família se encontra. Em ambas situações, Camila e 
Hélio não estão sozinhos. 

O Centro de Pesquisa e Extensão da UEMG (Cepead), 
há cerca de dois anos estuda a implantação de 
softwares específicos para auxílio de pessoas 
portadoras de necessidades especiais. O objetivo 
principal é, sobretudo, fortalecer a auto-estima e 
devolver a eles parte de sua autonomia pela facilitação 
da comunicação. 

O passo inicial de cada procedimento é conhecer 
a história de vida do assistido e suas principais 
dificuldades no processo comunicativo. A partir 
dessa análise são indicadas soluções para facilitar 
a expressividade. No caso de Vilela, uma simples 
cartolina escrita com expressões cotidianas, as quais 
ele indica com os dedos, torna os cuidados dos 
acompanhantes bem mais suave. “Facilita demais 
a interação”, indica Regina Maria Padilha, esposa 
e principal cuidadora de Vilela. “O procedimento 
permite um auxílio bem mais imediato”, afirma.

Camila, por sua vez, recebeu a doação de um 
computador, adaptado com um acionador que realiza 
as funções de mouse e teclado, específicas para 
suas atuais condições motoras. Para decodificar os 
comandos enviados pela estudante, foi instalado o 
programa Comunique, que é open source, ou seja, 
possui o código aberto para cópia, livre modificação 
e distribuição

Equipe do Cepead mantém pesquisa sobre impacto da utilização de softwares 
na educação especial

Camila e Hélio obtiveram maior autonomia com programa de Acompanhamento 
promovido pelo Cepead
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Concurso reuniu 31 trabalhos 
inscritos que foram analisados por 
um júri com representantes da 
UEMG, jornalistas e publicitários.  

Universidade do Estado de Minas Gerais 
promoveu a votação para a escolha da 

identidade visual do seu próximo Processo Seletivo. 
Trinta e um alunos foram inscritos com projetos com 
sugestões de peças gráficas, que foram analisadas 
por um júri de representantes da UEMG e especial-
istas em Comunicação. A proposta vencedora foi a 
da aluna Carolina Martins, que cursa o 5° período 
de Educação Artística na Escola Guignard/UEMG 
e inscreveu seu projeto único “Pense Certo”, que 
obteve a preferência da maioria dos presentes na 
avaliação técnica. 
“Pense certo” traz a ilustração de uma cabeça 
humana composta por vários segmentos, os 
quais identificam os cursos oferecidos pela 
Universidade. Segundo o memorial descritivo da 
peça, “Foi elaborado um mapa cerebral em cujas 
divisões foram incluídos os diversos cursos que a 
Universidade do Estado oferece, ilustrando assim 

as diferentes áreas do conhecimento em que a 
UEMG habilita.” 
A perspicácia do conceito rendeu a Carolina 
Martins um notebook. A autora também assinará a 
criação gráfica de folder, cartaz, outdoor e Manual 
do Candidato do Processo Seletivo UEMG 2009, 
divulgando seu potencial criativo e comunicador. 
Os projetos dos alunos Luís Carlos Guimarães 
(Engenharia Ambiental, João Monlevade) e Arabela 
Maperso (Normal Superior, Barbacena) dividiram o 
segundo lugar. As peças de Uyara Viegas Kinsmann 
(Educação Artística, Escola Guignard) completaram 
o pódio, em terceiro lugar. 
A Comissão Julgadora do Concurso foi formada por 
duas frentes. Na primeira, os representantes da 
Universidade: a Reitora Janete Gomes; o Assessor 
de Comunicação, Wanderley Lima; a Presidente da 
Comissão Permanente de Processo Seletivo, Neide 
Wood e a coordenadora desse órgão, Marlei Fernandes. 

Completaram a banca avaliadora os especialistas 
nas áreas de Design e Comunicação Cristina Assis 
(Assessoria de Comunicação da Secretaria do 
Estado de Ciência e Tecnologia); Soraya Bones 
(Superintendência de Publicidade Governo de Minas 
Gerais); Samuelito Mares (Diretor do Sindicato dos 
Jornalistas de Minas Gerais); Cefas Meira (Jornalista 
do Estado de Minas); Renato Castro (Professor 
responsável pela Divisão de Comunicação da 
Design/UEMG) e Valdez Maranhão (Presidente 
da Associação dos Repórteres Fotográficos e 
Cinematográficos de Minas Gerais). 
O Concurso de Peças Gráficas para o Processo 
Seletivo já se tornou uma tradição da Universidade 
e neste ano foi aberta aos alunos de todas as suas 
unidades públicas. O número de inscrições superou 
as das edições anteriores, totalizando 31 projetos. 
Agora, todos eles seguem para exposição nas 
unidades acadêmicas da UEMG
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Aluna da Guignard vence 
Concurso de Peças Gráficas

A reitora Janete Gomes Barreto, a assessora de comunicação da Sectes Cristina 
Assis e Soraya Bones, superintendente de publicidade do governo de Minas, 
compuseram a banca avaliadora dos projetos inscritos
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Premiação

As alunas Carolina Martins (Educação Artística, 
Escola Guignard), Arabela Maperso (Normal 
Superior, Barbacena), Uyara Kinsmann 
(Educação Artística, Escola Guignard) e 
Ângela Silvério (Educação Artística, Escola 
Guignard), respectivamente do 1° ao 4° lugar, 
receberam, em 2 de julho, das mãos dos pró-
reitores da Universidade, a premiação obtida 
conforme a classificação final do concurso. 
O aluno Luís Carlos Guimarães (Engenharia 
Ambiental, João Monlevade), que dividiu a 
segunda colocação e não pôde comparecer 
à cerimônia, recebeu seu prêmio pelo diretor 
da unidade de João Monlevade

13



Fa
E Faculdade 

de Educação 
muda de 
endereço
Escolha do novo prédio, localizado na Rua Paraíba, atende a antiga 
reivindicação de servidores e alunos. Edifício recebeu obras de adaptação 
e moderna sinalização interna e externa

á cerca de quarenta anos funcionando nas dependências 
do Instituto de Educação de Minas Gerais, o Curso de 

Pedagogia da FaE/CBH/UEMG, transferiu-se de endereço. Ocupa, desde 
fevereiro, um edifício de doze andares na Rua Paraíba, 29, esquina com 
Av. Alfredo Balena.

As novas instalações são reivindicações antigas de toda a comunidade 
acadêmica, que agora assegura melhores condições para a prática 
do Ensino Superior. A chegada de novos equipamentos, laboratórios e 
mobiliário deu novo impulso aos projetos da unidade. Recentemente, 
foram instaladas placas de identificação de setores e afixada uma 
empena, correspondente a um banner de grandes proporções, na 
lateral do prédio, promovendo a nova identidade do edifício à cidade.

Outro ponto positivo é a localização, muito próxima a anterior, o que 
minimiza os impactos negativos inerentes a mudanças para alunos, 
servidores e professores.

INAUGURAÇÃO

O sétimo andar do novo edifício da FaE rendeu homenagens aos recentes 
ex-diretores da unidade, criando um memorial de fotografias de todos 
os professores que já ocuparam o cargo. No dia 18 de junho, a atual 
reitora da UEMG e ex-diretora da  FaE, Janete Gomes, acompanhada do 
também ex-dirigente da unidade, José Cosme Drumond, participou da 
solenidade de adição de sua fotografia ao memorial, ato considerado 
por ela como “honroso” para sua trajetória acadêmica. A solenidade foi 
presidida pela então diretora da unidade, Santuza Abras

H

Na presença da professora Marília Sidney, a diretora da FaE, Dolores Borges, 
inaugurou os retratos dos ex-diretores, professora Janete Gomes Barreto Paiva e 
do professor José Cosme Drumond
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UEMG adota programa de Educação Ambiental 
criada pelo Governo de Minas

AmbientAÇÃO 

O AmbientAÇÂO é um programa de comunicação 
sócio-ambiental, cujo objetivo é promover 
a mudança de comportamento e aquisição de 
atitudes ambientalmente corretas no dia-a-dia dos 
funcionários da Administração Pública do estado. 

O programa tem duas linhas de ação: atitude 
consciente e qualidade de vida no trabalho. Serão 
desenvolvidas campanhas relacionadas ao consumo 
consciente, coleta seletiva, comportamento no 
trânsito, arrumação e limpeza, saúde do corpo, 
redução da poluição sonora e anti-tabagismo.

Assim como em outros setores do governo, na 
UEMG foi criada uma comissão responsável pela 
execução e divulgação do programa, tendo à frente 
a professora Janice Carvalho, Assessora da Pró-
reitoria de Ensino e Extensão. Fazem parte da equipe, 
Fernanda Rocha (Assessoria de Comunicação), 
Vanderson Ubirajara (DMPS), Rogéria Rodrigues 
(RH), Náiade Fonseca (Coordenadora de Pesquisa) 
e Ana Luísa Neves (PROENEX).

O lançamento do programa contou com 
apresentação de banners explicativos do programa, 
visita a todos os departamentos e distribuição 
de  agenda de anotações feitas com papéis 
reaproveitáveis. Foi feita ainda uma capacitação 
com os servidores terceirizados para a coleta 
seletiva e um levantamento do lixo produzido na 
reitoria.
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Núcleo de Ilustração 
e Quadrinhos da Design 
lança o FANSIGN  

Aff!!! 
Até que enfim!

O segundo semestre vai começar “bombando” na 
Escola de Design. Agosto é o mês de lançamento 
do FANSIGN, publicação que reúne de trabalhos 
de alunos e ex-alunos da Escola de Design sob a 
orientação do professor Silvestre Rondon Curvo.
Tudo teria começado com uma idéia na cabeça, 
uma vontade e um sonho desesperado. E sonhos 
desesperados não têm o apoio de muita gente. Mas 
a idéia encontrou apoio na direção da Universidade, 
através da professora Janete Gomes Barreto Paiva 
e do seu vice,  Dijon de Moraes, que não mediram 
esforços para autorizar os custos, através de Projeto 
da Assessoria de Comunicação Social.

Como diz a Profecia de abertura do FANSIGN, 
pessoas entravam, saíam, desertavam, sumiam, 
casavam, mudavam e não avisavam... Não foi o 
caso da decisão da Reitoria. Tão logo o projeto 
foi apresentado à Assessoria de Comunicação, foi 
levado ao vice-reitor que levou pra frente a idéia. 
O FANSIGN hoje é realidade. Ele está nascendo e 
procura criadores
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