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Expediente

cultura ocidental nos ensina, ao apagar 

das luzes de um ano, a refletir sobre 

acertos e desacertos de nossos atos e planejar com 

acuidade e temperança nossas ações futuras. Ao 

verificar as sendas que percorreu a Universidade do 

Estado de Minas Gerais, em 2008, e ao vislumbrar 

as que serão trilhadas no próximo ano, percebemos 

significativo avanço.

É com satisfação e orgulho que compartilhamos 

com a comunidade da UEMG as realizações 

e conquistas vivenciadas ao longo do ano que 

se finda.  Nas reuniões mensais de avaliação e 

acompanhamento do alcance das metas propostas 

no Planejamento Estratégico e, posteriormente, 

constantes do Acordo de Resultados, percebemos o 

significativo avanço na trajetória desta Universidade 

e, especialmente, sentimos o crescimento de suas 

ações a partir da nova arquitetura de Gestão 

Estratégica implantada.

Este também foi o ano em que a Universidade 

intensificou seus trabalhos para o oferecimento 

de educação em nível stricto sensu. A expectativa 

é de que a sociedade mineira possa contar com 

novas opções de formação em mestrado nas 

áreas de Educação e Design, que já obtiveram 

sua recomendação da Capes, órgão vinculado 

ao Ministério da Educação e competente para a 

avaliação da pós-graduação em todo o país.

Foi também a partir deste ano que a produção 

intelectual acadêmica passou a ser resguardada com 

a criação da Editora da UEMG – EDUEMG –, que, 

através de parcerias sólidas, preservará e difundirá 

a profusão de saberes e conhecimentos advindos 

dos docentes da instituição e também de estudantes 

de graduação e pós-graduação.

Fortalecendo seus processos de intercâmbio com 

instituições de Ensino Superior internacionais, a 

UEMG firmou convênio com o Instituto Politécnico de 

Torino – Polito – com o objetivo de oferecer três vagas 

anuais, até 2011, para a formação de professores no 

doutorado em Design. Recentemente, por ocasião 

da “Mostra de Minas Gerais no Piemonte”, com a 

presença do governador Aécio Neves assinamos 

acordo com o Politécnico de Torino, o qual prevê 

a possibilidade de os graduandos em Design, nos 

últimos períodos de seu curso, concluírem sua 

graduação na Itália, em uma das mais renomadas 

instituições européias voltadas para a formação 

na área de Design, obtendo, assim, uma dupla 

titulação, válida em ambos os territórios nacionais.

No plano da gestão também lograram-se avanços. 

Junto às Secretarias de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (Sectes), e de 

Planejamento e Gestão (Seplag) foi assinado um 

Acordo de Resultados, que prevê a melhoria dos 

serviços prestados à comunidade e promove a 

efetividade em todos os processos internos de 

gestão. Ganha a sociedade, ganham os servidores, 

sendo estes contemplados com a política de 

premiação do Governo de Minas Gerais.

Em 2009 completa-se um ciclo de 20 anos de 

serviços incessantes desta Universidade junto à 

sociedade mineira, povo com o qual tem crescido e 

ajudado a fortalecer suas vocações. Portanto, quase 

findo o ano de 2008, só não o diremos causar-nos 

nostalgia pela excelente perspectiva futura de 

realizar mais e melhor do que já se tem feito

Profª. Janete Gomes Barreto Paiva 
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Editora Universitária abre espaço para disseminação do saber produzido na UEMG 
e caminho para a troca de experiências junto às universidades do país e do exterior

 Salão Ouro do Hotel Máster Plaza foi o 
palco para a solenidade de inauguração 

da Editora da Universidade do Estado de Minas 
Gerais, a EdUEMG, que tem o objetivo de abrir 
espaço para a publicação de obras de caráter 
cultural e científico que tenham relevância para o 
desenvolvimento da ciência e da cultura no país. 
Além disso, a editora universitária abre caminho 
para a troca de experiências entre a UEMG e 
demais universidades do país e do exterior. A 
EdUEMG, que está diretamente ligada à reitoria 
da Universidade do Estado, foi instalada em 
Barbacena em razão de um projeto desenvolvido 
pelo professor Fuad Kyrillos Neto, que atua no 
Campus local da UEMG e detém larga experiência 
nesse tipo de trabalho.

A solenidade, que também marcou o lançamento 
da revista Mal Estar e Sociedade, contou com 
as presenças da reitora da UEMG, professora 
Janete Gomes Barreto Paiva, do vice-reitor, 
professor Dijon de Moraes Júnior e da pró-reitora 
de pesquisa e pós-graduação, professora Magda 
Chamon, além do diretor do Campus Barbacena, 
Eduardo Luiz Costa Garcia Leão, e da diretora do 
Instituto Superior de Educação Dona Itália Franco, 

Cláudia Coelho Bomtempo de Albuquerque. 
Em seu discurso, o coordenador da EdUEMG, 
Fuad Kyrillos Neto, agradeceu o apoio que o seu 
projeto recebeu por parte da reitoria, falou sobre a 
necessidade de submeter as obras que a editora 
publicará à avaliação de um Conselho Editorial 
externo, formado por renomados pesquisadores 
de diversas áreas do conhecimento, nas quais 
a universidade atua e lembrou a importância 
de manter a editora aberta ao intercâmbio com 
outras instituições de ensino do país e do exterior, 
uma vez que, segundo Fuad, essa é a principal 
função de uma editora universitária. O diretor do 
Campus Barbacena, Eduardo Luiz Costa Garcia 
Leão, por sua vez, ressaltou a importância para a 
unidade local da UEMG em sediar a editora, o que 
demonstra, segundo ele, a qualidade e a seriedade 
do trabalho realizado na unidade de Barbacena.

A reitora se mostrou emocionada e declarou que, 
graças ao projeto do professor Fuad, a reitoria 
pôde, em tão curto espaço de tempo, cumprir um 
de seus planos de ação mais significativos, que 
era a criação da editora universitária, instrumento 
essencial para ampliar o espaço da disseminação 
do saber produzido na Universidade do Estado 

de Minas Gerais, e também para colocar a 
universidade, de fato, no contexto das discussões 
acadêmicas ao realizar intercâmbios com outras 
instituições de ensino do país.

O evento marcou ainda o lançamento da revista 
Mal Estar e Sociedade, primeiro produto editorial 
da EdUEMG, uma publicação científica de 
periodicidade semestral que publica artigos, 
ensaios, resenhas, resumos de dissertações e 
teses, conferências e debates nas áreas sociais 
e de humanidades e que é uma produção do 
Núcleo de Pesquisa Educação, Subjetividade e 
Sociedade, que reúne professores pesquisadores 
da UEMG/ Barbacena.

O evento foi encerrado com uma palestra do 
professor Eduardo Gross, doutor em Teologia, que 
é professor associado da Universidade Federal de 
Juiz de Fora, e que falou sobre as questões que 
envolvem o conceito de mal estar na sociedade 
contemporânea. A solenidade contou com 
presenças de representantes de outras instituições 
de ensino da cidade, autoridades civis e militares 
do município, além de professores, funcionários e 
alunos da UEMG/Barbacena 
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importância com EdUEMG 
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Universidade expande áreas 
de atuação em 2008 

Reflexo de ações pode ser conferido pelo recorde de candidatos 
inscritos para o úlltimo  processo seletivo
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As provas em Belo Horizonte foram realizadas em instituição de ensino superior no bairro Estoril

UEMG tem muito para comemorar neste final de 2008. As conquistas beneficiam servidores e corpo docente, com oferta de melhores salários, concurso público, 
reconhecimento por parte do governo do tempo trabalhado por professores como designados, no segundo semestre, a UEMG instituiu convênios específicos com o 

Instituto Politécnico de Torino, cujo objetivo é a formação de nove professores para doutorado em Design até 2011.

E as conquistas chegam também aos alunos, como os da Faculdade de Educação, que conseguiram realizar um velho sonho. Graças aos esforços da Reitoria e da direção 
antecedente da unidade, a FaE passou a funcionar em prédio novo, à Rua Paraíba, próximo ao antigo prédio do Instituto de Educação. A mudança atendeu a todos. Mas as 
conquistas não param por aí. No segundo semestre, a Universidade assinou convênio de dupla titulação para alunos da graduação da Escola de Design, durante a Semana de 
Minas no Piemonte. Esses convênios se somam a outros existentes como os com a Université de Picardie Jules Verne (França), com a Universidade de Coimbra (Portugal), com 
a Universidade Trás-os-Montes e a de Alto Douro (Portugal) e com a Pittsburg University (EUA). Além disto, a UEMG foi a primeira instituição a enviar estudantes para participar 
do programa de intercâmbio estudantil  “Programa Jovens Mineiros Cidadãos do Mundo”, em parceria com a SEDE e SECTES. Vinte alunos da Escola de Design que passaram 
mais de 40 dias na Itália, fazendo cursos no “Polito” com visitas técnicas à fábrica matriz da Fiat.

Além de implantar mais três cursos de graduação – Engenharia Metalúrgica, em João Monlevade, Tecnologia em Gestão das Organizações do Terceiro Setor e Tecnologia em 
Gestão de Recursos Humanos, na Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves, oferecidos no último Processo Seletivo, a UEMG conseguiu recomendação da CAPES para dois 
Mestrados, um em Educação e outro em Design, que serão implantados em 2009. 
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Em 2008, a UEMG deu continuidade às suas 
atividades extensionistas oferecidas em todas as 
unidadess, como o Programa Alfabetização Solidária, 
uma parceria da FaE/UEMG/ALFASOL, que acontece 
desde 2001 e atende diversos municípios de Minas 
Gerais, como Belo Horizonte, Catuti, Itinga, Ladainha, 
Setubinha, Aimorés, Bandeira, Águas Vermelhas, Nova 
Era, e chega ao Espírito Santo, no município de Baixo 
Guandu. O programa já alfabetizou 4.190 pessoas. Por 
sua vez, o Programa Brasil Alfabetizado, em parceria 
com o MEC - Secad/FNDE/UEMG, continua sendo 
realizado em Belo Horizonte, na região metropolitana 
e nos municípios de Campanha, Carangola, Diamantina, 
Divinópolis e Ituiutaba. O projeto já beneficiou 892 
alunos. Atualmente, tendo como parceiro Instituto 
de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, São 
Francisco e Mucuri, a UEMG desenvolve projeto de 
alfabetização cultural de quilombolas na região do 
Serro/MG.

A UEMG está no Projeto Escola Integrada, em 
parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Através 
da Escola de Design, Escola Guignard, Escola de 
Música e Faculdade de Educação, foram atendidas 
aproximadamente 420 crianças e adolescentes do 
Ensino Fundamental, em 19 escolas da rede pública 
municipal, com 14 modalidades de oficinas, e com a 
participação de 45 alunos universitários. 

A UEMG faz parte do Projeto Rondon. Em parceria com o 
Ministério da Defesa, o projeto visa aproximar estudantes 
da realidade do país, além de contribuir também para o 
desenvolvimento de comunidades carentes. Para toda 
operação do Projeto Rondon, a UEMG tem recebido 
convites, e encaminhado projetos efetivando assim 
a sua colaboração. Os alunos da FaE/CBH/UEMG já 
atuaram nos municípios de: Coari/AM, Araguatins/TO, 

Felício dos Santos e Couto Magalhães/MG, Cidelândia/
MA, Carmópolis e Riachuelo/SE, Denise/MT, Mimoso 
de Goiás/GO. Participa do Projeto Brasil Afroatitude, 
de ações afirmativas que estimula o protagonismo 
do aluno cotista negro da universidade, mediante a 
concessão de bolsas para a pesquisa (50 bolsas por 
semestre) e realização de seminários. Está no Projeto 
Uniafro, programa de incentivo à implementação da 
Lei 10.639/03, com a proposta de realização de um 
curso de capacitação para professores da rede pública 
de Belo Horizonte, no tocante à inclusão do ensino da 
história da África nos currículos escolares. Está também 
entre as muitas instituições que aderiu ao Programa 
AmbientAÇÃO – Programa de Educação Ambiental em 
prédios do Governo do Estado de Minas Gerais, o que 
se concretizou com a assinatura do Termo de Adesão.

Depois de realizar o Segundo Censo Cultural do Estado 
de Minas Gerais, um inventário cultural das principais 
manifestações culturais dos municípios mineiros,  a 
UEMG agora elaborou o catálogo cultural “Projeto 
Cultura na Universidade”, apresentando a catalogação 
do seu potencial artístico-cultural. É participante da 
Rede Cultura e Pensamento, projeto do Ministério da 
Cultura, que visa estimular o intercâmbio e a troca 
de conhecimentos entre universidades brasileiras, 
bem como a oportunidade para alunos terem diálogo 
com intelectuais e professores de renome nacional e 
internacional sobre assuntos da atualidade. 

A UEMG instituiu, em dezembro, a sua Editora 
Universitária, que busca a promoção do conhecimento 
produzido pela Universidade, bem como atuar na 
difusão da Extensão e Pesquisa Universitária nos 
diversos âmbitos que a compõem. E o ano foi também 
positivo para os alunos, que se destacaram em diversos 
concursos realizados pelo Brasil nas áreas de Design, 

Música e nas Artes Visuais. Muitos foram premiados e 
outros finalistas de importantes eventos. É o caso do 
Prêmio Talento Volkswagem, Arte em Movimento, e do 
Prêmio AngloGold de jóias. No primeiro, os alunos da 
Escola de Design ficaram entre os primeiros colocados. 
No segundo, a premiação maior coube a uma ex-aluna 
da Escola de Design e o prêmio para estudante coube 
a uma aluna do curso de Design de Produtos. Neste, 
o professor orientador, também da Escola de Design 
foi premiado.

Leandro Rodrigues dos Santos, aluno do curso de 
Design de produto, ganhou bronze no Idea Brasil, 
concurso nacional subsidiário do renomado Idea 
Award. Do Prêmio Minas Design, em sua primeira 
edição, foram inscritos 120 trabalhos de Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Paraíba, Pará, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e São Paulo. Dos 50 finalistas, 18 são 
trabalhos desenvolvidos por alunos da UEMG. Ao final, 
cinco primeiro colocados foram de alunos da UEMG.

O oitavo Concurso Internacional de Canto Bidu Sayão 
também ficou na UEMG. O prêmio de melhor intérprete 
de Ópera, melhor talento vocal e melhor intérprete, 
ficaram com Alexander de Paula, Cristiano Rocha e 
Carlina Rennó, alunos da Escola de Música.

A universidade também está premiando seus alunos. 
No caso do Processo Seletivo, eles participam de 
concurso para a elaboração de peças gráficas. Esta 
participação busca maior interatividade entre as 
unidades do Campus BH e do interior.

Uma mostra do crescimento da Universidade do Estado 
de Minas Gerais foi o número recorde de inscrições em 
seu Processo Seletivo do final de novembro. Foram 
8.804 candidatos disputando suas 1.880 vagas 
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aependi, município da região sul do estado de 
Minas Gerais. Ano de 1996. A pesquisadora 

Maria José Nicoliello depara-se com o logradouro da 
“Travessa Maestro F. Raposo”. Impulsionada pela 
curiosidade inerente a seu ofício, logo conjecturou 
diversas possibilidades sobre origem e história da 
personalidade imortalizada na inerte placa de endereço. 
A partir daí, as descobertas sobre o personagem se 
fiaram como em uma tapeçaria que se julgava há 
muito perdida.

Na peregrinação para descobrir pistas da biografia do 
maestro, Maria José vasculhou documentos de cartório, 
jornais de época, arquivos públicos e depoimentos de 
descendentes. O que descobriu estava além de suas 
expectativas: um músico itinerante, de fortes ligações com 
a religiosidade, e que por uma vez flertou com o profano. 
Um artista de alcunha “Sabiá Mineiro”, com passagens 
e condecorações notáveis pela Corte Imperial durante o 
período de transição entre Império e República. Estava 
lançado o resgate de um dos compositores eruditos 
mineiros mais bem-sucedidos do período colonial e que 
caiu na obsolescência com o distanciar das décadas.

Réquiem para um maestro 
Obra e vida do maestro mineiro Francisco Raposo são resgatadas 

em projeto de quase uma década de duração

Reprodução da única foto de época do maestro Francisco Raposo

M
em
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ia

Leonardo Peifer
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Ofício de Detetives

A compilação de informações sobre o artista convergiu 
para a publicação da pesquisadora intitulada “O 
Maestro Raposo e as Corporações Musicais”, lançada 
em 1997. A partir das pesquisas, um baú com 
partituras do maestro foi encontrado na sede da 
Corporação Musical Carlos Gomes, também sediada 
em Baependi, em estado precário.

O acervo foi doado para tratamento pela Fundação 
Baependiana de Educação, Ecologia e Cultura 
(Funbec). Trazida à luz a trajetória de vida de Raposo, 
faltava vivificar também suas obras, cujas últimas 
execuções de que se tem notícia datavam do final da 
década de 1930.

Com o apoio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a 
Funbec lançou, em 2000, o projeto “A Música, a Vida 
e a Obra do Compositor Francisco Raposo”, com o 
patrocínio da Cemig. A partir desse momento, a obra 
do compositor passou a contar com a parceria do 
Centro de Pesquisas da Escola de Música da UEMG, 
sob a coordenação dos musicólogos Nelson Salomé e 
Márcio Miranda.

Salomé afirma que restaurar a obra musical de Raposo 
foi um extremo exercício de paciência e observação. 
Segundo afirma, as partituras se encontravam em 
péssimas condições de conservação. Praticamente 
todas foram manuscritas por copistas de épocas 
diferentes, restando muito poucas indicações originais 
do maestro. Ademais, não havia partitura unificada 
para o regente, restando, assim, somente as partes 
de cada instrumento espalhadas, incompletas ou 
alteradas. “Foi um verdadeiro exercício de quebra-
cabeças”, comenta. Mesmo possuindo mestrado em 
Musicologia, o professor cercou-se de cuidados nos 
momentos em que precisou intervir na obra. “Você 
precisa ter muito cuidado para saber o limite de sua 
interferência em um trabalho desses. Ao mesmo 
tempo, é preciso ter coragem, porque às vezes essa 
atitude é necessária”.

A restauração, além de concluir indicações omissas 
seguindo o estilo do maestro e fazer adaptações de 
andamentos e dinâmicas das músicas, também proveu 
a digitalização das obras, o que legará um fôlego maior 
à preservação. 

O resultado dessa etapa poderá ser consultado 
em bibliotecas públicas, nas entidades parceiras no 
projeto e no acervo da própria Escola de Música, já 
que foram lançados em 2008, quase dez anos após 
o início das pesquisas, apenas 30 exemplares com 
cinco volumes contendo as partituras restauradas 
de algumas de suas obras sacras (Procissão de São 
Sebastião, Lava-pés, Ofício de Quinta-feira Santa e Três 
Horas de Agonia) e o Cateretê, sua única obra profana 
encontrada até então.

“O que encontrei de riqueza nele foram as diversidades 
melódicas e rítmicas, mesmo dentro de uma 
simplicidade relativa à época”, afirma Salomé. Isso 
ocorre, conforme explica, pela típica herança mineira 
das bandas do interior. As orquestrações foram quase 
todas feitas para o naipe de metais, abundantes 
no interior de Minas Gerais do século XIX, e poucos 
possuem também arranjos para cordas, como violinos, 
por exemplo. 

Outro diferencial do músico é sua obra Cateretê, que 
traz elementos da cultura popular em confluência da 
música de concerto. “Essa obra, em especial, o coloca 
ao lado de compositores nacionais importantes da 
época como Alberto Nepomuceno e Brasílio Itiberê, 
que davam esse prenúncio nacionalista que ocorreria 
na música erudita brasileira no século XX”, avalia.

Indagado se seriam as publicações das obras de 
Raposo o final da odisséia que atravessa anos de 
dedicação para retomar a importância de um talentoso 
filho que a terra mineira deixou desvanecer da memória, 
o professor é enfático: “Ainda falta a emoção, o sentido 
de todo esse trabalho: a música”. E para recobrá-la, 
Salomé, para seu último ano como docente, já conta 
com uma pequena multidão de músicos e amigos 
abnegados para ensaiar e apresentar as peças do 
ilustre Baependiano em 2009, e desde já iniciou os 
contatos com a Reitoria da UEMG para buscar apoios 
para apresentações e gravações do repertório do 
compositor em mídia eletrônica.

Na Rota do Império, um Sabiá Mineiro

Segundo a pesquisa biográfica de Maria José sobre 
Raposo, no ano de 1868 uma comitiva da então 
Princesa Isabel esteve em visita à região de Baependi. 

O motivo da viagem seria um suposto tratamento 
para a esterilidade da alteza nas benfeitoras águas da 
região de Caxambu. O alvoroço causado pela ilustre 
visita incentivou uma recepção à altura na Igreja Matriz 
N. Sra. Do Montserrat. Existe a crença, embora sem 
fundamentação adequada, de que teria sido Francisco 
Raposo o solista da música Te Deum apresentada na 
ocasião.

Já gozando de fama pelo belo timbre de tenor, Raposo 
já havia, a essa altura, se apresentado em capitais 
como São Paulo e Rio de Janeiro. Já na Corte, cantou 
para D. Pedro II na Capela Imperial, sediada no Rio de 
Janeiro, ocasião em que recebeu do Imperador uma 
medalha de prata. Também das mãos dele recebeu 
posteriormente uma batuta de ouro ao se apresentar 
com Reichert, flautista especialmente trazido ao Brasil 
pela Corte.

Todo homem que é casado

Deve ter um pau no canto

Para benzer a mulher

Quando lhe der o quebranto

A mulher como acontece

Toma conta do marido,
Então tudo está perdido

É ele só quem padece

Como escravo obedece

A tudo quanto ela quer,

Mas se o marido quiser

Tudo evita sem trabalho

É pegar um bom vergalho

E vá benzendo a mulher,

Que assim faz um bom marido

Se quiser ser bem querido.

(...)

Fragmento da Letra 
da Música Cateretê
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Nhá Chica e Raposo – Franciscos de uma Baependi Colonial
Aguarda no Vaticano o pedido de avaliação da beatificação de Francisca de Paula de Jesus. Nhá Chica, como ficou conhecida, era conhecida pelos colóquios que dizia manter com 
Nossa Senhora durante os sonhos. Em um deles, recebeu a incumbência de erigir uma capela em devoção à santa. Após grande mobilização de toda a comunidade e depois 
de edificada a capela, Nhá Chica recebeu nova demanda durante os sonhos: providenciar um órgão para ser colocado no altar da capela de Conceição. Sem conhecimento do 
que se tratava o pedido, buscou auxílio com o pároco local, que a situou das dificuldades de se conseguir um instrumento muito caro para a época e só passível de ser obtido 
junto à Corte.

Sem esmorecer, Nhá Chica arrecadou fundos e incumbiu Francisco Raposo de buscar o instrumento no Rio de janeiro, na Rua São José, nº 73, exatamente o endereço que lhe 
fora passado durante o sono. Dias depois, Francisco Raposo chegou com órgão de fole francês, após dias de viagens de trem e carro de boi.

Com a enorme expectativa criada, o maestro tratou de sentar-se frente ao instrumento e de tirar dele as primeiras notas. Nada feito. Nenhuma nota soara por maior esforço que 
se fizesse.  A publicação “A Música, a vida e obra de Francisco Raposo” narra assim o desfecho do relato: “Nhá Chica acalmou os presentes, dizendo que o instrumento voltaria 
a tocar às três horas da tarde do dia seguinte e se retirou em orações a Nossa Senhora da Conceição. E assim aconteceu”. O episódio virou notícia do Jornal carioca “O Paíz”, 
de 1914, conhecido por “O Milagre do Órgão”

Fo
to

s: 
As

co
m

Prof. da Escola de Música, Nélson Salomé, é um dos autores do projeto de recuperação de vida e obra de Raposo
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Coração Americano 
Ex-aluna da Escola de Design transforma Projeto de Graduação 

em livro e viaja pelo processo de criação do disco Clube da Esquina 

                   Texto de Rodrigo James 

Os sonhos não envelhecem. Originalmente, a frase de Márcio Borges está na letra da canção “Clube da 
Esquina 2” e também é o título de sua biografia, mas poderia ser a tradução em palavras do que foi o processo 
de criação e produção de “Coração Americano - 35 anos do álbum Clube da Esquina”, um projeto pessoal 
da designer Andrea Estanislau, que se transformou em um dos mais completos e detalhados documentos 
sobre um dos grandes discos da história da música popular brasileira. A história de “Coração Americano” 
começa no ano de 2001, quando Andrea apresentou o esboço do livro como projeto de conclusão de seu 
curso de design gráfico. A partir daí, o sonho se tornaria realidade quando a fã do Clube da Esquina de 
longa data decide levar adiante o projeto, inscrevendo-o em Leis de Incentivo para, alguns anos depois, 
captar os recursos necessários e começar a produção propriamente dita. Anteriormente planejado como uma 
homenagem a Milton Nascimento e o movimento capitaneado por ele, “Coração Americano” se transformou 
em algo mais quando centrou seu foco no primeiro disco da série, que deu origem a todo o movimento. De lá 
para cá foram incontáveis as entrevistas, encontros com os envolvidos na confecção do disco e até mesmo 
com pessoas nem tão ligadas a ele intrinsecamente, mas que o tem como influência primordial em suas vidas, 
como o letrista Chico Amaral. A partir daí foi só juntar as peças. Enquanto o redator Rodrigo James montava 
a linha de tempo do que foi o processo de criação e produção do disco, Bernardo Mata Machado relembrava 
o contexto histórico da época, enquanto Andrea asseava por fotos e mais fotos dos acervos pessoais dos 
fotógrafos do Clube e do Museu do Clube da Esquina para chegar a um denominador comum. Citar as fotos 
inéditas de Ronaldo Gorini do período em que o disco foi produzido (Mar Azul -Niteroí/RJ). Mas faltava algo, 
que veio sob a forma de textos especiais, escritos por alguns dos responsáveis pela parte literária do disco 
“Clube da Esquina”: Márcio Borges, Fernando Brant e Ronaldo Bastos. Como se isto tudo não bastasse, Chico 
Amaral, Toninho Horta e Tavito também contribuíram para o projeto, exaltando sua importância para a música 
brasileira.

Assim nasceu “Coração Americano”, um livro de fã para fãs da música universal de MIlton Nascimento, Lô 
Borges, Márcio Borges, Fernando Brant, Ronaldo Bastos e todos os demais músicos responsáveis por um 
trabalho reconhecido hoje como um dos dez discos mais importantes da MPB em todos os tempos. E isto 
não é pouco

“Saudemos, antes de tudo, a feliz iniciativa de Andréa Estanislau.Seu livro traz um material de importância incalculável: o depoimento das pessoas envolvidas 
na bela aventura que foi o Clube da Esquina A luz que daí sobressai, será guardada com zelo pelas futuras gerações”. 

              Chico Amaral

“Andréa Estanislau perseguiu a verdade por trás desta lenda, pisando e pesando cada passo com o rigor e o cuidado de uma montanhista Não foram poucos 
os perigos a que  se expôs, lidando com esta gente escorregadia e cheia de escarpas que somos eu, meus amigos aqui retratados e a entourage que cerca 
alguns de nós, para o bem ou para o mal. Foram anos de contatos da Andréa conosco, entrevistas, pesquisas, idas e vindas,ânimos e desânimos, tudo bem 
e tudo mau. Mas finalmente, aqui estão expostas nossas vidas de compositores, poetas, cantores e seres humanos”. 

              Márcio Borges 

Foto: Divulgação
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Aconteceu na UEMG 

Final de Ano 
de Publicações Acadêmicas

Depois de fazer o lançamento oficial da Editora da 
Universidade, em Barbacena, a reitora da UEMG, 
professora Janete Gomes Barreto Paiva, presidiu, na 
Sala dos Conselhos, no prédio da Reitoria, o lançamento 
de inúmeras publicações acadêmicas de unidades da 
UEMG. Ao lado da pró-reitora de Ensino e Extensão, 
professora Neide Wood, a reitora destacou o empenho 
e dedicação de todas as equipes na formatação dos 
livros.

Foram lançados os livros Projeto Cultura na 
Universidade, um catálogo do potencial artístico-cultural 
da Universidade do Estado de Minas Gerais, idealizado 
pela Coordenadoria de Cultura, Arte e Esporte, o quarto 
volume da Construção de Identidade e Inclusão Social 
do Afro-brasileiro, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 
- NEAB, o Prisma, poesia, contos e crônicas, de alunos 
do Projeto Pleno Viver do Centro de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos para a Educação - 

CENDHRE, a Revista Extensão na UEMG, uma 
contribuição para o desenvolvimento de Minas Gerais, da 
Coordenadoria de Extensão da Pró-Reitoria de Ensino e 
Extensão, e o Catálogo de Extensão, também elaborado 
pela Coordenadoria de Extensão. 

As publicações foram somadas à Revista Mal-Estar 
e Sociedade, lançada já pela Editora da UEMG, em 
Barbacena e à Revista Perspectivas em Políticas Públicas, 
publicada pela Faculdade de Políticas Públicas Tancredo 
Neves - FaPP e aos Cadernos de Estudos Avançados em 
Design, da Escola de Design, lançados anteriormente 

UEMG na Feira da Fraternidade

Para quem gosta da culinária italiana em Frutal teve 
destino certo na primeira quinzena de dezembro: a 
barraca da UEMG na Primeira Feira da Fraternidade, 
realizada no Parque de Exposições. Promovida pelo 
Rotary Clube, o evento arrecadou fundos para as 
instituições e entidades do município, num gesto de 
solidariedade que movimentou toda a cidade. 

Os organizadores da barraca prepararam os mais 
famosos pratos da culinária italiana. Foram servidos 

pratos típicos como macarronada, pizza e ainda um 
saboroso nhoque. Para quem gosta de tira-

gosto se esbanjou com salaminho, 
queijo golda, a mussarela ou 

um caponato de berinjela. 
Tudo isto foi servido regado 
a um bom vinho, ao estilo 
da mais tradicional “cucina 
italiana”

Vagas 
abertas para 

Pós-Graduação 
em Gestão Pública

A Faculdade de Políticas 
Públicas abre 35 vagas para 
sua segunda turma do curso 

de pós-graduação Lato Sensu em “Gestão Pública 
para Resultados”. As inscrições serão aceitas entre 
24 de novembro de 2008 a 19 de janeiro de 2009 
no setor de Pós-graduação da unidade,na Rua Major 
Lopes 574, Bairro São Pedro/BH. Os interessados 
deverão comparecer ao local com cópias e originais dos 
documentos de identidade e CPF, além do comprovante 
de pagamento de inscrição (no valor de R$ 30) e de 
uma cópia do currículo.

O processo de seleção será realizado entre os dias 
20 e 24 de janeiro de 2009 e consistirá de análise de 
currículo e entrevista, a ser realizada no mesmo local 
das inscrições. Para ser aprovado, é necessário obter 
pelo menos 60 pontos em ambas as etapas. O resultado 
final será divulgado em 30 de janeiro de 2009 no site 
da UEMG e nas dependências da FaPP/UEMG. Confira o 
edital do processo de seleção para conhecer a íntegra 
dos requisitos, cronograma, documentos e prazos 
pertinentes à formação de nova turma 

Atividades Acadêmicas 
Recomeçam no Dia 02/02

Como tem acontecido em anos anteriores, a Comissão 
Permanente do Processo Seletivo antecipou a divulgação 
da lista de aprovados. São 1.880 novos universitários 
que iniciam, no dia 2 de fevereiro, as atividades 
acadêmicas nas unidades da UEMG do Campus BH e 
do interior. 

O primeiro lugar geral do Processo Seletivo 2009 ficou 
com Jéssica Cristiane Rodrigues Passos, da cidade de 
Ipatinga, que se inscreveu para o curso de Design 
Gráfico à noite. Ela conseguiu 138 pontos dos 146 
disputados. 

Os candidatos aprovados farão matrículas nos dias 28 
e 29 de janeiro nas secretaria das unidades, de acordo 
com o curso e cidade indicados pelo candidato no 
formulário de inscrição. 

A Comissão Permanente do Processo Seletivo comunica 
ainda que as segundas chamadas serão feitas pelas 
unidades a partir de constatada a vaga pelo não 
preenchimento do aluno classificado a partir do dia 30 
de janeiro   
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Curso para atendimento ao público realizado 
em parceria com o Senac/MG

Confraternização de final de Ano em Frutal

2º Encontro Brasil Afroatitude/FaE

Comsissão do Projeto Ambientação entrega kit de doações 
no Instituto Afonso Pena

Secretário Alberto Duque Portugal, Reitora da UEMG, 
 e o Sub-secretário de Assuntos  Internacionias - SEDE

 Luiz Antônio Athayde Vasconcelos em Torino

Lançamento das publicações da UEMG
na Sala dos Conselhos

Profª. Magda Chamon , prof. Dijon De Moraes Júnior, 
Reitora  Janete Gomes Barreto Paiva e o

Sub-secretário de Ensino Superior prof.  Otávio Elísio 

4º Seminário de Educação Ambiental
Design e Meio Ambiente

Encerramento Pleno Viver

Confraternização de final de ano da UEMG
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s projetos ganhadores foram divulgados 
pelo SEBRAE-MG em solenidade na Casa Fiat 

de Cultura em Nova Lima. O Prêmio Sebrae Minas Design 
tem o objetivo de estimular micro  e pequenas empresas 
a utilizarem o design como diferencial competitivo. Em 
sua primeira edição mais de 120 projetos de todo o Brasil 
foram inscritos. Os trabalhos apresentaram soluções 
eficazes e comerciais para setores econômicos mineiros: 
de aço inox em Timóteo; bucha vegetal em Bonfim; 
móveis em Ubá; pedra sabão em Ouro Preto; alumínio 
e ferro em Cláudio, Divinópolis e Itaúna; e resíduos em 
todo o estado.    

Na Categoria Estudante, dos seis prêmios anunciados, 
cinco pertencem a alunos da escola de Design da UEMG.  
Rachel Sager, Ethiene Pereira e Monique Soares venceram 
com o projeto para o setor de resíduos e utilizaram 
as sobras da construção civil - sacaria de cimento e 
argamassa - na produção de um composto que serviu 
como base da mesa Morphus. Ivan Mota, Carolina Corrêa 
Araújo, Emanuel Lucas Neves e Danilo Gomes Ribeiro, 

receberam o troféu com o projeto desenvolvido para o 
setor de pedra-sabão. O utensílio gourmet é um produto 
sofisticado e valoriza o trabalho do artesão. 

Pedro Henrique Pereira e Artur Caron Mottin venceram 
no setor Alumínio e Ferro, criando o conjunto de panelas 
Illusione. Eles aproveitaram do conceito de “receber 
visitas na cozinha” para desenvolver um produto de alto 
padrão, aliando estética e sofisticação. 

Johanna Dias criou o projeto do porta-lápis Puzzle, 
vencedor na categoria aço inox. A caixa artesanal Ninho 
com quatro esponjas estilizadas e sachês de ervas 
aromáticas criada por Lucas Rios foi o vencedor do setor 
de bucha vegetal. Foram distribuídos ainda prêmios na 
Categoria Profissional. 

Os 56 projetos finalistas e 12 vencedores fazem parte 
do Catálogo Sebrae Minas Design do SEBRAE-MG. A 
publicação tem o objetivo de divulgar o trabalho dos 

designers e estudantes que participaram do concurso 
e aproximar os profissionais das micro e pequenas 
empresas. Os ganhadores vão participar em abril de 
2009, de uma missão para o Salão Internacional do 
Móvel, em Milão, na Itália. 

Premiação em Design Gráfico

Amanda Coimbra, aluna do curso de Design Gráfico da 
Escola de Design, ficou em terceiro lugar na categoria 
Estudante do 7º Prêmio Max Feffer de Design Gráfico, 
aberto a diretores de arte e criação, designers, 
produtores de agências e outros profissionais, além 
de estudantes, que desenvolveram peças gráficas 
impressas nos segmentos promocional, editorial e de 
embalagens, entre outros. A premiação recebeu 565 
peças nas categorias Editorial, Promocional, Embalagem, 
Miscelânea e Estudantes, com 21 trabalhos premiados 
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1º Prêmio Sebrae Minas Design 

Utensílio Gourmet da designer Carolina Araújo/
Danilo Gomes Ribeiro/Emanuel Lucas Neves/ Ivan Mota SantosVencedores do 1º Prêmio Sebrae Minas Design

Dos seis projetos ganhadores, na categoria estudante, 
cinco são de alunos da Escola de Design da UEMG


