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Texto na íntegra:
IFMG‐Campus Ouro Preto abre inscrições para a Semana de Ciência e Tecnologia 2012
De 15 a20 de outubro, o Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto e o
Complexo Ferroviário da cidade se tornam, mais uma vez, espaços repletos de
atrações que prometem contribuir para a popularização da ciência e do conhecimento.
Nesta edição, a Semana de Ciência e Tecnologia contará com oficinas, workshops,
debates, palestras, mostras e mini‐cursos em torno do tema “Economia verde,
sustentabilidade e erradicação da pobreza”. O lema foi escolhido pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação em função de este ter sido um dos principais temas
debatidos durante a Conferência Rio + 20.
Nomes de destaque no cenário nacional, como Sérgio Besserman (organizador da Rio
+20), Ladislau Dowbor e José Eli da Veiga irão debater sobre “Sustentabilidade para
quê(m)?”. O ambientalista e ex‐deputado federal Fábio Feldman fará um resgate das
temáticas da Rio +20 e as perspectivas sinalizadas pelo evento.
O ator Sérgio Marone também participa do evento e irá falar sobre o Movimento Gota
D’Água, idealizado por ele, e que envolveu a participação de vários outros artistas
globais engajados na campanha contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte, na
Amazônia. “Será exibido o polêmico vídeo da campanha, dirigido por Marcos Prado
(produtor de `Tropa de Elite`). O vídeo fez tanto sucesso nas redes sociais que
conseguiu mais 20 mil assinaturas em menos de 24 horas”, ressalta a coordenadora de
Eventos e Projetos do Campus Ouro Preto, Vânia Quintão. Destaque ainda para a
Orquestra Pop Jazz, do Instituto Federal do Espírito Santo, que trará ao palco 52
músicos, além de um rico e variado repertório.
De acordo com Vânia Quintão, um dos pontos altos da Semana será o 1º Seminário de
Iniciação Científica do IFMG, com a participação de alunos de todos os campi expondo
trabalhos de pesquisa, que serão avaliados por pesquisadores do CNPQ. Já na Estação
Ciência, no Complexo ferroviário, a novidade será a Mostra Científica, com
participação de escolas da região. Haverá premiação para os melhores trabalhos. No
local, o público contará ainda com passeios de trem, exposições, estandes, show de
ciência, oficinas vivas, dentre outras atrações.
“Estamos preparando um grande evento, para o qual selecionamos os melhores
profissionais ligados ao tema central. Uma série de atividades foi proposta pelas áreas
acadêmicas da Instituição, compondo um vasto elenco de atividades paralelas que

enriquecem e possibilitam uma construção democrática de toda a programação. O
foco é a universalização do conhecimento e a popularização da ciência e da tecnologia,
associadas ao cotidiano das pessoas. Importante salientar, ainda, o patrocínio das
empresas Vale, Novelis e Samarco, parceiras do evento desde a primeira edição,
em2008”, afirma a coordenadora.
As inscrições de trabalhos científicos do Campus (painéis, comunicações e
experimentos) encerram‐se no dia 21 de setembro. Para as demais atividades (oficinas,
workshops e mini‐cursos), as inscrições poderão ser feitas até o dia 5 de outubro. Para
se
inscrever
e
conferir
a
programação
completa,
acesse:
http://sites.ouropreto.ifmg.edu.br/sct2012/.

MÍDIA: INTERNET
20/09
Portal Fala aí Ouro Preto
Página inicial
Disponível em: http://falaaiouropreto.com.br/semana‐de‐ciencia‐e‐tecnologia‐
2012/#more‐6567

Texto na íntegra:
De15 a20 de outubro, o Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto e o
Complexo Ferroviário da cidade se tornam, mais uma vez, espaços repletos de
atrações que prometem contribuir para a popularização da ciência e do conhecimento.
Nesta edição, a Semana de Ciência e Tecnologia contará com oficinas, workshops,
debates, palestras, mostras e mini‐cursos em torno do tema “Economia verde,
sustentabilidade e erradicação da pobreza”. O lema foi escolhido pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação em função de este ter sido um dos principais temas
debatidos durante a Conferência Rio + 20.
Nomes de destaque no cenário nacional, como Sérgio Besserman (organizador da Rio
+20), Ladislau Dowbor e José Eli da Veiga irão debater sobre “Sustentabilidade para

quê(m)?”. O ambientalista e ex‐deputado federal Fábio Feldman fará um resgate das
temáticas da Rio +20 e as perspectivas sinalizadas pelo evento.
O ator Sérgio Marone também participa do evento e irá falar sobre o Movimento Gota
D’Água, idealizado por ele, e que envolveu a participação de vários outros artistas
globais engajados na campanha contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte, na
Amazônia. “Será exibido o polêmico vídeo da campanha, dirigido por Marcos Prado
(produtor de `Tropa de Elite`). O vídeo fez tanto sucesso nas redes sociais que
conseguiu mais 20 mil assinaturas em menos de 24 horas”, ressalta a coordenadora de
Eventos e Projetos do Campus Ouro Preto, Vânia Quintão. Destaque ainda para a
Orquestra Pop Jazz, do Instituto Federal do Espírito Santo, que trará ao palco 52
músicos, além de um rico e variado repertório.
De acordo com Vânia Quintão, um dos pontos altos da Semana será o 1º Seminário de
Iniciação Científica do IFMG, com a participação de alunos de todos os campi expondo
trabalhos de pesquisa, que serão avaliados por pesquisadores do CNPQ. Já na Estação
Ciência, no Complexo ferroviário, a novidade será a Mostra Científica, com
participação de escolas da região. Haverá premiação para os melhores trabalhos. No
local, o público contará ainda com passeios de trem, exposições, estandes, show de
ciência, oficinas vivas, dentre outras atrações.
“Estamos preparando um grande evento, para o qual selecionamos os melhores
profissionais ligados ao tema central. Uma série de atividades foi proposta pelas áreas
acadêmicas da Instituição, compondo um vasto elenco de atividades paralelas que
enriquecem e possibilitam uma construção democrática de toda a programação. O
foco é a universalização do conhecimento e a popularização da ciência e da tecnologia,
associadas ao cotidiano das pessoas. Importante salientar, ainda, o patrocínio das
empresas Vale, Novelis e Samarco, parceiras do evento desde a primeira edição,
em2008”, afirma a coordenadora.
As inscrições de trabalhos científicos do Campus (painéis, comunicações e
experimentos) encerram‐se no dia 21 de setembro. Para as demais atividades (oficinas,
workshops e mini‐cursos), as inscrições poderão ser feitas até o dia 5 de outubro. Para
se
inscrever
e
conferir
a
programação
completa,
acesse:
http://sites.ouropreto.ifmg.edu.br/sct2012/.
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Texto na íntegra:
IFMG‐Campus Ouro Preto abre inscrições para a Semana de Ciência e Tecnologia 2012
De 15 a 20 de outubro, o Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto e o
Complexo Ferroviário da cidade se tornam, mais uma vez, espaços repletos de
atrações que prometem contribuir para a popularização da ciência e do conhecimento.
Nesta edição, a Semana de Ciência e Tecnologia contará com oficinas, workshops,
debates, palestras, mostras e mini‐cursos em torno do tema "Economia verde,
sustentabilidade e erradicação da pobreza". O lema foi escolhido pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação em função de este ter sido um dos principais temas
debatidos durante a Conferência Rio + 20.
Nomes de destaque no cenário nacional, como Sérgio Besserman (organizador da Rio
+20), Ladislau Dowbor e José Eli da Veiga irão debater sobre “Sustentabilidade para
quê(m)?”. O ambientalista e ex‐deputado federal Fábio Feldman fará um resgate das
temáticas da Rio +20 e as perspectivas sinalizadas pelo evento.
O ator Sérgio Marone também participa do evento e irá falar sobre o Movimento Gota
D’Água, idealizado por ele, e que envolveu a participação de vários outros artistas
globais engajados na campanha contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte, na
Amazônia. “Será exibido o polêmico vídeo da campanha, dirigido por Marcos Prado
(produtor de `Tropa de Elite`). O vídeo fez tanto sucesso nas redes sociais que
conseguiu mais 20 mil assinaturas em menos de 24 horas”, ressalta a coordenadora de
Eventos e Projetos do Campus Ouro Preto, Vânia Quintão. Destaque ainda para a
Orquestra Pop Jazz, do Instituto Federal do Espírito Santo, que trará ao palco 52
músicos, além de um rico e variado repertório.
De acordo com Vânia Quintão, um dos pontos altos da Semana será o 1º Seminário de
Iniciação Científica do IFMG, com a participação de alunos de todos os campi expondo
trabalhos de pesquisa, que serão avaliados por pesquisadores do CNPQ. Já na Estação
Ciência, no Complexo ferroviário, a novidade será a Mostra Científica, com
participação de escolas da região. Haverá premiação para os melhores trabalhos. No
local, o público contará ainda com passeios de trem, exposições, estandes, show de
ciência, oficinas vivas, dentre outras atrações.

“Estamos preparando um grande evento, para o qual selecionamos os melhores
profissionais ligados ao tema central. Uma série de atividades foi proposta pelas áreas
acadêmicas da Instituição, compondo um vasto elenco de atividades paralelas que
enriquecem e possibilitam uma construção democrática de toda a programação. O
foco é a universalização do conhecimento e a popularização da ciência e da tecnologia,
associadas ao cotidiano das pessoas. Importante salientar, ainda, o patrocínio das
empresas Vale, Novelis e Samarco, parceiras do evento desde a primeira edição, em
2008”, afirma a coordenadora.
As inscrições de trabalhos científicos do Campus (painéis, comunicações e
experimentos) encerram‐se no dia 21 de setembro. Para as demais atividades (oficinas,
workshops e mini‐cursos), as inscrições poderão ser feitas até o dia 5 de outubro.
Inscrições: IFMG / Ouro Preto
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Texto na íntegra:
Marone falará sobre o Movimento Gota D´Água, do qual é idealizador, cuja proposta é
sensibilizar a população para causas sociais e ambientais utilizando ferramentas de
comunicação em multiplataforma. É o caso do vídeo “Gota D´Água+10”, que contribuiu
para disseminar, de forma rápida e abrangente, a campanha contra a construção da
hidroelétrica de Belo Monte e a luta pela proteção do rio Xingu e de seus povos. Há, no
entanto, uma polêmica em torno do vídeo, que sofreu diversos ataques, sendo
acusado de apresentar argumentos inconsistentes e até mesmo falsos.
Com direção de Marcos Prado (diretor de “Ônibus 174” e “Os Carvoeiros”, e produtor
de “Tropa de Elite”), o vídeo apresenta Ary Fontoura, Bruno Mazzeo, Carol Castro,
Ingrid Guimarães, Isis Valverde, Juliana Paes, Cissa Guimarães, Claudia Ohana, Dira

Paes, Letícia Sabatella, Maitê Proença, Elisangela Vergueiro, Eriberto leão, Guilhermina
Guinle, Marcos Palmeira, Murilo Benício e Nathalia Dill, além de SergioMarone,
idealizador do projeto.
A polêmica e a repercussão em torno da construção da hidroelétrica também serão
exploradas por Tautz, na palestra “Jornalismo Ambiental e a Hidrelétrica de Belo
Monte”. Para o jornalista, existem razões ocultas que justificariam o grande montante
de recursos destinado ao projeto pelo governo. “Só o BNDES comprometeu‐se com
R$24 bilhões”, afirma o jornalista em sua coluna no Blog do Noblat. Ele aponta, ainda,
o interesse de empresas canadenses na extração de ouro na região do Xingu.
Carlos Tautz é jornalista há 25 anos e já cobriu quatro conferências da ONU sobre meio
ambiente e desenvolvimento. Chefiou o serviço de imprensa da 8ª Conferência das
Partes da Convenção da Diversidade Biológica em 2006 (evento oficial das Nações
Unidas) e realizou coberturas jornalísticas em 18 países. Há oito anos, escreve
semanalmente uma coluna no Blog do Noblat e desde maio de 2011 coordena o
Instituto Mais Democracia – Transparência e Controle Cidadão de Governos e
Empresas.
O debate será mediado pelo professor do curso de Geografia e Diretor de
Administração e Planejamento do Campus Ouro Preto, Flávio Nasser.
Atrações
A abertura oficial acontecerá na terça‐feira, mas na segunda, dia 15, o público já
poderá visitar a exposição Natureza Imortal, com esculturas do artista Evaldo de
Menezes, de São Vicente de Minas, a partir das 18h, na Galeria de Arte do IFMG. Às
19h, no Auditório Central, terá início da Semana Interna de Estudos de Segurança do
Trabalho.
Já na terça, ao longo do dia, haverá apresentação musical, apresentação dos cursos,
distribuição de brindes e abertura dos estandes. As equipes Trem Ki Voa de Aerodesign
e Komiketo Baja, da UFSJ, estarão presentes e vão apresentar projetos de uma
aeronave rádio controlada e de um carro off road. O grupo Sambíssima fecha a noite,
com a união da voz marcante e do violão inconfundível de Natália Pessoa, do pandeiro
de Lidi Camargos e do cajon de Paloma Alves.
Confira a programação completa em http://sites.ouropreto.ifmg.edu.br/sct2012/.
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Texto na íntegra:
Ator Sérgio Marone e jornalista Carlos Tautz abrem a Semana de Ciência e Tecnologia
do IFMG‐Campus Ouro Preto
Em pauta, a polêmica em torno da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte
O ator Sérgio Marone e o jornalista ambiental Carlos Tautz irão proferir no próximo dia
16, às 19h, no Auditório Central do IFMG ‐ Campus Ouro Preto, as palestras que
marcam a sessão solene de abertura da 5ª Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG ‐
Campus Ouro Preto, que será realizada de 15 a 20 de outubro.

Marone falará sobre o Movimento Gota D´Água, do qual é idealizador, cuja proposta é
sensibilizar a população para causas sociais e ambientais utilizando ferramentas de
comunicação em multiplataforma. É o caso do vídeo “Gota D´Água+10”, que contribuiu
para disseminar, de forma rápida e abrangente, a campanha contra a construção da
hidrelétrica de Belo Monte e a luta pela proteção do rio Xingu e de seus povos. Há, no
entanto, uma polêmica em torno do vídeo, que sofreu diversos ataques, sendo
acusado de apresentar argumentos inconsistentes e até mesmo falsos.

Com direção de Marcos Prado (diretor de “Ônibus 174” e “Os Carvoeiros”, e produtor
de “Tropa de Elite”), o vídeo apresenta Ary Fontoura, Bruno Mazzeo, Carol Castro,
Ingrid Guimarães, Isis Valverde, Juliana Paes, Cissa Guimarães, Claudia Ohana, Dira
Paes, Letícia Sabatella, Maitê Proença, Elisangela Vergueiro, Eriberto leão, Guilhermina
Guinle, Marcos Palmeira, Murilo Benício e Nathalia Dill, além de Sergio Marone,
idealizador do projeto.

A polêmica e a repercussão em torno da construção da hidrelétrica também serão
exploradas por Tautz, na palestra “Jornalismo Ambiental e a Hidrelétrica de Belo
Monte”. Para o jornalista, existem razões ocultas que justificariam o grande montante
de recursos destinado ao projeto pelo governo. “Só o BNDES comprometeu‐se com
R$24 bilhões”, afirma o jornalista em sua coluna no Blog do Noblat. Ele aponta, ainda,
o interesse de empresas canadenses na extração de ouro na região do Xingu.

Carlos Tautz é jornalista há 25 anos e já cobriu quatro conferências da ONU sobre meio
ambiente e desenvolvimento. Chefiou o serviço de imprensa da 8ª Conferência das
Partes da Convenção da Diversidade Biológica em 2006 (evento oficial das Nações
Unidas) e realizou coberturas jornalísticas em 18 países. Há oito anos, escreve
semanalmente uma coluna no Blog do Noblat e desde maio de 2011 coordena o
Instituto Mais Democracia – Transparência e Controle Cidadão de Governos e
Empresas.
Atrações ‐ A abertura oficial acontecerá na terça‐feira, mas na segunda, dia 15, o
público já poderá visitar a exposição Natureza Imortal, com esculturas do artista
Evaldo de Menezes, de São Vicente de Minas, a partir das 18h, na Galeria de Arte do
IFMG. Às 19h, no Auditório Central, terá início da Semana Interna de Estudos de
Segurança do Trabalho.
Já na terça, ao longo do dia, haverá apresentação musical, apresentação dos cursos,
distribuição de brindes e abertura dos estandes. As equipes Trem Ki Voa de Aerodesign
e Komiketo Baja, da UFSJ, estarão presentes e vão apresentar projetos de uma
aeronave rádio controlada e de um carro off road. O grupo Sambíssima fecha a noite,
com a união da voz marcante e do violão inconfundível de Natália Pessoa, do pandeiro
de Lidi Camargos e do cajon de Paloma Alves.
‐‐‐
Fonte: Ifmg
‐ Clique aqui para conferir a programação completa do evento
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Texto na íntegra:
Ator Sérgio Marone e jornalista Carlos Tautz abrem a Semana de Ciência e Tecnologia
do IFMG‐Campus Ouro Preto
O ator Sérgio Marone e o jornalista ambiental Carlos Tautz irão proferir no próximo dia
16, às 19h, no Auditório Central do IFMG ‐ Campus Ouro Preto, as palestras que
marcam a sessão solene de abertura da 5ª Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG ‐
Campus Ouro Preto, que será realizada de 15 a 20 de outubro.

Marone falará sobre o Movimento Gota D´Água, do qual é idealizador, cuja proposta é
sensibilizar a população para causas sociais e ambientais utilizando ferramentas de
comunicação em multiplataforma. É o caso do vídeo “Gota D´Água+10”, que contribuiu
para disseminar, de forma rápida e abrangente, a campanha contra a construção da
hidrelétrica de Belo Monte e a luta pela proteção do rio Xingu e de seus povos. Há, no
entanto, uma polêmica em torno do vídeo, que sofreu diversos ataques, sendo
acusado de apresentar argumentos inconsistentes e até mesmo falsos.

Com direção de Marcos Prado (diretor de “Ônibus 174” e “Os Carvoeiros”, e produtor
de “Tropa de Elite”), o vídeo apresenta Ary Fontoura, Bruno Mazzeo, Carol Castro,
Ingrid Guimarães, Isis Valverde, Juliana Paes, Cissa Guimarães, Claudia Ohana, Dira
Paes, Letícia Sabatella, Maitê Proença, Elisangela Vergueiro, Eriberto leão, Guilhermina
Guinle, Marcos Palmeira, Murilo Benício e Nathalia Dill, além de Sergio Marone,
idealizador do projeto.

A polêmica e a repercussão em torno da construção da hidrelétrica também serão
exploradas por Tautz, na palestra “Jornalismo Ambiental e a Hidrelétrica de Belo
Monte”. Para o jornalista, existem razões ocultas que justificariam o grande montante
de recursos destinado ao projeto pelo governo. “Só o BNDES comprometeu‐se com
R$24 bilhões”, afirma o jornalista em sua coluna no Blog do Noblat. Ele aponta, ainda,
o interesse de empresas canadenses na extração de ouro na região do Xingu.

Carlos Tautz é jornalista há 25 anos e já cobriu quatro conferências da ONU sobre meio

ambiente e desenvolvimento. Chefiou o serviço de imprensa da 8ª Conferência das
Partes da Convenção da Diversidade Biológica em 2006 (evento oficial das Nações
Unidas) e realizou coberturas jornalísticas em 18 países. Há oito anos, escreve
semanalmente uma coluna no Blog do Noblat e desde maio de 2011 coordena o
Instituto Mais Democracia – Transparência e Controle Cidadão de Governos e
Empresas.
Atrações ‐ A abertura oficial acontecerá na terça‐feira, mas na segunda, dia 15, o
público já poderá visitar a exposição Natureza Imortal, com esculturas do artista
Evaldo de Menezes, de São Vicente de Minas, a partir das 18h, na Galeria de Arte do
IFMG. Às 19h, no Auditório Central, terá início da Semana Interna de Estudos de
Segurança do Trabalho.
Já na terça, ao longo do dia, haverá apresentação musical, apresentação dos cursos,
distribuição de brindes e abertura dos estandes. As equipes Trem Ki Voa de Aerodesign
e Komiketo Baja, da UFSJ, estarão presentes e vão apresentar projetos de uma
aeronave rádio controlada e de um carro off road. O grupo Sambíssima fecha a noite,
com a união da voz marcante e do violão inconfundível de Natália Pessoa, do pandeiro
de Lidi Camargos e do cajon de Paloma Alves.
‐‐‐
Fonte: Ifmg
‐ Clique aqui para conferir a programação completa do evento
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Texto na íntegra:

Ator Sérgio Marone e jornalista Carlos Tautz abrem a Semana de Ciência e Tecnologia
do IFMG‐Campus Ouro Preto
Em pauta, a polêmica em torno da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte
O ator Sérgio Marone e o jornalista ambiental Carlos Tautz proferiram no dia 16, às
19h, no Auditório Central do IFMG – Campus Ouro Preto, as palestras que marcaram a
sessão solene de abertura da 5ª Semana de Ciência e Tecnologia.
Marone falou sobre o Movimento Gota D´Água, do qual é idealizador, cuja proposta é
sensibilizar a população para causas sociais e ambientais utilizando ferramentas de
comunicação em multiplataforma. É o caso do vídeo “Gota D´Água+10”, que contribuiu
para disseminar, de forma rápida e abrangente, a campanha contra a construção da
hidrelétrica de Belo Monte e a luta pela proteção do rio Xingu e de seus povos. Há, no
entanto, uma polêmica em torno do vídeo, que sofreu diversos ataques, sendo
acusado de apresentar argumentos inconsistentes e até mesmo falsos.
Com direção de Marcos Prado (diretor de “Ônibus 174” e “Os Carvoeiros”, e produtor
de “Tropa de Elite”), o vídeo apresenta Ary Fontoura, Bruno Mazzeo, Carol Castro,
Ingrid Guimarães, Isis Valverde, Juliana Paes, Cissa Guimarães, Claudia Ohana, Dira
Paes, Letícia Sabatella, Maitê Proença, Elisangela Vergueiro, Eriberto leão, Guilhermina
Guinle, Marcos Palmeira, Murilo Benício e Nathalia Dill, além de Sergio Marone,
idealizador do projeto.
A polêmica e a repercussão em torno da construção da hidrelétrica também foram
exploradas por Tautz, na palestra “Jornalismo Ambiental e a Hidrelétrica de Belo
Monte”. Para o jornalista, existem razões ocultas que justificariam o grande montante
de recursos destinado ao projeto pelo governo. “Só o BNDES comprometeu‐se com
R$24 bilhões”, afirma o jornalista em sua coluna no Blog do Noblat. Ele aponta, ainda,
o interesse de empresas canadenses na extração de ouro na região do Xingu.
Carlos Tautz é jornalista há 25 anos e já cobriu quatro conferências da ONU sobre meio
ambiente e desenvolvimento. Chefiou o serviço de imprensa da 8ª Conferência das
Partes da Convenção da Diversidade Biológica em 2006 (evento oficial das Nações
Unidas) e realizou coberturas jornalísticas em 18 países. Há oito anos, escreve

semanalmente uma coluna no Blog do Noblat e desde maio de 2011 coordena o
Instituto Mais Democracia – Transparência e Controle Cidadão de Governos e
Empresas.

Atrações
A abertura oficial aconteceu na terça‐feira, mas na segunda, dia 15, já estava aberta a
exposição Natureza Imortal, com esculturas do artista Evaldo de Menezes, de São
Vicente de Minas, a partir das 18h, na Galeria de Arte do IFMG. Às 19h, no Auditório
Central, teve início a Semana Interna de Estudos de Segurança do Trabalho.
Já na terça, ao longo do dia, houve apresentação musical, apresentação dos cursos,
distribuição de brindes e abertura dos estandes. As equipes Trem Ki Voa de Aerodesign
e Komiketo Baja, da UFSJ, estarão presentes e vão apresentar projetos de uma
aeronave rádio controlada e de um carro off road. O grupo Sambíssima fechou a noite,
com a união da voz marcante e do violão inconfundível de Natália Pessoa, do pandeiro
de Lidi Camargos e do cajon de Paloma Alves.
A Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG – Campus Ouro Preto acontece de 15 a 20
de
outubro.
Confira
a
programação
completa
em http://sites.ouropreto.ifmg.edu.br/sct2012/.
Conteúdo relacionado:
1. Campus Ouro Preto do IFMG recebe inscrições de comunicações e painéis para
a Semana de Ciência e Tecnologia
2. IFMG‐Campus Ouro Preto abre inscrições para a Semana de Ciência e
Tecnologia 2012

MÍDIA: INTERNET
18/10
Jornal Voz Ativa
Seção Notícias
Disponível em: http://jornalvozativa.com/noticias/?p=16001

Texto na íntegra:
Sérgio Besserman (organizador da Rio+20) e especialistas na área ambiental encerram
Semana de Ciência e Tecnologia no IFMG‐Campus Ouro Preto
“Sustentabilidade para quê(m)?” é o tema da mesa redonda que será realizada no
auditório do Campus Ouro Preto nesta sexta‐feira, dia 19, às 14 horas. O debate vai
reunir o economista, ambientalista e organizador da Rio+20, Sérgio Besserman; o
professor de economia da USP e autor de diversas obras sobre meio ambiente e
sustentabilidade, José Eli da Veiga; o doutor em Ciências Econômicas e consultor de
diversas agências das Nações Unidas, Ladislau Dowbor; e a doutora em Meio Ambiente
e Desenvolvimento, Janise Bruno Dias, que irá mediar o debate.
Às 19h, também no Auditório, o ex‐deputado federal e consultor em meio ambiente e
sustentabilidade, Fábio Feldmann, irá proferir a palestra de encerramento da Semana,
com o tema “Perspectivas Pós Rio+20”.
A Orquestra Pop & Jazz do Instituto Federal do Espírito Santo finaliza a noite, com uma
coletânea de diversos concertos por ela já realizados, às 21 horas, no Auditório
Central. A Orquestra foi fundada em 1984. Atualmente é constituída por 43 músicos,
que interpretam canções de diversos gêneros musicais, como MPB, Jazz, Latin &
Brazilian Classics. À frente da Orquestra, desde sua criação, está o maestro Célio Paula.
Estação Ciência
Sábado, dia 20, no Complexo da Estação Ferroviária de Ouro Preto, alunos de escolas
do município participação da Mostra de Trabalhos Científicos. A ação será realizada
das 9h às 15h. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora e haverá
premiação para os melhores apresentados.
Ao longo do dia o público poderá participar também da mostra “Coleta Seletiva e a
Recuperação Artística de Resíduos e Embalagens” e da oficina viva “Construção de
insetos a parir de material reciclado e fios”, com o artista Léo Piló. Mostra de
tecnologias com Vale, Epcar, Inhotim e Escola de Artesanato Mineral, espetáculo
teatral com o Grupo Peripatéticos, planetário inflável, apresentação musical do Grupo
Aruanda e da Sociedade Musical Bom Jesus de Matozinhos são algumas das atrações
que fecham a 5ª edição da Semana de Ciência e Tecnologia.

MÍDIA: INTERNET
18/10
Jornal Voz Ativa
Seção Notícias

Texto na íntegra:
A Galeria de Arte do IFMG expõe, até o dia 31 de outubro,esculturas de Evaldo de
Menezes. A exposição, intitulada “Natureza Imortal”, integrou a Semana de Ciência e
Tecnologia do Campus Ouro Preto.
René Chaier, poeta francês, escreveu: “o único recurso que temos diante da morte, é
fazer arte antes dela”. Acompanhando o processo de criação desse artista‐artesão que
é Evaldo de Menezes, conhecido em São Vicente de Minas, onde nasceu e reside como
“Boi”, podemos afirmar que a morte pode ser transformada em vida.
Boi recolhe troncos e raízes de centenárias árvores que jazem no leito dos rios e
transforma‐os em bichos e formas bizarramente belas. Dragão, foca, lagarto, pica‐pau,

morcego, são alguns, dentre outros animais, que emergem dos rios Grande, Aiuruoca,
Pitangueias, Taboão e das Mortes, criando um clima de solenidade mágica que se
traduz em referências estéticas.
O artista insiste em dizer: não sou eu o autor dessas obras e sim, a natureza. Com
certeza a natureza moldou a sinuosidade dessas madeiras enquanto árvores e a água
dos rios caprichosamente acrescentou‐lhes texturas fossilizadas. O olhar do artista,
porém, cuidou de transformar esses materiais em provocações visuais que instigam a
imaginação.
SERVIÇO
Exposição: Natureza Imortal
Visitação: até 31 de outubro, das 9h às 22h
Curadoria: Haroldo de Paiva Pereira

MÍDIA: INTERNET
18/10
Facebook Jornal Voz Ativa

Texto na íntegra:
A Galeria de Arte do IFMG expõe, até o dia 31 de outubro,esculturas de Evaldo de
Menezes. A exposição, intitulada “Natureza Imortal”, integrou a Semana de Ciência e
Tecnologia do Campus Ouro Preto.
René Chaier, poeta francês, escreveu: “o único recurso que temos diante da morte, é
fazer arte antes dela”. Acompanhando o processo de criação desse artista‐artesão que
é Evaldo de Menezes, conhecido em São Vicente de Minas, onde nasceu e reside como
“Boi”, podemos afirmar que a morte pode ser transformada em vida.
Boi recolhe troncos e raízes de centenárias árvores que jazem no leito dos rios e
transforma‐os em bichos e formas bizarramente belas. Dragão, foca, lagarto, pica‐pau,
morcego, são alguns, dentre outros animais, que emergem dos rios Grande, Aiuruoca,

Pitangueias, Taboão e das Mortes, criando um clima de solenidade mágica que se
traduz em referências estéticas.
O artista insiste em dizer: não sou eu o autor dessas obras e sim, a natureza. Com
certeza a natureza moldou a sinuosidade dessas madeiras enquanto árvores e a água
dos rios caprichosamente acrescentou‐lhes texturas fossilizadas. O olhar do artista,
porém, cuidou de transformar esses materiais em provocações visuais que instigam a
imaginação.
SERVIÇO
Exposição: Natureza Imortal
Visitação: até 31 de outubro, das 9h às 22h
Curadoria: Haroldo de Paiva Pereira

MÍDIA: INTERNET
18/10
Facebook Jornal Voz Ativa

Texto na íntegra:
Sérgio Besserman (organizador da Rio+20) e especialistas na área ambiental encerram
Semana de Ciência e Tecnologia no IFMG‐Campus Ouro Preto
“Sustentabilidade para quê(m)?” é o tema da mesa redonda que será realizada no
auditório do IFMG‐Campus Ouro Preto nesta sexta‐feira, dia 19, às 14 horas. O debate
vai reunir o economista, ambientalista e organizador da Rio+20, Sérgio Besserman; o
professor de economia da USP e autor de diversas obras sobre meio ambiente e
sustentabilidade, José Eli da Veiga; o doutor em Ciências Econômicas e consultor de
diversas agências das Nações Unidas, Ladislau Dowbor; e a doutora em Meio Ambiente
e Desenvolvimento, Janise Bruno Dias, que irá mediar o debate.

Às 19h, também no Auditório, o ex‐deputado federal e consultor em meio ambiente e
sustentabilidade, Fábio Feldmann, irá proferir a palestra de encerramento da Semana,
com o tema “Perspectivas Pós Rio+20”.
A Orquestra Pop & Jazz do Instituto Federal do Espírito Santo finaliza a noite, com uma
coletânea de diversos concertos por ela já realizados, às 21 horas, no Auditório
Central. A Orquestra foi fundada em 1984. Atualmente é constituída por 43 músicos,
que interpretam canções de diversos gêneros musicais, como MPB, Jazz, Latin &
Brazilian Classics. À frente da Orquestra, desde sua criação, está o maestro Célio Paula.
Estação Ciência
Sábado, dia 20, no Complexo da Estação Ferroviária de Ouro Preto, alunos de escolas
do município participação da Mostra de Trabalhos Científicos. A ação será realizada
das 9h às 15h. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora e haverá
premiação para os melhores apresentados.
Ao longo do dia o público poderá participar também da mostra “Coleta Seletiva e a
Recuperação Artística de Resíduos e Embalagens” e da oficina viva “Construção de
insetos a parir de material reciclado e fios”, com o artista Léo Piló. Mostra de
tecnologias com Vale, Epcar, Inhotim e Escola de Artesanato Mineral, espetáculo
teatral com o Grupo Peripatéticos, planetário inflável, apresentação musical do Grupo
Aruanda e da Sociedade Musical Bom Jesus de Matozinhos são algumas das atrações
que fecham a 5ª edição da Semana de Ciência e Tecnologia.

MÍDIA: INTERNET
18/10
Jornal Tribuna Livre
Seção Cultura
Disponível em: http://www.jornaltribunalivre.com.br/cadernos/colunas/cultura/

Trem da Ciência circula novamente esse ano
No dia 18 de outubro o equipes da UFOP, IFMG‐Ouro Preto e Trem da Vale realizarão o
Trem da Ciência. A ação integra a programação conjunta da Estação da Ciência que
também conta com a parceria da Secretaria de Educação da prefeitura Municipal de
Ouro Preto, fazendo parte da programação da Semana Nacional da Ciência e
Tecnologia . Tendo uma boa aprovação nos anos de 2009, 2010 e 2011, o evento se
trata de um passeio voltado para enriquecer o conhecimento científico da comunidade
de Ouro Preto e Mariana.
No interior dos vagões durante o trajeto entre as duas cidades são desenvolvidas uma
série de atividades dividas por temas. São eles: Física, Transporte Ferroviário, Zoologia
e Geografia, as atividades são desenvolvidas por monitores com a orientação de
professores. Serão quatro viagens, a primeira saída será às 08h15min, depois às
11h15min, à tarde 13h45min e às 16h15min saindo alternadamente das estações de
Mariana e Ouro Preto.
A duração total das viagens é de cerca de uma hora. O evento é gratuito. As inscrições
foram realizadas no site da estação ciência e já foram encerradas, interessados podem
se programar para o Trem da Ciência na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia de
2012, no mês de outubro.
Na estação de Ouro Preto, no evento Estação Ciência até sábado, 20, haverão oficinas,
palestras, planetário Inflável, instalações científicas, mostras de escolas, apresentações
musicais, carro biblioteca dentre muitas atividades gratuitas, confira a programação:
Horário – Atividade (descrição)
Quinta‐ferira‐18‐10‐12
08:15 Trem da Ciência – Partida MA (vagões da Física, Engenharia Ferroviária, Meio
Ambiente, Química, Zoologia)

09:15 Abertura da Estação Ciência (Hino Nacional, Fala dos Parceiros, Aprsentação
Cultural)
9:00 às 17:00 Carro Biblioteca na Praça do Coreto
9:00, 10:00, 11:00, 13:00 e 14:00
da Escola de Minas da UFOP

Planetário Inflável do Museu de Ciência e Técnica

11:15 Trem da Ciência – Partida OP (vagões da Física, Engenharia Ferroviária, Meio
Ambiente, Química, Zoologia)
13:30 Trem da Ciência – Partida MA (vagões da Física, Engenharia Ferroviária, Meio
Ambiente, Química, Zoologia)
13:30 às 17:00

Oficina de Decoupagem – Programa Atitude Ambiental Vale

16:00 Trem da Ciência – Partida OP (vagões da Física, Engenharia Ferroviária, Meio
Ambiente, Química, Zoologia)
Sexta‐ferira‐19‐10‐12
8:30 às 11:00
Oficina Reciclando com o PETMAT‐UFOP (produção de sabão
caseiro reaproveitando o óleo de cozinha e confecção de blocos e caixas
reaproveitando papel. Paralelamente, discussão do contexto ambiental no qual essas
propostas se inserem‐ ustentabilidade, meio ambiente, geração de renda ‐, e conceitos
matemáticos pertinentes às mesmas.
09:00 às 17:00

Carro Biblioteca na Praça do Coreto

09:30 às 11:30 e de 13:00 às 14:00 Planetário Inflável do Museu de Ciência e Técnica
da Escola de Minas da UFOP
de 10:00 às 14:30

Carrinho de Pipoca e Algodão Doce

14:00 Viagem Guiada de Trem – Educação Ambiental (01 vagão) – MAxOP
15:00 Sessão de Contos “Raimundo Cidadão do Mundo”, com a Trupe Maria Farinha

Sábado‐20‐10‐12
09:00 às 15:00

Mostra de Ciência das Escolas Municipais de Ouro Preto

08:30 Viagem Guiada de Trem – Educação Ambiental (02 vagões) – MAxOP
09:00 Apresentação da Sociedade Musical Bom Jesus do Matozinhos
09:00 às 15:00
Mostra: Coleta Seletiva e a Recuperação Artística de Resíduos e
Embalagens (com Léo Piló).
09:00 às 15:00

Exposição/Mostra “Cápsulas do Saber”

09:00 às 15:00

Mostra de Tecnologia: Vale, Epcar, Inhotim, Artesanato Mineral

9:00, 10:00, 11:00, 13:00 e 14:00
da Escola de Minas da UFOP

Planetário Inflável do Museu de Ciência e Técnica

10:00 Apresentação da Fanfarra da E. M. Izaura Mendes
10:00 Oficina de flores recicladas‐ Casa Maria Isabel
11:00 Apresentação do Grupo Musical Aruanda
13:00 às 15:00
14:00

Carro Biblioteca na Praça do Coreto

Desfile de Roupas Customizadas “Tudo Azul Marilu”

14:00 Espetáculo Teatral “De la Mancha”
14:00 Oficinas Vivas
15:00 Encerramento e Premiação
15:00 Show Musical Guizmu DJ

Informações:
http://sites.ouropreto.ifmg.edu.br/sct2012/programacao‐ec/
http://www.museu.em.ufop.br/museu/eventos.php

MÍDIA: INTERNET
18/10
Portal Ouropreto.com.br
Seção Notícias
Disponível em: http://www.ouropreto.com.br/noticias/detalhe.php?idnoticia=6677

Trem da Ciência circula novamente esse ano
No dia 18 de outubro o equipes da UFOP, IFMG‐Ouro Preto e Trem da Vale realizarão o
Trem da Ciência. A ação integra a programação conjunta da Estação da Ciência que
também conta com a parceria da Secretaria de Educação da prefeitura Municipal de
Ouro Preto, fazendo parte da programação da Semana Nacional da Ciência e
Tecnologia . Tendo uma boa aprovação nos anos de 2009, 2010 e 2011, o evento se
trata de um passeio voltado para enriquecer o conhecimento científico da comunidade
de Ouro Preto e Mariana.
No interior dos vagões durante o trajeto entre as duas cidades são desenvolvidas uma
série de atividades dividas por temas. São eles: Física, Transporte Ferroviário, Zoologia
e Geografia, as atividades são desenvolvidas por monitores com a orientação de
professores. Serão quatro viagens, a primeira saída será às 08h15min, depois às
11h15min, à tarde 13h45min e às 16h15min saindo alternadamente das estações de
Mariana e Ouro Preto.
A duração total das viagens é de cerca de uma hora. O evento é gratuito. As inscrições
foram realizadas no site da estação ciência e já foram encerradas, interessados podem
se programar para o Trem da Ciência na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia de
2012, no mês de outubro.
Na estação de Ouro Preto, no evento Estação Ciência até sábado, 20, haverão oficinas,
palestras, planetário Inflável, instalações científicas, mostras de escolas, apresentações
musicais, carro biblioteca dentre muitas atividades gratuitas, confira a programação:
Horário – Atividade (descrição)
Quinta‐ferira‐18‐10‐12
08:15 Trem da Ciência – Partida MA (vagões da Física, Engenharia Ferroviária, Meio
Ambiente, Química, Zoologia)

09:15 Abertura da Estação Ciência (Hino Nacional, Fala dos Parceiros, Aprsentação
Cultural)
9:00 às 17:00 Carro Biblioteca na Praça do Coreto
9:00, 10:00, 11:00, 13:00 e 14:00
da Escola de Minas da UFOP

Planetário Inflável do Museu de Ciência e Técnica

11:15 Trem da Ciência – Partida OP (vagões da Física, Engenharia Ferroviária, Meio
Ambiente, Química, Zoologia)
13:30 Trem da Ciência – Partida MA (vagões da Física, Engenharia Ferroviária, Meio
Ambiente, Química, Zoologia)
13:30 às 17:00

Oficina de Decoupagem – Programa Atitude Ambiental Vale

16:00 Trem da Ciência – Partida OP (vagões da Física, Engenharia Ferroviária, Meio
Ambiente, Química, Zoologia)
Sexta‐ferira‐19‐10‐12
8:30 às 11:00
Oficina Reciclando com o PETMAT‐UFOP (produção de sabão
caseiro reaproveitando o óleo de cozinha e confecção de blocos e caixas
reaproveitando papel. Paralelamente, discussão do contexto ambiental no qual essas
propostas se inserem‐ ustentabilidade, meio ambiente, geração de renda ‐, e conceitos
matemáticos pertinentes às mesmas.
09:00 às 17:00

Carro Biblioteca na Praça do Coreto

09:30 às 11:30 e de 13:00 às 14:00 Planetário Inflável do Museu de Ciência e Técnica
da Escola de Minas da UFOP
de 10:00 às 14:30

Carrinho de Pipoca e Algodão Doce

14:00 Viagem Guiada de Trem – Educação Ambiental (01 vagão) – MAxOP
15:00 Sessão de Contos “Raimundo Cidadão do Mundo”, com a Trupe Maria Farinha

Sábado‐20‐10‐12
09:00 às 15:00

Mostra de Ciência das Escolas Municipais de Ouro Preto

08:30 Viagem Guiada de Trem – Educação Ambiental (02 vagões) – MAxOP
09:00 Apresentação da Sociedade Musical Bom Jesus do Matozinhos
09:00 às 15:00
Mostra: Coleta Seletiva e a Recuperação Artística de Resíduos e
Embalagens (com Léo Piló).
09:00 às 15:00

Exposição/Mostra “Cápsulas do Saber”

09:00 às 15:00

Mostra de Tecnologia: Vale, Epcar, Inhotim, Artesanato Mineral

9:00, 10:00, 11:00, 13:00 e 14:00
da Escola de Minas da UFOP

Planetário Inflável do Museu de Ciência e Técnica

10:00 Apresentação da Fanfarra da E. M. Izaura Mendes
10:00 Oficina de flores recicladas‐ Casa Maria Isabel
11:00 Apresentação do Grupo Musical Aruanda
13:00 às 15:00
14:00

Carro Biblioteca na Praça do Coreto

Desfile de Roupas Customizadas “Tudo Azul Marilu”

14:00 Espetáculo Teatral “De la Mancha”
14:00 Oficinas Vivas
15:00 Encerramento e Premiação
15:00 Show Musical Guizmu DJ

Informações:
http://sites.ouropreto.ifmg.edu.br/sct2012/programacao‐ec/
http://www.museu.em.ufop.br/museu/eventos.php

MÍDIA: INTERNET
19/10
Jornal Tribuna Livre
Seção Cultura
Disponível em: http://www.jornaltribunalivre.com.br/cadernos/colunas/cultura/

Texto na íntegra:
Sérgio Besserman (organizador da Rio+20) e especialistas na área ambiental encerram
Semana de Ciência e Tecnologia no IFMG‐Campus Ouro Preto

Sérgio Besserman
“Sustentabilidade para quê(m)?” é o tema da mesa redonda que será realizada no
auditório do IFMG‐Campus Ouro Preto nesta sexta‐feira, dia 19, às 14 horas. O debate
vai reunir o economista, ambientalista e organizador da Rio+20, Sérgio Besserman; o
professor de economia da USP e autor de diversas obras sobre meio ambiente e
sustentabilidade, José Eli da Veiga; o doutor em Ciências Econômicas e consultor de
diversas agências das Nações Unidas, Ladislau Dowbor; e a doutora em Meio Ambiente
e Desenvolvimento, Janise Bruno Dias, que irá mediar o debate.

Fábio Feldman

Às 19h, também no Auditório, o ex‐deputado federal e consultor em meio ambiente e
sustentabilidade, Fábio Feldmann, irá proferir a palestra de encerramento da Semana,
com o tema “Perspectivas Pós Rio+20”.
A Orquestra Pop & Jazz do Instituto Federal do Espírito Santo finaliza a noite, com uma
coletânea de diversos concertos por ela já realizados, às 21 horas, no Auditório
Central. A Orquestra foi fundada em 1984. Atualmente é constituída por 43 músicos,
que interpretam canções de diversos gêneros musicais, como MPB, Jazz, Latin &
Brazilian Classics. À frente da Orquestra, desde sua criação, está o maestro Célio Paula.
Estação Ciência
Sábado, dia 20, no Complexo da Estação Ferroviária de Ouro Preto, alunos de escolas
do município participação da Mostra de Trabalhos Científicos. A ação será realizada
das 9h às 15h. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora e haverá
premiação para os melhores apresentados.
Ao longo do dia o público poderá participar também da mostra “Coleta Seletiva e a
Recuperação Artística de Resíduos e Embalagens” e da oficina viva “Construção de
insetos a parir de material reciclado e fios”, com o artista Léo Piló. Mostra de
tecnologias com Vale, Epcar, Inhotim e Escola de Artesanato Mineral, espetáculo
teatral com o Grupo Peripatéticos, planetário inflável, apresentação musical do Grupo
Aruanda e da Sociedade Musical Bom Jesus de Matozinhos são algumas das atrações
que fecham a 5ª edição da Semana de Ciência e Tecnologia.

MÍDIA: INTERNET
19/10
Facebook Jornal Folha Marianense
(até esta data, 308 pessoas haviam “curtido” a informação)

Texto na íntegra:
Boi, artista de troncos e raízes
O escultor Evaldo de Menezes, o Boi, está expondo seus troncos e raízes na galeria de
arte do IFMG – Campus Ouro Preto. A mostra intitulada “Natureza Imortal” termina no
dia 31 de outubro e integra a Semana de Ciência e Tecnologia. Evaldo de Menezes é
natural de São Vicente de Minas e dá vazão à criatividade recolhendo troncos e raízes
de centenárias árvores que jazem no leito dos rios, assim como faz o artista
marianense Marcelo Magrão. É a percepção visual do artista que cuida de transformar
os troncos e raízes em animais e aves, infundindo‐lhes alma.

MÍDIA: INTERNET
26/10
Portal Fala Aí Ouro Preto
Disponível em:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://falaaiouropreto.com.
br/alunos‐e‐professores‐confirmam‐seu‐potencial‐na‐semana‐de‐ciencia‐e‐tecnologia‐
2012/

Texto na íntegra:

Alunos e Professores confirmam seu potencial na Semana de Ciência e Tecnologia
2012
Os alunos e os professores do Curso de Metalurgia do IFMG – Campus Ouro Preto
participaram ativamente da Semana de Ciência e Tecnologia, que ocorreu do dia15 a20
de outubro, e contou com oficinas, palestras e demonstrações de projetos inovadores.
O evento teve a participação de estudantes da Universidade Federal de São João Del
Rey, que exibiram projetos surpreendentes como a aeronave de rádio controlada e um
carro off road Baja, apresentados, respectivamente, pelas equipes Trem Ki Voa de
Aerodesign e Komiketo.
Nas salas de aulas foram realizadas importantes palestras como: “Técnicas Industriais:
Desafios e Oportunidades”, ministrada pelo Supervisor de Controle Operacional da
Vale S/A, Paulo César Gonçalves; “O Processo Produtivo da Samarco e os Principais
Desafios de Inovação para a sua Sustentabilidade”, ministrada pelo Gerente Geral de
Tecnologia e Ecoeficiência da Samarco, Denilson Rodrigues de Araújo; “Processos de
Fabricação de Fundidos e Aplicações no Setor de Mineração”, ministrada pelo Téc. Caio
César Pereira; “Assistência Técnica e Gerência de Produtos”, ministrada pelo Téc.
Wagner Luiz Alves Custódio – Gerdau Açominas; “A importância das unidades de
conservação em Minas Gerais”, ministrada pelo Téc. Alexsandre Santos – Instituto
Estadual de Florestas
Foram promovidas ainda oficinas como a de Fundição, ministrada pelo Prof Jorge Ney
Esmeraldo e curso de Autocad, ministrado pelo Prof Ney Nolasco.
Nas palavras do Coordenador do Curso de Metalurgia, Professor Orimar Batista dos
Reis, “o evento colaborou para o aprimoramento profissional de todos os seus
participantes, por meio de atividades diferenciadas e criativas. Foi um sucesso, deixo o
meu agradecimento a todos os colaboradores, em especial ao Prof. Josemar Laurenço,
que muito colaborou, tomando frente na organização do evento”.
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Disponível em: http://www.ouropreto.ifmg.edu.br/news/semana‐de‐ciencia‐e‐
tecnologia‐2012‐abre‐inscricoes
Texto na íntegra:
Semana de Ciência e Tecnologia 2012 abre inscrições
A coordenação de Eventos e Projetos do IFMG comunica que, a partir de segunda‐
feira, dia 3 de setembro, às 13 horas iniciam‐se as inscrições para as atividades da
quinta edição da Semana de Ciênciae Tecnologia do IFMG / Estação Ciência.

Toda a programação é gratuita e aberta ao público em geral. As inscrições detrabalhos
científicos do campus (painéis, comunicações e experimentos) encerram‐se no dia 21
de setembro. Para as demais atividades (oficinas, workshops e mini‐cursos) as
inscrições poderão ser feitas até o dia 5 de outubro. Acesse o
sitesites.ouropreto.ifmg.edu.br/sct2012 que será lançado na segunda‐feira e confira a
programação.
Para as atividades da Estação Ciência (oficinas e passeios de trem) as inscrições serão
feitas diretamente no Trem da Vale, nos seguintes contatos: Tel.: (31) 3551‐7310
/ www.tremdavalenep@yahoo.com.br.

MÍDIA: INTERNET
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Disponível em: http://www.ouropreto.ifmg.edu.br/destaquedir/campus‐ouro‐preto‐
abre‐inscricoes‐para‐a‐semana‐de‐ciencia‐e‐tecnologia
Texto na íntegra:
Campus Ouro Preto abre inscrições para a Semana de Ciência e Tecnologia
De 15 a 20 de outubro, o Campus Ouro Preto e o Complexo Ferroviário da
cidade se tornam, mais uma vez, espaços repletos deatrações que prometem
contribuir para a popularização da ciência edo conhecimento.
Nesta edição, a Semana de Ciência e Tecnologia contará com oficinas, workshops,
debates, palestras, mostras e mini‐cursos em torno do tema "Economia verde,
sustentabilidade e erradicação da pobreza". O lema foi escolhido pelo Ministério
daCiência, Tecnologia e Inovação em função de este ter sido um dos principais temas
debatidos durante a Conferência Rio + 20.
Nomes de destaque no cenário nacional, como Sérgio Besserman (organizador da Rio
+20), Ladislau Dowbor e José Eli da Veiga irão debater sobre “Sustentabilidadepara
quê(m)?”. O ambientalista e ex‐deputado federal Fábio Feldman fará um resgatedas
temáticas da Rio +20 e as perspectivas sinalizadas pelo evento.
O ator Sérgio Marone também participa do evento e irá falar sobre o Movimento Gota
D’Água, idealizado por ele, e que envolveu a participação de vários outros artistas
globais engajados na campanha contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte, na
Amazônia. “Será exibido o polêmico vídeo da campanha, dirigido por Marcos Prado
(produtor de `Tropa de Elite`). O vídeo fez tanto sucesso nas redes sociais
queconseguiu mais 20 mil assinaturas em menos de 24 horas”, ressalta a
coordenadora de Eventos e Projetos do Campus Ouro Preto, Vânia Quintão.
Destaque ainda para a Orquestra Pop Jazz, do Instituto Federal do Espírito Santo,
que trará ao palco 52 músicos, além de um rico e variado repertório.
De acordo com Vânia Quintão, um dos pontos altos da Semana será o 1º Seminário
de Iniciação Científica do IFMG, com a participação de alunos de todos os
campiexpondo trabalhos de pesquisa, que serão avaliados por pesquisadores do
CNPQ. Já na Estação Ciência, no Complexo ferroviário, a novidade será a Mostra
Científica, com participação de escolas da região. Haverá premiação para os melhores
trabalhos.
No
local,
o
público
contará
ainda
com
passeios
de trem, exposições,estandes, show de ciência, oficinas vivas, dentre outras atrações.

“Estamos preparando um grande evento, para o qual selecionamos os melhores
profissionais ligados ao tema central. Uma série de atividades foi proposta pelas áreas
acadêmicas da Instituição, compondo um vasto elenco de atividades paralelas
que enriquecem e possibilitam uma construção democrática de toda a programação. O
foco é a universalização do conhecimento e a popularização da ciência e datecnologia,
associadas ao cotidiano das pessoas. Importante salientar, ainda, o patrocínio
das empresas
Vale,
Novelis e Samarco,
parceiras
do evento
desde a
primeira edição, em 2008”, afirma a coordenadora.
As
inscrições
de trabalhos
científicos
do
Campus
(painéis,
comunicações eexperimentos) foram prorrogadas até o dia 1º de outubro. Para as
demais atividades (oficinas, workshops e mini‐cursos), as inscrições poderão ser feitas
até o dia 5 deoutubro. Para se inscrever e conferir a programação completa,
acesse:http://sites.ouropreto.ifmg.edu.br/sct2012/.
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Disponível em: http://www.ouropreto.ifmg.edu.br/destaquedir/belo‐monte

Texto na íntegra:
Abertura SNCT
O ator Sérgio Marone e o jornalista Carlos Tautz irão proferir, no dia 16, às 19h, no
Auditório Central, as palestras que marcam a sessão solene de abertura da 5ª Semana
de Ciência e Tecnologia. Em pauta, a polêmica em torno da construção da usina
hidroelétrica de Belo Monte

Marone falará sobre o Movimento Gota D´Água, do qual é idealizador, cuja proposta é
sensibilizar a população para causas sociais e ambientais utilizando ferramentas
de comunicação em multiplataforma. É o caso do vídeo “Gota D´Água+10”,
que contribuiu para disseminar, de forma rápida e abrangente, a campanha contra a
construção da hidroelétrica deBelo Monte e a luta pela proteção do rio Xingu e de seus
povos. Há, no entanto, uma polêmica em torno do vídeo, que sofreu diversos ataques,
sendo acusado de apresentar argumentos inconsistentes e até mesmo falsos.
Com direção de Marcos Prado (diretor de “Ônibus 174” e “Os Carvoeiros”, e produtor
de “Tropa de Elite”), o vídeo apresenta Ary Fontoura, Bruno Mazzeo, Carol Castro,
Ingrid Guimarães, Isis Valverde, Juliana Paes, Cissa Guimarães, Claudia Ohana, Dira
Paes, Letícia Sabatella, Maitê Proença, Elisangela Vergueiro, Eriberto leão, Guilhermina
Guinle, Marcos Palmeira, Murilo Benício e Nathalia Dill, além de Sergio Marone,
idealizador do projeto.
A polêmica e a repercussão em torno da construção da hidroelétrica também
serãoexploradas por Tautz, na palestra “Jornalismo Ambiental e a Hidrelétrica de Belo
Monte”. Para o jornalista, existem razões ocultas que justificariam o
grande montantede recursos destinado ao projeto pelo governo. “Só o BNDES
comprometeu‐se com R$24 bilhões”, afirma o jornalista em sua coluna no Blog do

Noblat. Ele aponta, ainda, o interesse de empresas canadenses na extração de ouro na
região do Xingu.
Carlos Tautz é jornalista há 25 anos e já cobriu quatro conferências da ONU sobremeio
ambiente e desenvolvimento. Chefiou o serviço de imprensa da 8ª Conferência das
Partes da Convenção da Diversidade Biológica em 2006 (evento oficial das Nações
Unidas) e realizou
coberturas
jornalísticas em
18
países.
Há
oito
anos,escreve semanalmente uma coluna no Blog do Noblat e desde maio de 2011
coordena o Instituto Mais Democracia – Transparência e Controle Cidadão de
Governos e Empresas.
O debate será mediado pelo professor do curso de Geografia e Diretor
deAdministração e Planejamento do Campus Ouro Preto, Flávio Nasser.
Atrações
A abertura oficial acontecerá na terça‐feira, mas na segunda, dia 15, o público já
poderá visitar a exposição Natureza Imortal, com esculturas do artista Evaldo
deMenezes, de São Vicente de Minas, a partir das 18h, na Galeria de Arte do IFMG. Às
19h, no Auditório Central, terá início da Semana Interna de Estudos de Segurança do
Trabalho.
Já na terça, ao longo do dia, haverá apresentação musical, apresentação dos cursos,
distribuição de brindes e abertura dos estandes. As equipes Trem Ki Voa
deAerodesign e Komiketo Baja, da UFSJ, estarão presentes e vão apresentar projetos
de uma aeronave rádio controlada e de um carro off road. O grupo Sambíssima fecha a
noite, com a união da voz marcante e do violão inconfundível de Natália Pessoa, do
pandeiro de Lidi Camargos e do cajon de Paloma Alves.
Confira a programação completa em http://sites.ouropreto.ifmg.edu.br/sct2012/.
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Texto na íntegra:
Painéis e comunicações da Semana de Ciência eTecnologia
Diretoria de Inovação, Pesquisa e Extensão e Comitê de Pesquisa eExtensão
Campus Ouro Preto divulgam a programação das apresentações. Confira!

do

Atenção: para ambas as modalidades de apresentações, é necessário comparecer ao
local com 15 minutos de antecedência. O não atendimento a esse critério
impossibilitará o recebimento de certificado.
Comunicação Oral
Data: 18/10/12
Horário: 16h às 18h
Local: Pavilhão Central ‐ Sala 113
‐ A Gestão dos Resíduos Sólidos na Região Metropolitana de Natal;
‐ Curso de Extensão em Educação Ambiental;
‐ Valoração Contingente dos Serviços Ecossistêmicos Providos pelo Parque Estadual
Itacolomi, MG;
‐ Campo Religioso em Ouro Preto (MG) na Contemporaneidade: Práticas Religiosas,
Diversidade e Religiosidade na Ouro Preto do Século XXI;
‐ Da Festa ao Espetáculo: Um Estudo Sobre a Relação Entre Políticas Patrimoniais a as
Bandas Civis em Ouro Preto ‐ MG;
‐ Headcam Auxilia o Ensino de Técnicas de Joalheria
Paineis
DATA: sexta‐feira, 19 de outubro
HORÁRIO: 17h às 19h
LOCAL: estandes (em frente ao prédio principal)
‐ Controle a distância de um Motor Utilizando Recursos de Visão Computacional;
‐ O Projeto de Edificações com Aquecimento Solar Passivo em Ouro Preto/MG;
‐ Sistema Automático para Irrigação Utilizando o Irrigâmetro com Microcontrolador;
‐ Testes para Otimização de Impressora de Polímeros Eletrônicos Desenvolvida a Partir
de ‐ Tecnologia de Injeção Eletrônica Automotiva de Baixo Custo;

‐ Uso Futuro de Minas Subterrâneas;
‐ As Percepções dos Estudantes do IFMG Campus Ouro Preto sobre a Categoria
‘Trabalho’;
‐ O Estilo Nacional Português na Região de Ouro Preto;
‐ A Capacitação em Hotelaria e o Desenvolvimento da Educação Ambiental
comEnfoque em Equidade de Gênero;
‐ Descobrindo o Fundo do Mar;
‐ Postura de Ovos e Desenvolvimento Larval de Merosargus Loew (Diptera:
Stratiomyidae) em Diferentes Substratos no Parque Estadual do Rio Doce – MG;
‐ Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência ‐ Pibid Escola Estadual
Desembargador Horácio Andrade ‐ Ecohorácio 2012;
‐ Conservação Pós‐Colheita de Milho Verde como Ferramenta de Combate à Perda
de Alimentos, Desperdício e Fome, e como Opção de Erradicação da Pobreza;
‐ O Pátio Interno como Espaço Bioclimático de Edificações em Ouro Preto/MG;
‐ A Responsabilidade Civil como Fator para o Desenvolvimento da Atividade Turística
Sustentável

MÍDIA: INTERNET
Site institucional do IFMG‐Campus Ouro Preto
22/10
Disponível em: http://www.ouropreto.ifmg.edu.br/destaque2/natureza‐imortal

Texto na íntegra:
Natureza Imortal
Esculturas de Evaldo de Menezes, o "Boi", em exposição na Galeria de Arte do IFMG
até 31 de outubro

A Galeria de Arte do IFMG expõe, até o dia 31 de outubro,esculturas de Evaldo
deMenezes. A exposição, intitulada “Natureza Imortal”, integrou a Semana
de Ciência e Tecnologiado Campus Ouro Preto.
René Chaier, poeta francês,escreveu: “o único recurso quetemos diante da morte, é
fazer arte antes dela”. Acompanhando o processo de criação desse artista‐artesão
que éEvaldo
de Menezes,
conhecido em
São
Vicente de Minas,
onde nasceu e residecomo “Boi”, podemos afirmar que a morte pode ser
transformada em vida.
Boi recolhe troncos e raízes de centenárias árvores que jazem no leito dos
rios etransforma‐os em bichos e formas bizarramente belas. Dragão, foca, lagarto,
pica‐pau, morcego, são alguns, dentre outros animais, que emergem dos rios Grande,
Aiuruoca, Pitangueias, Taboão e das Mortes, criando um clima de solenidade mágica
que se traduz em referências estéticas.
O artista insiste em dizer: não sou eu o autor dessas obras e sim, a natureza. Com
certeza a natureza moldou a sinuosidade dessas madeiras enquanto árvores e a água
dos rios caprichosamente acrescentou‐lhes texturas fossilizadas. O olhar do artista,
porém, cuidou de transformar esses materiais em provocações visuais queinstigam a
imaginação.

SERVIÇO
Exposição: Natureza Imortal
Visitação: até 31 de outubro, das 9h às 22h
Curadoria: Haroldo de Paiva Pereira
Texto: Haroldo de Paiva Pereira
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Texto na íntegra:
Mostra de Trabalhos Científicos da SNCT
Escolas vencedoras recebem premiação

Alunos, professores e direção das escolas que conquistaram as primeiras colocações na
Mostra de Trabalhos Científicos, realizada durante a Semana deCiência e Tecnologia do
Campus Ouro Preto, prepararam uma verdadeira festa para a recepção dos
prêmios entregues nesta semana pela organização do evento.
A Mostra foi realizada no dia 20 de outubro, no Complexo Ferroviário de Ouro
Preto, econtou com a participação de diversas escolas do município. Os trabalhos
foram avaliados por uma comissão julgadora, que selecionou os três melhores.
Conheça as instituições e os projetos vencedores:
1º lugar: Escola Municipal Monsenhor Castilho Barbosa ‐ Barquinho a vapor;
2º lugar: Escola Municipal Alfredo Baeta ‐ Poluição e Sustentabilidade;
3º lugar: Escola Municipal Benedito Xavier ‐Tecnologias Verdes.

Premiação:
1º lugar: troféu (placa), impressora jato de tinta, kit de livros científicos;
2º lugar: troféu (placa), máquina fotográfica digital, kit de livros científicos;
3º lugar: certificado, aparelho de som, kit de livros científicos.
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MÍDIA: RÁDIO

Rádio Real FM (FM 90,1)
09/10 a 20/10
Divulgação de spot sobre a SNCT do IFMG ‐ Campus Ouro Preto
Duração: 30 segundos
Duas inserções diárias

Texto do spot:
Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG ‐ Campus Ouro Preto, com o tema:
“Economia verde, sustentabilidade e erradicação da pobreza”. De 15 a 20 de outubro.
Venha participar de oficinas, debates, palestras, mostra científica, mini‐cursos,
passeios de trem, exposições, show de ciência, seminário de iniciação científica e
diversas atrações culturais, no próprio campus e na Estação Ferroviária. Inscrições e
programação completa no site ouropreto.ifmg.edu.br.
Áudio do spot: arquivo enviado por e‐mail

Rádio Província FM
25/09 a 20/10
Divulgação de spot sobre a SNCT do IFMG ‐ Campus Ouro Preto
Duração: 30 segundos
Veiculação diária / sem número determinado de inserções

Texto do spot:
Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG ‐ Campus Ouro Preto, com o tema:
“Economia verde, sustentabilidade e erradicação da pobreza”. De 15 a 20 de outubro.
Venha participar de oficinas, debates, palestras, mostra científica, mini‐cursos,
passeios de trem, exposições, show de ciência, seminário de iniciação científica e
diversas atrações culturais, no próprio campus e na Estação Ferroviária. Inscrições e
programação completa no site ouropreto.ifmg.edu.br.

