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RESUMO 

 

 

Apesar do grande crescimento no número de Institutos de Estudos Avançados pelo 

mundo, principalmente, a partir da década de 90, é pouco o que se sabe sobre 

institutos desta natureza. Espalhados pelos cinco continentes, os IEAs, como são 

usualmente chamados, funcionam de forma independente, mas muitos deles estão 

sediados em renomadas universidades. Este estudo de caso objetivou aprofundar os 

conhecimentos sobre este tipo peculiar de organização, com foco na realidade 

brasileira e, para tanto, foi escolhido o Instituto de Estudos Avançados 

Transdisciplinares – IEAT, sediado na Universidade Federal de Minas Gerais. 

Atuando na UFMG desde 1999, o IEAT tem como objetivo promover a interação 

entre as diversas áreas do conhecimento, criando o ambiente propício aos estudos 

considerados avançados e de ponta. Tendo como mote a transdisciplinaridade, 

vocábulo introduzido na literatura por Piaget, Jantsch e Lichnerowicz em 1970, o 

IEAT promove diversas atividades acadêmicas no âmbito da UFMG. Este estudo 

traz o registo do histórico de criação do Instituto, a descrição das atividades 

desenvolvidas no seu dia a dia e, principalmente, as contribuições do IEAT para a 

Universidade, evidenciadas na voz da comunidade acadêmica.   

Palavras-chave: IEAT, institutos avançados, transdisciplinaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Despite the large increase in number of Institutes of Advanced Studies in the world, 

mainly from the 90s, is too little what is known about institutes of this nature. Spread 

over the five continents, the IEAs, as they are usually called, operate independently, 

but many of them are based in renowned universities. This case study aimed to 

deepen the knowledge about this peculiar type of organization, focusing on Brazilian 

reality, and to this purpose the Institute of Advanced Transdisciplinary Studies – 

IEAT, based at the Federal University of Minas Gerais was chosen. Acting at the 

UFMG since 1999, the IEAT aims to promote the interaction between the several 

areas of knowledge, creating the conducive environment for studies considered 

advanced and state-of-the-art. Having as motto the transdiciplinarity, term introduced 

into literature by Piaget, Jantsch e Lichnerowicz in 1970, the IEAT promotes various 

academics activities in the UFMG context. This study brings the register of historic 

creation of IEAT, the development of its daily activities and, especially, the IEAT‘s 

contributions to the University, highlighted in the academic community’s voices. 

 

Key words: IEAT, institute of advanced study, transdisciplinarity 
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1 INTRODUÇÃO 

Existem pelo mundo muitos institutos que carregam a alcunha de "Instituto de 

Estudos Avançados" ou simplesmente IEA. A proliferação desses institutos mundo 

afora e sua perduração no tempo são indícios de que são instituições que têm um 

papel importante para a comunidade onde estão inseridos. Entretanto, mesmo 

parecendo desenvolver um trabalho relevante, até o momento, não existe um 

conhecimento amplo sobre o que significa ser um instituto de estudos avançados e 

qual o seu propósito.  

Nesta breve introdução será elucidada a história de criação desses institutos, que se 

inicia nos Estados Unidos, serão apresentadas as prováveis razões para a 

proliferação mundial dessas instituições no decorrer dos anos e serão apresentados 

os institutos avançados existentes no Brasil. O foco será direcionado para os 

institutos inseridos nas estruturas das universidades brasileiras e, dentre eles, será 

destacado o objeto deste estudo: o Instituto de Estudos Avançados 

Transdisciplinares – IEAT, da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 

Completam a introdução: a problematização do estudo, a descrição de seus 

objetivos, suas justificativas e estruturação.  

1.1 Os IEAs pelo mundo 

A primeira instituição a autodenominar-se instituto avançado foi o Institute for 

Advanced Study - IAS1, fundado em Princeton, New Jersey em 1930 e serviu de 

modelo para muitos outros. Seu diretor-fundador, Abraham Flexner, um importante 

educador e crítico do ensino superior americano, definia assim um instituto de 

estudos avançados: 

 
um porto seguro onde estudiosos e cientistas [não sejam] arrastados pelas 
voragens do imediato; (...) simples, confortável, silencioso, sem ser monástico 
ou remoto; (...) sem temor de examinar qualquer assunto; (...) sob nenhum 
tipo de pressão que possa forçar os estudiosos a propender a favor ou contra 
qualquer solução dos problemas sendo investigados; (...) deve oferecer as 
instalações, a tranquilidade e o tempo necessários para investigações 
fundamentais acerca do desconhecido. Seus estudiosos devem desfrutar 

                                                           
1
 IAS - Mission and history, disponível em: https://www.ias.edu/about/mission-and-history, acessado 

em 27/07/2015. 
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liberdade intelectual completa e ser absolutamente livres de 
responsabilidades ou obrigações administrativas (Goddard, 2011, p. 10). 

Flexner acreditava que o avanço no conhecimento tem maior valor prático quando 

baseado em pesquisas norteadas pela curiosidade intelectual e não por objetivos 

preestabelecidos. E com a expectativa de dar ao IAS um alto padrão de excelência, 

Flexner convidou Albert Einstein para ser um dos pesquisadores do Instituto. O feito 

foi noticiado pelo The New York Times e a partir daí a ideia se propagou e muitos 

institutos similares foram criados: em Dublin (Irlanda), 1940, em Stanford 

(EUA),1954, em Bures-sur-Yvette (França), em 1958 e em outras partes do globo 

(Goddard, 2011). A Figura 1 faz parte de uma pesquisa realizada com IEAs sediados 

em universidades, em 2010 e demonstra o crescimento do número de institutos 

desta natureza, em particular a partir do início do século XXI: 

 

Figura 1: Evolução do crescimento do número de IEAs sediados em universidades a partir de 1964 
até 2009. 
Nota: Elaborado pelo FRIAS - Diagrama 4 do artigo "Mapping the world of UBIAS", disponível em 
http://www.ubias.net/downloads/frias-documents-conference-proceedings-2010, acessado em 
15/04/2016. 

 

Como está demonstrado no gráfico da Figura 1, o crescimento dos Institutos de 

Estudos Avançados sediados em Universidades foi vertiginoso, pois havia apenas 5 

em 1985, 10 em 1998, 20 em 2005 e 30 em 2009.  

Refletindo sobre a história do surgimento dos institutos de estudos avançados e 

corroborando as considerações de Goddard (2011), ex-diretor do Instituto de 

Estudos Avançados de Princeton, é possível conjecturar alguns motivos para a 

proliferação de IEAs  pelo mundo, principalmente a partir da década de 90: 
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 o fato dos IEAs constituírem um espaço para pesquisadores desenvolverem 

seus próprios projetos sem as amarras e pressões da academia; 

 a possibilidade de abordar temas e desenvolver trabalhos que não encontram 

espaço nas universidades; 

 a possibilidade de convivência e troca de experiências entre estudiosos; 

 a oportunidade de cruzar as fronteiras e ir além das disciplinas acadêmicas; 

 a conveniência de usufruir da excelente reputação desfrutada pelos IEAs. 

Funari e Pedrosa (2011), coordenadores do Centro de Estudos Avançados da 

UNICAMP, afirmam que o crescimento exponencial de IEAs em universidades se 

explica, em grande parte: 

(...) pelo papel estratégico e fundamental que os estudos avançados possuem 
no sentido de inserirem uma Universidade no âmbito mundial. Isso ocorre, em 
primeiro lugar, por suas características próprias, ao promoverem a pesquisa 
interdisciplinar, ao reunirem os melhores pesquisadores internacionais e ao 
criarem uma atmosfera inspiradora e estimulante (Funari & Pedrosa, 2011, p. 
62-63).  

Estas suposições preliminares merecerão uma discussão ulterior nas considerações 

finais deste estudo de caso, com base nas entrevistas realizadas e questionários 

aplicados com os sujeitos desta pesquisa. 

Ainda sobre a multiplicação de IEAs pelo mundo, na Europa são vinte e um 

espalhados pelo continente e coordenados pela Network of European Institutes for 

Advanced Study – NetIAS2. Essa Rede, criada em 2004, recebe mais de 500 

pesquisadores por ano e estimula a troca de experiências e cooperação entre os 

institutos.  

 
O fato é que, no decorrer dos séculos, a matéria tomou tal significância que em 2009 

representantes do Freiburg Institute for Advanced Studies – FRIAS3, sediado na 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, interessados em investigar as particularidades 

de renomados institutos avançados e usufruir de suas experiências, visitaram 

diversos destes institutos pelo mundo, entre eles: o National Humanities Center  - na 

Carolina do Norte, os Institutos em Palo Alto – na Califórnia, Uppsala – na Suécia, 

                                                           
2
 EURIAS - About us, disponível em: http://www.2016-2017.eurias-fp.eu/about-us, acessado em 

27/05/15. 
3
 FRIAS - Home, disponível em: http://www.frias.uni-freiburg.de/en/home, acessado em 27/05/15. 

http://www.2016-2017.eurias-fp.eu/about-us
http://www.frias.uni-freiburg.de/en/home
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Wassenaar – na Holanda e o Wissenschaftskolleg em Berlim (Frick, Dose & Ertel, 

2011). 

 
Foi a partir desta incursão pelo mundo dos IEAs que o FRIAS identificou que há 

grande distinção entre os institutos que atuam de forma independente e aqueles que 

são sediados em universidades. Diante desta constatação e no intuito de aprofundar 

os conhecimentos a respeito deste tipo "híbrido" de instituto, o FRIAS sediou em 

outubro de 2010 em Freiburg - Alemanha, um encontro mundial que reuniu 

representantes de Institutos Avançados dos cinco continentes. Como representantes 

da América do Sul, participaram do evento o IEA da USP e o CEAv da UNICAMP 

(extinto em 2013). Naquele evento foi criada uma rede denominada University-

Based Institutes for Advanced Study – UBIAS4, que reúne cerca de trinta e cinco 

IEAs sediados em universidades e promove encontros regulares com a finalidade de 

discutir expectativas, desafios e novas fronteiras para este tipo de instituição (Frick 

et al., 2011). Os anais do encontro estão reunidos em um documento cuja cópia está 

disponível on line na página do UBIAS5: http://www.ubias.net/.  

 
Antes do encontro em Freiburg, os participantes do evento responderam 

questionários que serviram de subsídio para que o FRIAS delineasse o perfil dos 

Institutos de Estudos Avançados sediados em universidades no exterior. As 

constatações inferidas dos questionários estão incluídas nos anais do evento e os 

pontos mais importantes estão resumidos no Capítulo 2 desta pesquisa, que trata do 

referencial teórico.  

1.1.1 Os IEAs no Brasil 

O Brasil, assim como outros países, tem vários institutos avançados espalhados em 

seu território, mas, no presente estudo, foram destacados apenas aqueles sediados 

em universidades. São eles: o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de 

São Paulo – IEA / USP6, o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da 

                                                           
4
 UBIAS - Home, disponível em: http://www.ubias.net/, acessado em 27/05/15. 

5
 University-Based Institutes for Advanced Study in a Global Perspective: Promisses, Challenges, 

New Frontiers. October 25-27, 2010, disponível em: http://www.ubias.net/downloads/frias-documents-
conference-proceedings-2010, acessado em 27/05/15. 
6
IEA: Interdisciplinaridade, Questionamento e Políticas Públicas, disponível em: 

http://www.iea.usp.br/iea/quem-somos, acessado em 28/05/2015. 

http://www.ubias.net/
http://www.ubias.net/
http://www.iea.usp.br/iea/quem-somos
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Universidade de Brasília – CEAM / UnB7, o Colégio  Brasileiro de Altos Estudos da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – CBAE / UFRJ8, o Instituto Latino-

Americano de Estudos Avançados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

ILEA / UFRGS9 e o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da 

Universidade Federal de Minas Gerais – IEAT / UFMG10. Existem ainda alguns 

institutos em fase de consolidação, mas que também estão abrigados por 

universidades.  É o caso do Instituto Mercosul de Estudos Avançados – IMEA, da 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA11, do Colégio de 

Estudos Avançados da Universidade Federal do Ceará, do Instituto de Estudos da 

América Latina12, do Instituto de Estudos da África13 e do Instituto de Estudos da 

Ásia14, todos três pertencentes à Universidade Federal de Pernambuco. A 

Universidade Federal da Bahia – UFBA também já iniciou estudos por meio de sua 

Pró-Reitoria de Extensão para a criação de um instituto da mesma natureza que os 

demais. A Universidade de Campinas abrigava o Centro de Estudos Avançados – 

CEAv / UNICAMP, mas a partir de julho de 2013, de acordo com a Resolução GR nº 

042/201315, o CEAv foi transformado no Fórum Pensamento Estratégico – 

PENSES16. Segundo a referida Resolução, o PENSES “tem como objetivo promover 

discussões que contribuam para a formulação de políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento da sociedade em todos os seus aspectos”. Ainda de acordo com a 

Resolução, futuramente o Conselho de Gestão da UNICAMP emitirá um parecer 

propondo a estruturação do Fórum como um Centro novamente ou sob outra forma.  

                                                           
7
 CEAM - História, disponível em: http://www.ceam.unb.br/portal/2.0/historia/, acessado em 

05/08/2015. 
8
Colégio Brasileiro de Altos Estudos - Institucional, disponível em: 

http://www.cbae.forum.ufrj.br/institucional/institucional.html, acessado em 05/08/15. 
9
  ILEA, disponível em: www.ilea.ufrgs.br, acessado em 05/08/15. 

10
  IEAT - Instituto, disponível em: https://www.ufmg.br/ieat/instituto/, acessado em 05/08/15. 

11
Membros do Conselho Consultivo Latino-Americano do IMEA, disponível em: 

http://unila.edu.br/conteudo/membros-conselho-consultivo-latino-americano-imea, acessado em 
05/08/15. 
12

  Instituto de Estudos da América Latina - UFPE, disponível em: https://www.ufpe.br/ial/, acessado 
em 05/08/15. 
13

Universidade lança Instituto de Estudos da África, disponível em: 
https://www.ufpe.br/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=54645:universidade-
lanca-instituto-de-estudos-da-africa&catid=563&Itemid=72, acessado em 01/01/16. 
14

Instituto de Estudos da Ásia amplia pesquisa na UFPE, disponível em: 
https://www.ufpe.br/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=52179:instituto-de-
estudos-da-asia-amplia-pesquisa-na-ufpe&catid=5&Itemid=78, acessado em 01/01/2016. 
15

Disponível em: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=3394, acessado em 

05/08/15. 
16

Sobre o PENSES, disponível em: http://www.gr.unicamp.br/penses/institucional/o-penses/, 
acessado em 23/03/16. 

http://www.ceam.unb.br/portal/2.0/historia/
http://www.cbae.forum.ufrj.br/institucional/institucional.html
http://www.ilea.ufrgs.br/
https://www.ufmg.br/ieat/instituto/
http://unila.edu.br/conteudo/membros-conselho-consultivo-latino-americano-imea
http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=3394
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Com o objetivo de viabilizar projetos cooperativos, os IEAs brasileiros já promoveram 

três encontros onde foram discutidas, entre outras coisas, a criação de um fórum 

nacional e o encaminhamento de uma proposta às agências de fomento à pesquisa.  

Pode-se considerar então que no Brasil existem cinco institutos já consolidados, 

institucionalizados como sendo de estudos avançados e estabelecidos em 

universidades de renome. Atualmente, dentre essas instituições, apenas o IEA da 

USP  está filiado à rede do UBIAS. Para se filiar ao UBIAS17 é necessário que sejam 

cumpridos quatro critérios: a instituição deve estar filiada a uma universidade de 

renome internacional,  ter atividades que promovam a interdisciplinaridade, ter 

autonomia universitária e ter oferta de bolsas de no mínimo 3 meses para fellows. 

Os fellows são os pesquisadores convidados ou selecionados para participarem de 

projetos ou programas desenvolvidos nos institutos avançados. No Brasil, 

geralmente, utiliza-se o termo "catedráticos" ou "professor visitante". A maioria dos 

Institutos no Brasil tem dificuldade quanto a ter bolsas para ofertar por períodos mais 

longos, por isso nos referidos encontros de IEAs sempre está em pauta a 

elaboração de um projeto em conjunto para encaminhamento às agências 

financiadoras de pesquisa. Assim, por enquanto, o IEA da USP é o único 

representante da América Latina no UBIAS.  

1.2 Problematização 

Ao pesquisar sobre os IEAs verificou-se que existem alguns poucos relatos sobre a 

criação e as características de instituições dessa natureza. No entanto, é possível 

deduzir seu bom êxito devido à sua longevidade e evidente proliferação em todos os 

continentes. Ao longo da pesquisa não foi localizado nenhum estudo que compilasse 

as atividades desenvolvidas por esses institutos, nem relatos sobre o que os 

tornaram organizações bem conceituadas na comunidade acadêmica. Com o intuito 

de contribuir com a literatura sobre o assunto, este trabalho se propôs a investigar a 

questão tomando como referência a realidade brasileira. Para tanto, foi escolhido o 

Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares  – IEAT, sediado na Universidade 

Federal de Minas Gerais, como objeto deste estudo. Foram três os motivos para 

essa escolha: em primeiro lugar o fato do IEAT estar abrigado pela UFMG que figura 

                                                           
17

 Os critérios estabelecidos pelo UBIAS estão disponíveis em http://www.ubias.net/membership-
participation, acesso em 12/01/2016. 

http://www.ubias.net/membership-participation
http://www.ubias.net/membership-participation
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entre as melhores universidades do mundo em 18 das 36 áreas do conhecimento 

avaliadas pelo QS World University Rankings by Subject, conforme noticiado pela 

própria UFMG em 29 de abril de 201518. Em segundo lugar, porque o IEAT se difere 

dos demais institutos avançados do Brasil e da maioria dos sediados no exterior ao 

propor o desenvolvimento de pesquisas não só de caráter avançado, mas também 

"transdisciplinar". Por fim, o fato da pesquisadora atuar profissionalmente na 

Instituição, o que viabilizou a vivência prática do estudo, foco do Mestrado 

Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo, local de 

desenvolvimento da pesquisa.  

 
Isto exposto, esta dissertação contempla uma descrição da atuação do IEAT em 

dezessete anos de funcionamento, apresenta os objetivos traçados em sua 

fundação, a fim de verificar se os mesmos foram cumpridos e, por fim, identifica as 

contribuições do Instituto para o desenvolvimento da Universidade que o sedia.  

1.2.1 Desvendando o IEAT 

 
O Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares – IEAT é um Órgão da 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, e como tal é vinculado à Reitoria. 

Criado em 1999, o IEAT tem como principal objetivo propiciar, no âmbito da UFMG, 

a realização de estudos e pesquisas avançados e transdisciplinares, contribuindo 

para a produção e transmissão de conhecimentos nos diversos campos do saber.  

 
Em seus dezessete anos de existência o IEAT intermediou o contato entre vários 

pesquisadores internos e externos à UFMG e proporcionou o desenvolvimento de 

importantes trabalhos nas diversas áreas do conhecimento. Contudo, até o presente 

momento, não foi realizado nenhum registro formal da trajetória do Instituto e não 

consta nenhum registro de suas contribuições para o desenvolvimento da UFMG. 

Portanto, o IEAT merece uma reflexão que explicite suas atividades, demonstre o 

resultado de seus programas e identifique se há relevância no papel que ele exerce 

na Universidade. O presente estudo se faz útil, inclusive, para demonstrar a 

pertinência da existência de um instituto desta natureza dentro de uma entidade 

                                                           
18

 UFMG figura entre as melhores universidades do mundo em metade das áreas avaliadas pelo QS 
ranking, disponível em: https://www.ufmg.br/online/arquivos/038129.shtml, acessado em 29/04/15. 

 

https://www.ufmg.br/online/arquivos/038129.shtml
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reconhecida por seu alto padrão de qualidade no que se refere à produção de 

conhecimento e já dispõe de departamentos que realizam estudos avançados em 

seus diversos núcleos. As informações compiladas neste estudo de caso, apesar de 

delinearem uma situação específica, poderão ser comparadas ao que já foi apurado 

pela pesquisa do FRIAS, citada anteriormente, afim de se identificar diferenças e 

similitudes entre os IEAs brasileiros e internacionais e talvez compreender a razão 

de seus êxitos.  Assim, como forma de conduzir a pesquisa, adotou-se a seguinte 

questão norteadora: como tem sido a atuação do Instituto de Estudos Avançados 

Transdisciplinares – IEAT na UFMG, ao longo de dezessete anos de história?  

1.3 Objetivos 

O objetivo geral da presente proposta de estudo é descrever a atuação do IEAT da 

UFMG, desde sua criação em 1999 até o ano de 2016.  

Já os objetivos específicos são: 

 fazer um levantamento histórico de todas as fases do Instituto;  

 descrever as principais atividades desenvolvidas pelo IEAT no âmbito da 

UFMG; 

 identificar as contribuições do IEAT para a UFMG nos campos do ensino, 

pesquisa e extensão.  

1.4 Justificativa 

Se Princeton serviu de modelo para a criação de institutos similares e a ideia 

reverberou mundo afora, há que se reconhecer o valor de um instituto desta 

natureza. Entretanto, como mencionado anteriormente, as poucas publicações 

encontradas sobre a temática de institutos avançados versam apenas sobre o 

surgimento ou criação de alguns institutos. Até o início desta pesquisa e durante seu 

desenvolvimento não foram localizados estudos que detalhassem a sistemática de 

trabalho dos institutos avançados sediados em universidades, explicitassem as 

atividades desenvolvidas e muito menos que apontassem os desdobramentos 

destes trabalhos na comunidade acadêmica. São muitos os questionamentos 

possíveis sobre o assunto e a busca por elucidações é uma das justificativas para o 

desenvolvimento deste trabalho. Os resultados obtidos contribuirão para aprofundar 

os conhecimentos sobre as atividades desenvolvidas por institutos avançados, 
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apontando também, os desdobramentos e contribuições dessas atividades para as 

universidades que os abrigam.  

Outro fator motivador deste trabalho foi a possibilidade de aliar a vivência de uma 

realidade dentro de uma organização com os propósitos acadêmicos do Mestrado 

Profissional em Administração. Como servidora da UFMG, atuando desde 2008 na 

Assessoria Acadêmica do IEAT, a pesquisadora vislumbrou no mestrado profissional 

uma oportunidade de aliar conhecimento teórico à prática vivenciada na carreira.  

 
Por fim, ao relatar de forma pormenorizada a dinâmica de trabalho do IEAT, a 

dissertação configura-se como um registro histórico da trajetória do Instituto e 

proporciona uma reflexão mais ampla da Universidade sobre os efetivos resultados 

acadêmicos obtidos por meio do IEAT em dezessete anos de funcionamento, além 

de contribuir para a visibilidade e atratividade do Instituto interna e externamente à 

UFMG.   

1.5 Estruturação 

A dissertação está estruturada em seis capítulos: o primeiro, da qual faz parte a 

introdução, contextualiza o tema institutos avançados, apresenta o IEAT e demais 

institutos avançados no Brasil, estabelece a questão norteadora, apresenta os 

objetivos e justificativas que fundamentam o trabalho e explica a estrutura do 

mesmo.  

O segundo capítulo corresponde ao referencial teórico que embasa a pesquisa, 

trazendo a lume o pouco que já foi publicado sobre o assunto. São apresentadas 

breves informações sobre os institutos avançados existentes no Brasil e depois a 

identidade institucional do IEAT: quais são seus propósitos, sua estrutura 

organizacional e atividades desenvolvidas. O capítulo segue com a apresentação 

das principais características dos IEAs identificadas pelo instituto de Freiburg e na 

oportunidade é feito um paralelo com a realidade brasileira. A seguir, são 

apresentadas as considerações sobre a relação dos IEAs com as instituições que os 

servem de sede. É abordada também a diferenciação entre multi, pluri, inter e 

transdisciplinaridade, com grande destaque para esta última que é um diferencial do 

IEAT, e ao mesmo tempo, um termo difícil de ser traduzido. Fechando o capítulo a 

autora apresenta as contribuições do referencial teórico para a pesquisa.  
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O terceiro capítulo descreve: a metodologia adotada para o desenvolvimento do 

trabalho elucidando o modelo de pesquisa utilizado, os fins, a unidade de análise e 

observação e, por fim, as técnicas utilizadas na coleta e tratamento dos dados.  

O histórico da criação do IEAT e toda a sua trajetória no período compreendido entre 

1999 e 2016 é o conteúdo do quarto capítulo. Nesse capítulo são detalhadas todas 

as fases do Instituto: o período experimental, sua institucionalização e consolidação 

na UFMG. São apresentadas as competências do IEAT, estabelecidas em seu 

Regimento Interno, e os primeiros resultados das atividades. Por fim são descritos 

os principais programas mantidos pelo Instituto que resultam em uma série de 

atividades ofertadas à comunidade acadêmica da UFMG.  

O quinto capítulo demonstra as contribuições do IEAT para a UFMG no que se 

refere ao ensino, à pesquisa e extensão. Inicialmente é tratada a questão do 

princípio da indissociabilidade que rege a UFMG e logo em seguida são 

apresentados os resultados e desdobramentos das atividades e programas do IEAT, 

com destaque para as publicações apoiadas ou efetivamente concretizadas pelo 

Instituto. Em sequência são apresentados os relatos coletados por meio da pesquisa 

documental, observação participante, questionários e entrevistas que serviram de 

base para a conclusão do trabalho. Foram reunidos testemunhos dos próprios 

participantes das atividades – anfitriões, catedráticos e professores residentes, e 

relatos de três fundadores do Instituto. Como encerramento do capítulo são 

apresentadas as considerações de três reitores da UFMG quanto à atuação do 

IEAT. 

 As considerações finais compõem o sexto e último capítulo onde a autora faz uma 

reflexão sobre a contribuição do IEAT para o desenvolvimento da UFMG com base 

nos relatos apurados junto à comunidade acadêmica.  

 

 

 

 

 



24 
 

2 O IEAT NO MUNDO DOS IEAS 

Antes de aprofundar na investigação que procurou responder à questão geradora: 

como tem sido a atuação do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares – 

IEAT na UFMG, ao longo de dezessete anos de história, será exposto o que se 

apurou sobre institutos avançados no Brasil e no mundo. Assim, neste capítulo 

dedicado ao referencial teórico serão apresentadas as características de alguns 

institutos avançados do Brasil e exterior; será destacada a identidade institucional do 

IEAT e será traçada a relação dos IEAs com as universidades que os sediam. Por 

fim, o capítulo trará, de forma pormenorizada, a diferenciação entre os termos multi, 

pluri, inter e transdisciplinaridade, com ênfase para esta última que é o mote dos 

trabalhos desenvolvidos no IEAT.  

2.1 Caracterizando os IEAs 

Como já foi mencionado, não há muitas publicações que versem sobre o universo 

dos institutos em estudo. Neste sentido, a Revista Estudos Avançados19 constituiu-

se uma importante fonte de consulta para a realização desta pesquisa. A referida 

Revista é uma publicação quadrimestral do Instituto de Estudos Avançados – IEA  

da USP, criada em 1987 e disponível, tanto na versão impressa quanto on line, nos 

sites da Scientific Electronic Library Online - SciELO20, e no Scopus21, com versões 

em português e inglês.  

Incitados pela reunião de 2010 em Freiburg e pela criação da Rede UBIAS, já citada 

na introdução deste estudo, os dirigentes dos IEAs foram convidados a redigir sobre 

a temática de institutos avançados e o resultado foi a publicação de 19 artigos na 

Revista Estudos Avançados - IEAs: Ciência e Sociedade22, volume 25, número 73, 

publicada em 2011. Os capítulos da Revista contêm considerações importantes de 

pessoas que foram ou ainda são dirigentes de institutos avançados do Brasil e 

exterior. O artigo Mapeando o mundo dos Institutos de Estudos Avançados sediados 

em Universidades, escrito por Frick et al. (2011), à época dirigentes do FRIAS - 

                                                           
19

 Disponível em: http://www.iea.usp.br/revista, acessado em 31/08/2015. 
20

 Disponível em: http://www.scielo.br/, acessado em 31/08/2015. 
21

 Disponível em: http://www.scopus.com/, acessado em 31/08/2015. 
22

 Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0103-
401420110003&lng=pt&nrm=iso, acessado em 31/08/2015. 
 

http://www.iea.usp.br/revista
http://www.scielo.br/
http://www.scopus.com/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0103-401420110003&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0103-401420110003&lng=pt&nrm=iso
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Instituto de Estudos Avançados de Freiburg, traz importantes reflexões inferidas dos 

questionários, citados no Capítulo 1,  remetidos pelo Instituto aos participantes da 

reunião do UBIAS. O artigo foi um dos mais relevantes para a pesquisa ora realizada 

porque os resultados apresentados permitiram o conhecimento das características 

de institutos avançados internacionais sediados em universidades assim como é o 

IEAT.  

 
A seção seguinte traz as principais características dos Institutos Avançados 

brasileiros sediados em universidades, logo depois, na seção 2.1.2, segue um 

resumo dos resultados levantados pelo FRIAS. Estes resultados serviram de 

parâmetro para comparar as características dos institutos avançados internacionais 

com aqueles estabelecidos no Brasil, principalmente do IEAT.  

2.1.1 Os IEAs brasileiros 

Os dados a seguir foram reunidos mediante pesquisa documental (boletins 

informativos e revistas institucionais); observação participante no III Fórum de IEAs, 

realizado no IEAT/UFMG em agosto de 2015; pesquisa nos sites institucionais e 

consulta aos diretores dos IEAs no Brasil. Trata-se de um resumo dos propósitos e 

principais atividades desenvolvidas por cada Instituto. Maiores informações podem 

ser adquiridas nos sites dos IEAs, indicados nas notas de rodapé.  

2.1.1.1 O IEA da USP  

O Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo – IEA USP, foi 

criado em 29 de outubro de 1986 e destina-se “à pesquisa e discussão, de forma 

abrangente e interdisciplinar, das questões fundamentais da ciência e da cultura” 

(Gifalli, 2013)23.  

Além da sede em São Paulo, o IEA USP conta com o apoio de dois pólos: um em 

Ribeirão Preto e outro em São Carlos. Ao todo são trinta e um funcionários na 

equipe, além dos pesquisadores visitantes e seniores integrados temporariamente à 

estrutura acadêmica para participação em grupos de pesquisa e estudo ou 

programas do Instituto.  

                                                           
23

 Gifalli, M. (2013). IEA: Interdisciplinaridade, questionamento e políticas públicas. Disponível em 
http://www.iea.usp.br/iea/quem-somos, acessado em 25/03/16. 

http://www.iea.usp.br/iea/quem-somos
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Atualmente o IEA USP desenvolve suas atividades através de: Grupos de Pesquisa, 

Grupos de Estudo, Laboratórios, Cátedras, Projetos Institucionais e Professores 

Visitantes (incluindo professores em ano sabático).  

Recentemente, abraçando uma iniciativa do UBIAS, o IEA USP, juntamente com o 

Instituto para a Pesquisa Avançada da Universidade de Nagoya, Japão, organizaram 

a 1ª edição do Intercontinental Academia (ICA), um projeto colaborativo que integra 

pesquisadores de diferentes nacionalidades, instituições e áreas do conhecimento 

para estudos interdisciplinares. O “tempo” foi o tema escolhido para discussão dos 

13 pesquisadores selecionados para o projeto que realizou sua primeira fase em 

abril de 2015, em São Paulo e a segunda em março de 2016, em Nagoya. Espera-

se como produto final dos estudos, a produção de um Mooc (Massive Open Online 

Course), um curso livre sobre o tempo a ser oferecido ao público via web.  

2.1.1.2 O CEAM da UnB  

O Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília foi 

criado em 1986 pelo Professor Cristóvam Buarque, à época reitor da UnB. O CEAM 

tem por missão “ser um espaço que produza, articule, integre e dissemine 

conhecimentos e práticas multidisciplinares para a sociedade brasileira com foco no 

desenvolvimento humano e na mudança social" (Caldas, 2011)24. Importantes 

discussões já foram conduzidas pelo CEAM em seus trinta anos de existência, por 

exemplo, nele se discutiu o bolsa-escola, base do programa Bolsa-família e o 

programa de quotas para afrodescendentes,  questões de grande impacto nacional 

(Caldas & Coelho, 2011). 

O Centro é um órgão da UnB, de natureza acadêmica, composto por dois 

Programas de Pós-Graduação (Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento, 

Sociedade e Cooperação Internacional - PPGDSCI e Direitos Humanos e Cidadania 

- PPGDH) e 31 Núcleos Temáticos, além de um Projeto Especial: o Observatório da 

Juventude25. Cada Núcleo é coordenado por um membro do Conselho Deliberativo e 

a equipe administrativa é composta por 12 pessoas, além do diretor.  

                                                           
24

 Palestra proferida pelo Professor Ricardo Caldas durante o I Workshop Estudos Avançados e a 
Universidade, realizado no IEA da USP em 31/10/2011, disponível em 
http://www.iea.usp.br/midiateca/video/videos-2011/i-workshop-estudos-avancados-e-a-universidade, 
acessado em 13/04/2016. 
25

  "Conheça o CEAM", disponível em http://www.ceam.unb.br/conheca-o-ceam/, acessado em 
11/05/2016. 

http://www.iea.usp.br/midiateca/video/videos-2011/i-workshop-estudos-avancados-e-a-universidade
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Os Núcleos de Pesquisa tratam uma grande diversidade de temas e realizam 

atividades de pesquisa e extensão, além da participação em atividades de ensino 

com oferta de disciplinas para a graduação e cursos de mestrado e doutorado, 

através do PPGDSCI e PPGDH (CEAM, 2013)26. 

O Centro tem também um Programa de Cátedras Internacionais que, atualmente, 

são três: Jean Monet – cujo foco é a União Européia, Charles Morazet – que recebe 

pesquisadores da França e America Central e Caribe – que promove reuniões entre 

embaixadores daquela região, viabiliza publicações e outras atividades (Caldas, 

2011)27. Estão em projeto a inclusão de mais duas cátedras: Bioética e Unesco. 

2.1.1.3 O ILEA da UFRGS  

O Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul – ILEA UFRGS, criado em 1995, tem a particularidade de agregar em 

seus diálogos a questão da América Latina. De acordo com o atual diretor, Professor 

José Vicente Tavares dos Santos, “o ILEA tem como principal função ser um centro 

de debates interdisciplinares sobre as grandes questões sociais, culturais e 

científicas do nosso tempo” 28.  

O Instituto conta com uma equipe de três funcionários e quatro bolsistas e suas 

atividades dividem-se em: ciclos de conferências “Estudos Avançados em Ciências e 

Humanidades”; ciclos de palestras “Universidade do Futuro”, que discute questões 

centrais da UFRGS e os modelos mundiais de universidades; oficinas; os Grupos de 

Pesquisas Redes Interdisciplinares e Multidisciplinares de Pesquisa (RIMPs) e as 

chamadas Escolas de Verão, que desde 2014 promovem cursos temáticos abertos à 

comunidade interna e externa à Universidade. Além disso, está em andamento o 

projeto Escola de Altos Estudos que, mediante convênio com a Capes, possibilitará 
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 Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM), Histórico, disponível em 
http://www.ppgdsc.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=1119#, 
acessado em 13/04/2016. 
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 Palestra proferida pelo Professor Ricardo Caldas durante o I Workshop Estudos Avançados e a 
Universidade, realizado no IEA da USP em 31/10/2011, disponível em 
http://www.iea.usp.br/midiateca/video/videos-2011/i-workshop-estudos-avancados-e-a-universidade, 
acessado em 13/04/2016. 
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 Pinheiro, M. (2015). A figura do interdisciplinar é central para o desenvolvimento da ciência. Revista 
Adverso, 212, março/abril, pp. 7-10. Porto Alegre: ADUfrgs/UFRGS. 

http://www.ppgdsc.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=1119
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o financiamento da vinda ao Brasil de professores estrangeiros para desenvolver 

atividades no ILEA29.  

Recentemente o ILEA realizou um convênio com o Museu da UFRGS e expõe 

algumas obras de arte no próprio saguão do Instituto, estendendo a oportunidade de 

contemplação daquelas obras a um público mais amplo. 

2.1.1.4 O CBAE da UFRJ   

O Colégio Brasileiro de Altos Estudos – CBAE da UFRJ, foi criado em 2004 e, de 

acordo com seu Regimento, “é um órgão do Fórum de Ciência e Cultura, centro 

universitário voltado para o fomento da pesquisa e da interação interdisciplinares, 

assim como para o diálogo com o mundo extramuros – a sociedade científica e a 

sociedade civil”30. 

O CBAE tem como propósito: ser “o lugar do encontro da produção científica e da 

reflexão intelectual, da arte e da tecnologia, dos saberes acadêmicos e daqueles 

nascidos da experiência e cultura seculares de nosso povo, em sua múltipla e rica 

diversidade” (CBAE, 2013)31. O Colégio conta com uma equipe de quatro 

funcionários e desenvolve suas atividades através de: Programas de Cátedras 

Livres; um Centro de Referência da Memória dos Movimentos Sociais e das Lutas 

do Povo Brasileiro e três Programas de Pesquisa: História Social da Ciência no 

Brasil, Diversidade Linguística no Brasil e Brasil Visto de Fora. 

Usufruindo do privilégio de estar abrigado no histórico Hotel Sete de Setembro, 

situado próximo ao cenário de um dos mais conhecidos cartões postais do Brasil, o 

Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, futuramente o CBAE vai dispor de quartos e 

apartamentos para abrigar seus membros e pesquisadores visitantes. Além de 

oferecer espaços de recolhimento, gabinetes individuais, biblioteca, salas para 

simpósios de pequeno porte e áreas de convívio social (cinema, videoteca, espaços 

expositivos e livraria-café).  Um espaço que a UFRJ “pretende compartilhar com as 
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 Apresentação de José Vicente Tavares dos Santos no III Fórum de IEAs, realizado no IEAT/UFMG 
nos dias 11 e 12 de agosto de 2015. 
30

 Colégio Brasileiro de Altos Estudos – Institucional, disponível em http://www.cbae.forum.ufrj.br/, 
acessado em 26/03/16. 
31

  Colégio Brasileiro de Altos Estudos – Estudos Avançados, disponível em 
http://www.cbae.forum.ufrj.br/institucional/estudos-avancados.html, acessado em 26/03/16. 

http://www.cbae.forum.ufrj.br/
http://www.cbae.forum.ufrj.br/institucional/estudos-avancados.html
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demais instituições de ensino e pesquisa e com as organizações voltadas para a 

ciência, a cultura e a arte” (CBAE, 2013)32. 

2.1.1.5 O IEAT da UFMG e sua identidade institucional 

O IEAT foi criado em 24 de junho de 1999 com o propósito de estabelecer na 

Universidade um ambiente propício à expansão e avanço de estudos considerados 

inovadores e transdisciplinares. Por meio da articulação entre departamentos e 

unidades, bem como da interação entre pesquisadores da UFMG com estudiosos 

renomados mundialmente, o IEAT prima por fazer emergir o conhecimento 

avançado e insuflar o que está entre e além das disciplinas. O próprio Instituto define 

assim seu objetivo:  

O IEAT (Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG) tem 
como objetivo promover a geração de um ambiente propício à realização de 
estudos transdisciplinares na UFMG, com características de excelência (por 
excederem o normal e o ordinário), de ponta (voltados para o novo e o futuro) 
e de indução (que interferem na maneira de gerar, organizar e difundir o 
saber), abrangendo as diversas áreas do conhecimento – humanidades, 
exatas e biológicas. Dessa forma, será buscado, em suas diferentes linhas de 
atuação, o chamado estado da arte do conhecimento, sem o qual não há 
pesquisa avançada nem grupos de excelência33 (Instituto de Estudos 
Avançados Transdisciplinares, 2007). 

A criação de um instituto avançado com foco no transdisciplinar dentro de uma 

universidade abre as portas para a disseminação de novas ideias e novas formas de 

geração do conhecimento. Um instituto avançado transdisciplinar como o IEAT é o 

ponto de acolhimento das mais diversificadas visões, é o abrigo de pesquisas que 

não encontram espaço nos departamentos acadêmicos, é o local das ideias que 

apontam para o novo e para o futuro. 

Quanto à estruturação do IEAT, o Regimento Interno do Instituto34, em seus artigos 

4º e 16º, estabelece que:  
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 Idem, O Prédio: Hotel Sete de Setembro, Av. Rui Barbosa, 762, disponível em 
http://www.cbae.forum.ufrj.br/institucional/historia.html, acessado em 26/03/16. 
33

 Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, (2007), O Instituto. Disponível em 
https://www.ufmg.br/ieat/instituto/, acessado em 02/04/2016. 
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 Regimento Interno do IEAT, anexo à Resolução 05 de 26/05/15, disponível em 
https://www.ufmg.br/ieat/relatorios-e-resolucoes/, acessado em 03/06/2016. 
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Art 4º  A estrutura do IEAT é integrada por: 
 
I – Comitê Diretor; 
II – Comitê Científico; 
III – Corpo de Pesquisadores e Professores; 
IV – Corpo Técnico e Administrativo. 
 
Art 16º  Os Corpos Técnico e Administrativo compreendem: 
 
I – Secretaria Administrativa; 
II – Assessoria Acadêmica. 

O corpo de pesquisadores e professores é integrado à estrutura do IEAT 

temporariamente, somente enquanto estiverem participando de seus Programas. A 

Figura 2 representa o organograma do Instituto: 

 

Figura 2: Organograma do IEAT 
Nota: Elaborado pelo Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares. 

 

O Comitê Diretor é formado por cinco membros, docentes da UFMG, representantes 

das áreas das Humanidades, das Ciências da Natureza e suas Tecnologias e das 
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Ciências da Vida, incluindo saúde. A esse Comitê cabe a gestão do Instituto 

incluindo a apreciação de propostas de atividades encaminhadas pela comunidade 

acadêmica.    

O Comitê Científico tem um caráter consultivo e é composto pelo Diretor-Presidente 

do IEAT e mais oito membros, escolhidos entre profissionais com atuação em 

diversificados campos do conhecimento. O Comitê Científico tem como principais 

atribuições: assessorar o Comitê Diretor no acolhimento de propostas apresentadas 

ao IEAT em atendimento a editais ou chamadas, emitir pareceres quando 

demandados e colaborar na elaboração da política acadêmico-científica do Instituto.  

O corpo técnico-administrativo é responsável pela rotina operacional do Instituto e 

para tanto, é composto por quatro servidores do quadro efetivo da UFMG que conta 

com o apoio de mais três bolsistas da graduação  e um estagiário da Cruz Vermelha.   

É com suporte desta estrutura que o IEAT realiza suas atividades que estão 

divididas em: Grupos de Pesquisa e Programas, a saber: Cátedras, Visitas 

Internacionais, Encontros Transdisciplinares e Professor Residente, além de 

oferecer apoio às unidades acadêmicas para realização de palestras e conferências. 

O Capítulo 4 desta dissertação trará outras informações sobre o funcionamento do 

Instituto e a descrição das atividades desenvolvidas no âmbito da UFMG.  

2.1.2 Os IEAs internacionais 

Serão expostas, a seguir, as principais características dos institutos de estudos 

avançados sediados em universidades integrados à Rede UBIAS, delineadas pela 

pesquisa do FRIAS e apontadas por Frick et al. (2011) e, concomitantemente, serão 

apontadas similitudes e diferenças com os IEAs brasileiros:  

 Os institutos avançados filiados ao UBIAS oferecem espaço, tempo e 

instalações necessárias para que “pesquisadores de destaque e jovens 

estudiosos promissores” se concentrem em suas pesquisas. “Ao criarem esse 

espaço dentro das Universidades, os UBIAS contribuem para preservar e 

aprimorar a excelência acadêmica e desempenham papel importante na 

promoção de jovens cientistas” (Frick et al., 2011, p. 21).  
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Os IEAs no Brasil também oferecem espaços em suas instalações ou da própria 

universidade para que seus pesquisadores visitantes possam se concentrar em seus 

trabalhos. Porém, os visitantes são convidados e selecionados de acordo com a 

senioridade e excelência comprovada através de seus currículos, por isso, a maioria 

deles não é tão “jovem”, geralmente são pesquisadores já renomados e que têm 

uma longa trajetória acadêmica.  

 Através do UBIAS pesquisadores têm a oportunidade de trocar experiências 

com estudiosos de outros países, assim, os Institutos são “uma plataforma 

para o intercâmbio científico internacional e trazem estudiosos do mais alto 

nível para suas respectivas Universidades” (Frick et al., 2011, p. 21). São, 

portanto, um importante instrumento para promover a internacionalização das 

Universidades a que pertencem e abrem caminho para colaborações 

interinstitucionais.  

No Brasil, o intercâmbio entre pesquisadores também é de fundamental importância 

para a internacionalização das universidades anfitriãs. Como se poderá constatar 

mais adiante neste estudo, muitas parcerias e convênios com instituições 

estrangeiras são firmados a partir do contato entre visitantes dos IEAs e 

pesquisadores das universidades que os sediam.  

 A maioria dos Institutos tem como objetivo central a promoção de 

pesquisadores individuais, mas muitos deles também fomentam grupos de 

pesquisas que desenvolvem trabalhos de reconhecida excelência e 

notoriedade, principalmente no âmbito das atividades interdisciplinares de 

pesquisa (Frick et al., 2011). 

No contexto brasileiro, um bom exemplo de sucesso em ações encampadas por 

grupos de pesquisas formados dentro de um IEA foi o Projeto de reflorestamento 

Floram, conduzido pelo IEA da USP no final da década de 80 e início de 90. 

Segundo Marcovitch35 (2011), um dos idealizadores do Projeto, o IEA abriu espaço 

para participação de todos os engajados na questão florestal – desde os ecologistas 

que combatiam a devastação florestal até os industriais que necessitavam das 

florestas e a repercussão foi mundial. 
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 Jacques Marcovitch foi reitor da USP (1997 a 2001) e diretor do IEA da USP (1988 a 1993). 
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Foi uma iniciativa pioneira visando à minimização dos riscos do efeito estufa, 
muito antes da mobilização global em torno do tema. Tendo equacionado os 
meios para o reflorestamento de 20 milhões de hectares no Brasil, o Floram 
foi escolhido entre 1.500 trabalhos científicos de 50 países, para receber o 
Prêmio concedido pela “International Union of Air Pollution and Environmental 
Association”, em cooperação com a Academia Internacional de Ciências 
(Marcovitch, 2011, p. 130). 

 Quanto às bolsas de pesquisa ofertadas aos chamados fellows, existem 

diferentes tipos que variam de acordo com as diversas categorias de 

pesquisadores: “internos, externos, residentes, visitantes, de verão, seniores, 

juniores, em início de carreira, pós-doutorados e até mesmo professores” 

(Frick et al., 2011, p. 21). O valor das bolsas varia de acordo com o período 

de estadia no Instituto.  

Nos IEAs nacionais não há tanta variação quanto às categorias de catedráticos, 

como se verá em detalhe mais adiante no Capítulo 4. Geralmente os pesquisadores 

desenvolvem seus trabalhos por no máximo 60 dias e não ficam instalados nos 

Campus universitários como ocorre no exterior por estes ainda não possuírem 

infraestrutura destinada a este fim. É ofertado um pró-labore para o visitante pelas 

atividades desenvolvidas e o valor também varia de acordo com o período de 

estadia nas universidades. Esse pró-labore é destinado a cobrir as despesas com 

hospedagem, alimentação e transporte terrestre do visitante.   

 A maioria dos Institutos seleciona seus pesquisadores “por meio de anúncios 

abertos e de um processo de candidatura (internacional). Entretanto, de 

acordo com Frick et al. (2011), alguns IEAs do UBIAS convidam 

pesquisadores considerados “excepcionais” para ser um fellow e receber uma 

bolsa de pesquisa, sem a necessidade de passar por uma seleção.  

Por enquanto os IEAs no Brasil selecionam seus pesquisadores abrindo editais, mas 

algum professor da universidade anfitriã é quem deve fazer a indicação. Ou seja, 

não há como um pesquisador estrangeiro se candidatar diretamente. Eventualmente 

alguns visitantes também são convidados por membros da diretoria dos institutos, 

sem a necessidade de passar por uma seleção. 

 
 Durante o desenvolvimento da pesquisa, os fellows são requisitados a se 

envolverem com o quotidiano da Universidade que os abriga mediante a 
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participação em seminários, colóquios, workshops, etc.. Além disso, costuma 

ser uma regra, que os fellows apresentem seus trabalhos para outros fellows 

e/ou membros da Universidade durante o período da bolsa e também 

participem das apresentações uns dos outros, contribuindo nos debates 

subsequentes. (Frick et al., 2011).  

 

Os IEAs não estabelecem o envolvimento com o quotidiano da Universidade como 

uma regra, mas é uma prática desejável e trivial. Palestras, conferências e 

seminários são comuns durante as visitas. O IEAT, particularmente, prima pelo 

envolvimento com grupos de pesquisa da Universidade, tanto que isso influencia 

positivamente no processo de seleção do catedrático.  Além disso, na medida do 

possível, são promovidas interações entre catedráticos cujos períodos de estadia na 

universidade coincidam.  

 

 Não há por parte dos Institutos a exigência que o pesquisador lecione, mas é 

esperado que os mesmos ministrem palestras, públicas ou acessíveis a um 

público universitário mais amplo. "A julgar pelas respostas ao nosso 

questionário, a maioria dos Institutos abre seus eventos aos alunos, mas 

lecionar geralmente não é necessário para os fellows, e apenas alguns 

Institutos têm programas próprios de graduação ou pós-graduação" (Frick et 

al., 2011, p. 23).  

 

As palestras ministradas pelos professores visitantes dos IEAs brasileiros são 

gratuitas e abertas ao público que geralmente é composto por docentes, alunos de 

graduação e de pós, tanto da própria universidade anfitriã quanto de outras 

instituições de ensino e/ou pesquisa. É uma prática comum que os visitantes 

ministrem disciplinas ou minicursos dentro do período da visita. 

  

 A maior parte dos Institutos pesquisados não tem um foco disciplinar 

específico. Seus programas são abertos a uma ampla gama de disciplinas, 

mas ao que tudo indica, há uma tendência de maior concentração nas áreas 

das ciências humanas, sociais ou naturais e técnicas (Frick et al., 2011).  
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Como se verá posteriormente, no caso do IEAT especificamente, a área com maior 

número de participantes nos Programas oferecidos é a das Ciências Humanas.  

 Quase todos os Institutos afirmaram "ter forte interesse em promover 

pesquisas, intercâmbios, colaborações e diálogos interdisciplinares" (Frick et 

al., 2011, p. 24), mas apenas alguns consideram a pesquisa interdisciplinar 

como principal requisito na hora de selecionar os candidatos.  

Já no Brasil os institutos têm como foco a multidisciplinaridade ou a 

interdisciplinaridade. O IEAT vai além propondo o diálogo transdisciplinar que, de 

qualquer forma, passa pela interdisciplinaridade como será visto adiante neste 

estudo.  

2.2 A relação entre as universidades e os IEAs 

Como se processa a relação de um IEA e a universidade à qual ele está integrado é 

mais uma importante reflexão a se fazer. Como um instituto desta natureza encontra 

espaço em meio às unidades acadêmicas e departamentos das universidades 

anfitriãs? 

O mundo está em um processo de contínua mudança e transformação. Os 

problemas decorrentes da globalização e da modernidade provocam transformações 

aceleradas.  Cientes desta realidade, a Comissão Internacional sobre educação para 

o século XXI congregou no relatório “Educação um tesouro a descobrir”, as diretrizes 

para a educação, à qual cabe a missão de fornecer os mapas e a bússola que 

permitam a cada indivíduo navegar nesse mundo complexo e em constante 

transformação. De acordo com a Comissão, para poder dar resposta ao conjunto 

das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro pilares:  

aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; 
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 
juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 
humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 
precedentes (Delors et al., 1996, p. 90).  

Entretanto, passados vinte anos da publicação do Relatório Delors, as universidades 

ainda parecem estagnadas frente às necessárias mudanças de comportamento e 

ação.  Queiroz e D’Ottaviano (2009) afirmam que: 
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De um modo geral a universidade é, no mundo inteiro e em todas as épocas, 
uma instituição eminentemente conservadora. Não foi através dela que se 
fizeram a revolução americana, a revolução francesa, a revolução industrial e 
a grande maioria das revoluções científicas e culturais. A universidade 
apenas se adaptou a tais eventos. No entanto, há, hoje em dia, uma forte 
cobrança no sentido de transformar a universidade em uma agência mais 
ativa e dinâmica, capaz de interagir mais de perto com os problemas da 
sociedade mais ampla (Queiroz & D’Ottaviano, 2009, p. 39). 

A universidade teve que se adaptar ao grande avanço tecnológico e consequente 

acúmulo e disponibilidade de conhecimento. Em meio à globalização ela precisa ser 

competitiva e eficaz no que diz respeito à produção de massa crítica. A sociedade 

espera que a universidade prepare o indivíduo para atendê-la tanto no que tange ao 

domínio das técnicas necessárias às atividades profissionais quanto à apresentação 

de soluções dos problemas que se apresentam a cada dia de forma mais complexa.   

A universidade brasileira, em geral, recebeu forte influência do pensamento 
racionalista de Descartes e, principalmente, do positivismo de Augusto 
Comte, em que o saber se "departamentaliza", por meio da especialização. 
Em princípio, a especialização do saber foi (...) bastante benéfica para o 
acúmulo de conhecimento e, consequentemente, para o desenvolvimento da 
ciência. No entanto, hoje, esta forma de organização do saber limita a 
possibilidade da universidade exercer um papel mais ativo, voltado para uma 
realidade externa a si mesma (Queiroz & D'Ottaviano, 2009, p. 39-40). 

Sobre essa questão da especialização dos saberes também se pronunciaram 

Domingues, Oliveira, Silva, Capuzzo e Beirão (2001): 

Desde sua criação no Ocidente no século XIII, a Universidade está 
historicamente marcada por um movimento pendular, impelido por duas 
exigências diferentes, se não contraditórias ou opostas. Por um lado, a que a 
levou a se organizar em áreas de conhecimento, a distinguir as disciplinas e a 
instaurar (dentro das disciplinas) as  especialidades. Por outro, a que a levou 
a reunir as especialidades, disciplinas e áreas do conhecimento num espaço 
institucional comum (departamentos, faculdades, institutos, escolas, além das 
próprias Universidades), segundo suas naturezas e conforme suas 
afinidades, numa tentativa de unificação do diverso, do disperso e do 
fragmentado (Domingues, Oliveira, Silva, Capuzzo & Beirão, 2001, p. 13). 

Ainda segundo Domingues et al. (2001, p. 14) surge daí o eterno conflito entre “o 

“generalista” (que se esforça por unificar e alargar o conhecimento) e o “especialista” 

(que se esforça por aprofundá-lo)”.  Dá-se também a dissociação das atividades 

voltadas para a transmissão do conhecimento e as atividades dedicadas à geração 

do saber, ou seja, à pesquisa. 
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Quanto a esta fragmentação disciplinar também se manifestou Morin (2000) no 

célebre Os sete saberes necessários à educação do futuro: 

Efetuaram-se progressos gigantescos nos conhecimentos no âmbito das 
especializações disciplinares, durante o século XX. Porém, estes progressos 
estão dispersos, desunidos, devido justamente à especialização que muitas 
vezes fragmenta os contextos, as globalidades e as complexidades. Por isso, 
enormes obstáculos somam-se para impedir o exercício do conhecimento 
pertinente no próprio seio de nossos sistemas de ensino  (Morin, 2000, p. 40). 

Em Introdução ao pensamento complexo, outra obra de sua autoria, Morin (2007) 

afirma que esta fragmentação das disciplinas conduz a uma “inteligência cega” que 

isola os objetos de seu meio ambiente  e impede o entendimento da complexidade 

do real. Com isso “as realidades-chaves são desintegradas. Elas passam por entre 

as fendas que separam as disciplinas” (Morin, 2007, p. 12). Para o autor os 

fenômenos da vida real são compostos por emaranhados de informações passíveis 

de serem refletidos, enfrentados e solucionados somente através da articulação 

entre os diversos campos do conhecimento.  

Neste contexto, comparando a universidade a uma organização, é possível aplicar a 

lógica da causalidade mútua de Gareth Morgan (2011), onde as organizações são 

vistas como fluxo e transformação e onde as mudanças se desdobram através de 

padrões circulares de interação: 

Organizações evoluem ou desaparecem em conjunto com mudanças que 
ocorrem nos seus ambientes e a administração estratégica dessas 
organizações requer um entendimento deste contexto. Isto exige que os 
membros da organização adquiram uma nova maneira de raciocinar a 
respeito do sistema de relações circulares ao qual pertencem e que 
compreendam como estas relações são formadas e transformadas pela 
empresa através de processos que são mutuamente determinantes e 
determinados (Morgan, 2011, p. 253). 

Seguindo esta linha de pensamento, é necessário que o egocentrismo reinante nas 

academias dê lugar à reflexão e reconhecimento que crises e contradições são 

positivas uma vez que geram aprendizado e conduzem à evolução.   

É neste cenário que surgem os IEAs como um elemento indutor do diálogo e do 

confronto de ideias dentro das universidades. Um espaço onde pesquisadores 

podem articular e unificar o conhecimento com respeito à diversidade dos conteúdos 

e das especialidades, a despeito da burocracia acadêmica. Um canal de 
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comunicação entre os membros da comunidade acadêmica que esperam que a 

universidade seja mais do que uma esteira de diplomados.  

O Professor César Ades, Diretor  do IEA da USP de 2008 a 2012, declarou em artigo 

para a Revista Estudos Avançados, que um instituto de estudo avançado é um lugar 

propício à experimentação de novas ideias em prol do avanço do conhecimento: 

Um IEA representa um espaço especial, na Universidade, onde pode ser 
levada adiante a experimentação conceitual necessária a todo avanço do 
conhecimento e onde o encontro de perspectivas não é evento ocasional, 
mas sim a própria matriz de onde se originam as ideias novas. Há uma 
liberdade especial para explorar, mesmo saindo do caminho (mas a 
exploração não será sempre uma saída do caminho?) e também a 
compreensão de que os campos do saber, das artes e da ética se juntam em 
sínteses possíveis, acima das classificações (Ades, 2011).  
 

Durante sua participação no I Workshop Estudos Avançados e a Universidade, 

realizado na USP em 2011, o diretor do extinto CEAv – Centro de Estudos 

Avançados da UNICAMP, Pedro Paulo Funari, disse que os institutos de estudos 

avançados surgiram na década de 30, em Princeton, como uma reação à formação 

da universidade moderna do final do século XVIII, início do XIX, que estabelecia o já 

comentado sistema de disciplinas formais cada vez mais diferenciadas e cada vez 

mais separadas umas das outras. A proposta de estudos avançados tinha a 

perspectiva de uma pesquisa desinteressada, arriscada e, portanto, contrária à 

estrutura de departamentos e separação administrativa entre as diversas disciplinas. 

Ainda segundo Funari, a nomenclatura ‘estudos avançados’ foi inspirada do latim 

onde a palavra studium significa desejo, busca, paixão desinteressada e ‘avançado’ 

traduz-se pelo desejo por fazer coisas que “vão para frente”, “em direção ao futuro”. 

Não por acaso que o primeiro IEA fundado em Princeton não foi abrigado por uma 

universidade, entretanto, tantos outros que o sucederam na década de 90, estão 

dentro das universidades. A proliferação desses IEAs está relacionada à 

necessidade da universidade do novo milênio ter que se justificar socialmente e 

demonstrar sua relevância para ser reconhecida, ter verbas e progredir. A presença 

de um IEA dentro de uma universidade permite que a mesma evolua fora do espaço 

disciplinar e mantenha-se “no topo” (Funari, 2011)36. 

                                                           
36

 Discurso do Professor Pedro Paulo Funari, ex-diretor do CEAv/Unicamp, durante o I Workshop 
Estudos Avançados e a universidade, realizado em 31/10/2011 na USP, disponível em 
http://www.iea.usp.br/midiateca/video/videos-2011/i-workshop-estudos-avancados-e-a-universidade, 
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De acordo com Marcovitch (2011) a presença de um IEA na Universidade permite 

que se vá além dos limites da sala de aula: 

Por mais qualificada que seja, uma Universidade não pode avaliar, em salas 
de aula, os desafios que se agigantam na sociedade moderna. Docentes de 
centenas de cursos, mesmo que se empenhem na difusão de valores ou 
formulem análises de ordem geral, não podem se distanciar de matérias 
estritamente curriculares sob sua responsabilidade. Diante disso, impõe-se o 
surgimento no corpo acadêmico de Institutos com um perfil eclético e 
plenamente apto a debater grandes temas nas áreas da Ciência, da Cultura, 
da Política e da Economia, por exemplo. O Instituto de Estudos Avançados é 
uma Universidade dentro da Universidade. Para complementá-la e enriquecer 
sua missão (Marcovitch, 2011, p. 127).  

 

Frick et al. (2011, p. 19-21) afirmam que "criar um IEA dentro e como parte 

integrante de uma universidade tradicional – faz toda a diferença imaginável, implica 

desafios diferentes e abre potenciais distintos".  Entretanto, se por um lado é 

favorável estar abrigado em um contexto maior e privilegiado, posto ser a 

universidade o reduto de grandes e profícuos pesquisadores, por outro supõe-se 

que a identidade destes institutos depende de uma constante definição e redefinição 

de seu relacionamento com  as instituições que os sediam. Além disso, apesar de 

um IEA não ser uma unidade acadêmica, muitas vezes seu funcionamento está 

subordinado às burocracias que regem as universidades, principalmente as públicas, 

o que às vezes dificulta a realização de algumas atividades e, consequentemente, 

retarda o avanço de importantes pesquisas. Por isso, segundo Marcovitch (2011, p. 

127), “no âmbito de um Instituto de Estudos Avançados, é necessário evitar a rigidez 

de certos procedimentos burocráticos incompatíveis com a agilidade que dele se 

espera”. A forte institucionalização administrativa carrega o risco real de entraves 

burocráticos, assim como ocorre com os departamentos e unidades acadêmicas. Por 

esse motivo os IEAs são criados, geralmente, como “um braço” das reitorias das 

universidades. O IEAT, especificamente, foi alocado na categoria de “outros órgãos”, 

o que significa que apesar de estar vinculado à Reitoria, o Instituto não faz parte do 

organograma, da estrutura administrativa da UFMG como um órgão administrativo, 

auxiliar, suplementar ou complementar. À época da institucionalização do IEAT essa 

foi uma decisão muito discutida entre os membros do Comitê Diretor e o Conselho 

de Ensinio Pesquisa e Extensão que culminou com a escolha de “outros órgãos” 

para que o Instituto pudesse pautar suas ações pela flexibilidade disciplinar.   
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A pesquisa do FRIAS com os institutos participantes do encontro do UBIAS, citada 

no início deste capítulo, identificou que os IEAs internacionais são relativamente 

autônomos administrativamente e também estão intimamente ligados à reitoria. Já 

na questão orçamentária há grande dependência dos institutos para com as 

universidades que os sediam e o mesmo se dá com os Institutos brasileiros. No 

exterior as atividades e programas têm formas alternativas de captação de recursos: 

financiamento governamental combinado com doações ou dotações particulares 

(Frick et al., 2011). Como será melhor descrito no Capítulo 4, no Brasil também 

existem fontes privadas que investem recursos em institutos avançados em prol do 

desenvolvimento de pesquisas, no caso do IEAT por exemplo, a Fundação Ford e o 

banco Santander já apoiaram financeiramente o Instituto.    

Visando identificar quais os benefícios que a existência de um IEA poderia trazer 

para uma universidade, o FRIAS incluiu em seu questionário duas importantes 

perguntas, a primeira é: “um Instituto de Estudos Avançados é um elixir importante e 

revigorante para a Universidade, ou apenas um luxo?” (Frick et al., 2011, p. 25).  

Corroborando as respostas obtidas, os autores afirmam: 

Os IEAs devem idealmente funcionar como incubadores em campos de 
pesquisa inovadores, reunindo uma massa crítica de pesquisadores 
exemplares que, se beneficiando de condições relativamente favoráveis e 
aproveitando-as ao máximo, produzem pesquisas de alto nível. Desse modo, 
os centros de pesquisa podem energizar a cultura de pesquisa na 
Universidade e promover sua excelência acadêmica e sua visibilidade (Frick 
et al., 2011, p. 25). 

A segunda pergunta é um pouco mais ampla: “Até que ponto o Instituto tem impacto 

na sociedade em geral?” (Frick et al., 2011, p. 25). Ao que os inquiridos 

responderam que há um esforço permanente em ofertar palestras, seminários, 

conferências e workshops abertos ao público. Os IEAs aspiram, com esses eventos, 

a envolver a sociedade nos importantes debates propostos pelos pesquisadores. 

Além disso, alguns Institutos promovem exposições de arte e oferecem bolsas para 

artistas participantes de seus programas (Frick et al., 2011). 

Um último ponto apontado pela pesquisa e enfatizado por Frick et al. (2011, p. 25), é 

o importante papel dos IEAs  na internacionalização das universidades, à medida 

que os Institutos atraem “pesquisadores de alto nível” e promovem suas interações 

com a comunidade acadêmica local.  
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Estes últimos apontamentos da pesquisa do FRIAS serviram de parâmetro para a 

elaboração do roteiro de entrevistas e questionários utilizados pela autora para 

averiguar junto à comunidade acadêmica os desdobramentos das atividades do 

IEAT e, consequentemente, as contribuições do Instituto para o ensino, pesquisa e 

extensão na UFMG. O resultados apurados compõem o Capítulo 5. 

2.3 A emergência da multi, pluri, inter e transdisciplinaridade no século XX 

O método de recortar o conhecimento para melhor compreendê-lo nos séculos 

passados foi sem dúvida uma estratégia necessária para a retransmissão do saber e 

culminou com o surgimento das especializações. Mais tarde, já no século XX, 

surgiram propostas que buscavam não só compensar a hiperespecialização 

disciplinar, como também, estabelecer o diálogo entre os saberes em prol de uma 

unidade do conhecimento e da busca por respostas aos mais diversos problemas do 

mundo tecnológico. Daí o surgimento das propostas multidisciplinares e 

pluridisciplinares que mais tarde evoluíram para a interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade (Sommerman37, 2006).  

Sobre o assunto, Domingues (2005) afirma que: 

O certo é que a constituição das disciplinas, iniciada no mundo antigo, 
prosseguida na Idade Média e expandida em escala e profundidade ao longo 
da modernidade, é um fato da maior importância, e a elas devem-se os feitos 
extraordinários das tecnociências modernas, que transformaram 
profundamente nossa existência. O certo também – depois de encontrá-las 
constituídas e consolidadas, em meio de suas conquistas, bem como de suas 
barreiras, barreiras que elas próprias involuntariamente ergueram ao se 
insularem e se especializarem cada vez mais – é justo nos seus interstícios e 
em suas interfaces que vamos encontrar o lócus onde terão abrigo as 
abordagens multi, inter e transdisciplinares. Ignorando os recortes existentes, 
tais abordagens procurarão delimitar seu espaço e campo de atuação, tendo 
por foco programas ou projetos de pesquisa, ao colocarem lado a lado 
especialistas de diferentes áreas do conhecimento, reunidos em torno de um 
objetivo comum (...). Cabe então perguntar, tendo identificado os pontos em 
comum, o que distingue essas abordagens, evidenciando o modo como cada 
uma delas compartilha os objetos e os programas de pesquisa (Domingues, 
2005, p. 22). 

                                                           
37

 Américo Sommerman é co-criador do Centro de Educação Transdisciplinar – CETRANS e membro 
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Cada um destes termos será definido a seguir, na visão de autores diversos, no 

intuito de elucidar as diferenças entre eles e, posteriormente, destacar o caráter 

peculiar da transdisciplinaridade que é o enfoque das atividades do IEAT e o 

diferencia dos demais Institutos Avançados.  

2.3.1 Multi, pluri e interdisciplinaridade – diferenciações  

A multidisciplinaridade é a abordagem mais comum entre as disciplinas. Apresenta-

se em um só nível, com objetivos múltiplos e sem interação ou cooperação entre os 

setores do conhecimento. De acordo com Alvarenga, Alvarez, Sommerman e 

Philippi (2015): a “multidisciplinaridade refere-se ao tratamento de um dado tema ou 

problema de investigação por várias disciplinas sem que haja, no entanto, (...) 

efetivas trocas dos campos científicos ou técnicos de origem”. Os autores afirmam 

ainda, tratar-se de “uma verdadeira prática disciplinar que permite abordar tão 

somente o fenômeno sob diferentes ângulos ou perspectivas disciplinares” 

(Alvarenga et al., 2015, p. 62). 

Já a pluridisciplinaridade tem como uma de suas principais características a 

justaposição de ideias ou nas palavras de Alvarenga et al (2015, p. 62): “trata-se de 

uma justaposição de disciplinas no tratamento de um dado tema, ou problema de 

investigação, cujos pesquisadores realizam efetivas trocas teóricas, metodológicas e 

de tecnologias de pesquisa, normalmente dentro de uma mesma área de 

conhecimento”. 

Para Nicolescu (1997, p. 2): “(...) a abordagem pluridisciplinar ultrapassa as 

disciplinas, mas sua finalidade permanece inscrita no quadro da pesquisa 

disciplinar”. 

A interdisciplinaridade consiste na associação de duas ou mais disciplinas que 

estabelecem vínculos para alcançar um conhecimento mais abrangente, ao mesmo 

tempo diversificado e unificado. (Coimbra, 2000 citado por Sommerman, 2006).  

Para Alvarenga et al. (2015) a interdisciplinaridade:  

pressupõe uma nova forma de produção do conhecimento voltada aos 
fenômenos complexos. Em seus pressupostos, busca operar entre as 
fronteiras disciplinares não somente a partir de trocas teóricas, 
metodológicas, e tecnológicas, mas igualmente, criando novas linguagens e 
instrumentais, além do compromisso de (re)ligar conhecimentos gerados pelo 
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pensamento disciplinar. Suas várias trocas, mais complexas que as pluri, 
ocorrem entre diferentes áreas do conhecimento, mas permanecem 
circunscritas ao âmbito do conhecimento considerado científico (Alvarenga et 
al., 2015, p. 63).  

Domingues (2005) aponta três características básicas para as experiências 

interdisciplinares: “a) aproximação de campos disciplinares diferentes para a solução 

de problemas específicos; b) compartilhamento de metodologia; c) após a 

cooperação, os campos disciplinares se fundem e geram uma disciplina nova”. O 

autor ainda apresenta alguns exemplos de experiências interdisciplinares, dentre 

eles destacam-se: o surgimento da bioquímica, da biofísica e da bioinformática, cada 

uma dessas disciplinas com o compartilhamento de uma metodologia e o conjunto 

de missões espaciais do Projeto Apollo, que “exigiu a reciclagem das equipes de 

engenheiros, matemáticos, físicos e químicos para vencer a barreira das disciplinas 

e superar o atraso” (Domingues, 2005, p. 24). 

2.4 Desmistificando a transdisciplinaridade 

Dentre os Institutos de Estudos Avançados que se tem conhecimento, o IEAT tem 

como diferencial a questão da transdisciplinaridade que carrega até no próprio 

nome: Instituto de Estudos Avançados “Transdisciplinares”. O termo foi inserido na 

literatura a partir das discussões propostas por Jean Piaget, Erich Jantsch e André 

Lichnerowicz durante o Workshop Interdisciplinarity – Teaching and Research 

Problems in Universities, realizado em 1970, na França (Nicolescu, 2010)38. Apesar 

de não ser uma novidade, a transdisciplinaridade não é fácil de ser definida e é 

comumente confundida com a multi, a pluri e a interdisciplinaridade, termos já 

tratados na seção anterior. 

Sommerman (2006, p. 41) afirma que a partir da década de 70, a Unesco e a 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE 

passaram a apoiar e promover eventos de caráter internacional para promover a 

pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Justificava tais 

eventos “a crescente complexidade dos problemas enfrentados pelas sociedades 

modernas” e as céleres mudanças que exigiam “políticas científicas” que 
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http://ciret-transdisciplinarity.org/index.php


44 
 

fomentassem o trabalho e o desenvolvimento de pesquisas de caráter inter e 

transdisciplinares.  

Segundo Nicolescu (1999, p. 11), o termo ‘transdisciplinar’ "(...) foi inventado na 

época [1970] para traduzir a necessidade de uma jubilosa transgressão das 

fronteiras entre as disciplinas, sobretudo no campo do ensino e de ir além da pluri e 

da interdisciplinaridade". O autor afirma que a abordagem transdisciplinar passou a 

ser cada vez mais utilizada porque se tornou uma forma de responder aos 

incontáveis desafios do mundo moderno.  

Corroborando as ideias de Sommerman e Nicolescu, Hadorn et al. (2008), citando o 

filósofo alemão Jürgen Mittelstraß, na obra Handbook of  transdisciplinary research, 

falam das diferentes modalidades de pesquisa e a emergência de se adotar a 

pesquisa transdisciplinar, que transcende a fronteira das disciplinas, para enfrentar e 

resolver problemas relacionados à life-world, ou à 'vida prática': 

Jürgen Mittelstraß uses the term [life-word] in defining ‘transdiciplinarity’ as a 
form of research that transcends disciplinary boundaries to address and solve 
problems related to the life-world (Mittelstraß , 1992 citado por Hadorn et al.). 

São três os documentos sobre transdisciplinaridade gerados nos eventos 

internacionais citados acima que contribuíram para seu esclarecimento conceitual: a 

Declaração de Veneza, o documento intitulado Ciência e Tradição e a Carta da 

transdisciplinaridade (Sommerman, 2006).  

A Declaração de Veneza39 foi elaborada como um comunicado final do Colóquio “A 

Ciência Diante das Fronteiras do Conhecimento”, realizado em março de 1986. O 

documento foi assinado por 19 personalidades no campo da ciência e da arte de 

diversos países (Sommerman, 2006), incluindo dois ganhadores do Prêmio Nobel: 

Jean Dausset – Nobel de Fisiologia e Medicina e Abdus Salam – Nobel de Física. 

Destaca-se do conteúdo da Declaração, parte do item 5: 

5. (...) Em nossa opinião, a amplidão dos desafios contemporâneos exige, por 
um lado, a informação rigorosa e permanente da opinião pública e, por outro, 
a criação de organismos de orientação e até de decisão de natureza pluri e 
transdisciplinar (Declaração de Veneza, 1986). 
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Ao final do Congresso “Ciência e Tradição: Perspectivas Transdisciplinares para o 

século XXI”, realizado em Paris, em dezembro de 1991, também foi redigido um 

comunicado final intitulado Ciência e Tradição40. Segundo Sommerman (2006) esse 

comunicado suscitou reflexões em outros eventos sobre transdisciplinaridade e seu 

conteúdo contribuiu para a elaboração de outros documentos de igual teor. Dentre 

os sete itens que compõem o comunicado destacam-se, em síntese, as seguintes 

passagens: 

4. A transdisciplinaridade não procura construir sincretismo algum entre a 
ciência e a tradição: a metodologia da ciência moderna é radicalmente 
diferente das práticas da tradição. A transdisciplinaridade procura pontos de 
vista a partir dos quais seja possível torná-las interativas, procura espaços de 
pensamento que as façam sair de sua unidade, respeitando as diferenças, 
apoiando-se especialmente numa nova concepção da natureza. 

5. (...) Reconhecendo o valor da especialização, a transdisciplinaridade 
procura ultrapassá-la recompondo a unidade da cultura e encontrando o 
sentido inerente à vida. 

6. Por definição, não pode haver especialistas transdisciplinares, mas apenas 
pesquisadores animados por uma atitude transdisciplinar. Os pesquisadores 
transdisciplinares imbuídos desse espírito só podem se apoiar nas diversas 
atividades da arte, da poesia, da filosofia, do pensamento simbólico, da 
ciência e da tradição, elas próprias inseridas em sua própria multiplicidade e 
diversidade. 

7. O desafio da transdisciplinaridade é gerar uma civilização, em escala 
planetária, que, por força do diálogo intercultural, se abra para a singularidade 
de cada um e para a inteireza do ser (Berger, Cazenave, Juarroz, Freitas & 
Nicolescu, 1991). 

Na opinião da autora do presente estudo, dentre os três documentos citados acima, 

a Carta da Transdisciplinaridade41 é o de maior relevância para os estudos sobre a 

temática, guardando-se a devida reverência a Piaget, Jantsch, Guy Michaud, André 

Lichnerowicz e demais pesquisadores que tanto contribuíram para consolidar a 

abordagem transdisciplinar. Redigida no I Congresso Mundial da 

Transdisciplinaridade, realizado no Convento de Arrábida, Portugal, entre 2 e 6 de 

novembro de 1994, quase tudo o que se escreveu posteriormente sobre o assunto 

tomou como base ou faz referência à Carta que foi assinada por 62 participantes, de 
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14 países. Entre os 14 artigos que compõem o documento, destacam-se aqueles 

que mais colaboraram para elucidar a transdisciplinaridade:  

Artigo 3: A transdisciplinaridade é complementar à abordagem disciplinar; ela 
faz emergir do confronto das disciplinas novos dados que as articulam entre 
si; e ela nos oferece uma nova visão da Natureza e da Realidade. A 
transdisciplinaridade não busca o domínio de várias disciplinas, mas a 
abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa.  

Artigo 5. A visão transdisciplinar é resolutamente aberta na medida que 
ultrapassa o campo das ciências exatas devido ao seu diálogo e sua 
reconciliação, não apenas com as ciências humanas, mas também com a 
arte, a literatura, a poesia e a experiência interior. 

Artigo 14: Rigor, abertura e tolerância são as características fundamentais da 
atitude e da visão transdisciplinares. O rigor na argumentação que leva em 
conta todos os dados é a melhor barreira em relação aos possíveis desvios. A 
abertura comporta a aceitação do desconhecido, do inesperado e do 
imprevisível. A tolerância é o reconhecimento do direito às ideias e verdades 
contrárias às nossas (Nicolescu, 1999, pp. 161-165). 

Enfim, foi no Congresso Internacional “Que universidade para o amanhã? Em busca 

de uma evolução transdisciplinar da universidade”, realizado em Locarno, Suiça, de 

30 de abril a 2 de maio de 1997, que pesquisadores transdisciplinares, 

representados por Basarab Nicolescu, chegaram a um consenso quanto ao conceito 

de transdisciplinaridade: 

A transdisciplinaridade, como o prefixo ‘trans’ indica, diz respeito àquilo que 
está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas 
e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo 
presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento 
(Nicolescu, 1997, p. 2). 

Trata-se, pois, de uma “nova abordagem científica, cultural, espiritual e social” onde 

o conhecimento deve ser experienciado com total abertura para as diferentes 

possibilidades e com “o equilíbrio necessário entre a interioridade e a exterioridade 

do ser humano” (Nicolescu, 1999).  

Random (2000) afirma que: 

Em ‘transdisciplinaridade’ há, com efeito, ‘trans’ e ‘disciplina’. Dois mundos 
divergentes (...). No entanto, entre trans e disciplina esconde-se uma 
dinâmica e uma interação constante: a intenção de considerar as qualidades 
próprias às disciplinas e de abri-las, de fazer com que se comuniquem entre 
si e nos mais altos níveis pelo trans. Restituir de algum modo à ordem viva, a 
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das trocas e do sentido, o caráter demasiadamente fixo, demasiadamente 
determinista das disciplinas e , pela sua união ou osmose, extrai-las do gueto 
das especialidades para restitui-las à vida e mesmo a novas ciências 
(Random, 2000, p. 17). 

De acordo com Alvarenga et al. (2015, p. 63), a transdisciplinaridade está “voltada 

aos fenômenos altamente complexos” e, apesar de possuir várias concepções, 

preserva a ideia de Piaget, de “ir além das disciplinas científicas, portanto da própria 

ciência constituída, situando o conhecimento nelas gerado, assim como os das 

demais formas de saberes, em um sistema total capaz de articulá-los”. 

A universidade é, pois, o lugar ideal e privilegiado para a adoção de uma cultura 

transdisciplinar, segundo  Nicolescu (1999): 

A penetração do pensamento complexo e transdisciplinar nas estruturas, nos 
programas e na irradiação da Universidade permitirá sua evolução em 
direção à sua missão um tanto quanto esquecida hoje em dia: o estudo do 
universal. Assim, a Universidade poderá transformar-se num local de 
aprendizagem da atitude transcultural, transreligiosa, transpolítica e 
transnacional, do diálogo entre arte e ciência, eixo da reunificação entre a 
cultura científica e a cultura artística. A Universidade renovada será berço de 
um novo tipo de humanismo (Nicolescu, 1999, p. 152).  

Nicolescu (1997) afirma que o dia a dia das universidades em diferentes países é 

complexo devido à imensa diversidade de problemas e é ilusório achar que todos os 

males podem ser resolvidos em um mundo de contínuas mudanças. Entretanto, o 

pesquisador diz que é possível propor uma evolução transdisciplinar da universidade 

com a adoção dos três pilares metodológicos da transdisciplinaridade, a saber: “os 

níveis de realidade, a lógica do terceiro incluído e a complexidade” (Nicolescu, 

1999). A aplicação deste novo “modo de conhecimento” na vida universitária é viável 

quando se aceita mudar o sistema de referência, isto é: 

1. considerar cada problema não mais a partir de um único nível de realidade, 
mas situando-o simultaneamente no campo de vários níveis de realidade; 

2. não mais esperar encontrar a solução de um problema nos termos de 
“verdadeiro” ou “falso” da lógica binária, mas recorrer a novas lógicas, 
particularmente à lógica do terceiro termo incluso: a solução de um 
problema só pode ser encontrada pela conciliação temporária dos 
contraditórios, ligando-os a um nível de realidade diferente daquele no qual 
esses contraditórios se manifestam; 

3. reconhecer a complexidade intrínseca do problema, isto é, a 
impossibilidade da decomposição desse problema em partes simples, 
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fundamentais. Na ausência de fundamentos, ausência que caracteriza o 
mundo atual, "mudar de sistema de referência" também quer dizer tomar 
como fundamento precisamente a ausência de fundamentos. Em outras 
palavras, substituir a noção de "fundamento" pela coerência deste mundo 
multidimensional e multirreferencial (Nicolescu, 1997, p. 3). 

Um dos propósitos do IEAT é transmitir a cultura transdisciplinar na UFMG, 

incentivando a busca por esse novo modo de conhecimento proposto por Nicolescu. 

A forma que o IEAT utiliza para alcançar esse objetivo é viabilizando a interação 

entre as diversas áreas do conhecimento. Talvez os educadores e educandos, 

encarcerados em salas de aula, na ânsia de cumprir os critérios estabelecidos pelas 

grades curriculares, não encontrem oportunidade em suas rotinas para o diálogo e 

troca de experiências, tão importantes para o aprendizado do que vai além das 

disciplinas. É neste contexto que o IEAT surge para cumprir seu papel interlocutor 

em prol da Universidade.  

2.5 IEAT – Um instituto eminentemente transdisciplinar 

A proposta da transdisciplinaridade não é exclusiva do IEAT, o Instituto de Santa 

Fé42, dos Estados Unidos, também trabalha com a mesma perspectiva desde 1984, 

mas seu funcionamento não está relacionado a nenhuma universidade. Assim, 

dentre os IEAs brasileiros vinculados a universidades, que é o foco deste trabalho, o 

IEAT é o único que tem a transdisciplinaridade como direcionamento de suas ações. 

O IEAT tem a promoção da transdisciplinaridade na UFMG como missão e neste 

sentido incentiva, através de seus Programas, a articulação das metodologias 

disciplinares dos diversos campos do saber. Sua característica trans não provoca 

nenhuma incompatibilidade com as abordagens interdisciplinares, pelo contrário, de 

acordo com Domingues (2001, p. 49): “(...) sem o apoio e a cultura interdisciplinar, 

simplesmente não há abordagem transdisciplinar”. É comum na rotina do Instituto 

que projetos ditos interdisciplinares sejam incentivados a participarem de algum 

Programa do IEAT por possuírem potencial transdisciplinar.   

Em artigo sobre a criação do IEAT, o então reitor Francisco César de Sá Barreto 

declara: 

                                                           
42

 History of Santa Fe Institute, disponível em http://www.santafe.edu/about/the-history/, acessado em 
23/04/2016. 

http://www.santafe.edu/about/the-history/
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No momento, com a apologia da diversidade, da flexibilidade e da 
complexidade, à procura de uma unificação aberta, a ciência encontra na 
transdisciplinaridade uma boa opção para fundamentar a construção da 
universidade do amanhã, porque incorpora ingredientes imprescindíveis para 
gerar a ruptura de que a universidade burocratizada de hoje necessita para 
traspor-se a um novo cenário. 

A razão pela qual optamos pela criação do IEAT advém do reconhecimento 
de ser essa uma boa alternativa que permita à universidade continuar sua 
trajetória evolutiva, tão importante para a sociedade (Barreto, 2001). 

Criado para ser em sua essência um instituto de pesquisa, foi inevitável a inserção 

do IEAT no ensino e na extensão no desenrolar das muitas atividades desenvolvidas 

ao longo de sua história, mas isso se deu sem nunca se desviar do foco de 

promover “a aproximação, a articulação e o transpassamento dos campos 

disciplinares e áreas do conhecimento tradicionais”. O IEAT atua nas fronteiras das 

disciplinas e especialidades, procurando identificar o que as une e ao mesmo tempo 

as ultrapassa. Sendo a fronteira entendida não como uma barreira e sim como um 

espaço onde a troca e migração dos conceitos é bem-vinda43 (IEAT, 2007). 

A promoção da transdisciplinaridade se dá através dos Programas desenvolvidos no 

IEAT. Um dos requisitos para participar desses Programas é que os projetos e 

propostas de atividades apresentadas sejam de cunho avançado, no sentido de 

serem inovadoras, e transdisciplinares, propondo o diálogo entre áreas do 

conhecimento distintas. O Capítulo 4 descreve com maior profundidade cada um dos 

Programas do Instituto.  

2.6 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa 

Atuando como articulador das interações entre pesquisadores da UFMG, o IEAT 

colabora para a geração de novos conhecimentos decorrentes de pesquisas, 

estudos e experimentos e, consequentemente, contribui para o cumprimento do 

papel social da Universidade perante a sociedade. Neste sentido considera-se que é 

relevante tornar conhecido o trabalho desenvolvido por institutos como o IEAT 

dentro das universidades. 

                                                           
43

 Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, (2007), O Instituto. Disponível em 
https://www.ufmg.br/ieat/instituto/, acessado em 02/04/2016. 

https://www.ufmg.br/ieat/instituto/


50 
 

Como não foram encontrados muitos trabalhos que tratassem da temática de 

institutos avançados, os autores Frick, Dose e Ertel (2011), Goddard (2011) e 

Marcovitch (2011) foram fundamentais para trazer a lume o que é um instituto de 

estudos avançados, seu surgimento e proliferação pelo mundo. Não menos 

importantes foram as definições apresentadas por Domingues (2005), Sommerman 

(2006), Nicolescu (1997, 1999) e Alvarenga et al. (2015) para elucidar o termo 

transdisciplinaridade, tema-chave do trabalho desenvolvido pelo IEAT. Bem 

introduzido o assunto dirigiu-se o foco do estudo para o IEAT, tema central deste 

trabalho e, a partir daí, a pesquisa ancorou-se fortemente nas obras de Domingues, 

Oliveira, Silva, Capuzzo e Beirão (2001), Domingues, Oliveira, Brandão, Beirão, e 

Almeida (2003) e Domingues (2005). Os citados autores, em sua maioria fundadores 

e/ou ex-diretores do IEAT, propiciaram o levantamento do histórico de criação de 

todas as fases do Instituto, além de contribuir para a elaboração dos roteiros de 

entrevista e questionários, instrumentos utilizados na coleta de dados. Tanto as 

entrevistas quanto os questionários foram cruciais para identificar junto à 

comunidade acadêmica as contribuições do IEAT para o ensino, pesquisa e 

extensão na UFMG. A Figura 3 apresenta de forma resumida os objetivos da 

pesquisa, os principais autores que os subsidiaram, o tipo de pesquisa e a fonte de 

apuração dos dados: 

Objetivos 

Geral: descrever a 
atuação do IEAT da 
UFMG de 1999 até 
2016. 

Específico 1: 
fazer um 
levantamento 
histórico de 
todas as fases 
do IEAT. 

Específico 2: 
descrever as 
principais 
atividades 
desenvolvidas 
pelo IEAT no 
âmbito da 
UFMG. 

Específico 3: 
identificar as 
contribuições do 
IEAT nos 
campos do 
ensino, pesquisa 
e extensão na 
UFMG. 

Tipo de 
pesquisa 

Bibliográfica, documental e de campo Documental e de campo 

Instrumentos de 
coleta de dados 

Livros, registros institucionais (Planos 
de Desenvolvimento Instituional - PDIs, 
atas, ofícios, relatórios de gestão e 
atividades, portarias, cartas, 
resoluções), observação participante. 

Registros institucionais, pesquisa 
eletrônica no site do IEAT, 
observação participante, entrevistas 
e questionários. 

Autores 

Domingues, I. (2001); Domingues, I., Oliveira, A. G. de, Silva, E. M. de P. e, 
Capuzzo, H., & Beirão, P. S. L. (2001); Domingues, I., Oliveira, A. G. de, 
Brandão, C. A. L., Beirão, P. S. L., & Almeida, V. F. de. (2003); Domingues, I. 
(2005) 

Figura 3: Correlação entre os objetivos e o tipo de pesquisa, instrumentos de coleta de dados e   
autores em referência.  
Nota: elaborado pela autora.  
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Encerra-se aqui o referencial teórico e anuncia-se o capítulo seguinte, que tratará da 

metodologia aplicada ao presente trabalho. Serão esclarecidas as questões de 

abordagem e sujeitos da pesquisa, bem como as técnicas de coleta de dados e 

análise utilizados pela autora. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo esclarecer-se-á a estratégia adotada no desenvolvimento da 

pesquisa que busca descrever a atuação do Instituto de Estudos Avançados 

Transdisciplinares – IEAT na UFMG, entre os anos de 1999 e 2016. O leitor será 

informado sobre o tipo de pesquisa, o objeto de investigação, os sujeitos da 

pesquisa, o instrumental utilizado para coleta de dados e como os mesmos foram 

analisados. Destaque-se que à medida que se aprofunda na classificação das 

pesquisas, percebe-se, como afirma Vergara (2000), que os tipos de pesquisa não 

são mutuamente excludentes, ao contrário, as características de uma ou outra se 

mesclam propiciando a escolha de múltiplos meios de investigação.  

3.1 Quanto à abordagem 

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa quali-quanti, concordando com a 

afirmação de Triviños (1987, p. 118) de que "toda pesquisa pode ser, ao mesmo 

tempo, quantitativa e qualitativa”. A opção por este tipo de pesquisa foi baseada 

também nas ideias de Deslandes, Gomes e Minayo (2007), que dizem que entre o 

quali e o quanti existe uma oposição complementar que se bem trabalhada 

enriquece a pesquisa com informações, permitindo maior aprofundamento e 

conferindo maior fidedignidade interpretativa aos dados obtidos. Os dados 

qualitativos têm maior grau de importância neste estudo, pois são os dados 

históricos coletados nos registros institucionais e os depoimentos de pessoas da 

comunidade acadêmica e do público externo que têm ou tiveram alguma relação 

com o IEAT.  Os dados quantitativos aparecem como forma de complementar a 

pesquisa e correspondem: ao número de cátedras, visitas internacionais e encontros 

transdisciplinares realizados; à quantidade de docentes  participantes do Programa 

Professor Residente e ao número de publicações realizadas ou patrocinadas pelo 

Instituto.   

3.2 Sobre unidade de análise e sujeitos de pesquisa 

O foco deste estudo ficou delimitado ao Instituto de Estudos Avançados 

Transdisciplinares – IEAT da UFMG, sendo, portanto, a unidade de análise. Os 

sujeitos de pesquisa são os dirigentes do Instituto (atuais e anteriores), dirigentes da 

UFMG e os participantes das atividades e eventos institucionais, a saber: docentes 
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da UFMG que participaram dos Grupos de Pesquisa e do Programa Professor 

Residente, pesquisadores de instituições internacionais que participaram dos 

Programas de Cátedras e seus anfitriões na UFMG. A escolha dos sujeitos se 

justifica por serem os dirigentes da Universidade e os participantes das várias 

atividades do IEAT o público mais representativo sobre o tema em questão. O 

trabalho observacional da autora permitiu a identificação destes sujeitos como as 

melhores pessoas para depor sobre a validade do trabalho do IEAT para suas 

carreiras como docentes e para a própria Universidade nos campos do ensino, 

pesquisa e extensão.    

3.3 Quanto aos fins 

Em relação aos objetivos ou fins, trata-se de uma pesquisa descritiva e analítica. 

Descritiva porque no sentido dado por Triviños (1987), descreve com exatidão os 

fatos e fenômenos relativos ao IEAT visando demonstrar as contribuições do 

Instituto para a UFMG, desde sua criação em 1999 até 2016. É ao mesmo tempo 

uma pesquisa analítica na acepção dada por Thomas, Nelson e Silverman (2007), 

uma vez que envolve um estudo minucioso do histórico do Instituto, primando por 

preservar os registros dos eventos passados que marcaram a criação e o 

crescimento do IEAT.  

3.4 Quanto aos meios 

Quanto ao método de investigação optou-se pelo estudo de caso único, definido por 

Yin (2005, p. 32) como sendo “uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real” (...). Triviños (1987, 

p. 134-135) vai além e caracteriza o estudo de caso em três categorias: 

observacionais, história de vida e histórico-organizacionais, sendo este último 

definido como aquele em que “o interesse do pesquisador recai sobre a vida de uma 

instituição”. Uma vez que este trabalho limitou-se ao estudo de uma organização, o 

IEAT, partindo do conhecimento que a autora tinha do Instituto e do material 

disponível referente à vida da instituição, o mesmo se enquadra na categoria 

estudos de casos histórico-organizacionais.  
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Ainda sobre estudos de caso único, Thomas et al. (2007) afirmam que:  

Embora o estudo consista no exame rigoroso e detalhado de um único caso, 
a suposição fundamental é a de que esse caso é representativo de muitos 
outros casos. Consequentemente, por meio de estudo aprofundado de um 
único caso, se alcança uma compreensão maior sobre casos similares 
(Thomas et al. , 2007, p. 252). 

Assim, espera-se que este estudo sobre o IEAT contribua também para a 

compreensão da realidade de outros IEAs e da proliferação dos mesmos a partir do 

início do século XXI, como citado na Introdução deste trabalho.  

3.4.1 Quanto aos procedimentos 

O primeiro meio utilizado para a coleta de dados foi a pesquisa documental, definida 

por Vergara (2000, p. 48) como aquela “realizada em documentos conservados no 

interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza (...)”. Com base também 

na definição dada por Gerhardt, Ramos, Riquinho e Santos (2009, p. 69) de que a 

pesquisa documental “é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos 

ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (...)”, para o levantamento 

do histórico do Instituto, em um primeiro momento, foram lidos vários documentos 

institucionais que compõem os arquivos do IEAT: atas, ofícios, relatórios de 

atividades e de gestão do Instituto, pareceres, regulamentos, regimentos,  portarias, 

termos de posse, boletins, notícias de jornal, projetos, discursos, anais, convênios, 

cartas, editais, currículos, artigos, revistas e livros da coleção IEAT. Em um segundo 

momento, foram analisados 20 relatórios de atividades produzidos por Professores 

Residentes, Anfitriões e Catedráticos, com intuito de descrever as atividades 

desenvolvidas no IEAT, seus desdobramentos e contribuições para o pesquisador 

e/ou para a UFMG. Ressalte-se que todos os documentos consultados e 

referenciados neste trabalho como fontes primárias e secundárias estão listados no 

Apêndice H, caso haja interesse posterior em novas pesquisas.  

Especificamente para o Programa Cátedras, primeiramente foi realizada uma 

consulta aos anfitriões de pesquisadores internacionais sobre os resultados 

alcançados pelas atividades desenvolvidas pelo Programa. Esta consulta partiu de 

uma ideia da atual diretoria do IEAT em publicar uma matéria sobre o Programa 

Cátedras na Revista Diversa da UFMG, em uma edição que tratará da 

internacionalização na Universidade. A consulta foi realizada pelo e-mail institucional 
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do IEAT e o teor da mensagem enviada está incluído neste trabalho como Apêndice 

A. Os dados levantados pelo referido e-mail foram utilizados como mais um 

instrumento de coleta de dados para a presente pesquisa, visto que as informações 

prestadas faziam referência a atividades realizadas no IEAT e seus 

desdobramentos. Ao todo foram reunidos nove relatos de anfitriões.  

Importante citar também as pesquisas realizadas nos conteúdos virtuais disponíveis 

no arquivo de vídeos institucionais, no site da UFMG, do IEAT e dos demais 

institutos de estudos avançados no Brasil e exterior.  

Outro método utilizado neste estudo de caso foi a observação participante. Gerhardt 

(2009) afirma que a observação participante é uma forma de produção de dados 

proveniente da pesquisa de campo. A pesquisa de campo por sua vez, tratada por 

Gil (2002) como ‘estudo de campo’, é desenvolvida a partir do envolvimento pessoal 

do pesquisador, por meio da observação direta das atividades do grupo estudado, 

de entrevistas e aplicação de questionários a informantes para captar suas 

percepções do que ocorre naquele contexto específico. Gil (2002) considera de 

crucial importância que o pesquisador tenha uma experiência direta com a situação 

em estudo. A autora deste estudo de caso trabalha na Assessoria Acadêmica do 

IEAT desde 2008, o que propiciou o contato direto com o objeto e com os sujeitos da 

pesquisa. Esse contato favoreceu a obtenção das informações sobre a realidade dos 

atores sociais em seus próprios contextos.  

Para Gerhardt et al. (2009), na observação participante o pesquisador é ao mesmo 

tempo testemunha (quando está na observação do fenômeno) e co-ator (quando 

está na interação com os sujeitos da pesquisa ou na participação das situações que 

compõem o fenômeno).  A importância da técnica reside no fato de ela “captar uma 

variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas. 

Os fenômenos são observados diretamente na própria realidade. A observação 

participante apreende o que há de mais imponderável e evasivo na vida real” 

(Gerhardt et al., 2009, p. 75).  Favorecida pelos oito anos de trabalho na Assessoria 

Acadêmica do IEAT, a autora atuou como testemunha, defrontando-se com a 

realidade em estudo e como coautora, na medida em que participou ativamente da 

organização e realização das atividades promovidas pelo IEAT, o que lhe permitiu 

interagir com os participantes de tais atividades e com outros atores importantes 
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daquele contexto: fundadores, diretores e ex-diretores do Instituto e de outros IEAs e 

até mesmo reitores da Universidade, dos quais foram extraídos depoimentos que 

contribuíram para responder à questão norteadora – como tem sido a atuação do 

IEAT na UFMG em dezessete anos de história – e demonstraram as contribuições 

do trabalho do Instituto para a Universidade.  

O terceiro instrumento usado na coleta de informações foi a entrevista 

semiestruturada, definida por Triviños (2007, p. 146) como: “aquela que parte de 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa”.  Marconi e Lakatos (2008, p. 82) a denominam como “padronizada ou 

estruturada” e a definem como “aquela em que o entrevistador segue um roteiro 

previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas”. 

Para o presente estudo de caso foram realizadas duas entrevistas: uma com um 

professor residente e uma com um ex-reitor, idealizador do IEAT.  

O último instrumento de coleta de dados foi o questionário que, segundo Marconi e 

Lakatos (2008, p. 201), é constituído “por uma série ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. Os 

questionários foram encaminhados por e-mail, precedidos por uma nota explicando 

a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas. Com o 

objetivo de influenciar positivamente o retorno dos questionários, a nota de 

encaminhamento foi assinada pelo próprio diretor do IEAT, juntamente com a autora 

deste estudo de caso. Os roteiros de entrevistas e questionários foram incluídos 

neste trabalho em forma de apêndices: 

 Apêndice B – Questionário para anfitriões do Programa Cátedras IEAT 

 Apêndice C –  Questionário em inglês para Catedráticos  

 Apêndice D – Questinário em português para Catedráticos 

 Apêndice E – Questionário para Professores Residentes. 

 Apêndice F – Roteiro de entrevista com o Reitor Sá Barreto. 

 Apendice G – Roteiro de entrevista com Professor  Ricardo Takahashi. 
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Os respondentes foram escolhidos a partir da observação participante que permitiu à 

autora identificá-los como a melhor fonte de informações sobre os resultados 

práticos e contribuições das atividades desenvolvidas pelo IEAT no âmbito da 

UFMG. As entrevistas, questionários e a observação participante completaram as 

leituras realizadas durante a pesquisa documental. Estes instrumentos permitiram à 

autora  tomar consciência dos aspectos da questão que sua própria experiência e 

suas leituras não puderam evidenciar (Quivy & Campenhoudt, 1995, citado por 

Gerhardt, 2009, p. 50) . 

Tanto as entrevistas quanto os questionários tiveram como base os principais 

autores do referencial teórico e como tema central as atividades desenvolvidas no 

IEAT. A entrevista direcionada ao ex-reitor teve como foco a visão do respondente 

quanto ao IEAT na atualidade; os questionários e a entrevista realizada com um 

Residente foram elaborados com o objetivo de identificar: as experiências vividas 

pelos inquiridos como participantes dos Programas, os principais desdobramentos 

ou expectativas quanto a ações futuras a partir daquelas experiências e como os 

respondentes avaliavam o papel de institutos como o IEAT nas universidades. Ao 

todo foram enviados 54 questionários por e-mail com um retorno de 46%. As Figuras 

4, 5, 6 e 7 identificam e apresentam os perfis dos respondentes: 

PROGRAMA CÁTEDRAS 

Categoria: Catedráticos 

Nome Cargo / Instituição 

François Hartog 
Diretor de Pesquisas da 
École de Hautes Études en Scienses Sociales, França. 

Joachim Michael 
Professor  da Faculdade de Linguística e Estudos Literários da 
Universität Bielefeld, Alemanha. 

Jørgen Bruhn 
Professor de Literatura Comparada da Linnæus University, 
Suécia. 

Luís Miguel de Carvalho 
Professor de Administração e Política Educacional da 
Universidade de Lisboa, Portugal. 

Marcelo Mortensen  
Wanderley 

Professor de Tecnologia Musical da McGill University, Canadá. 

Rafael Laboissière 
Pesquisador do CNRS – Centre National de la Recherche 
Scientifique, França. 

Scott Kelso 
Professor de Psicologia, Ciências Biológicas e Biomédicas da 
Florida Atlantic University, Estados Unidos. 

Timothy Ingold 
Professor de Antropologia Social da University of Aberdeen, 
Escócia. 

   Figura 4: Perfil dos sujeitos de análise. Programa: Cátedras, categoria: catedráticos. 
   Nota: elaborado pela autora. 
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PROGRAMA CÁTEDRAS 

Categoria: Anfitriões 

Nome Departamento/Unidade Acadêmica UFMG 

Dalila Andrade Administração Escolar / FaE 

Júnia Ferreira Furtado História / FAFICH 

Maria do Céu Diel  Desenho / Escola de Belas Artes 

Sérgio Freire Garcia Teoria Geral da Música / Escola de Música 

Thaïs Flores Nogueira Diniz Faculdade de Letras  

 
    Figura 5: Perfil dos sujeitos de análise. Programa: Cátedras, categoria: anfitriões.  
    Nota: elaborado pela autora. 
 
 

PROGRAMA PROFESSOR RESIDENTE 

Nome Departamento/Unidade Acadêmica UFMG 

Ana Paula Paes de Paula Ciências Administrativas / FACE 

Antônio Lúcio Teixeira Jr. Clínica Médica / Faculdade de Medicina 

Eduardo de Campos Valadares Física / ICEX 

Fabrício Rodrigues dos Santos Biologia Geral / ICB 

Georg Otte Faculdade de Letras 

Geraldo Wilson Afonso Biologia Geral / ICB 

José Raimundo Maia Neto Filosofia / FAFICH 

Júnia Ferreira Furtado História / FAFICH 

Patrícia Dias Franca-Huchet Desenho / Escola de Belas Artes 

Ricardo Takahashi Matemática / ICEX – Pró-reitor de Graduação  

Rosângela Pereira  de Tugny Teoria Geral da Música / Escola de Música 

 
   Figura 6: Perfil dos sujeitos de análise. Programa: Professor Residente, categoria: residentes.  
   Nota: elaborado pela autora. 

Categoria: outros 

Nome Departamento/Unidade Acadêmica UFMG 

Francisco César de Sá Barreto Física / ICEX – Reitor gestão 1998-2002 

 
 Figura 7: Perfil dos sujeitos de análise. Categoria: outros. 
 Nota: elaborado pela autora 
 

3.5 Análise e interpretação dos dados 

A técnica utilizada para a interpretação dos dados neste estudo de caso foi a análise 

de conteúdo que, de acordo com Vergara (2000, p. 14): “(...) refere-se ao estudo de 

textos e documentos. É uma técnica de análise de comunicações, tanto associada 

aos significados, quanto aos significantes da mensagem. Utiliza tanto procedimentos 

sistemáticos e ditos objetivos de descrição dos conteúdos, quanto inferências, 

deduções lógicas”.  
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Findada a fase de coleta dos dados seguiram-se as três etapas básicas 

compreendidas pela análise de conteúdo, a saber: a pré-análise, a exploração do 

material e o tratamento dos dados seguido de inferência e interpretação (Bardin, 

2009). Na pré-análise, primeiramente, foi feita a organização do material por tipo de 

documento: relatórios de atividades, e-mails institucionais, vídeos institucionais, 

questionários recebidos por e-mail e entrevistas gravadas. Depois foi realizada a 

separação dos relatórios, questionários e entrevistas em pastas de acordo com a 

categoria dos sujeitos de análise: Residentes, Catedráticos, Anfitriões e outros. Em 

seguida foi feita a exploração de todo o material por meio de: anotação de dados 

numéricos retirados do site do Instituto e documentos institucionais,  transcrição das 

entrevistas gravadas e relatos coletados em vídeos, leitura minuciosa dos relatórios 

e questionários recebidos por meio eletrônico, destacando-se as partes mais 

relevantes que tinham relação direta com as teorias que deram suporte à 

investigação, com a questão norteadora e com os objetivos da pesquisa. A partir das 

anotações foram  criados gráficos que condensaram e colocaram em relevo as 

informações fornecidas  pela análise documental e pesquisa no site do IEAT. 

Finalmente, por meio de inferências, a autora da pesquisa realizou a interpretação 

dos dados, apresentando-os na conclusão do estudo. 

Findada essa parte da metodologia, o Capítulo 4 trará em detalhes como se deu a 

criação do IEAT na UFMG, sua atuação ao longo de sua história, quais as atividades 

desenvolvidas no dia a dia do Instituto e alguns dos resultados alcançados no 

decorrer de cada fase, no âmbito da Universidade.  
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4 – O IEAT EM DEZESSETE  ANOS DE HISTÓRIA  

Em 24 de junho de 2016 o IEAT completou dezessete anos de existência e ao longo 

de sua trajetória muitas conferências, palestras, seminários e outras atividades de 

cunho acadêmico foram realizadas no âmbito da UFMG. O presente trabalho 

demonstra a atuação e contribuições do Instituto para a Universidade que o sedia 

nesses dezessete anos e para tanto, inicialmente, foi feito um levantamento de seu 

histórico: como surgiu a ideia de criação do Instituto? Com que propósito ele foi 

criado e por que fases ele passou? Essas são algumas das perguntas que este 

Capítulo vai elucidar respondendo à questão norteadora: como tem sido a atuação 

do IEAT na UFMG em dezessete anos de história?  

4.1 Histórico da criação do IEAT e suas fases 

O IEAT, que teve como proposta inicial de nome “Instituto de Investigações 

Avançadas Interdisciplinares”, a princípio foi idealizado para ser um centro que 

permitisse à comunidade docente da UFMG encontrar formas de trabalho 

interdisciplinar e, simultaneamente, viabilizar a discussão de teorias avançadas ou 

de temáticas sobre determinada área do conhecimento44.  A ideia surgiu das 

discussões de um grupo de pesquisadores que vislumbraram a necessidade de se 

instalar na UFMG um lugar que abrigasse atividades com características de 

excelência e avançadas, com o potencial de disseminar novos conhecimentos e de 

inovar o estado do saber, a exemplo do que já ocorria na USP, na UNICAMP, na 

UFRGS e também na Inglaterra, Europa e Estados Unidos (Domingues, 2001).  

As atividades preliminares de criação do IEAT tiveram início em 1998, quando o 

então reitor Francisco César de Sá Barreto por meio da Portaria NR 02990 de 

17/08/98 instituiu uma comissão para realizar estudos para a implantação de um 

instituto de estudos avançados na UFMG. A comissão era composta pelos 

Professores Paulo Sérgio Lacerda Beirão, como presidente, Alfredo Gontijo de 

Oliveira, Ivan Domingues, Heitor Capuzzo Filho e Evando Mirra de Paula e Silva45. 

Depois de meses de reuniões de trabalho e deliberações, a referida comissão 

elaborou um documento denominado “Proposta de criação do Instituto de Estudos 

                                                           
44

 Vieira, L. A. (1997). Sugestões para a criação do “Instituto de Investigações Avançadas 
Interdisciplinares”. Belo Horizonte. Local de guarda: arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 3. 
45

 Portaria NR 02990 de 17/08/98, arquivo físico, cx. 13, Histórico, pacote 1. 
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Avançados Transdisciplinares (IEAT)” e o apresentou ao Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CEPE,  em Reunião Ordinária realizada em 08/04/9946. A 

proposta fundamentava a criação do IEAT esclarecendo os objetivos para os quais o 

Instituto estava sendo criado, apresentando suas justificativas, estrutura, 

planejamento de atividades e estratégias de atuação. O CEPE foi favorável à 

aprovação do documento e assim, através da Resolução 08/9947 de 24/06/99, o 

IEAT foi criado em caráter experimental por um período de dois anos. O Artigo 2º da 

referida Resolução estabelecia o objetivo do Instituto: 

O IEAT tem como objetivo criar, no âmbito da Universidade Federal de Minas 
Gerais, um ambiente propício à realização de estudos transdisciplinares, com 
características de excelência, de ponta e de indução, abrangendo as diversas 
áreas do conhecimento – artísticas, tecnológicas, biológicas, exatas e da 
terra, humanas e sociais – em seus diferentes âmbitos, índoles e aspectos 
(Resolução CEPE nº 08/99, de 24/06/99). 

Aqueles que então compunham a comissão para estudos, com exceção do 

Professor Evando Mirra, foram designados pelo Reitor Sá Barreto para integrar o 

primeiro Comitê Diretor do IEAT – CD (Portaria NR 01836 de 19/07/99)48, sendo 

Professor  Beirão, à época Pró-Reitor de Pesquisa da UFMG,  nomeado Diretor-

presidente. O Comitê Diretor tinha como atribuição básica tomar as decisões de 

caráter executivo, viabilizando a implantação dos projetos apresentados ao Instituto. 

Nesta primeira fase, chamada de Período de Incubação, “o IEAT concentrou-se nas 

questões conceituais, amadurecendo as ideias, discutindo seu formato, delineando 

suas linhas de atuação e definindo sua missão acadêmica” (Domingues, Oliveira, 

Brandão, Beirão & Almeida, 2002, p. 3)49. Houve empenho por parte da Diretoria em 

legitimar a natureza trans do Instituto e divulgá-lo no seio da comunidade 

acadêmica. Com este propósito foram realizadas visitas a praticamente todas as 

unidades acadêmicas da UFMG onde o IEAT era apresentado como o lugar para o  

abrigo de pesquisas inovadoras que não encontravam espaço nos departamentos e 

unidades ou nas agências de fomento50. Como forma de acolher as futuras 

demandas da comunidade acadêmica foram criados Programas que basicamente 

                                                           
46

 Ata da Reunião do CEPE de 08/04/99, pp. 16-26, arquivo físico, cx. 13, Histórico, pacote 2. 
47

 Resolução nº 08/99, de 24/06/99, arquivo físico, cx. 13, Histórico, pacote 2. 
48

 Portaria NR 01836 de 19/07/99, arquivo físico, cx. 13, Histórico, pacote 1. 
49

  Relatório das atividades e desdobramentos (Período: 1999-2002), arquivo físico, cx. 13, Histórico, 
pacote 3. 
50

  Idem. 
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visavam viabilizar o debate entre estudiosos de dentro e fora da UFMG por meio de 

palestras, conferências, seminários e mesas-redondas.  

Em 14 de setembro de 2000, Professor Ivan Domingues assume a direção do 

Instituto por meio da Portaria 0214451 e na mesma data é empossado o primeiro 

Comitê Científico  (Portaria 02145  de 14/09/2000)52, com a atribuição de realizar 

julgamento de mérito dos projetos apresentados ao IEAT, além de opinar sobre 

questões acadêmico-científicas. Integravam o Comitê Científico: Evando Mirra de 

Paula e Silva, Carlos Ribeiro Diniz, Clélio Campolina Diniz, Carlos Antônio Leite 

Brandão, José Murilo de Carvalho, Maria Luíza Ramos, Alaor Silvério Chaves, 

Guilherme Emrich e José Ephim Mindlin53.  A sessão solene contou com a presença 

dos Reitores Francisco César de Sá Barreto (gestão 1998-2002) e Ana Lúcia 

Almeida Gazzola (gestão 2002-2006), como registrado na Figura 8: 

 

Figura 8: Cerimônia de posse do Comitê Científico IEAT e  novo Diretor-Presidente, Ivan Domingues. 
Nota: Foto: Foca Lisboa. Acervo IEAT.  

                                                           
51

 Termo de posse do Professor Ivan Domingues no cargo de Diretor-Presidente do Instituto de 
Estudos Avançados Transdisciplinares da Universidade Federal de Minas Gerais – IEAT, Livro de 
Atas nº 1 (2000-2004), p. 02, arquivo físico, cx. 12. 
52

  Portaria 02145 de 14/09/2000, arquivo físico, cx.13, Histórico, pacote 1. 
53

 Termo de posse do Comitê Científico do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da 
Universidade Federal de Minas Gerais – IEAT, Livro de Atas nº 1 (2000-2004), p. 01, arquivo físico 
IEAT, caixa 12. 
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Ainda no ano 2000 o IEAT entra em sua segunda fase ou Período de 

Implementação54.  É neste período que as atividades do Instituto começam a se 

concretizar: o “Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Republicanismo” é selecionado 

para receber apoio do IEAT e figuras de renome são convidadas a realizar 

seminários e conferências na UFMG, como por exemplo, o biólogo chileno Humberto 

Maturana55. Mensalmente eram promovidos os chamados Encontros 

Transdisciplinares, planejados a partir de temas com veio transdisciplinar sugeridos 

pelos próprios docentes da UFMG. Também foram realizados alguns Seminários 

sobre Metodologias Transdisciplinares, com o intuito de discutir a pertinência da 

ideia de uma metodologia transdisciplinar com interface em várias disciplinas56. O 

balizador decisivo das atividades do IEAT nesta fase de implementação foi o de 

induzir, por meio das atividades promovidas, a cultura transdisciplinar na UFMG. 

Para tanto, a diversidade de programações visavam envolver o máximo de áreas de 

conhecimento possíveis.  

Nesta fase também foi elaborado pelo Professor Beirão um projeto para criação de 

uma das atividades de maior relevância para o IEAT: o Programa Cátedras FUNDEP 

– Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. O projeto, que visava trazer 

pesquisadores renomados no cenário internacional para interagir com 

pesquisadores da própria UFMG, foi aprovado em setembro de 2000 pelo Conselho 

Curador da FUNDEP, que destinou hum milhão de reais em forma de endowment  

para fazer face às despesas com a operacionalização do Programa57. Graças a esta 

importante conquista, até hoje, renomados pesquisadores são recebidos na 

Universidade e por meio do Programa deixam relevantes contribuições, como será 

apresentado no Capítulo 5 deste trabalho. 

Entusiasmados com o andamento dos eventos e palestras, o Comitê Diretor  

apresentou ao CEPE um breve histórico do Instituto, relatando sua natureza, linhas 

de atuação, estrutura organizacional e atividades programadas, além de um 

                                                           
54

 Relatório de Atividades e Desdobramentos (Período: 1999-2002), op. cit.. 
55

 Relatório de Atividades e Desdobramentos (Período: 1999-2003), Anexo 1 – Atividades Realizadas 
(2000 a 05/2003), p. 2, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 5. 
56

 Ibidem, p. 3. 
57

  Correspondência DE 907 FUNDEP de 14/09/2000, arquivo físico IEAT, cx. 2, Documentos sobre a 
criação das Cátedras FUNDEP. 



64 
 

Anteprojeto de Resolução onde foi solicitada a ampliação do período experimental58. 

Baseados no relato e no Anteprojeto apresentado, o Plenário aprovou por 

unanimidade a Resolução nº 04/200159 de 24/05/2001, estendendo o período de 

experiência do IEAT até 24/05/2003. Este período foi novamente prorrogado até 

agosto de 2003 pela então reitora Ana Lúcia Almeida Gazzola, em 06 de junho de 

2003, ad referendum do CEPE60. Ainda nesta fase alguns  desdobramentos das 

atividades já começavam a despontar: o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Republicanismo consegue um auxílio financeiro do CNPq através do IEAT e foram 

publicados o artigo “Transdisciplinaridade: descondicionando o olhar sobre o 

conhecimento”61, que fundamentou o projeto de criação do Instituto e o primeiro livro 

do IEAT: “Conhecimento e Transdisciplinaridade”62, cujo organizador foi o Professor 

Ivan Domingues.  

Ainda em 2002, o IEAT consegue aprovação para mais um programa: o Cátedras 

Ford. Elaborado pelo Professor Ivan Domingues, o novo projeto propunha o 

desenvolvimento de uma cátedra específica para estudos sobre criminalidade, 

violência e políticas públicas, baseados na justificativa de que: a criminologia é uma 

disciplina cuja compreensão exige uma ampla gama de conexões entre diferentes 

ramos do conhecimento (Domingues, 2001). Uma vez aprovado, o projeto recebeu 

uma doação da Fundação Ford no valor de cem mil dólares para uma vigência de 

cinco anos63.   

Ao longo do ano de 2003 e início de 2004 as atividades do IEAT ganharam mais 

força e expressão. Mais um Grupo de Pesquisa foi aprovado para receber apoio do 

Instituto: “Literatura, Rede e Saber Contemporâneo”64. Só em 2004 o referido Grupo 

promoveu dois eventos de grande representatividade: o primeiro foi o Seminário 

Arte, Ciência e Filosofia na Faculdade de Medicina, com a participação de Moacyr 

Scliar – médico e escritor, autor de mais de 70 obras, entre crônicas, romances e 
                                                           
58

 Ata da Reunião Extraordinária do CEPE de 24/05/2001, p. 46-54, arquivo físico IEAT, cx. 13, 
Histórico, pacote 2. 
59

  Resolução nº 04/2001, de 24 de maio de 2001, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 1. 
60

  OF. IEAT/04/2003 de 23/05/2003, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 5. 
61

 Transdisciplinaridade: descondicionando o olhar sobre o conhecimento. Disponível em: 

http://www.ivandomingues.com.br/modules/wfdownloads/visit.php?cid=1&lid=85, acessado em 
11/11/15.  
62

  Domingues, I. (Org) (2001). Conhecimento e transdisciplinaridade. Belo Horizonte: Editora UFMG. 
63

  Correspondência s/nº de The Ford Foundation – Escritório Brasil para Profa. Ana Lúcia Almeida 
Gazzola, Ref: Doação nº 1025-1420, 05/07/2002. arquivo físico IEAT, cx. 1, Convênio Ford/IEAT. 
64

  Livro de Atas nº 1 (2000-2004), arquivo físico IEAT, cx. 12. 

http://www.ivandomingues.com.br/modules/wfdownloads/visit.php?cid=1&lid=85
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contos, indicado para a Academia Brasileira de Letras em 2003. O segundo foi a 

Conferência "A dor humana" proferida na Faculdade de Letras – FALE65, pelo 

escritor Luiz Vilela, que passou a ser saudado como “a revelação literária do ano” 

após ganhar o Prêmio Nacional de Ficção de 1967 com seu primeiro livro “Tremor de 

terra”. Sob a coordenação da Professora Maria Antonieta Pereira, o Grupo iniciou 

também a construção do projeto Doutorado Temático, cujo objetivo era formar uma 

massa crítica na FALE e na Faculdade de Medicina que contribuísse para a 

aproximação entre arte, ciência e pensamento crítico66.  

Surge então a ideia entre os membros do Comitê Diretor de nortear as atividades  

em torno de ciclos temáticos e o primeiro tema escolhido foi “Cidades”, depois 

vieram: “Arte e Ciência”, “Cidadania Cultural e Científica no Século XXI” e 

“Amazônia: passado, presente, futuro”.  Estas iniciativas foram tão profícuas que 

resultaram em várias palestras dentro do Programa Encontros Transdisciplinares e 

em ofertas de cursos e disciplinas como a Atividade de Ensino Transdisciplinar, 

curso de 30 horas-aula ofertado pelo IEAT entre novembro e dezembro de 2003, 

sobre a temática “Cidades”.    

Em matéria de publicações o IEAT também teve muitos avanços: o livro 

Conhecimento e Transdisciplinaridade67 foi reeditado, paralelamente o 

Conhecimento e Transdisciplinaridade II: aspectos metodológicos68 foi encaminhado 

para edição e o livro Cidades das Cidades69, fruto dos ciclos temáticos e da oferta da 

Atividade de Ensino Trandisciplinar, começou a ser preparado. Enquanto isso o 

Programa Cátedras Ford recebia seu primeiro convidado: James Lynch, à época 

Professor de Sociologia da American University. Já pelo Programa Cátedras 

FUNDEP, a UFMG recebia o Bioquímico Michael Brammer da University of London.  

Enquanto o período de experiência era prorrogado o Comitê Diretor envidava 

esforços para a institucionalização do Instituto, cuidando tanto de seu futuro 
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 "A dor humana segundo Luiz Vilela", notícia publicada no Jornal O Tempo de 24/06/2004,cópia 
disponível no arquivo físico IEAT, cx. 12, Grupos de Pesquisa, pacote Grupo Literatura, Rede e Saber 
Contemporâneo - Atividades realizadas. Ver também: “Luiz Vilela fará conferência sobre a dor 
humana”, disponível em  https://www.ufmg.br/online/arquivos/001116.shtml, acesso em 15/01/2016. 
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 “Estudos transdisciplinares unem arte, ciência e pensamento crítico”, notícia veiculada na página 
da UFMG, disponível em: https://www.ufmg.br/online/arquivos/000645.shtml, acesso em 15/01/2016. 
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 Domingues, I. (Org.) (2001). Conhecimento e transdisciplinaridade. Belo Horizonte: Editora UFMG. 
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 Domingues, I. (Org.) (2005). Conhecimento e transdisciplinaridade II: aspectos metodológicos. Belo 
Horizonte: Editora UFMG. 
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 Brandão, C. A. L. (Org.) (2006). As cidades da cidade. Belo Horizonte: Editora UFMG. 
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acadêmico-científico quanto de seu futuro político-institucional. Várias reuniões 

internas foram realizadas para discutir o assunto. Houve também discussões com as 

Câmaras Setoriais do CEPE, com o Comitê Científico, com o Reitorado e com a 

comunidade UFMG em eventos específicos. Finalmente, como resultado destes 

esforços, o CEPE aprovou a institucionalização do IEAT em Reunião Ordinária 

ocorrida em 05 de fevereiro de 2004, submetendo a questão à decisão do Conselho 

Universitário70.  

Com vistas a obter a aprovação das instâncias superiores o Comitê Diretor, já sob a 

presidência do Professor Alfredo Gontijo de Oliveira, nomeado através da Portaria 

155371 de 28/05/2003, elaborou um dossiê intitulado Proposta de Institucionalização 

do IEAT72. Este documento era constituído de “Exposição de Motivos, 

Fundamentação Conceitual, Relatório de Atividades e Desdobramentos, Anteprojeto 

de Resolução e Anteprojeto de Regimento”. Embasados nesse dossiê, onde o IEAT 

demonstrava a evolução de suas atividades, os resultados alcançados no período 

experimental e as perspectivas de futuros desdobramentos,  considerando também 

as Resoluções do CEPE e o Parecer 01/200573 da Comissão de Legislação, o 

Conselho Universitário institucionalizou o IEAT por meio da Resolução 03/200574 de 

12 de maio de 2005. Na ocasião foi aprovado também o Regimento Interno  do 

Instituto que é um anexo da referida Resolução, e que estabelece em seu Artigo 3º 

os objetivos a serem perseguidos pelo Instituto: 

Art. 3o Compete ao IEAT: 

I - estimular, em suas variadas frentes de atuação, o estudo inédito de 
objetos, problemas e soluções, mediante abordagens transdisciplinares, 
aproveitando o potencial acadêmico das diferentes áreas de conhecimento 
existentes na UFMG;  

II - difundir conceitos, abordagens e metodologias transdisciplinares na 
UFMG; 

III - promover a interação entre profissionais das diversas áreas de atividade 
acadêmica, visando à prática transdisciplinar; 
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 Ata da Reunião Ordinária do CEPE de 05/02/04, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 2, p. 
23-42. 
71

 Portaria 1553 de 28/05/2003, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 1. 
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 Proposta de Institucionalização do IEAT, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 5. 
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 Ofício Circular 18/2005 – SODS, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 4. 
74

 Resolução nº 03/2005, de 12/05/05, do Conselho Universitário, publicada no Boletim UFMG nº 
1.490, de 30/06/2005, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 1. 
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IV - realizar atividades de produção e transmissão de conhecimentos, 
abrangendo conferências, colóquios, seminários e outras de natureza 
acadêmica, em colaboração com órgãos da Universidade, instituições de 
ensino superior e organizações da sociedade; 

V - estimular pesquisas e atividades que intensifiquem a colaboração e o 
intercâmbio de pesquisadores e docentes, tanto internamente à UFMG, 
quanto externamente, com grupos de pesquisa e correntes intelectuais 
significativos no País e no exterior; 

VI - estabelecer programas que estimulem a presença na UFMG, por tempo 
determinado, de pesquisadores, professores e intelectuais de expressão no 
País e no exterior, para a realização de estudos e pesquisas;  

VII - divulgar amplamente os resultados gerados, por seus estudos, mediante 
livros, artigos, vídeos e outros veículos ou canais de comunicação; 

VIII - transferir para os Departamentos e Unidades Acadêmicas, quando de 
seus interesses, a continuidade das atividades de pesquisa, ensino e 
extensão bem-sucedidas do IEAT. (Resolução 03/2005  de 12/05/0575) 

Os objetivos expostos acima serão retomados mais adiante neste trabalho com o 

propósito de se verificar o cumprimento dos mesmos ao longo da existência do 

IEAT.   

Formalmente institucionalizado, o IEAT entra então em sua terceira fase: Período de 

Consolidação76. Por meio da Portaria 09 de 13 de dezembro de 200577, é instituído o 

novo Comitê, integrado pelos Professores Eduardo Fleury Mortimer, João Antônio de 

Paula, Sérgio Danilo Junho Pena, Virgílio Augusto Fernandes Almeida e Carlos 

Antônio Leite Brandão, sendo este último nomeado Diretor-presidente a partir de 

22/12/2005, de acordo com a Portaria 324078 de 27/12/2005. Uma das primeiras 

providências da nova Diretoria foi solicitar que o Instituto fosse definitivamente 

incluído na matriz orçamentária da Universidade. Até aquele momento o  IEAT havia 

sido amparado, quase que totalmente, por um aporte financeiro advindo da 

FUNDEP79, mas para seguir o fluxo das atividades e dar continuidade à expansão 

do Instituto era necessário assegurar uma verba que fosse renovada anualmente. 

Assim, tendo como base de sustentação o chamado “Relatório dos 100 dias de 

                                                           
75
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 Relatório das atividades e desdobramentos (Período: 1999-2003), arquivo físico IEAT, cx. 13, 
Histórico, pacote 5. 
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  Portaria 09 de 13/12/2005, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 1. 
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  Idem 
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  Ofício IEAT/018 de 28/12/2005, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 6. 
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gestão”80, o IEAT foi incluído na matriz orçamentária e dali em diante os 

subsequentes Relatórios de Atividades apresentados a cada ano, justificavam as 

necessidades do Instituto e garantiam junto ao Reitorado os recursos essenciais 

para sua subsistência.  

Desde seu período experimental até aquele momento o IEAT desenvolveu suas 

atividades tendo por espaço físico apenas uma sala no prédio da Reitoria. A 

estrutura de pessoal era de apenas uma servidora e um estagiário. Diante da 

perspectiva de crescimento e sanada a questão financeira, a nova Diretoria 

concentrou-se na mudança do Instituto para um espaço que oferecesse a estrutura 

física e de pessoal compatível com a expectativa de crescimento do IEAT. Assim, 

em outubro de 2006 o Instituto instalou-se no Prédio da Unidade Administrativa III, 

dentro do Campus Pampulha, onde permanece até os dias atuais. Foram 

disponibilizadas seis salas mobiliadas e equipadas de acordo com as necessidades 

do Instituto.  O quadro de funcionários foi sendo composto aos poucos, sujeito à 

morosidade habitual dos trâmites burocráticos de uma instituição pública. A partir da 

mudança para a nova sede foram designadas duas servidoras: uma para a 

secretaria, outra para a assessoria acadêmica e dois bolsistas foram selecionados 

para colaborar na produção e edição dos vídeos e demais materiais produzidos pelo 

Instituto.  

Daquela época até os dias de hoje o quadro de pessoal técnico-administrativo sofreu 

alterações, acompanhando o fluxo das atividades desenvolvidas no Instituto. Como 

já mencionado no Capítulo 2, atualmente,  o IEAT conta com quatro servidores: uma 

Secretária Executiva, uma Pedagoga, um Técnico em Assuntos Educacionais e uma 

Assistente em Administração que têm como equipe de suporte: três bolsistas da 

graduação e uma estagiária da Cruz Vermelha. 

Quanto aos Comitês, conforme determina o Regimento Interno do Instituto (anexo à 

Resolução 05/201581), foram mantidos os números de integrantes de cada um deles 

desde sua formação inicial, sendo o Diretor com cinco elementos e o Científico com 

oito. O Diretor-presidente é a principal autoridade executiva, seu mandato é de dois 

                                                           
80

  “Relatório dos 100 dias de Gestão”, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 6. 
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 Regimento Interno do IEAT, anexo à Resolução 05 de 26/05/15, disponível em: 
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anos, prorrogáveis por mais dois quando pertinente, o mesmo é escolhido pelo reitor  

dentre os cinco integrantes do CD que devem ser docentes em exercício na UFMG e 

devem representar as três grandes áreas do conhecimento: Humanidades, Letras e 

Artes, Ciências da Vida (incluindo saúde) e Ciências da Natureza e suas 

tecnologias. O CEPE é responsável por designar para um mandato de quatro anos 

os demais membros do Comitê Diretor, a partir das indicações  oriundas das 

Congregações das unidades acadêmicas, do Comitê Diretor em exercício e do 

próprio CEPE. Já o Comitê Científico deve ser integrado por pessoas de expressiva 

atuação no cenário científico-intelectual do País, incluindo profissionais com atuação 

em diversos campos do conhecimento, não necessariamente do ensino superior. Os 

membros são indicados pelo CEPE, a partir de sugestões do CD ou do próprio 

CEPE com mandato de três anos, permitida uma recondução.  

Vencidas as etapas de conquistar uma sede própria e formar uma estrutura de 

pessoal adequada às demandas do Instituto, era chegado o momento de tornar 

visível o trabalho do IEAT para toda a comunidade acadêmica. Com esse intuito foi 

criado um folder institucional bilíngue, distribuído para a comunidade acadêmica 

durante eventos institucionais. Além disso, foi criada uma página na internet cujo 

endereço é www.ufmg.br/ieat,  onde o público passou a ter acesso a um grande 

acervo de vídeos das palestras promovidas pelo Instituto, artigos de pesquisadores 

em versão on line e notícias atualizadas sobre futuros eventos do IEAT e demais 

parceiros institucionais. A criação da página na web não só permitiu o alcance aos 

vídeos dos eventos promovidos pelo Instituto a um número ilimitado de pessoas 

como também criou um canal direto de divulgação dos produtos gerados a partir de 

seus Programas.  Alguns eventos começaram a ser realizados fora do campus, 

entre 24 de agosto e 18 de setembro de 2006, por exemplo, realizou-se o ciclo de 

seminários “O esquecimento da política” no Museu Histórico Abílio Barreto, 

organizado pelo jornalista Adauto Novais, à época membro do Comitê Científico82. 

Algumas atividades foram inseridas em eventos de grande evidência, por exemplo: 

durante a Semana do Conhecimento da UFMG, no período de 16 a 20 de outubro de 

2006, foi realizada a I Oficina Transdisciplinar do IEAT, na Escola de Belas Artes, 

sob a coordenação do Professor Francisco Carlos Marinho. Segundo consta em Ata 
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da Reunião do Comitê Diretor do IEAT, o trabalho que deu origem à Oficina foi 

convidado a ser apresentado na 34ª Siggraf – International Conference on computer 

Graphics and Interactive Techniques, que ocorreu em San Diego/EUA, entre 5 e 9 

de agosto de 200783.  

A partir de sugestões advindas dos membros do Comitê Diretor, no final de 2006, o 

IEAT iniciou a compra de livros para criação de uma biblioteca. Foram adquiridos 

vários livros cuja temática é a transdisciplinaridade, mas aos poucos o acervo 

passou a reunir categorias diversas. No ano de 2008 foram adquiridas assinaturas 

dos periódicos Philosophy Now, Scientific American, NewScientist, Scientific 

American Brasil, The Economist e La Recherche, enriquecendo o acervo. 

Atualmente a biblioteca possui, além dos periódicos, 285 títulos aproximadamente, 

que serão disponibilizados para empréstimo e consulta da comunidade acadêmica 

assim que o IEAT for instalado em uma nova sede, o que deve ocorrer em breve 

visto que o projeto arquitetônico já está pronto e o local para as novas instalações já 

foi definido. 

Em meados de maio de 2007 o Comitê Diretor aprovou o Projeto Cátedras de 

Estudos Ibero-Latino-Americanos84, de autoria da Professora Eliana Regina de 

Freitas Dutra. A nova Cátedra,  implantada em parceria com a Diretoria de Relações 

Internacionais – DRI da UFMG e financiamento do banco Santander, segundo Dutra, 

visava propor uma articulação com a tradição científica, intelectual e cultural das 

universidades do Continente Latino-Americano, herdeiras da experiência pioneira da 

mundialização ibérica (Dutra, 2006). Este foi mais um passo importante para a 

expansão das atividades do IEAT. 

Professor Carlos Antônio Leite Brandão foi renomeado através da Portaria 08285 de 

13/12/2007 e continuou à frente da direção do IEAT durante toda a sua fase de 

consolidação que durou até dezembro de 2009. Neste período intensificaram-se as 

atividades dos Programas de Cátedras, principalmente as patrocinadas pela 

Fundação Ford. Importantes pesquisadores como Dominique Duprez, Fiona 
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 Ata da reunião do Comitê Diretor do IEAT de 8/11/2006, arquivo de pastas suspensas IEAT, Livro 
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Macaulay, Spencer Chainey e Mark Stafford prestaram valorosas contribuições, 

como poderá ser comprovado no Capítulo 5, através do relato do anfitrião das 

referidas cátedras, Professor Cláudio Beato. 

Ainda em 2007 vale destacar a criação de outro importante Programa do IEAT: o 

Professor Residente, que oferece aos docentes da UFMG, selecionados pelo 

Programa, a oportunidade de dedicar-se exclusivamente a seus projetos de natureza 

avançada e transdisciplinar. Segundo Professor Carlos Brandão, em entrevista 

concedida ao Boletim UFMG, com esta iniciativa o IEAT se consolidou como indutor 

de pesquisa86. Maiores detalhes do Programa Residente serão apresentados na 

seção 4.2.4. 

Foi também um período profícuo em termos de publicações, entre 2006 e 2009 oito 

livros foram publicados. Alguns como frutos dos Grupos de Pesquisa, outros como 

resultados dos trabalhos de Professores Residentes, como será exposto no Capítulo 

5. 

O fechamento deste período de consolidação do IEAT coincide com a celebração 

dos 10 anos de existência do Instituto e encerramento do mandato de diretor do 

Professor Carlos Brandão. Em comemoração, foi realizado o Seminário “Ágape 

Avançada: 10 Anos IEAT”, que contou com a presença de dois fundadores do 

Instituto: os Professores Paulo Sérgio Lacerda Beirão e Ivan Domingues. Na ocasião 

foi feito um retrospecto dos 10 primeiros anos do IEAT, das conquistas realizadas 

até ali e foram levantadas as expectativas para o futuro do Instituto. O evento contou 

também com a presença do Reitor Ronaldo Tadêu Pena (gestão 2006-2010) que ao 

encerrar sua participação na mesa de abertura elogiou o trabalho do IEAT, como 

será possível constatar nos depoimentos apresentados na seção 5.4.4.   

 
Com o objetivo de dar continuidade às discussões sobre o futuro do IEAT 

conduzidas durante o Seminário Ágape Avançada, foi realizada uma reunião 

intitulada: ‘Prospectando o IEAT’. O evento, realizado no Grande Hotel de Ouro 

Preto nos dias 16 e 17 de novembro de 2009, contou com a participação de toda a 

equipe de técnicos-administrativos e bolsistas do IEAT, do Comitê Diretor, de alguns 
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Professores Residentes e de outros convidados que de alguma forma poderiam 

contribuir com o Instituto. Durante a reunião foi feito um retrospecto dos trabalhos 

realizados entre 2005 e 2009 com o intuito de situar o IEAT naquele momento e 

prospecta-lo para o futuro, traçando algumas diretrizes para a próxima gestão. A 

partir das discussões e sugestões apresentadas naquela oportunidade mais dois 

grupos de pesquisa se consolidaram: o CEMECH – Centro de Estudos do 

Movimento, Expressão e Comportamento Humanos e o Biotecnologias e 

Regulações: as Fronteiras do Humano. Ficou também plantada a ideia de criação de 

uma revista eletrônica do IEAT e de um curso de pós-graduação livre a ser ofertado 

pelo Instituto.  

O quinto diretor do IEAT foi Professor Maurício Alves Loureiro, nomeado pela 

Portaria 00287 de 6 de janeiro de 2010 e cujo mandato durou até 14/09/2014. Esta 

nova fase foi marcada por iniciativas que visavam tornar o IEAT conhecido no 

cenário mundial, por esse motivo foi denominada Fase de Internacionalização. 

Durante sua gestão, Professor Loureiro investiu na divulgação das atividades do 

Instituto no exterior, principalmente em outros institutos com a mesma natureza do 

IEAT. O objetivo foi viabilizar  novas parcerias em projetos de cunho transdisciplinar 

para a UFMG. Dentre os lugares visitados detacam-se: o IEA – Institut d’Etudes 

Avancées e o RFIEA – Réseau Français des Instituts D’Etudes Avancées, ambos 

em Paris; o FRIAS – Freiburg Institute for Advanced Studies, em Freiburg; o Institute 

for Advanced Studies da Universidade de Durham e o CRASS – Centre for Research 

in the Arts, Social Sciences and Humanities da Universidade de Cambridge. As 

visitas favoreceram também um comparativo entre as atividades desenvolvidas por 

aqueles Institutos e os IEA’s brasileiros.  

Em outubro de 2010, o IEAT realizou o Seminário Institutos Nacionais de Ciência e 

Tecnologia – INCT’s: novas perspectivas para o avanço da ciência. Durante dois 

dias os coordenadores dos 14 INCT’s sediados no Estado de Minas Gerais, 

discutiram propostas para solução de problemas complexos da sociedade por meio 

de conceitos e práticas transdisciplinares, considerando a conservação e o uso 

sustentável de recursos naturais.  
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O ano de 2011 ficou marcado como o que teve o maior número de visitas de 

catedráticos na história do IEAT como demonstrado no gráfico da Figura 9: 

 

 

                  Figura 9: Cátedras realizadas entre 2003 e junho de 2016  
                  Nota: elaborado pela autora. 

 
O grande número de projetos aprovados pelo Programa Cátedra naquele ano, dez 

ao todo,  contribuiu para a difusão do nome do IEAT no meio acadêmico e aumentou 

a confiabilidade na proposta do Instituto de viabilizar o adensamento das pesquisas 

transdisciplinares na Universidade. Observa-se uma queda brusca no número de 

visitantes em alguns anos intermediários e nova ascensão nos anos seguintes. Não 

se sabe ao certo o motivo desta oscilação, mas  já foi comprovado pelo Instituto que 

o público docente sente-se mais atraído pelo Programa quando este tem prazos 

estipulados para apresentação de propostas. Diante desta constatação apesar do 

Programa receber indicações durante todo o ano, eventualmente o IEAT divulga 

uma chamada para inscrições, como aconteceu em 2013 e, recentemente, em 2015. 

Observando novamente a Figura 9, contata-se que nos referidos anos a participação 

voltou a ser expressiva, cinco cátedras em 2013, quatro em 2015 e mais quatro 

aprovadas na Chamada 2015 para implementação em 2016.  

Repetindo o bom êxito da gestão anterior em termos de publicações, mais cinco 

títulos foram lançados: um deles foi publicado em inglês e reuniu textos de 

catedráticos que passaram pelo IEAT em seus dez primeiros anos de existência; 
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dois outros foram produções de Residentes e os demais foram a resultante de dois 

importantes Colóquios Internacionais realizados pelo IEAT.  

Em 2012 o IEAT consegue aprovação do projeto de construção de um laboratório 

para o Grupo de Pesquisa CEMECH através do CT-Infra – Finep88, viabilizando o 

trabalho colaborativo entre pesquisadores de várias áreas do conhecimento da 

UFMG (engenharia, educação física, computação, música, educação, linguística, 

artes, física e reabilitação) e pesquisadores internacionais, ex-catedráticos do 

Instituto: Marcelo Mortensen Wanderley (McGill University), Eric Vatikiotis-Bateson 

(University of British Columbia) e Rafael Laboisière (Université Claude Bernard Lyon 

1). Para efetivação do projeto a Escola de Educação Física Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional cedeu um espaço em suas dependências para a construção do 

laboratório que recebeu equipamentos de última geração para o desenvolvimento de 

estudos sobre o comportamento motor e comunicativo humano. No laboratório são 

realizados testes importantes como o do equipamento Up Rose, que permite que 

cadeirantes e pessoas acamadas se desloquem de pé89.  

Paralelamente a todos estes acontecimentos, o IEAT, em parceria com a Reitoria, 

iniciou o Ciclo de Seminários: A Universidade do Futuro. Entre os anos de 2011 e 

2013, foram realizados oito seminários em torno de temas diversos, dentre eles: a 

interdisciplinaridade na graduação; a experiência da UFBA e UFABC com os 

bacharelados interdisciplinares; os Colleges americanos e o futuro das bibliotecas 

universitárias. Segundo seus idealizadores, dentre eles o Professor Ivan Domingues, 

os eventos realizados não tiveram um foco único, nem se propuseram a perseguir 

um mesmo objetivo, de fato:  

Mais do que pensar o futuro da UFMG, os Seminários se propuseram a 

discutir o futuro da Universidade numa abrangência maior, levando em conta 

experiências, situações e perspectivas diversas e significativas – das 

Américas, da Europa, das asiáticas. Tratava-se de pensar os desafios e as 

urgências, bem como as estratégias e as respostas ensejadas, visando a 

prospecção de um futuro incerto, porém já virtualmente entre nós, a depender 
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de nossas decisões, com repercussões no dia a dia das próximas gerações 

(Domingues & Loureiro, 2014, p. 1).  

Os seminários ensejaram importantes discussões entre experts de diferentes áreas 

do conhecimento em torno dos desafios impostos à academia nos dias atuais. A 

expectativa dos organizadores é que as interações ocorridas durante os seminários 

resultem em novos diálogos e propostas inovadoras  em prol do futuro da 

Universidade.  

Com o intuito de viabilizar a emergência de mais um grupo de pesquisa, em março 

de 2013, o IEAT levou uma delegação de pesquisadores da UFMG envolvidos com 

os temas: água, recursos minerais e sustentabilidade, para participar do workshop 

“Exploring UK – Brazil Interdisciplinary Cooperation on Water: Planning, Environment 

and Governance”, na Universidade de Newcastle, Reino Unido. O grupo também se 

reuniu com pesquisadores do Institute of Advanced Studies da Universidade de 

Durham e do Development Planning Unity da University College London. Durante os 

encontros foram apresentados projetos desenvolvidos naquelas instituições e na 

UFMG, nas áreas de planejamento, meio ambiente natural e urbano e foram 

levantadas as possibilidades de colaboração90.  

Em agosto de 2013, o IEAT participou do II Encontro Nacional de Institutos de 

Estudos Avançados, realizado em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, sob a coordenação do ILEA. Uma das principais pautas do evento foi 

a criação de um Fórum dos Institutos de Estudos Avançados, cujo propósito é 

“ampliar a discussão pública sobre os grandes temas sociais, culturais e científicos 

contemporâneos, na perspectiva da transdisciplinaridade” (IEAT, 2013, p. 3)91.   

A partir de outubro de 2014, Estevam Barbosa de Las Casas assumiu a diretoria do 

IEAT, nomeado pela Portaria 6343 de 18/09/2014. Os demais membros do Comitê 

Diretor são: Daisy Moreira Cunha (Faculdade de Educação), Marisa Cotta Mancini 

(Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional), Márcio Flávio 

Dutra Moraes (Instituto de Ciências Biológicas) e Júnia Ferreira Furtado (Faculdade 

de Filosofia e Ciências Humanas). 
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Quanto ao Comitê Científico, para a gestão 2015-2018, foram nomeados os 

professores: Carlos Antônio Leite Brandão (Escola de Arquitetura, UFMG), Carlos 

Roberto Jamil Cury (PUC Minas), Eduardo Batalha Viveiros de Castro (Museu 

Nacional, RJ), Leonor Bezerra Guerra (Instituto de Ciências Biológicas, UFMG), 

Pedro Geraldo Pascutti (UFRJ), Norberto Garcia Cairasco (USP), Virgílio Augusto 

Fernandes de Almeida (Instituto de Ciências Exatas, UFMG) e a artista plástica 

Rivane Neuenschwander. 

A nova gestão estabeleceu algumas metas e tem trabalhado para alcançá-las, 

dentre as principais o Professor Las Casas destaca: "conseguir uma maior 

penetração nas diversas áreas de estudo da UFMG, aumentar sua abrangência e 

conseguir catalizar projetos ligados aos grandes temas de interesse científico e 

social" (IEAT, 2015, p. 5)92. Além disso, pretende-se dar prosseguimento à busca 

pela internacionalização e potencializar as atividades do Instituto estabelecendo, as 

parcerias com outras estruturas da Universidade, como: Rede de Museus, Diretoria 

de Relações Internacionais - DRI, Centro de Apoio à Educação à Distância - CAED, 

Revista UFMG, as várias Pró-reitorias e o Centro de Comunicação - CEDECOM 

(IEAT, 2015).  

Uma das primeiras iniciativas para retomada da internacionalização foi a abertura de 

uma chamada para Cátedra de Estudos Ibero-latinoamericanos, que não recebia 

visitantes desde 2011 (ver Figura 21). Através de convênio firmado com a FUNDEP 

em novembro de 201193, o Santander concedeu 4 bolsas, no valor de R$ 50.000 

cada uma, para o financiamento do Programa Cátedra de Estudos Ibero-

latinoamericanos, mas este dinheiro ainda não tinha sido utilizado.  A partir da 

abertura do edital até o final de 2015 e início de 2016, quatro convidados se 

beneficiaram do Programa e deixaram boas contribuições, como será relatado na 

seção 5.4.1.  

Quanto às publicações, foram aprovadas duas traduções a serem lançadas pela 

Coleção IEAT: a primeira do livro Unfit for the future: The need for moral 

enhancement de Ingmar Persson e Julian Savulesco, a ser traduzido pelo Professor 

Brunello Stancioli, e a segunda do livro ‘Théorie quantique et philosophie 
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transcendantale: dialogues possibles’, de autoria da Professora Patrícia Kauark 

Leite, Residente do IEAT. A obra, a ser traduzida pela própria autora, foi agraciada 

com o prêmio “Louis Liard 2012”, pela Academia de Ciências Morais e Políticas da 

França e trata, nas palavras da Professora, do resultado de suas “pesquisas na área 

de fronteira entre física quântica e filosofia”94.  

O Programa Professor Residente também admitiu um grande número de candidatos 

nesta nova gestão, repetindo o êxito de 2013 (ver  Figura 22). Sob a coordenação da 

Professora Ana Paula Paes de Paula, residente do IEAT entre março de 2014 e 

fevereiro de 2015, realizou-se o Ciclo de Conferências Olhares Transdisciplinares. 

De acordo com sua idealizadora, o evento buscou em quatro encontros “partilhar 

olhares sobre a epistemologia, a dialogicidade na gestão, a participação social e a 

subjetividade, em perspectivas interdisciplinares e transdisciplinares, de modo a 

estimular a reflexão de novos caminhos para o ensino e a pesquisa na universidade 

brasileira”95. Os alunos participantes receberam certificado e puderam pleitear 

créditos na graduação.  

Outro evento crucial na história do Instituto  foi o Seminário IEAT 2015. Realizado 

nos dias 26 e 27 de março daquele ano, o Seminário reuniu na Mesa-redonda IEAT -

Caminhos e direções todos os diretores do Instituto desde sua implantação na 

UFMG. Na oportunidade, os fundadores Paulo Sérgio Lacerda Beirão, Ivan 

Domingues e Alfredo Gontijo de Oliveira fizeram um balanço entre o passado, o 

presente e o futuro do IEAT. A relevância deste encontro está na avaliação do IEAT 

feita por seus fundadores, passados dezessete anos da criação do Instituto. Essa 

avaliação será apresentada no fechamento do Capítulo 5 que trará a visão que a 

comunidade acadêmica tem do IEAT e as proposições para seu futuro. 

Em agosto de 2015, sob a coordenação do IEAT, foi realizado na UFMG o III Fórum 

de IEAs. Dentre os assuntos de pauta vale destacar: a discussão sobre mecanismos 

de cooperação entre os IEAs; iniciativas e projetos de fomento à inter e à 

transdisciplinaridade e propostas de maior inserção internacional dos IEAs nas 

                                                           
94

 Ata  da reunião do IEAT de 10/03/2015.  Arquivo de pastas suspensas IEAT, Livro de Atas nº 2, 
pág. 84. 
95

 IEAT – Ciclo de Conferências Olhares Transdisciplinares, disponível em 
https://www.ufmg.br/ieat/2015/10/ciclo-de-conferencias-olhares-transdisciplinares/, acessado em 
12/02/2016. 

https://www.ufmg.br/ieat/2015/10/ciclo-de-conferencias-olhares-transdisciplinares/
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universidades. O evento resultou na criação do Fórum Brasileiro de Estudos 

Avançados - FOBREAV. A carta de criação do Fórum estabelece que:  

O Fórum Brasileiro de Estudos Avançados se propõe a conceber e 

desenvolver iniciativas e programas visando a integração entre universidades, 

governo, empresas e organizações sociais, por meio da construção de redes 

de produção de conhecimento baseadas na inter e transdisciplinaridade e na 

responsabilidade pública do conhecimento. O FOBREAV deve contribuir para 

a mundialização da Universidade brasileira e a ampliação e fortalecimento da 

rede de institutos avançados (Carta de Belo Horizonte, 2015)96. 

Ainda em 2015, seguindo os mesmos moldes do Ciclo de Seminários A 

Universidade do Futuro, iniciou-se uma série de colóquios cuja temática é a 

educação superior. Os dois primeiros foram realizados no final de 2015: Colóquio 

Educação Superior – o acesso à Universidade e Colóquio Educação Superior – 

cursos e percursos interdisciplinares. Em março de 2016 foi realizado o terceiro: 

Colóquio Educação Superior – Políticas de Educação Superior: expansão, 

regulação, avaliação. Segundo a Diretoria do IEAT  e demais organizadores, “os 

encontros visam induzir a criação de ambientes e mecanismos que favoreçam o 

entrelaçamento do conhecimento e práticas – abrangendo as diversas áreas para a 

formação profissional, com a proposta de subsidiar reformas e melhorias no Ensino 

Superior” (IEAT, 2015)97.  

Encerrando a descrição das fases do IEAT descritas neste histórico, apresenta-se 

na Figura 10 uma linha temporal que resume todas as etapas:  

 

 

                                                           
96

 Carta de Belo Horizonte - criação do FOBREAV, assinada em 12/08/2015, disponível no arquivo 
virtual IEAT: L:\\SA\EVENTOS\Eventos do IEAT\III Fórum IEAs 2015\Carta criação FOBREAV. 
 
97

 IEAT. (2015). Colóquio Educação Superior - o acesso à  Universidade. Disponível em: 
https://www.ufmg.br/ieat/2015/10/coloquio-ensino-superior-dimensoes-e-perspectivas-
transdisciplinares-%E2%80%93-o-acesso-a-universidade/, acesso em 01/02/2016. 
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Figura 10: Linha temporal das fases do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares de 1999 até os dias atuais.  
Nota: elaborada pela autora. 

 

1ª fase 

Período de incubação 
2ª fase 

Período de implementação 

3ª fase 

Período de consolidação 

4ª fase 
Fase de 

internacionalização 

Resolução CEPE 08/99: 
Criação do IEAT em 
caráter experimental em 
24/06/1999. 

Início setembro de 2000. 
Resolução CEPE 04/01 de 24/05/2001: 
estende período experimental. 
Resolução Conselho Universitário 03/05 de 

12/05/2005: institucionalização do IEAT. 

Início dezembro de 2005. 
Fim: dezembro de 2009.  

IEAT comemora 10 anos. 

Início janeiro de 2010: ações para 
visibilidade do IEAT no exterior. 
Outubro de 2014: eleita nova 
diretoria. Meta: busca pela 
internacionalização aliada à 
proposição de novas parcerias.  
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4.1.1 As Resoluções que regem o IEAT 

As ações do IEAT estão subordinadas às Resoluções do CEPE e do Conselho 

Universitário da UFMG. A Resolução 03/200598 do Conselho Universitário, que 

institucionalizou o IEAT, sofreu duas reedições ao longo da existência do Instituto. A 

primeira alteração aconteceu por meio da Resolução 2099 de 22 de novembro de 

2007: o Artigo 5º, parágrafo 2º do Regimento Interno do IEAT, onde se lia que era 

vedada a recondução do diretor ao cargo após o término do mandato de quatro 

anos, passou a ter a seguinte redação: "O mandato dos membros do Comitê Diretor 

será de quatro anos, permitida uma recondução, procedendo-se à nova designação 

pelo CEPE em caso de vacância antecipada". Ainda o mesmo artigo, que tinha seis 

parágrafos passa a ter sete com o acréscimo do que se segue: "Quando pertinente, 

o mandato do Diretor, na qualidade de membro do Comitê Diretor, será 

automaticamente prorrogado, até o término do seu mandato como Diretor". A 

segunda alteração se deu através da Resolução 05/2015100, de 26 de maio de 2015, 

que resumiu o parágrafo 1º do Artigo 8º e aglutinou os itens I e II do Artigo 9º do 

Regimento Interno, resultando na seguinte redação:  

Art. 8o O Comitê Científico é integrado pelo Diretor do IEAT e por 8 (oito) 
membros, de atuação expressiva no cenário científico-intelectual do País, 
englobando profissionais com atuação em diversos campos do conhecimento.  
§ 1o Os oito membros deverão ser escolhidos de forma a assegurar 
composição equilibrada, conforme sua área de atuação, podendo incluir 
pesquisadores vinculados à UFMG - ativos ou inativos -, pesquisadores de 
outras instituições de ensino de Minas Gerais e de outros estados da 
federação, bem como de profissionais não vinculados ao ensino superior. 
(grifos da autora) 

Art. 9o Compete ao Comitê Científico:  
I - apreciar propostas encaminhadas por grupos de pesquisadores e 
professores da UFMG em atendimento a editais e chamadas de programas 
acadêmicos do IEAT visando subsidiar as deliberações do Comitê 
Diretor sobre provimentos destes programas (...). (grifos da autora) 

Com a mudança do parágrafo 1º do Artigo 8º, sinalizada por grifos da autora, deixou 

de ser obrigatória a inclusão de pesquisadores da UFMG na composição do Comitê 

                                                           
98

 Resolução nº 03/2005, de 12/05/05, do Conselho Universitário, publicada no Boletim UFMG nº 
1.490, de 30/06/2005, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 1. 
99

 Resolução nº 20/2007, de 22/11/2007, do Conselho Universitário, publicada no Boletim UFMG nº 
1597 de 18/02/2008.  
100

 Resolução nº  05/2015, de 26/05/2015, do Conselho Universitário, publicada no encarte do Boletim 
UFMG nº 1907, ano 41 de 08/06/2015, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 1. 
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Científico. Já a junção dos itens I e II do Artigo 9º e sua nova redação, teve por 

finalidade deixar mais evidente o caráter consultivo do Comitê Científico com relação 

aos editais, chamadas e programas promovidos pelo IEAT.   

Neste ponto fica concluído o histórico do Instituto que descreveu seu processo de 

criação, as fases vivenciadas por cada diretoria, as principais atividades ocorridas 

em cada fase, a paulatina consolidação do IEAT na UFMG e as Resoluções que 

regem suas ações. A próxima seção descreve de forma mais detalhada os 

Programas do Instituto, através dos quais são desenvolvidas a maior parte de suas 

atividades.  

4.2  Programas IEAT  

Dando prosseguimento ao propósito de demonstrar como tem sido a atuação do 

IEAT na UFMG ao longo de sua história, a seguir serão apresentados os Programas 

criados pelo Instituto.  

Seguindo o que estabelece o Artigo 3º de seu Regimento Interno101, o IEAT criou 

Programas para viabilizar a realização de atividades de cunho transdisciplinar e 

estimular a interação entre as diversas áreas do conhecimento dentro e fora da 

UFMG. Assim, nasceram os Programas: Cátedras, Encontros Transdisciplinares, 

Visitas Internacionais e Professor Residente. As atividades do IEAT não se 

restringem aos Programas, ao longo de sua trajetória o Instituto apoiou muitas 

palestras, seminários, workshops, simpósios e conferências que, se fossem citados 

um a um, tornariam este trabalho muito extenso e enfadonho. Por este motivo, a 

seguir, serão detalhados apenas os principais Programas do Instituto. As demais 

atividades podem ser acessadas na página do IEAT: www.ufmg.br/ieat, nos menus 

“Ciclo de Seminários” e “Outros eventos”.  

4.2.1 Programa Visitas Internacionais 

O Programa Visitas Internacionais102 foi o primeiro a ser colocado em prática pelo 

IEAT. Por meio desse Programa são realizadas palestras, seminários, oficinas e 

                                                           
101

 Regimento Interno do IEAT, anexo à Resolução 05 de 26/05/15, disponível em 
https://www.ufmg.br/ieat/wp-content/uploads/2011/08/Regimento_do_IEAT_26_maio_2015_05.pdf, 
acessado em 03/06/2016. 
102

 Programa Visitas Internacionais, maiores informações disponíveis em 
https://www.ufmg.br/ieat/visitas-internacionais/, acessado em 13/01/2016. 

http://www.ufmg.br/ieat
https://www.ufmg.br/ieat/visitas-internacionais/
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workshops, sempre abertos ao público, onde pesquisadores renomados 

internacionalmente discorrem sobre temas relevantes, atuais e de caráter avançado 

e transdisciplinar para a plateia, composta por outros pesquisadores de dentro e fora  

da UFMG, graduandos e pós-graduandos. Os visitantes tanto podem ser convidados 

pelo próprio Comitê Diretor do IEAT quanto podem ser indicados por docentes ou 

grupos de pesquisa da UFMG. As passagens, estadia e diárias, eventualmente 

pagas aos visitantes, são provenientes dos recursos do tesouro nacional. O gráfico 

da Figura 11 informa o número apurado de visitantes recebidos entre os anos 2000 

e 2013: 

 

                  Figura 11: Visitas Internacionais entre 2000-2013. 
                  Nota: elaborado pela autora.  

O exame do gráfico da Figura 11 demonstra que entre os anos de 2006 e 2008 

houve uma variação entre 3 e 4 visitas ao ano, 2009 foi o mais expressivo com 7 

visitas, seguido por 2011 com 4 participantes. Constata-se que desde 2014 o IEAT 

não recebe convidados. Quanto a este fato, a autora presume que tanto este quanto 

os demais  Programas podem ter sido afetados pelos cortes financeiros do governo 

na área da Educação, por movimentos grevistas ocorridos na UFMG naqueles 

períodos e pela Copa do Mundo Fifa 2014, que impôs uma rotina de recessos 

atípica ao campus universitário.  
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O primeiro convidado aprovado em 2000 foi o filósofo francês Pierre Levy103, um dos 

maiores estudiosos sobre “Inteligência Coletiva” e “Cibercultura” desde aquela 

época. Outros nomes marcantes também se fizeram presentes, entre 2010 e 2013  

destacaram-se: Rolf Zinkernagel, ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia e 

Medicina em 1996; Harry Krotto, Prêmio Nobel de Química em 1996 e John 

Hopcroft, ganhador do A. M. Turing Award de 1986, considerado o Nobel da 

Computação. 

4.2.2 Programa Encontros Transdisciplinares 

Os Encontros Transdisciplinares104 ou simplesmente Encontros Trans, foi o 

segundo Programa a ser concretizado no IEAT. Através do Programa são realizadas 

palestras ou mesas-redondas, sempre seguidas de debates, em diferentes órgãos 

ou unidades da UFMG. Os Encontros buscam promover o contato entre as diversas 

áreas de atuação, campos do conhecimento e disciplinas formais da Universidade 

com as áreas, campos e disciplinas fora dos muros da academia. Os temas 

discutidos são de diferentes naturezas ou abordam um assunto específico, por 

exemplo: em 2004 discutiu-se “Medicina e Literatura” (Figura 12), “A dor Humana” e 

“Cooperação pela Internet”, entre outros temas. Em 2006 foi a vez de “Arte e 

Ciência: O Ser Poético e o Ser Vivo” (Figura 13), “Fantasia e Rigor”, “Imaginação 

Poética e Imaginação Científica” e mais outros três temas. Em 2007 foram sete 

Encontros Trans, dentre eles cinco foram sobre o tema cidadania. A Figura 14 

apresenta o cartaz de divulgação de “Desafios e Conflitos da Cidadania no séc. XXI: 

o problema das drogas”. 

                                                           
103

  Especial Pierre Lévy, disponível em http://www.crmariocovas.sp.gov.br/esp_a.php?t=001, acesso 
em 3/01/2016. 
 
104

 Programa Encontros Transdisciplinares, maiores informações disponíveis em 
https://www.ufmg.br/ieat/encontros-trans/, acessado em 13/01/2016. 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/esp_a.php?t=001
https://www.ufmg.br/ieat/encontros-trans/
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 Já em 2009, a temática foi a Amazônia nos cinco eventos promovidos naquele ano. 

As Figuras 15, 16 e 17 apresentam os cartazes de divulgação de três daqueles 

Encontros: 

                        

 

 

 

 

Figura 13: Cartaz de 
divulgação Encontros 
Trans 2006. 
Nota: fonte site IEAT:  
https://www.ufmg.br/ieat/
2011/10/arte-e-ciencia/ 

Figura 14: Cartaz de 
divulgação Encontros 
Trans 2007. 
Nota: fonte site IEAT: 
https://www.ufmg.br/i
eat/2011/10/desafios-
e-conflitos-da-
cidadania-no-seculo-
xxi-o-problema-das-
drogas/ 

Figura 12: Cartaz de 
divulgação Encontros 
Trans 2004. 
Nota: fonte site IEAT: 
https://www.ufmg.br/ieat
/2011/10/medicina-e-
literatura/ 

Figura 15: Cartaz de 
divulgação Encontros 
Trans 2009 A. 
Nota: fonte site IEAT: 
https://www.ufmg.br/iea
t/2011/10/urbanizacao-
e-sociedades/ 

Figura 16: Cartaz de 
divulgação Encontros 
Trans 2009 B. 
Nota: fonte site IEAT: 
https://www.ufmg.br/ieat/2
011/10/o-clima-mundial-e-
a-amazonia-influencias-
recepcoes-interacoes/ 

 

Figura 17: Cartaz de 
divulgação Encontros 
Trans 2009 C. 
Nota: fonte site IEAT: 

https://www.ufmg.br/ieat

/2011/10/amazonicas-

ideias-ideais-

amazonicos-

identidades-e-



85 
 

O gráfico da Figura 18 indica os 60 eventos promovidos entre os anos de 2001 a 

2011, quando foi realizado o último Encontro Trans.  

 

                     Figura 18: Encontros Trans entre 2001-2011. 
                     Nota: elaborado pela autora. 

Como se pode ver o ano de 2004 ficou marcado como o que teve maior número de 

Encontros, naquele período foi realizado um evento ao mês, excetuando-se 

dezembro. Já o ano de 2011 teve apenas uma palestra e foi o último Encontro 

realizado desde então. Segundo relato dos servidores do IEAT, naquela gestão 

optou-se por realizar algumas palestras simultaneamente e como parte integrante do 

Programa Cátedras, foi uma forma de ampliar a participação dos catedráticos, 

envolvendo-os em debates com outros pesquisadores durante suas estadias na 

UFMG. De acordo com a atual Diretoria do Instituto, uma das metas para os 

próximos anos é retomar os Encontros que serão realizados concomitantemente, ou 

não, às Cátedras e Visitas Internacionais.  

4.2.3 Programa Cátedras  

O Programa Cátedras105 do IEAT trouxe seu primeiro convidado ao Brasil em 2003. 

Dentre os Programas desenvolvidos pelo Instituto este é o que mais se assemelha 

ao que existe em outros IEA’s do Brasil e exterior e é o de maior expressão para o 

Instituto. Segundo consta no Relatório de atividades e desdobramentos (Período: 
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 Programa Cátedras, maiores informações disponíveis em https://www.ufmg.br/ieat/catedras/, 
acessado em 13/01/2016. 
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1999-2002)106, as Cátedras visam favorecer o intercâmbio, em diferentes segmentos 

da pesquisa, entre seus titulares (pesquisadores de renome no cenário mundial) e 

grupos de pesquisadores da UFMG. Sua particularidade, dentro da proposta do 

IEAT, é aliar temas considerados de ponta, em âmbito internacional, a abordagens 

inovadoras com potencial transdisciplinar.  

Pela dinâmica do Programa um docente ou grupo de pesquisa da UFMG apresenta 

ao IEAT um projeto de pesquisa de natureza avançada e transdisciplinar, que seja 

desenvolvido por algum pesquisador de reconhecida senioridade, comprovada 

através de curriculum vitae. A indicação é submetida à análise dos Comitês Diretor e 

Científico e caso seja aprovada, o catedrático permanece na UFMG por um período 

que varia de uma semana a sessenta dias. Durante a estadia o catedrático interage 

com seu anfitrião – aquele que o indicou, com outros pesquisadores e com a 

comunidade acadêmica em geral por meio de conferências, colóquios, palestras, 

simpósios, seminários, workshops ou minicursos ofertados nas unidades 

acadêmicas. Após a visita o anfitrião deve apresentar um relatório das atividades 

realizadas e o catedrático deve entregar um artigo de sua autoria cuja temática 

esteja de acordo com o projeto apresentado na candidatura ao Programa. Alguns 

destes artigos estão publicados na página do IEAT na aba “Publicações on line”107, 

outros estão reunidos no livro Themes in Transdisciplinary Research, publicados 

pela Coleção IEAT. O gráfico da Figura 19 demonstra a quantidade de participantes 

do Programa Cátedras por áreas do conhecimento entre 2003 e junho de 2016. 

Como se pode observar ao longo da trajetória do IEAT a área de Humanidades, 

Letras e Artes destaca-se em termos de número de participantes: foram 39 contra 7 

de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 5 de Ciências da Vida e Saúde. 

Constata-se também que o tempo de permanência dos catedráticos na UFMG é 

maior para os participantes da área de Humanidades, é o que demonstra a Figura 

20: enquanto pesquisadores das Humanas ficam entre 10 e 60 dias realizando 

atividades na Universidade, somente três visitantes das Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias e dois de Ciências da Vida permaneceram entre 20 e 30 dias. 

                                                           
106

 Relatório das atividades e desdobramentos (Período 1999-2002), arquivo físico IEAT, cx. 13, 
Histórico, pacote 3, Anexo 1 - Atividades Realizadas,  p. 6, 12/07/2002. 
107

 Ver https://www.ufmg.br/ieat/publicacoes-online/ 
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              Figura 19: Cátedras por área do conhecimento entre 2003 e junho de 2016. 
              Nota: elaborado pela autora.  
 

 

             Figura 20: Tempo de permanência de catedráticos na UFMG por área do conhecimento. 
             Nota: elaborado pela autora.  

Ainda não foi investigado pelo Instituto o motivo desta disparidade, mas a despeito 

disso, o Programa Cátedras abre espaço para as três grandes áreas do 

conhecimento de forma igualitária. Em entrevista concedida ao programa da Rede 

BH News Tv: Interconexão Brasil108, que foi ao ar em 29 de abril de 2015, Professor 

                                                           
108

 94º Programa Interconexão Brasil, exibido em 29/04/2015 na Rede BH News Tv, canal 09 da NET, 
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=5fuAJcWAIic, acessado em 30/01/2016. 
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Estevam Barbosa de Las Casas, atual diretor do IEAT, disse que por se tratar de um 

instituto avançado e transdisciplinar, o mesmo não pode ficar restrito a uma área do 

conhecimento. Segundo ele esta questão está sendo discutida  internamente e  uma 

das metas da atual gestão é tentar uma maior interação com pesquisadores das 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências da Vida e Saúde, incentivando 

a participação de unidades como: ICEX, Veterinária, Odontologia e Medicina,  nos 

Programas IEAT.  

Além da oportunidade de interação e troca de experiências, o Programa Cátedras 

oferece ao catedrático as passagens e o pagamento de uma diária por cada dia de 

visita. Os recursos financeiros para realização das Cátedras FUNDEP são do 

tesouro nacional, provenientes dos rendimentos do hum milhão doado em 2002 para 

o IEAT.  Já o convênio com a Fundação Ford para realização das Cátedras Ford – 

violência, criminalidade e políticas públicas, foi mantido apenas entre os anos de 

2002 e 2007 e até o momento não houve renovação. As Cátedras de Estudos Ibero-

Latino-Americanos tiveram um aporte financeiro do Banco Santander em 2007, que 

garantiram a realização de eventos entre 2008 e 2010. Em 2011 foi assinado um 

novo convênio, garantindo a realização de mais quatro cátedras: três em 2015 e  

uma em 2016. O gráfico da Figura 21 demonstra o número de cátedras por ano e 

fontes de financiamento: 

 

  Figura 21: Número de Cátedras realizadas por ano e fontes de financiamento entre 2003 e junho de   
  2016. 
  Nota: elaborado pela autora. 

Nota-se que as Cátedras FUNDEP são predominantes, com maior número de 

visitantes em toda a trajetória do IEAT. A justificativa para tal fato deve-se, 
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primeiramente, por ter sido esta a cátedra que recebeu o maior valor de doação e, 

em segundo lugar, pela facilidade de renovação do convênio com a FUNDEP a cada 

período. Outra meta do IEAT para os próximos anos é conseguir financiamento de 

outras instituições para criar novos projetos e igualar o número de cátedras 

realizadas com apoio FUNDEP.    

4.2.4 Programa Professor Residente 

O Programa Professor Residente109 tem por objetivo induzir a pesquisa avançada 

e transdisciplinar por meio do acolhimento de projetos de pesquisa que contenham 

essas características. De acordo com seu Regulamento110, podem participar do 

Programa docentes da UFMG, em exercício ou eméritos, de reconhecida excelência 

e que comprovem, por meio de curriculum vitae, contribuição na formação de 

recursos humanos e produtividade em atividades de pesquisa. Similar a um 

programa sabático, caso seja selecionado pelo Programa, o pesquisador deve ser 

liberado de seus encargos didáticos na graduação a fim de se dedicar a seu projeto 

de pesquisa durante um ano. Para tanto, o IEAT oferece ao departamento ao qual 

pertence o Residente um complemento de bolsa de pós-graduação para que um 

aluno, sob a orientação do Professor, possa assumir suas disciplinas na graduação. 

Além de participar ativamente das atividades promovidas pelo Instituto, o Residente 

deve ter produção intelectual prevista no projeto apresentado durante sua 

candidatura e realizar, na medida do possível, seminários ou outras atividades de 

cunho acadêmico. Desde sua criação em 2006 até a elaboração do presente estudo 

de caso foram realizadas 11 Chamadas para o Programa Residente, alguns anos 

com duas, outros com apenas uma Chamada. Geralmente o edital é elaborado para 

o preenchimento de vagas cuja implementação se dará no semestre subsequente. O 

gráfico da Figura 22 mostra o número de residências implementadas entre os anos 

de 2007 e junho de 2016: 

                                                           
109

 Programa Professor Residente, maiores informações disponíveis em:  
https://www.ufmg.br/ieat/professores-residentes/, acessado em 13/01/2016. 
110

 Regulamento Programa Professor Residente, disponível em https://www.ufmg.br/ieat/wp-
content/uploads/2011/08/Regulamento-Programa-Residente2014.pdf, acesso em 31/01/16. 

https://www.ufmg.br/ieat/professores-residentes/
https://www.ufmg.br/ieat/wp-content/uploads/2011/08/Regulamento-Programa-Residente2014.pdf
https://www.ufmg.br/ieat/wp-content/uploads/2011/08/Regulamento-Programa-Residente2014.pdf
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             Figura 22: Número de residências implementadas por ano entre 2007 e junho de 2016. 
             Nota: elaborado pela autora. 

Os anos de 2013 e 2015 se destacaram pelo grande número de residências 

realizadas. O crescente número de docentes que se candidataram nos últimos anos, 

chegando a 19 candidatos para 13 vagas em 2012 (ver Figura 23), e os relatos dos 

Professores no pós-residência que poderão ser lidos no Capítulo 5, evidenciam o 

sucesso do Programa. 

 

    Figura 23: Número de vagas e candidaturas ao Programa Residente entre 2006 e 2015. 
    Nota: elaborado pela autora.  

O exposto acima demonstrou as similitudes e diferenças entre os Programas do 

IEAT. Nota-se que o Programa de Visitas Internacionais promove encontros menos 
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duradouros, geralmente o convidado ministra apenas uma palestra, oficina ou 

minicurso. Já o Programa Cátedras permite um convívio mais prolongado (entre uma 

semana e sessenta dias), o que viabiliza, com maior frequência, o desenvolvimento 

de projetos em parceria com os anfitriões e/ou outros grupos de pesquisa. Os 

Encontros Trans estão mais voltados para as, não menos importantes, 

personalidades nacionais e em geral são caracterizados por mesas-redondas, onde 

os debates entre os convidados e pesquisadores da UFMG são mais favorecidos. 

Finalmente o Programa Residente, que favorece o desenvolvimento de projetos que 

não se encaixam nos moldes comumente estabelecidos pelas agências de fomento 

e encontram abrigo no IEAT.  

A Figura 24 demonstra o quantitativo de participantes dos Programas do IEAT entre 

os anos 2000 e junho de 2016, excetuando-se os Encontros Transdisciplinares: 

 
 
             Figura 24: Quantitativo de participantes dos Programas IEAT entre 2000 e junho de 2016. 
             Nota: elaborado pela autora.  

Os participantes dos Encontros Trans não foram incluídos no gráfico porque os 

eventos ocorreram, em sua maioria, no formato de mesas-redondas, alguns com 2, 

3 ou mais convidados, não sendo possível informar o número exato de participantes 

no período indicado.   

É por meio dos Programas descritos acima que as muitas atividades do IEAT 

ganham forma e visam contribuir para o ensino, pesquisa e extensão na UFMG. 

Como se concretizam essas contribuições é o que será demonstrado no capítulo 

seguinte.   
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5 O IEAT E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

NA UFMG 

Buscando cumprir o objetivo de demonstrar como tem sido a atuação do IEAT na 

UFMG em dezessete anos de história, no decorrer do Capítulo 4 foram 

apresentadas as fases pelas quais o Instituto passou desde sua criação até junho de 

2016, as atividades mais relevantes dentro de cada fase e as características de cada 

Programa mantido pelo Instituto. No presente capítulo será demonstrado como, 

efetivamente, se processa a contribuição do IEAT para o ensino, a pesquisa e a 

extensão, com a apresentação mais detalhada das principais atividades 

desenvolvidas e seus desdobramentos. Em sequência serão apresentadas as 

informações e relatos dos próprios participantes das atividades, obtidos, 

principalmente, por meio de questionários, entrevistas e da observação participante. 

5.1 O princípio da indissociabilidade 

Ao longo de seus quase 90 anos de história, a UFMG tem pautado suas ações no 

cumprimento do preceito de manter agregados os eixos do tripé: ensino, pesquisa e 

extensão. A Universidade segue, portanto, o que estabelece o artigo 207 da 

Constituição Brasileira de 88 que dispõe: “As universidades (...) obedecerão ao 

princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”111. Desta forma, 

embasada na Lei, a UFMG afirma garantir “a articulação política de suas ações com 

excelência, relevância e legitimidade social”112. O IEAT por sua vez, apesar de ter 

sido idealizado como um instituto de pesquisa, também prima por contribuir com o 

ensino e extensão, é o que declara o Professor Ivan Domingues em seu livro 

Conhecimento e Transdisciplinaridade: 

Embora pensado como um centro de pesquisa (...), afeto à criação e à 
geração do saber, e voltado para a disseminação de novas ideias e 
metodologias capazes de influenciar a própria maneira (...) de se gerar, 
organizar e difundir o conhecimento, e não propriamente à sua reprodução e 
transmissão, o IEAT pretende não obstante se constituir como poderoso 
indutor (catalisador) do ensino e da extensão, vistos como seu 
transbordamento e ele próprio como seu desaguadouro e espécie de “vitrine” 
da UFMG (Domingues, 2001). 

                                                           
111

 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm, acesso em 1/02/2016. 
112

 Página da PROEX/UFMG, disponível em: https://www2.ufmg.br/proex/Proex/Historia-da-Extensao-
na-UFMG, acesso em 1/02/2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
https://www2.ufmg.br/proex/Proex/Historia-da-Extensao-na-UFMG
https://www2.ufmg.br/proex/Proex/Historia-da-Extensao-na-UFMG
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O próprio Regimento do Instituto faz referência à não dissociação desses três eixos 

quando estabelece como uma de suas competências: “Art. 3º - VIII – transferir para 

os Departamentos e Unidades Acadêmicas, quando de seus interesses, a 

continuidade das atividades de pesquisa, ensino e extensão bem sucedidas do 

IEAT” (anexo à Resolução 05/2015  de 26/05/2015113).  

Assim, numa análise mais abrangente, os Programas do IEAT têm contribuído para 

o desenvolvimento da UFMG sem compartimentalizar as atividades como sendo de 

ensino, pesquisa ou extensão. Como poderá ser constatado nas seções 

subsequentes o Instituto atua como indutor do conhecimento e dá tratamento 

igualitário a essa tríade, deixando a cargo daqueles que se beneficiam com as 

atividades avaliarem em que âmbito aquilo foi de melhor valia - no ensino, na 

pesquisa ou na extensão. A título de exemplo: um anfitrião de cátedra que leva sua 

turma de alunos da graduação para assistir a uma palestra e a partir do que foi 

apresentado ele continua uma discussão em sala de aula, talvez dissesse que foi 

uma contribuição para o ensino. Já outro que convida seus alunos de pós-graduação 

para participar de um seminário, talvez considere a atividade como apoio à 

pesquisa. Um aluno de graduação ou pós que participa de um workshop não pode 

sair dali inspirado para o desenvolvimento de um projeto de pesquisa? Um professor 

residente do IEAT que desenvolve sua pesquisa participante numa comunidade 

indígena, por exemplo, não estaria exercendo uma atividade de extensão? Por fim, a 

leitura de uma das publicações do IEAT não poderia suscitar outras pesquisas ou 

ser utilizada em sala de aula para a formação de novos professores? Corroborando 

as ideias de Moita e Andrade (2009), o ideal é que tudo funcione como uma via de 

mão-dupla onde o ensino aliado à extensão se enriquece e produz novos 

conhecimentos para a pesquisa que por sua vez, se aliada à extensão, produzirá 

novos pesquisadores com visão crítica e engajados na busca de soluções para o 

destinatário final que é a sociedade. Afinal de contas, tudo leva a crer que, 

independente da atividade promovida, de alguma maneira tudo acaba por 

desembocar no ensino. Concluem Moita e Andrade (2009): 

(...) ensinar termina por ser uma atividade que, ao mediar a pesquisa e a 
extensão, enriquece-se e amadurece nesse processo: o professor 

                                                           
113

 Regimento Interno do IEAT, anexo à Resolução 05 de 26/05/15, disponível em 
https://www.ufmg.br/ieat/relatorios-e-resolucoes/, acessado em 03/06/2016. 
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universitário, ao integrar seu ensino à pesquisa e à extensão, mantém-se 
atualizado e conectado com as transformações mais recentes que o 
conhecimento científico provoca ou mesmo sofre na sua relação com a 
sociedade, além de formar novos pesquisadores, críticos e comprometidos 
com a intervenção social. Logo, não há pesquisa nem extensão universitária 
que não desemboquem no ensino (Moita & Andrade, 2009). 

A próxima seção demonstra mais resultados alcançados pelo IEAT, partindo da 

crença que cada atividade pode contribuir tanto para o ensino, quanto para a 

pesquisa quanto para a extensão, vai depender do encaminhamento e avaliação que 

o próprio beneficiário dará àquela atividade. Uma vez que todos os Programas do 

IEAT são abertos à participação de docentes e seus eventos são abertos ao público 

em geral, entenda-se por ‘beneficiário’ todo aquele que participa das atividades 

promovidas: pesquisadores, docentes, artistas, convidados e discentes tanto da 

UFMG quanto de outras instituições. Os dados dos questionários respondidos 

especificamente pelos participantes do Programa Professor Residente e o relato de 

alguns anfitriões e catedráticos descritos nas seções 5.4.1 e 5.4.2, revelam a 

avaliação de cada pesquisador sobre o assunto. 

5.2 Alguns resultados e desdobramentos dos Programas e demais atividades 

do IEAT 

A partir do apoio do IEAT a grupos de pesquisas, anfitriões das cátedras, visitantes 

internacionais e professores residentes, são ofertados cursos de curta duração e 

disciplinas, destinados aos alunos da graduação e da pós-graduação da UFMG. A 

primeira experiência se deu com a oferta da disciplina: Tópicos em História das 

Ideias Políticas e Sociais – Decantando a República. A referida disciplina foi ofertada 

pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Republicanismo no curso de graduação 

do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – 

FAFICH, durante o segundo semestre de 2001, com 26 alunos matriculados, sob a 

responsabilidade da Professora Heloísa Maria Murgel Starling114, do Departamento 

de História. O mesmo Grupo de Pesquisa também promoveu em 16/07/2002, um 

minicurso de oito horas com Dominique Leydet da Université du Québec à Montréal, 

                                                           
114

 Starling, H. M. M. (2002). Relatório Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Republicanismo. Belo 
Horizonte: UFMG. Arquivo físico IEAT, pastas amarelas. 
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para alunos da pós-graduação em Filosofia, com o tema: O liberalismo de Benjamin 

Constant115.  

Além dos cursos, durante os encontros de trabalho realizados pelo Grupo, foram 

publicados os chamados “Cadernos do republicanismo”: cadernos de circulação 

restrita voltados para divulgação de textos discutidos em seminários internos e/ou 

externos. Também foram realizadas publicações individuais sobre o tema por alguns 

integrantes do Grupo: Newton Bignotto, Heloísa Maria Murgel Starling, Marcelo G. 

Jasmin, Olgária C. F. Matos, Renato Janine Ribeiro, Maria Alice Resende de 

Carvalho e Luiz Werneck Vianna116. Finalmente, como resultado dos encontros e de 

um seminário realizado na PUC-Rio em setembro de 2001, foi publicado o livro 

Decantando a república: inventário histórico e político da canção popular moderna 

brasileira.  Dividido em três volumes o livro reúne 26 ensaios de especialistas das 

mais diversas áreas: sociologia, psicanálise, antropologia, história, filosofia e outras, 

para mostrar de que modo a produção musical brasileira está diretamente ligada à 

conjuntura social do país117. 

Já o Grupo de Pesquisa Literatura, Rede e Saber Contemporâneo, se beneficiou do 

suporte do IEAT para ofertar seis disciplinas para alunos da graduação e pós-

graduação dos cursos de Letras e Medicina, foram elas: Livro de luz: literatura, 

ciência e tecnologia (2º sem/2001 – Faculdade de Letras); Operadores reticulares e 

objetos complexos: literatura comparada, saber contemporâneo e 

transdisciplinaridade (2º sem/2002 – Faculdade de Letras); A dor e a morte: 

operadores reticulares e objetos complexos (1º sem/2003 – Faculdade de Medicina); 

A dor e a morte: objetos complexos (arte, saber e transdisciplinaridade)  (2º 

sem/2004 – Faculdade de Medicina) , Literatura e outras artes: arte, ciência, filosofia 

e tecnologia - as redes do saber e a transdisciplinaridade (2º sem/2004 – Faculdade 

de Letras) e Tópicos especiais em saúde da criança e do adolescente: 

trandisciplinaridade: arte, rede e medicina (2º sem/2004 -  Faculdade de 

                                                           
115

 Domingues, I. (2003). Relatório Técnico final de atividades do Grupo de Estudos e Pesquisas 
sobre Republicanismo. Arquivo físico IEAT, pastas amarelas.  
116

 Domingues, I. (2003).  Relatório Técnico final de atividades do Grupo de Estudos e Pesquisas 
sobre Republicanismo. Arquivo físico IEAT, pastas amarelas. 
117

 Descrição do livro Decantando a República: inventário histórico e político da canção popular 
moderna brasileira, disponível em:  http://novo.fpabramo.org.br/content/decantando-republica, acesso 
em 16/01/2016. 

http://novo.fpabramo.org.br/content/decantando-republica
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Medicina)118. Em entrevista veiculada na página da UFMG à época da realização 

dos cursos, a Coordenadora Maria Antonieta declarou que com a oferta de 

disciplinas transdisciplinares e a realização de debates temáticos, o Grupo poderia 

contribuir para que a Universidade trabalhasse “no sentido de religar certos aspectos 

dos saberes que a extrema especialização separou”119. Essa “religação dos 

saberes” vem de encontro aos propósitos do IEAT e é o que o leva a apoiar grupos 

de pesquisa e projetos desta natureza.  

Ainda como parte integrante das atividades do Grupo de Pesquisa Literatura, Rede e 

Saber Contemporâneo, o filósofo francês Michel Serres participou de uma mesa-

redonda em março de 2004, juntamente com Reinaldo Martiniano Marques, ex-

presidente da ABRALIC - Associação Brasileira de Literatura Comparada. O evento 

contribuiu para a publicação do livro A grande narrativa de Michel Serres, lançado 

em um Encontro Transdisciplinar sobre o mesmo tema, em 2007. Além do citado 

livro, muitos participantes do Grupo publicaram artigos em anais de congressos, 

revistas, livros individuais e em conjunto com outros pesquisadores durante e após a 

vigência do projeto120. 

Partindo de uma iniciativa do próprio Comitê Diretor e sob a coordenação do 

Professor João Antônio de Paula, do Departamento de Ciências Econômicas da 

FACE/UFMG, o IEAT realizou a Atividade de Ensino Transdiciplinar - Tópicos 

Temáticos Transdisciplinares: Cidades121. Realizado entre 6 de novembro e 9 de 

dezembro de 2003, o curso  teve a duração de 30 horas/aula,  dividido em cinco 

módulos: “A natureza da cidade”, “Reivindicar a cidade”, “Cidade: passado e futuro”, 

“Nascer, morrer e renascer na cidade”, “Utopia da cidade/Cidade da utopia”. 

Participaram do curso 19 alunos e 12 professores egressos de áreas distintas: 

Ciências Exatas e Tecnologias, Ciências da Vida, Humanidades e Artes.  

Entre 17 e 28 de agosto de 2009, o catedrático Chris Glyn Sinha, professor de 

Psicologia da Linguagem na University of Portsmouth, Inglaterra,  realizou duas 
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 Arquivo físico, Cx. 12, Grupos de Pesquisa, pacote Grupo Literatura, Rede e Saber 

Contemporâneo - Atividades realizadas. 
119

 Estudos Transdisciplinares unem arte, ciência e pensamento crítico. Notícia veiculada na página 
da UFMG em 13/08/2004, disponível em: https://www.ufmg.br/online/arquivos/000645.shtml, acesso 
em 10/12/2015. 
120

 Grupos de Pesquisa: pacote Grupo Literatura, Rede e Saber Contemporâneo - Atividades 
realizadas, arquivo físico IEAT, cx. 12. 
121

 Edital de seleção “Tópicos Temáticos Transdisciplinares: Cidades”, arquivo físico IEAT, cx. 11. 

https://www.ufmg.br/online/arquivos/000645.shtml
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palestras, uma conferência, ministrou um minicurso de uma semana na Faculdade 

de Letras e participou de grupos de discussão com professores e alunos na Escola 

de Belas Artes, FaE, FAFICH, FALE e  ICB.  

Atualmente o Instituto está ofertando a disciplina: “Estudos avançados e 

transdisciplinares”, sob a coordenação da ex-residente do IEAT, Professora Ana 

Paula Paes de Paula, do Departamento de Ciências Administrativas da 

FACE/UFMG. O curso, que começou a ser planejado em 2015 nas reuniões 

mensais de Professores Residentes, acontece de março a julho de 2016, totalizando 

30 horas/aula. A disciplina está sendo ofertada a todos os cursos de graduação da 

UFMG na modalidade “Formação Livre” e tem como objetivo proporcionar a reflexão 

e o debate sobre a atitude transdisciplinar e a questão da complexidade, bem como 

acerca dos desafios e oportunidades que estas abordagens apresentam122. O 

conteúdo envolve aulas expositivas e palestras de mais oito professores, todos ex-

residentes do IEAT.  

Ao longo de dezessete anos o IEAT tem fomentado muitas palestras, seminários e 

conferências. Durante a realização desses eventos pesquisadores, docentes, alunos 

de graduação e pós-graduação, tanto da UFMG como de outras instituições,  têm a 

oportunidade de interagir com personalidades importantes. Destes contatos 

geralmente originam-se novas pesquisas, agrega-se conhecimento a trabalhos que 

já estão em andamento e abre-se a oportunidade para o desenvolvimento de novos 

projetos ou parcerias. A seguir serão apresentadas algumas dessas profícuas 

interações:   

A Professora Vibeke Sorensen esteve na UFMG nos anos de 2001, 2006 e 2007 por 

intermédio do IEAT e como fruto das interações da Pesquisadora com o Professor 

Francisco de Carvalho Marinho, da Escola de Belas Artes, está em andamento o 

projeto Open Books com a University at Buffalo, EUA. O projeto, que tem a 

participação de outros professores da UFMG, “prevê a criação de livros 

diferenciados que possam abranger suas diversas possibilidades conceituais, 

                                                           
122

 Ementa da disciplina “Estudos avançados e transdisciplinares”, disponível em: 
https://www.ufmg.br/ieat/wp-content/uploads/2016/02/Ementa-Disciplina-IEAT.pdf, acessado em 
16/02/2016. 

https://www.ufmg.br/ieat/wp-content/uploads/2016/02/Ementa-Disciplina-IEAT.pdf
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incluindo suportes digitais e eletrônicos” (Marinho, 2015)123. Além da colaboração no 

projeto, o Professor Marinho recebeu um convite da Professora para realizar um 

doutorado transdisciplinar na University at Buffalo 124.  

Professor Douglas Golenbock, chefe da Divisão de Doenças Infecciosas e 

Imunologia da Escola de Medicina da University of Massachusetts - UMASS, EUA, 

esteve na UFMG como catedrático IEAT em 2010 e 2011. Como pesquisador 

responsável pelo convênio de pesquisa internacional entre a UFMG, a Fundação 

Oswaldo Cruz e a UMASS, além de palestras e conferências, Dr. Golenbock 

participou do workshop “On Innate Immunity and Malaria”, que reuniu pesquisadores 

da Fiocruz, Tufts University, USP, Eisai Research Institute, Fundação de Medicina 

Tropical, UNIFESP e Dr. Kenneth Rock, também da UMASS e catedrático IEAT. 

No período de 21 de março a 3 de abril de 2011, a catedrática Maria Manuela 

Carneiro, antropóloga da University of Chicago, EUA, realizou uma palestra, uma 

conferência, a oficina “Manuela Carneiro da Cunha: leituras e debates” e mais quatro 

workshops, a maioria na FAFICH, sob a coordenação da Professora Deborah de 

Magalhães Lima.  

Graças às interações, apoiadas pelo IEAT, com o catedrático Steve Williams e 

demais membros do Neuroimaging  Research Group do King’s College London, foi 

inaugurado em 2012 o Centro de Tecnologia e Pesquisa em Magneto-Ressonância 

– CTPMag125, que colocou em funcionamento o primeiro aparelho de ressonância 

magnética para animais de pequeno porte de 4,7 Teslas (iMR4,7) da América Latina.  

O funcionamento do iMR4,7 colocou a UFMG e todo o Estado de Minas Gerais na 

vanguarda em ressonância magnética experimental pré-clínica. O CTPMag, que 

funciona no Prédio da Inova, no Campus Pampulha da UFMG, pode ser utilizado por 

alunos e pesquisadores vinculados à UFMG, a outras instituições de ensino e 

pesquisa de todo Brasil ou por profissionais e pesquisadores de empresas públicas 

e privadas, mediante contrato para desenvolvimento de projetos.  

                                                           
123

 Currículo do Professor Francisco Carlos de Carvalho Marinho disponível em: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4768173Y6, acessado em 17/02/2016. 
124

 Ata da reunião do Comitê Diretor do IEAT de 05/09/2007, arquivo de pastas suspensas IEAT, Livro 
de Atas nº 2, pág. 30. 
125

 Página do CTPMag, disponível em  http://www.nnc.ufmg.br/CTPMAG/?p=130, acesso em 
10/02/2016. 
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Além dos resultados expostos acima muitas outras parcerias e convênios foram 

firmados com instituições nacionais e do exterior,  como por exemplo: a parceria com 

a Fundação Israel Pinheiro e o convênio com a Universidade de Santiago do Chile, 

viabilizados pelo IEAT ainda em sua fase de consolidação126.  

5.3  Publicações com o selo IEAT 

Merece destaque especial neste trabalho o grande número de publicações 

realizadas ou apoiadas pelo IEAT, por estas se constituírem um indicador da forte 

influência do Instituto nas pesquisas realizadas na Universidade. 

A “Coleção IEAT” é uma coleção exclusiva do Instituto, mantida em parceria com a 

Editora UFMG e que segue um padrão específico de formatação. Nessa Coleção 

são publicados os frutos dos trabalhos de Professores Residentes, Catedráticos e de 

outros pesquisadores que solicitam apoio a pesquisas de cunho avançado e 

transdisciplinar.  Somente pela Coleção IEAT foram lançados quatorze títulos entre 

os anos de 2001 e 2013, além de uma reedição, é o que demonstra o gráfico da 

Figura 25: 

 

         Figura 25: Livros publicados e/ou apoiados pelo IEAT entre 2001 e 2013. 
         Nota: elaborado pela autora. 

Os títulos lançados pela Coleção IEAT e aqueles apoiados pelo Instituto seguem  

relacionados abaixo por ordem de data de publicação: 
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 2001:  

-  Conhecimento e transdisciplinaridade, organizado por Ivan Domingues, este livro 

foi reeditado em 2004 e existe um projeto de uma nova edição em breve. Trata-se 

de um conjunto de artigos relativos à criação e à implantação do IEAT. 

 2005: 

- Conhecimento e transdisciplinaridade II: aspectos metodológicos, também 

organizado pelo Professor Domingues, consiste em uma coletânea de textos 

apresentados em seminários organizados pelo IEAT.  

 2006:  

- As cidades da cidade foi organizado por Carlos Antônio Leite Brandão e, como já 

citado em capítulo anterior, é fruto da Atividade de Ensino Transdisciplinar realizada 

em 2003. A obra reúne artigos dos diversos campos do saber colocados em contato 

para pensar a questão da cidade no passado, presente e futuro. 

 2007: 

- Ciência em tempo de crise – 1974-2007, coletânea de artigos de José Israel 

Vargas, Professor Emérito da UFMG e Ex-ministro de Ciência e Tecnologia, 

publicação realizada em parceria com a Fapemig e a Editora UFMG. 

 2008: 

- A transdisciplinaridade e os desafios contemporâneos, organizado por João 

Antônio de Paula, traz uma coletânea de textos de cosmólogos, engenheiros, 

geneticistas, especialistas em informática, médicos, filósofos, físicos, historiadores, 

matemáticos e arquitetos, sobre aspectos teóricos e metodológicos da 

transdisciplinaridade. 

-  A república dos saberes: arte, ciência, universidade e outras fronteiras, organizado 

por Carlos Brandão é o resultado do seminário “As Fronteiras do Saber” e da série 

de “Encontros Transdisciplinares: Arte e Ciência”, ocorridos em 2006. Neste livro 

dialogam as várias áreas do conhecimento sobre a necessidade de uma cultura 

transdisciplinar para enfrentar os desafios do século XXI. 

- As profissões do futuro, também organizado pelo Professor Carlos Brandão, 

delineia 81 novos perfis profissionais e, por esse feito, o livro teve uma enorme 

repercussão na mídia. Desenvolvida com o apoio da equipe do IEAT, a obra é 

acompanhada de um DVD que contém a conferência do autor realizada na “Mostra 

das Profissões” de 2008, e entrevistas realizadas com pesquisadores da UFMG de 

diversas áreas.  
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 2009: 

-  As ironias da ordem: coleções, inventários e enciclopédias ficcionais, de autoria de 

Maria Esther Maciel. Na obra a autora investiga o uso crítico-criativo dos sistemas de 

classificação do mundo e do conhecimento em obras de artistas e escritores 

contemporâneos.  

-  Igualmente diferentes, autoria de Sérgio Danilo Junho Pena, é uma coleção de 

ensaios sobre a individualidade e a liberdade humana com o propósito de provocar 

reflexões sobre o fato de que as civilizações são compostas de uma espécie única, 

compostas de indivíduos igualmente diferentes.  

- A estrutura do conhecimento tecnológico do tipo científico, de Ricardo Hiroshi 

Caldeira Takahashi. O livro aborda a epistemologia do conhecimento tecnológico e a 

dinâmica da sua geração, procurando identificar os elementos reguladores de 

racionalidade epistemológica constituintes dessa dinâmica.  

As três publicações de 2009 são resultados das pesquisas dos autores, 

desenvolvidas durante a participação dos mesmos no Programa Professor 

Residente IEAT.  

 2010: 

-  A Biologia Militante: o Museu Nacional, especialização científica, divulgação do 

conhecimento e práticas políticas no Brasil – 1926-1945, é fruto da participação de 

Regina Horta Duarte no Programa Professor Residente IEAT. A obra trata do 

movimento que alguns cientistas iniciaram nas décadas de 1920 a 1940, para 

demonstrar a importância da biologia na transformação do Brasil.   

-  Themes in transdisciplinary research, organizado por Sérgio Danilo Junho Pena, 

foi a primeira obra em língua estrangeira produzida pelo IEAT e trata-se de uma 

coletânea de artigos produzidos por Catedráticos que passaram pelo Instituto. 

 2012: 

- Biotechnologies and the human condition, também em língua estrangeira, foi 

organizado por Ivan Domingues e é o resultado dos I e II Colóquios internacionais 

NEPC/IEAT: Biotecnologias e Regulações realizados em 2009 e 2011. 

-  Oráculos da geografia iluminista, segundo a autora Júnia Ferreira Furtado, tem o 

intuito de investigar a colaboração estabelecida entre o embaixador português dom 

Luís da Cunha e o cartógrafo francês Jean-Baptiste Bourguignon D’Anville, para a 
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produção da Carte de l’Amérique méridionale, impressa em 1748. A obra também é 

fruto do Programa Professor Residente.  

- The heterogeneity of discourse in Science classrooms: the conceptual profile 

approach, esse artigo foi escrito por Eduardo Fleury Mortimer como resultado de sua 

participação no Programa Residente e foi publicado no Second International 

Handbook of Science Education da Editora Springer.  

 2013: 

- Na gênese das racionalidades modernas: em torno de Leon Battista Alberti, 

organizado por Carlos Brandão, Pierre Caye, Francesco Furlan e Maurício Alves 

Loureiro, a partir dos Colóquios internacionais de mesmo título, realizados pelo IEAT 

na Escola de Arquitetura em abril de 2011 e na Universidade de Coimbra,  em abril 

de 2013. 

 
Atualmente o IEAT está com um projeto para elaboração de dois e-books com apoio 

da Editora UFMG e do CAED – Centro de Apoio à Educação a Distância. O primeiro 

reunirá textos elaborados pelos participantes do Seminário Anual do IEAT 2015 e o 

segundo será o primeiro de uma série cujo conteúdo será uma coletânea de textos 

elaborados pelos participantes dos Colóquios sobre Educação Superior que tiveram 

início em 2015 e se estenderão até 2017. 

5.4 O IEAT na visão da comunidade acadêmica 

É chegada a hora de dar voz aos próprios participantes das atividades promovidas 

pelo IEAT. Aqueles que acompanharam ou acompanham o trabalho do Instituto e 

aqueles que participaram ou participam de suas atividades compõem o melhor 

referencial para a conclusão deste trabalho, visto que os mesmos estão diretamente 

envolvidos com a unidade em análise e podem dar seu testemunho quanto aos 

resultados dessas atividades. Os relatos dos catedráticos, professores residentes, 

anfitriões das cátedras, de alguns dos fundadores do IEAT e de outras 

personalidades importantes que fazem parte da história do Instituto são elementos 

incisivos para responder à questão norteadora deste estudo, pois através desses 

relatos será possível avaliar  a contribuição do IEAT para a UFMG.  

Como já detalhado no Capítulo 3 que trata da metodologia, para a coleta de dados 

foram utilizados meios variados: pesquisa documental nos arquivos do IEAT, 
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participação em eventos, pesquisa nos e-mails institucionais e site do Instituto, 

leitura minuciosa de relatórios de atividades, entrevistas semiestruturadas e 

questionários. O objetivo foi angariar o maior número possível de respostas por isso 

os métodos de coleta variaram, levando em conta também o perfil e disponibilidade 

dos sujeitos de análise. As partes mais relevantes de cada levantamento foram 

selecionadas, transcritas e encontram-se descritas nas seções a seguir.  

5.4.1 Relatos de anfitriões e catedráticos do Programa Cátedras 

Catedráticos são pesquisadores selecionados para participar do Programa Cátedras 

do IEAT que tem como objetivo estimular e induzir estudos nas interfaces das 

disciplinas.  Eles são indicados por seus anfitriões – professores ou grupos de 

pesquisa da UFMG e selecionados com base em sua senioridade e pela natureza 

avançada (de ponta) de suas pesquisas. Após obter parecer favorável dos Comitês 

Diretor e Científico do IEAT para a vinda do convidado, o anfitrião é responsável por 

viabilizar a operacionalização da visita juntamente com a secretaria do Instituto, 

acompanhá-lo em suas atividades durante toda a estadia na UFMG e apresentar um 

relatório de atividades ao final da cátedra.  

Desde sua criação até junho de 2016 o IEAT já recebeu 50 convidados pelo 

Programa Cátedras, alguns por mais de uma vez e como foi possível constatar, 

todos eles deixaram ou levaram importantes contribuições. É o que demonstram os 

relatórios de atividades consultados, as entrevistas realizadas e os questionários 

aplicados a anfitriões e catedráticos.  

Como já explicado anteriormente, especificamente sobre o Programa Cátedras, a 

princípio foi realizada uma consulta por e-mail aos anfitriões sobre os 

desdobramentos das visitas realizadas, depois foram analisados os relatórios de 

atividades e por fim foram conduzidas as entrevistas e analisados os questionários.  

Por intermédio das entrevistas e questionários foi possível obter das pessoas que 

vivenciaram a experiência de participar do Programa Cátedras, suas impressões e 

expectativas de resultados. Dentre outras perguntas foi solicitado que eles fizessem 

um breve relato das atividades realizadas, como eles avaliavam a existência de 

institutos como o IEAT nas estruturas das universidades e quais os possíveis 

desdobramentos da cátedra realizada.  Segue abaixo os trechos mais relevantes 
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destes relatos. A fonte dos dados encontra-se nas notas de rodapé indicadas no 

final de cada exposição e no Apêndice H: 

 Catedrático: James Lynch –  University of Michigan, Estados Unidos. 

Período de realização da cátedra: 9 a 24 de janeiro de 2004 

Anfitrião: Claudio Chaves Beato Filho, Departamento de Sociologia e 

Antropologia da FAFICH, coordenador do CRISP – Centro de Estudos de 

Criminalidade e Segurança Pública da UFMG. Professor Beato foi anfitrião de James 

Lynch em 2004, Mark Stafford em 2006, Spencer Chainey, Dominique Duprez e 

Fiona Macaulay em 2007.  

Segundo Professor Beato a vinda do Catedrático James Lynch  “teve como objetivo 

apresentar estudos de casos de políticas públicas na prevenção e redução da 

criminalidade e conhecer as pesquisas desenvolvidas pelo CRISP no monitoramento 

e avaliação de políticas de segurança em Minas Gerais”.  

Como desdobramentos da visita, Professor Beato cita a cooperação mútua na 

construção de pesquisas comparativas em três projetos: “The Effect of Juvenile 

Criminal Records on Adult Criminality”, “Using Homicide as a Proxy for Violent Crime 

in the Study of the Relationship between Public Security and Economic 

Development”, “Exploring the Global Crime Trends and the Correlates of Homicide at 

a Cross-National Level”. 

 Catedrático: Mark Stafford – The University of Texas, Austin, EUA. 

Período de realização da cátedra: 10 a 26 de maio de 2006 

Segundo o anfitrião a vinda de Stafford “teve como objetivo apresentar a 

metodologia e os resultados de pesquisas de vitimização e conhecer a primeira 

pesquisa de vitimização do CRISP”.  

Como desdobramentos Professor Beato cita “a cooperação no aperfeiçoamento de 

metodologias de coleta de dados em surveys de vitimização e na análise de dados”. 

 Catedrático: Spencer Chainey – University College London, Inglaterra. 

Período de realização da cátedra: 12 a 26 de abril de 2007 
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“A vinda do professor Spencer Chainey teve como objetivo apresentar softwares de 

mapeamento e análise do crime e conhecer as experiências desenvolvidas pela 

equipe do CRISP junto com as organizações policiais no mapeamento de crimes em 

Minas Gerais”. 

Como desdobramentos Professor Beato aponta a cooperação com os projetos: 

“Avaliação das Políticas Públicas de Segurança na prevenção dos crimes contra o 

patrimônio nas cidades de Belo Horizonte, Rio de janeiro, São Paulo e Londres” e 

“Desenvolvimento de Ferramentas de Visualização e Análise Espacial de crimes”. 

 Catedrático: Dominique Duprez – Université de Lille, França. 

Período de realização da cátedra: 15 de abril a 13 de maio de 2007 

“O objetivo do professor Dominique Duprez foi conhecer o funcionamento dos 

Centros Socioeducativos da Região Metropolitana de Belo Horizonte onde os 

adolescentes infratores cumprem medida socioeducativa de internação”. 

Segundo Professor Beato a visita resultou em diferentes pesquisas comparativas 

sobre a justiça juvenil e o sistema de atendimento aos adolescentes infratores: 

Programa CAPES-COFECUB - "Conflitos Urbanos, Violência e Processos de 

Criminalização", sob a coordenação, em Minas Gerais da professora Joana Vargas 

do CRISP e, na França, do próprio Duprez; e a pesquisa "Justiça Juvenil e Jovens 

Infratores: Olhares cruzados entre a França e o Brasil”, financiada pelo CNPQ e pela 

FAPEMIG. 

 Catedrática: Fiona Macaulay – University of Bradford, Inglaterra. 

Período de realização da cátedra: 15 de novembro a 15 de dezembro de 2007 

O desdobramento da Cátedra consistiu no desenvolvimento de uma pesquisa 

comparativa entre o modelo prisional criado no Brasil e administrado pela sociedade 

civil APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, implementado 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte e em São Paulo (Beato, 2015)127.  

 

                                                           
127

 E-mail recebido de Cláudio Beato em 23/02/2015, às 17:00. Disponível no arquivo virtual IEAT: 
L:\SA\Programas\Cátedras\FORD-Violência\Cátedras Desdobramentos. 
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 Catedrático: Harry Collins – Cardiff University, País de Gales. 

Anfitrião: Francisco de Paula Antunes Lima, Departamento de Engenharia de 

Produção da Escola de Engenharia.  

Co-anfitrião: Rodrigo Ribeiro, também da Engenharia de Produção. 

Período de realização da cátedra: 2 a 11 de maio de 2008 

Segundo relato do Professor Antunes Lima a visita do Professor Collins fez parte de 

um acordo de cooperação acadêmica de quatro anos (2008-2011) entre a UFMG e a 

Universidade de Cardiff para apoiar a difusão da Sociologia do Conhecimento 

Científico e Tecnológico no Brasil.  

A cátedra teve vários desdobramentos: “ajudou (...) a criar e fortalecer uma linha de 

pesquisa do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, denominada 

ESTTE – Estudos Sociais do Trabalho, da Tecnologia e da Expertise128. Alguns 

alunos da linha já participam de eventos internacionais interagindo com a equipe de 

Cardiff (...). Aumentamos também a participação em eventos do ESOCITE na 

América Latina, em Curitiba (...) e Buenos Aires, em 2014. Com a ampliação da linha 

de pesquisa também para alunos de doutorado, as condições serão mais favoráveis 

para que esse intercâmbio se intensifique, tendo em vista a possibilidade de fazer 

doutorados em cotutela ou sanduíche”.  

Após a visita, a difusão das ideias do Professor Collins ajudou a dar publicidade a 

sete livros do catedrático traduzidos pelos anfitriões e que criaram “uma base teórica 

importante aos alunos que ingressam na nova linha de pesquisa129”.  

 Ainda segundo Antunes Lima a cátedra favoreceu a criação da start-up Situated 

Consultoria e Pesquisa (www.situated.com.br) que transfere e difunde metodologias 

de gestão do conhecimento para a sociedade, “inclusive, gerando royalties para a 

UFMG”.  
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 ESTTE – maiores informações sobre esta linha de pesquisa no endereço: 
http://www.pos.dep.ufmg.br/index.php/pt_br/o-programa-pt/linhas-de-pesquisa/estudos-sociais-do-
trabalho-da-tecnologia-e-da-expertise-estte, acessado em 28 de junho de 2016. 
129

 A linha de pesquisa a qual o Professor se refere é o ESTTE – Estudos Sociais do Trabalho, da 
Tecnologia e da Expertise, informações no http://www.pos.dep.ufmg.br/index.php/pt_br/o-programa-
pt/linhas-de-pesquisa/estudos-sociais-do-trabalho-da-tecnologia-e-da-expertise-estte, acessado em 
28 de junho de 2016. 

http://www.situated.com.br/
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http://www.pos.dep.ufmg.br/index.php/pt_br/o-programa-pt/linhas-de-pesquisa/estudos-sociais-do-trabalho-da-tecnologia-e-da-expertise-estte
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Por fim, o anfitrião acrescenta ao seu relato:  

(...) é importante ressaltar que esse intercâmbio gerou também controvérsias 

produtivas entre nós. Apesar da importância dos conceitos defendidos pelo 

Prof. Harry Collins, os quais ajudamos a difundir no Brasil, recentemente eu e 

o Prof. Rodrigo Ribeiro submetemos, em uma das melhores revistas da área, 

um artigo contestando um dos seus principais conceitos, o de competência 

interacional (Lima, 2015)130. 

 Catedrático: Reinaldo Funes Monzote – Universidad de La Habana, Cuba. 

Anfitriã: Regina Horta Duarte, Departamento de História da FAFICH. 

Período de realização da cátedra: 16 a 30 de agosto de 2009 

Segundo a anfitriã, a estadia do Professor Funes “trouxe oportunidades de 

fortalecimento de laços de pesquisa já existentes e estimulou a formação de novos 

diálogos com alunos de pós-graduação, mas especialmente com os professores 

envolvidos na criação do curso de Ciências Socioambientais”, que inaugurou suas 

atividades com a entrada de sua primeira turma em março de 2010131.  

 

 Catedrática: Berta Queija – Escuela de Estudios Hispano-Americanos – 

EEHA, Espanha. 

Período de realização da cátedra: 13 de setembro a 2 de outubro de 2010 
 
Anfitrião: Eduardo França Paiva, Departamento de História da FAFICH.  

Professor Paiva foi anfitrião de Berta Queija em 2010 e José da Silva Horta em 

2013. 

Professor Paiva cita como principal desdobramento da visita de Queija, a renovação 

de um convênio de colaboração entre a UFMG e o Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas da EEHA (2014 a 2019). Além disso, encontra-se em 

desenvolvimento o projeto “Flumen”, sobre rios espanhóis e brasileiros com a 

participação de vários especialistas da UFMG e espanhóis. O projeto pretende 

realizar uma exposição fotográfica itinerante, um livro e um vídeo sobre o tema. Os 
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 E-mail recebido de Francisco Lima em 27/02/2015, às 13:10. Disponível no arquivo virtual IEAT: 
L:\SA\Programas\Cátedras\FUNDEP\C.Natureza_Tecnologias\H. Collins (2008)\Cátedras 
Desdobramentos. 
131

 Duarte, R. H. (2009), Relatório da estadia do prof. Reinaldo Funes Monzote, disponível no arquivo 
físico do IEAT, caixa 01, Reinaldo Funes Monzote (2009). 
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pesquisadores envolvidos no projeto ainda participam de um pool acadêmico, 

responsável pela publicação da Revista Agua y Territorio, do Seminario Permanente 

Agua, Territorio y Medio Ambiente 

(http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/index)132. 

 Catedrático: José da Silva Horta – Universidade de Lisboa, Portugal. 

Período da cátedra: 7 de agosto a 2 de setembro de 2013 

Segundo Professor Paiva a visita do Catedrático propiciou a participação de vários 

professores da UFMG no projeto por ele coordenado, intitulado “Marfins africanos no 

mundo atlântico: uma reavaliação dos marfins luso-africanos”. A convite do 

Professor Horta, alguns professores da UFMG foram aceitos como Investigadores 

Associados no Centro de História da Universidade de Lisboa. Além disso, o 

Catedrático publicou um artigo na revista Varia História da FAFICH e, atualmente, 

está sendo finalizada a assinatura de um convênio entre a UFMG e a Universidade 

de Lisboa133.  

 Catedrático: Ash Amin – University of Cambridge, Inglaterra. 

 
Anfitrião: Roberto Luiz de Melo Monte-Mór, Departamento de Ciências 

Econômicas da FACE. 

Co-anfitriã: Professora Denise Morado, Departamento de Projetos da Escola de 

Arquitetura. 

Período da cátedra: 19 de agosto a 7 de setembro de 2013 

Durante a visita, Professor Amin juntamente com membros do Grupo Praxis – 

Práticas Sociais no Espaço Urbano, mestrandos, doutorandos, alunos da graduação 

(bolsistas de iniciação científica) da Face e da Escola de Arquitetura e lideranças de 

movimentos sociais de luta pela moradia de Belo Horizonte, essencialmente 

Brigadas Populares e Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas – MLB, 

realizaram uma pesquisa de campo às ocupações: Dandara, Eliana Silva, Rosa 

Leão e Vila Fátima (aglomerado da Serra). Foram realizadas entrevistas, com auxílio 

de fotografias e cartografias. “Os argumentos elaborados e resultados alcançados 
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 E-mail recebido de Eduardo França Paiva em 21/02/2015, às 12:26. Disponível no arquivo físico 
do IEAT, caixa 01, Berta Ares Queija (2010). 
133

 E-mail recebido de Eduardo França Paiva em 21/02/2015, às 12:26. Disponível no arquivo físico 
do IEAT, caixa 20, José Horta (2013)]. 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/index
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estão presentes no paper Lively Infrastructure (in the Brazilian City), escrito pelo 

Prof. Amin e apresentado nos Seminários Civic Matter (CRASSH, Cambridge, Dez. 

2013) e Evening on Cities and Public Space (Institute for Anthropological Research, 

University of Leuven, África, Dez. 2013). 

“O trabalho conjunto viabilizou a participação da Professora Morado como convidada 

do Simpósio The Shrinking Commons, em setembro de 2014, na Universidade de 

Cambridge, apresentando o artigo Accessing the commons: Brazilian urban 

occupations”. 

Atualmente Professor Amin continua em contato com a Professora Morado, com o 

Grupo Praxis e com o Professor Monte-Mór, com o objetivo de “cristalizar um projeto 

de pesquisa com o apoio de agências de fomento do Brasil e/ou da Inglaterra”134.  

 Catedrático: Alfredo González-Ruibal – Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas – CSIC, Espanha. 

Anfitrião: Andrés Zarankin, Departamento de Antropologia e Arqueologia da 

FAFICH.  

Período da cátedra: 18 de setembro a 2 de outubro de 2015. 

Segundo Professor Zarankin, em sua estadia na UFMG, o catedrático Ruibal 

ministrou um curso de 20 horas/aula sobre arqueologia do passado contemporâneo. 

O referido curso contou com a participação, em média, de 20 alunos de pós-

gradução da UFMG e de outras universidades do país. O anfitrião avalia que  a 

interação com os estudantes foi muito positiva, culminando em um processo real de 

aprendizagem.  

A partir de interações com pesquisadores da UFMG e visitantes, dentre outras 

atividades o Catedrático visitou sítios arqueológicos no entorno de Belo Horizonte; 

conheceu laboratórios e materiais de escavações realizadas no Vale do Paraíba e 

norte fluminense; participou da mesa-redonda “Estudos Interdisciplinares de 

Ciências Humanas em pós-colonialidade”, juntamente com o catedrático Joachim 

Michael; conheceu em maior profundidade o projeto de arqueologia histórica e 

patrimônio na Antártica; discutiu vários projetos de mestrado e doutorado com 
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alunos e concedeu entrevista para a Universidade sobre seu trabalho135. Como 

fechamento de suas atividades no Brasil, Professor Ruibal realizou uma conferência 

no XXXV Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira – SAB, em 

Goiânia/GO.  

Como resultado da Cátedra, Professor Ruibal foi incorporado como investigador do 

Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas – LEACH/UFMG, 

estabelecendo o intercâmbio acadêmico entre o CSIC e a UFMG.   

Antes de finalizar o relatório de atividades o anfitrião ressalta: “É de se destacar a 

excelente impressão que o professor Ruibal leva da UFMG e da arqueologia 

brasileira” (Zarankin, 2015)136.  

Findada a primeira e segunda etapa de levantamento de dados, iniciou-se a coleta 

de informações por meio dos questionários elaborados pela autora deste estudo. Os 

questionários (Apêndices B, C e D) foram enviados por e-mail aos anfitriões e 

catedráticos. Segue abaixo um resumo das respostas mais relevantes: 

 Catedrática: Lauren Weingarden – Florida State University, Estados Unidos. 

Período da cátedra: 1º a 31 de maio de 2010 

Anfitriã: Thaïs Flores Nogueira  Diniz, Faculdade de Letras 

Professora Diniz foi anfitriã de Lauren Weingarden em 2010 e Jørgen  Bruhn em 

2016. 

Em visita à UFMG a Catedrática Weingarden, professora de História da Arte, 

ministrou o minicurso “Word and Images Methodologies”, de 15 horas/aula aberto a 

alunos de gradução da FALE e de pós-graduação em Estudos Literários, Arte e 

Comunicação. Houve grande interação com alunos e grupos de pesquisa da FALE, 

Escola de Belas e Escola de Música. A Professora aproveitou a estadia para visitar 

as Universidades Federais do Paraná e de Santa Maria.   
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 Almeida, F. de. (2015). “Os objetos têm enorme poder de revelação”, diz Alfredo González-Ruibal, 
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Como desdobramento da Cátedra, a anfitriã relata que Weingarden “retornou a Belo 

Horizonte por meio de uma bolsa Fulbright e fez um excelente trabalho sobre o 

Museu Inhotim”. Posteriormente, o referido trabalho suscitou a apresentação do 

trabalho “Brazil’s Inhotim: modernist paradigm and/or political mediation”, no 

Congresso American Comparative Literature Association, na Universidade de 

Harvard, em março de 2016.  

 Catedrático: Jørgen  Bruhn – Linnéuniversitetet, Suécia.  

Período da cátedra: 11 a 21 de maio de 2016 

Durante sua estadia, Professor Bruhn ministrou o minicurso de 15h/aula “Aesthetic 

Transmediations of the Anthropocene” que contou com a participação de 9 alunos da 

pós-graduação em Estudos Literários, 17 da graduação e 5 pesquisadores de outras 

instituições. Ele também ministrou uma conferência na FALE para, 

aproximadamente, 100 pessoas,  durante a V Jornada Intermídia. O evento foi 

organizado pelo Programa de Pós-graduação em Estudos Literários e contou com a 

participação do Professor Claus Clüver da Universidade de Indiana. O Catedrático 

teve a oportunidade de interagir com grupos de pesquisa da FALE, EBA, FAFICH, 

Escola de Música e FaE, além de reunir-se com alunos da pós para discutir seus 

trabalhos de pesquisa. Na avaliação da anfitriã o encontro com alunos foi muito 

positivo: "O professor mostrou-se muito acessível aos alunos que se sentiram à 

vontade durante o curso para fazer perguntas e intensificar suas pesquisas".  

A anfitriã afirmou que a visita foi “profícua em vários sentidos" e elencou as razões: 

a) Introduziu um assunto pouco conhecido entre os estudantes da FALE e de 
algumas outras unidades; 

b) propiciou um maior entrosamento entre estudantes das várias áreas; 

c) mostrou possibilidade de receber na Linnaeus University e, principalmente 
no “Centre for Intermedial e Multimodal Studies”, alunos da UFMG para 
pesquisas de cinco semanas;  

d) aventou possibilidades de intercâmbio entre a UFMG e a Linnaeus 
University (Diniz, 2016). 
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O Professor ainda concedeu uma entrevista ao Boletim UFMG137 e realizou uma 

palestra durante o VIII Seminário de Pesquisa e I Encontro Internacional sobre 

Intermidialidade / Intertextualidade / Interculturalidade no Centro Universitário 

Campos de Andrade, em Curitiba / Paraná.  

Questionado sobre as atividades que realizou durante o Programa Cátedras, o 

Professor disse ter ficado muito satisfeito, que as atividades valeram a pena, espera 

que o curso e a palestra tenham algum impacto e que os laços com a Universidade 

de Linnaues continuem a se fortalecer: 

I am actually very satisfied with my stay and my hosts took very good care of 
me and as I said above, I only hope my teaching and lecture may have had a 
little impact and that the already strong ties between my own university, 
Linnaues University, Sweden, and UFMG, will continue to grow stronger 
(Bruhn, 2016). 

Findada a cátedra, o Professor considerou os institutos de estudos avançados como 

importantes pontos de encontro, uma vez que possibilitam novos laços e novas 

conexões intelectuais e reafirmou suas expectativas de colaboração com a UFMG:  

These institutions are very important meeting points, and they provide 
important possibilities for developing new ties and new intellectual 
connections.  

I definitely hope so: my impression from the students and colleagues I met 
was that new thoughts developed, that new intellectual possibilities were 
opened, new collaborations suggested. I sincerely hope that this stay may 
have been the beginning of future connections and future inspirations (Bruhn, 
2016)138. 

Da mesma forma a anfitriã, Thaïs Flores, avaliou positivamente a atuação do IEAT: 

Para mim o IEAT tem uma importante função, qual seja a de estimular e 
induzir estudos nas interfaces das diversas disciplinas. Na área de literatura 
esta interface acontece frequentemente. Mas a possibilidade de termos 
professores com trânsito interdisciplinar representa um enorme ganho para 
nossas pesquisas (Diniz, 2016)139. 
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 Catedrático:  Nuno Gonçalo de Freitas Monteiro – Universidade de Lisboa, 

Portugal. 

 

Anfitriã: Júnia Ferreira Furtado, Departamento de História da Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas – FAFICH.   

Período da cátedra: 7 de novembro a 7 de dezembro de 2010 

Dentro da programação da Cátedra, Professor Nuno Monteiro, coodenador do 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, ministrou o minicurso de 

pós-graduação “A Monarquia dos Bragança: Reino e Atlântico (1640/1982), sobre as 

elites nobiliárquicas portuguesas durante o Antigo Regime; realizou dois workshops; 

duas conferências; deu uma entrevista para a revista Temporalidades140, interagiu 

com integrantes do “Projeto República” e com o grupo de pesquisa “A modernidade 

ibero-americana e a capitania de Minas Gerais (séculos XVII-XVIII) – Espaços, 

Poder, Cultura e Sociedade”. Externamente à UFMG, o Catedrático proferiu uma 

conferência na UFOP e interagiu com professores do Departamento de História 

daquela instituição.  

A visita teve vários reflexos positivos, dentre eles destacam-se os seguintes:  

1) Em conjunto com a anfitriã e discentes do Departamento de História, deu-se 

início a um projeto de pesquisa que visa analisar e comparar as bibliotecas de 

nobres portugueses e de letrados mineiros no século XVIII. 

2) Realizou-se em março de 2013, na Universidade de Lisboa, o seminário 

“Circularidades Brasil-Portugal: livros, canções, poesia e cinema (séculos XVIII-

XX)”, que contou com a participação de oito pós-graduandos, integrantes do 

“Projeto República”. Houve também a apresentação do projeto de pesquisa de 

uma discente sobre as bibliotecas setecentistas. “Tal atividade divulgou nossas 

pesquisas junto ao corpo docente do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da 

Universidade de Lisboa, de que o professor é integrante” (Furtado, 2016). 

3) Em dois momentos, 2012 e 2015, Professora Júnia Furtado esteve como 

pesquisadora visitante do ICS. 
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 Capanema, C. M., & Rodrigues, M. do S. (2010). Um diálogo com o além-mar: entrevista com o 
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4) A discente Maria Eliza de Campos Souza, orientanda da anfitriã, realizou um 

doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa sob a supervisão do Professor 

Monteiro, o que resultou na tese “Ouvidores de comarca na capitania de Minas 

Gerais no século XVIII: origens sociais, remuneração de serviços, trajetórias e 

mobilidade social pelo caminho das letras”, defendida em 2012. 

5) A professora Andrea Lisly (UFOP) realizou um ano sabático de pós-

doutoramento, também sob a supervisão do Catedrático.  

6) A anfitriã e o Catedrático escreveram em conjunto o artigo “Os Brasis na Histoire 

des Deux Indes do abade Raynal”, aceito para publicação em periódico Qualis A 

da Capes.  

Sobre a contribuição da cátedra para a Universidade, a anfitriã declarou: 

Tão importante quanto a UFMG conhecê-lo, foi ele conhecer a UFMG e 
perceber que há história de boa qualidade produzida por docentes e 
discentes da Universidade, para além do eixo Rio-SP. Nessa perspectiva, o 
ICS da Universidade de Lisboa tornou-se local onde docentes e discentes da 
UFMG, sob o abrigo e supervisão do Prof. Monteiro, serão sempre bem-
vindos (Furtado, 2016). 

Por fim, avaliando o papel dos IEAs nas universidades, Professora Furtado faz a 

seguinte afirmativa: “Acho importantíssimo o papel dos institutos avançados para o 

intercâmbio acadêmico internacional de alto nível e considero a perspectiva de 

estudos transdisciplinares como arrojada, inovadora e que abre interessantes 

possibilidades de cooperação acadêmica” (Furtado, 2016)141. 

 Catedrático:  Marcelo Mortensen Wanderley – McGill University, Canadá. 

Anfitrião: Sérgio Freire Garcia, Departamento de Teoria Geral da Música da 

Escola de Música.  

Período da cátedra: 12 de junho a 12 de julho de 2011 

Durante a cátedra do Professor Wanderley, renomado pesquisador do gesto 

musical, foram realizadas três conferências, um minicurso, várias reuniões com 

diferentes grupos de pesquisa da UFMG (CEGeME, CEFALA e CEMECH), além da 

sistematização de protocolos de captura de dados multimodais no laboratório do 

CEGeME da Escola de Música. Destaque especial para a participação do 
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Catedrático no seminário “A Música e suas Medidas” que reuniu pesquisadores da 

EEFFTO, FaE, Escola de Engenharia, FALE e Escola de Música da UFMG, USP, 

UNICAMP, Ghent University e mais dois Catedráticos do IEAT: J. A. Scott Kelso da 

Florida Atlantic University e Eric Vatikiotis-Bateson da University of British Columbia. 

Externamente à UFMG, Professor Wanderley participou da 16th International 

Conference on Perception and Action, em Ouro Preto.  

Segundo o anfitrião, desde a vinda do Catedrático em 2011, alguns doutorandos da 

Escola de Música têm participado de doutorado sanduíche na Universidade de 

McGill. Além disso, Professor Wanderley tem participado de bancas de defesa na 

Escola de Música, via Skype. Na avaliação do Professor Garcia a visita do 

catedrático contribuiu com a UFMG “principalmente no campo da pesquisa e da 

formação de pós-graduandos”.  

Em resposta ao questionário Professor Wanderley destaca a interação com os 

alunos Euler Teixeira (UFMG) e Joseph Malloch (estudante da McGill visitante na 

UFMG) sobre as pesquisas de ambos. Inclusive, ainda segundo o catedrático, o 

aluno Euler esteve depois em Montreal por um ano trabalhando com ele em um 

projeto.   

Sobre o papel dos IEAs nas universidades o anfitrião declarou que vê a atuação dos 

Institutos de Estudos Avançados de forma muito positiva, “pois pode responder a 

demandas de produção de conhecimento ainda não consolidadas nos cursos 

formais oferecidos” (Garcia, 2016)142. Já Professor Wanderley declarou: “Estas 

instituições [IEAs] têm um papel fundamental na maneira de possibilitar pesquisas 

multidisciplinares. Sem elas, as pesquisas universitárias tendem a se resumir a 

tópicos internos a departamentos e setores” (Wanderley, 2016). 

Instigado a sugerir melhorias para o Programa Cátedras, o catedrático limitou-se a 

um elogio: “Acho que o Programa é excelente”. 
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Quanto aos desdobramentos de sua visita, o Catedrático afirma que ainda mantém 

contatos com outros professores da UFMG além de seu anfitrião, com os quais 

pretende realizar pesquisas futuramente143. 

 Catedrático: Antonio Pinelli –  Università degli Studi di Firenze, Itália. 

Anfitriã: Maria do Céu Diel de Oliveira, Departamento de Desenho da Escola de 

Belas Artes e ex-residente do IEAT. 

Período da cátedra: 10 a 18 de outubro de 2015 

Durante a visita do Professor Pinelli houve grande interação com o Grupo Linha144, 

grupo de estudos sobre o desenho e a palavra, liderado pela Professora Maria do 

Céu. Com o apoio do Grupo foi realizado no Conservatório de Música da UFMG o 

“Seminário Internacional de História da Arte: instruções de uso”, que contou com 

uma conferência do próprio catedrático e mais três conferências do Grupo Linha, 

onde foram apresentados os trabalhos que vêem sendo desenvolvidos na Escola de 

Belas Artes há 12 anos. 

Como fruto das interações ficou acertada a tradução de um livro do Professor Pinelli 

a ser realizada pela anfitriã em conjunto com a historiadora da arte Paula 

Vermaarsch da UNESP – Universidade Estadual Paulista, pela Editora Império do 

Livro do editor João Diel, também membro do Linha. Foi firmado um acordo de 

pesquisa com o Istituto Internazionale di Grafica em Roma e o Professor ainda se 

comprometeu a realizar uma exposição com membros do Linha em Firenze ou Pisa. 

Além disso, foi realizada uma visita técnica à cidade de Ouro Preto, o que contribuiu 

para a pesquisa do Catedrático sobre o Barroco. Por fim, foi apresentada ao 

Professor a obra de Artur Bispo do Rosário que Professor Pinelli apresentará aos 

colegas de um curso de especialização coordenado por ele em Toscana.  

Questionada sobre o que achou do Programa Cátedras a anfitriã escreveu:  

O Programa é uma espécie de lufada de ar fresco na estrutura da 
Universidade. Trata-se de um local de trocas intelectuais de alto nível, porém 
como um programa com dotação própria, são convidados os excelentes das 
mais diversas áreas, sem ter que atrelá-los a participações em bancas ou 
atividades de outra natureza que não seja apenas a pesquisa (Oliveira, 2015). 
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Sobre a avaliação do papel de institutos como o IEAT dentro de universidades a 

Professora respondeu: “Acredito que são locais absolutamente indispensáveis, pois 

com seus diversos programas promovem a pesquisa fora da estrutura sufocante das 

obrigações administrativas e de ensino as quais somos todos obrigados a assumir” 

(Oliveira, 2015)145. 

 Catedrático: James Alexander Scott Kelso – Florida Atlantic University, 

Estados Unidos. 

Anfitrião: Sérgio Teixeira da Fonseca, Departamento de Fisioterapia da Escola de 

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional - EEFFTO  

Período da cátedra: 20 de junho a 11 de julho de 2011 

Durante sua passagem pela UFMG, Professor Kelso realizou palestras, participou do 

seminário “A Música e suas Medidas” juntamente com outros catedráticos IEAT, 

interagiu com vários professores e discutiu projetos de pesquisa com muitos alunos. 

Na opinião do Catedrático essas interações foram muito valiosas: “I think the 

interaction with faculty and graduate students was very valuable for both them and 

me”. 

O Professor considerou as interações e amizades estabelecidas através do 

Programa Cátedras como muito importantes, passíveis talvez, de causar impactos 

sutis a longo prazo, como reconhecimento do nome e inserção de pesquisadores da 

Universidade na comunicade internacional: “I think the interactions and friendships 

made were very important and an excellent feature of the current Cathedra Program. 

They have longstanding impact perhaps in subtle ways, such as name recognition, 

engagement of UFMG researchers in the broader international community”. 

Na opinião do Professor Kelso o IEAT da UFMG está à frente de renomados 

institutos de pesquisa dos Estados Unidos e Europa na promoção da pesquisa 

transdisciplinar: “I think UFMG/IEAT is ahead of many well-known research 
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institutions in the USA and Europe in promoting transdisciplinary research and 

thinking! This helps put UFMG on the map with a unique niche” (Kelso, 2016)146.  

 Catedrático: Rafael Laboissière – Centre National de la Recherche 

Scientifique – CNRS, França. 

Anfitriã: Thaïs Cristófaro Silva, Faculdade de Letras 

Período da cátedra:  1º a 31 de agosto de 2011 

Segundo o Professor Laboissière, a Cátedra se inseriu em um contexto de 

colaboração que vinha sendo mantido há vários anos com outros pesquisadores da 

UFMG. A oportunidade de participar do Programa serviu para estreitar ainda mais 

esses laços que precederam a Cátedra. 

Dentre as muitas atividades desenvolvidas na UFMG o catedrático destacou os 

trabalhos de ensino e pesquisa realizados em conjunto com alguns Grupos de 

Pesquisa da UFMG: E-Labore / FALE, CEFALA / Engenharia, CEGeME / Música e 

LAPREV / EEFFTO. Os trabalhos envolveram a realização de experimentos, 

orientação a alunos da pós-graduação, redação de artigos e realização de palestras. 

O período de estadia do Catedrático coincidiu com a criação do CEMECH, da qual 

ele participou ativamente e afirmou: “Este grupo de estudos é uma expressão maior 

da transdisciplinaridade na qual estive envolvido durante a minha Cátedra”.  

Quanto aos desdobramentos da cátedra o Professor informou que a primeira 

consequência tangível foi a publicação de artigos científicos em conjunto e que um 

dos alunos com o qual interagiu na UFMG, Davi Alves Mota, atualmente, está 

realizando doutorado em cotutela com ele em Grenoble.  

Ao avaliar o papel dos IEAs nas universidades, Professor Laboissière atestou:  

Este tipo de iniciativa é essencial no seio de uma universidade. Na verdade, 
as direções de universidades e organismos de pesquisa, como o CNRS na 
França, têm um discurso oficial de promoção à trans- e multidisciplinaridade. 
Entretanto, a resistência para desenvolvê-las é grande, visto a organização 
da pesquisa e ensino no mundo, em que as disciplinas se mantêm fechadas 
nelas mesmas. Unidades como o IEAT da UFMG, que têm independência 
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dentro da universidade, exercerão um papel fundamental na quebra deste 
paradigma (Laboissière, 2016)147. 

 
 Catedrático: François Hartog – École de Hautes Études en Sciences 

Sociales, França. 

Anfitriã:  Eliana Regina de Freitas Dutra, Departamento de História da FAFICH 

Período da cátedra: 30 de setembro a 14 de outubro de 2011 

Logo ao retornar o questionário por e-mail, o Catedrático François Hartog fez 

questão de demonstrar sua avaliação positiva quanto ao Programa Cátedras, 

falando de sua convicção quanto à importância de programas dessa natureza para 

instituições de ensino e pesquisa: “That’s an occasion to repeat my conviction in the 

importance of such program for a teaching and research institution”.  

Durante sua estadia na UFMG o Professor ministrou palestras, seminários informais 

e interagiu tanto com professores quanto alunos de graduação e pós. Segundo ele a 

combinação de diferentes atividades foi muito relevante.  

Quanto à avaliação do papel dos IEAs nas universidades, o Catedrático considera 

que os mesmos são muito importantes, à medida em que são espaços fora dos 

departamentos mas ao mesmo tempo mantêm uma relação com eles. Além disso, 

para Hartog, os IEAs são importantes para a internacionalização da pesquisa: “Very 

important, such an institute is a place at the same time outside the departments and 

in relation with them. Important for the internationalization of the research” (Hartog,  

2016)148.  

 Catedrático: Timothy Ingold – The University of Aberdeen, Escócia. 

Anfitriã: Ana Maria Rabelo Gomes, Departamento de Ciências Aplicadas à 

Educação da FaE. 

Período da cátedra:  2 a 10 de outubro de 2011 
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Apesar do curto tempo que esteve na UFMG, Professor Ingold ministrou três 

palestras, interagiu com graduandos, pós-graduandos e muitos grupos de pesquisa. 

Na avaliação do Catedrático foram encontros intensivos e muito produtivos: “(...) I 

met lots of people from a variety of research groups. It was very intensive, and very 

productive”. 

Professor Ingold considera que os institutos de estudos avançados têm um papel 

extremamente importante a desempenhar nas universidades, especialmente nas 

artes, humanidades e ciências sociais. Segundo o Catedrático os IEAs fornecem um 

imã que atrai tanto estudiosos emergentes quanto renomados do exterior, 

funcionando como uma base onde eles podem passar tempo suficiente com 

professores e estudantes das universidades anfitriãs, fazendo com que seja 

proveitoso para todos. Ele completa dizendo que vem tentando fazer algo parecido 

na Universidade de Aberdeen, mas sem sucesso.  

I think they have an extremely important role to play, especially in the arts, 
humanities and social sciences. They provide a magnet to attract both 
emerging and established scholars from overseas, and a base from which 
they can spend enough time with local faculty and students to make it 
worthwhile for everyone. I have been trying to establish something similar in 
my own institution (the University of Aberdeen, in Scotland), though so far 
without success (Ingold, 2016). 

O Catedrático conclui seu relato dizendo que a visita foi muito útil para ele pois a 

partir das ideias que foram expostas na UFMG ele publicou muitos ensaios: “(…) the 

visit – and the opportunity to present my ideas – helped me develop a number of 

essays that have since come out in print. So it was certainly useful for me” (Ingold, 

2016)149.   

 Catedrático: Joachim Michael – Universität Bielefeld, Alemanha. 

Anfitrião: Elcio Cornelsen, Faculdade de Letras. 

Período da cátedra: 14 de setembro a 2 de outubro de 2015 

O catedrático Joachim Michael não só respondeu ao questionário como também 

apresentou um relatório em conjunto com seu anfitrião. Em ambos os documentos o 
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 Ingold, T. (2016). Questionário Ingold, disponível no arquivo virtual do IEAT:  
L:\SA\Programas\Cátedras\ Cátedras desdobramentos. 
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Professor se mostrou muito satisfeito de ter participado do Programa e alegou que o 

mesmo contribuiu para suas pesquisas:  

Minha Cátedra Santander de Estudos Íbero-Latinoamericanos no Instituto de 
Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT), (...) foi extremamente 
proveitosa e exitosa (...). Foi uma grande oportunidade para aprofundar 
minha pesquisa sobre o problema do trauma na literatura latino-americana 
contemporânea, mais especificamente na área da literatura brasileira.   

Devido à greve do corpo técnico-administrativo da UFMG não foi possível 

disponibilizar o acervo das bibliotecas para o Professor Michael então, o mesmo foi 

encaminhado à Biblioteca Pública de Belo Horizonte: “(...) consultei a Biblioteca 

Pública Estadual Luis de Bessa. Com base à consulta nessa biblioteca e a visitas de 

diversas livrarias dentro e fora do Campus da Universidade pude ampliar o corpus 

de minha análise literária”. 

Durante encontro com vários Núcleos de Pesquisa da FALE o catedrático teve a 

oportunidade de realizar palestras, assistir e comentar apresentações de projetos de 

alguns doutorandos.  

Como forma de provocar uma interação, Professor Michael foi convidado a participar 

da Mesa-redonda “Estudos Interdisciplinares de Ciências Humanas em pós-

colonialidade” com o arqueólogo Alfredo González- Ruibal, também catedrático do 

IEAT. Com relação a esse evento Professor Michael afirmou:  

(...) o encontro foi muito feliz já que permitiu um prolongado e multifacetado 
debate sobre o problema do tempo e da história na modernidade assim como 
sobre a memória e as políticas de seu uso nesse período, o que se relaciona 
diretamente ao debate pós-colonial e suas implicações temporais e históricas. 
Aprendi muito nessa mesa-redonda e creio que essa foi a impressão da 
grande parte do público (Michael, 2015).   

O Catedrático também considerou importante sua participação em outros eventos 

fora do Campus da UFMG:  

Destaco (...) poder ter assistido ao debate da escritora Conceição Evaristo 
(...) sobre A questão do gênero nas artes, uma conversa pública realizada no 
SESC de Belo Horizonte às 19 hs no dia 26 de setembro. (...) Em seguida (...) 
tive o prazer de assistir à peça Madame Satã num auditório do próprio SESC, 
na companhia de Conceição Evaristo. Depois da peça pude conversar um 
pouco com a escritora o que foi muito importante para mim já que seu 
romance Ponciá Vicêncio é uma das obras que analisei no âmbito da Cátedra 
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e da pesquisa sobre o trauma, nesse caso sobre a relação entre escravidão e 
trauma (Michael, 2015). 

Em um encontro com o Pró-reitor de pós-graduação, à época Professor Rodrigo 

Duarte, começou a ser delineado um programa internacional de doutorado em 

Estudos Inter-Americanos que envolveria a Universidade de Bielefeld, a 

Universidade de Guadalajara e a UFMG.   

Quando questionado sobre o que achou do Programa Cátedras, o Professor 

respondeu: “Acho as Cátedras do IEAT um excelente programa porque é, no meu 

ver, um instrumento muito eficaz de promover o intercâmbio e diálogo acadêmico 

tanto a nível internacional como a nível interdisciplinar”. 

Sobre a avaliação do papel de institutos como o IEAT nas universidades ele afirmou: 

(...) considero esses institutos de suma importância para as universidades 
porque eles têm condições de incentivar a cooperação entre as disciplinas 
acadêmicas a qual em teoria é muito bem-vinda e na prática encontra 
dificuldades porque envolve esforços à parte. Trata-se, entre outras coisas, 
de encontrar interlocutores abertos em outras áreas do conhecimento, da 
capacidade de encontrar temas de interesse comum e de reconhecer outras 
metodologias para tratar de um objeto de análise comum. Institutos de 
estudos transdisciplinares como o IEAT são importantes, em outras palavras, 
porque facilitam e até possibilitam a comunicação interdisciplinar (Michael, 
2015).  

Sobre as expectativas quanto aos desdobramentos da Cátedra, o Professor disse 

que além do programa de doutorado internacional em Estudos Inter-Americanos 

citado anteriormente, estão previstas diversas atividades com outros pesquisadores 

além do Professor Cornelsen. Além disso, Professor Michael citou que estava em 

andamento um projeto que envolve quatro universidades alemãs e para o qual a 

UFMG seria convidada a participar através do IEAT.  

Após o retorno do Catedrático para a Alemanha ele envidou esforços para que o 

referido projeto avançasse e em março de 2016, a UFMG assinou uma carta de 

intenções, juntamente com as universidades de Bielefeld, Kassel, Hannover, Jena, 

Guadalajara e outras, para participar de um concurso lançado pelo Ministério 

Federal de Pesquisa e Educação da Alemanha que visa a fundação do Centro de 

Estudios Avanzados Latinoamericanos - CALAS, em Guadalajara. O Centro tanto 

receberá pesquisadores como os encaminhará às universidades parceiras para o 
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desenvolvimento de estudos, realização de palestras, conferências e outras 

atividades acadêmicas; no âmbito da UFMG o IEAT seria o mediador deste 

processo.  Sem dúvida será um projeto que dará ainda mais visibilidade ao IEAT e 

favorecerá a internacionalização da UFMG.  

 Catedrático: Luis Miguel de Carvalho – Universidade de Lisboa, Portugal. 

Anfitriã: Dalila Andrade Oliveira, Departamento de Administração Escolar da 

Faculdade de Educação – FaE. 

Período da cátedra: 27 de março a 25 de abril de 2016 

Durante o período da Cátedra, Professor Carvalho realizou duas conferências e dois 

seminários doutorais na UFMG, dirigidos aos alunos do Programa de Pós-graduação 

em Educação/UFMG e professores da rede estadual de ensino de Minas Gerais. O 

Professor foi convidado para integrar a programação do Seminário Quarta na Pós, 

do qual participaram cerca de 150 estudantes e professores da FaE. 

Externamente o Catedrático realizou uma conferência na Universidade Federal de 

Santa Maria e uma na Universidade Federal de Pernambuco. Além da interação com 

outros pesquisadores da FAFICH, FALE, Escola de Engenharia e Grupos de 

Pesquisa das Universidades que visitou, o Professor realizou encontros individuais 

com alunos de mestrado e doutorado, auxiliando-os em suas pesquisas.  

Em seu relato Professor Carvalho considerou que todas as atividades desenvolvidas 

foram importantes, mas o mais relevante foi a possibilidade de desenvolver 

atividades de naturezas distintas com pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento.  Dentre as interações ocorridas no período o catedrático destaca: 

Tive contato, através de encontro pessoal, com um investigador de outra área 
(Professor Raoni Rajão, Professor em Estudos Sociais da Ciência e da 
Tecnologia, LAGESA, Departamento de Engenharia de Produção da UFMG, 
atualmente ‘investigador residente’ no IEAT), e com uma professora visitante 
da Universidade de Bremen, Dra. Juliane Jarke, em cujo trabalho convergem 
questões relacionadas com os estudos organizacionais, os estudos sobre 
sistemas de informação (e algumas aplicações no campo educacional). 
Pudemos conversar sobre interesses comuns na investigação que atualmente 
realizamos e de possibilidades de trabalho futuro. Em particular, sobressaiu a 
possibilidade de prolongamento de diálogo em torno de estudos sobre a 
‘governança digital’ (Carvalho, 2016). 
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Ao proceder à avaliação do papel de institutos de estudos avançados como o IEAT 

em universidades, Professora Dalila declarou: “Considero fundamental para o 

desenvolvimento da excelência acadêmica, pela possibilidade de apoiar a vinda de 

pesquisadores de alto nível em nossa instituição, permitindo assim maior 

intercâmbio e socialização de experiências no campo da pesquisa acadêmica” 

(Oliveira, 2016). 

Adotando uma mesma linha de pensamento o Catedrático considera que os IEAs 

são espaços propícios à realização de pesquisa de cunho transdisciplinar, onde 

pesquisadores de áreas distintas interagem na busca de interesses que lhe são 

comuns: 

A relevância dos estudos transdisciplinares decorre (a) da complexidade dos 
fenômenos sobre os quais a sociedade espera obter contributos fundados na 
investigação e na reflexão fundamentada; e (b) da complexificação dos 
objetos de estudo criados pelos investigadores, em cada área disciplinar, da 
qual resulta uma necessidade crescente de incorporação de saberes 
desenvolvidos noutras áreas. Complementarmente, os estudos avançados 
podem ser entendidos como espaço para a internacionalização da 
investigação, outro dos desafios (reconhecidos) para nossas universidades.  

Consequentemente, o papel dos institutos avançados, como o IEAT, é muito 
necessário, no sentido de: por um lado, apoiar esforços postos em marcha a 
partir de ações desencadeadas por pesquisadores e equipar no sentido da 
criação de redes de trabalho transdisciplinares; por outro lado, desencadear 
ações de informação, mobilização e de fixação de pesquisadores em torno de 
temáticas/objetos nos  quais os seus interesses se podem cruzar (Carvalho, 
2016).  

Quanto aos desdobramentos da Cátedra o Professor mostrou-se otimista. Ele 

acredita que, em curto prazo, o seu grupo de pesquisa – Política e Administração 

Educacional, fará um trabalho de colaboração com o grupo Gestrado, que reúne 

professores do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Pública da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

além de pesquisadores de outras instituições (CEFET-MG, SEE-MG, SMED-BH, 

UEMG, UFES, UFPel) e alunos de graduação e pós-graduação. A expectativa é que 

integrantes de ambos os grupos trabalhem juntos em mesas temáticas em dois 

congressos, um em setembro de 2016 e outro em fevereiro de 2017 e na preparação 

de um livro.  
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Questionada se as atividades realizadas pelo Catedrático contribuíram ou 

contribuirão para o ensino, pesquisa ou extensão na UFMG, a anfitriã respondeu 

que houve contribuição nas três esferas:  

Com certeza, de forma direta, elas contribuíram para o enriquecimento do 
semestre letivo daqueles que puderam participar de suas atividades; no plano 
da extensão, algumas atividades envolveram professores da rede estadual de 
ensino e no plano da pesquisa, além das contribuições prestadas a cada 
mestrando e doutorando que o procurou, a proposta de pesquisa conjunta 
desenvolvida dará maior impulso às pesquisas no âmbito da Faculdade de 
Educação (Oliveira, 2016)150. 

5.4.2 Relatos de Professores Residentes 

Os Residentes são aqueles que se candidatam ao Programa Professor Residente, 

têm seus projetos de pesquisa aprovados pelo Instituto e dispõem de um ano para 

desenvolvê-los.  

Para o levantamento de dados desta seção foram lidos e analisados 12 relatórios e 

10 questionários e foi realizada uma entrevista. Como um dos relatórios foi entregue 

em forma de vídeo e a entrevista foi gravada, ambos foram analisados e transcritos 

para registro das partes relevantes para a pesquisa. Por meio da entrevista 

(Apêndice G) e dos questionários (Apêndice E), além de descrever as atividades 

desenvolvidas, os respondentes puderam sugerir melhorias ao Programa e 

apresentar uma avaliação da relevância do IEAT para a UFMG. Segue abaixo as 

considerações mais significativas para o presente estudo de caso: 

 Residente: Júnia Ferreira Furtado 

Departamento de História da FAFICH 

Período da residência: 1º de março de 2007 a 10 de dezembro de 2007 

Durante o desenvolvimento do projeto “Os oráculos da geografia iluminista: dom 

Luís da Cunha e D’Anville na construção da cartografia sobre o Brasil”,  a Professora 

Júnia esteve como Pesquisadora Visitante na Universidade de Lisboa, como Visiting 

Fellow  na Newberry Library em Chicago e participou da 22st  International 

Conference on the History of Cartograph, em Berna / Suiça. 
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Segundo a Residente foram muitas palestras, aulas inaugurais e conferências 

proferidas por ela naquele ano na própria UFMG, UFOP, na The Chicago Map 

Society, na FCSH – Universidade Nova de Lisboa, no Arquivo Histórico Ultramarino 

em Portugal,  na Universidade de Évora, na Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia e  na Universidade Federal Fluminense. 

Através das visitas à Universidade de Lisboa que iniciaram os contatos com o 

pesquisador Nuno Gonçalo Monteiro, do qual Professora Júnia seria anfitriã no 

Programa Cátedras posteriormente e com quem tem realizado projetos e 

publicações em conjunto desde então.  

Por meio do questionário a Professora revela que foi dela a ideia do Programa 

Professor Residente, apresentada como sugestão em uma reunião de campanha à 

reitoria. Em seu relatório final de atividades ela parabeniza o reitorado “por dar início 

a esse programa de suma importância para o desenvolvimento da pesquisa de 

excelência na UFMG” (Furtado, 2007)151.  

Como desdobramentos do Programa, a Residente aponta: 

- o 1º lugar no Prêmio Clarival do Prado Valadares, concedido ao seu projeto em 

2011 pela Construtora Odebrecht; 

- a publicação do livro Oráculos da Geografia iluminista: Dom Luís da Cunha e Jean 

Baptiste Bourguignon D’Anville na construção da cartografia do Brasil, aceito 

também para publicação pela University Press em Chicago; 

- a publicação do livro O mapa que inventou o Brasil, que além de ter sido publicado 

nas versões inglês e espanhol, rendeu à autora o Prêmio Jabuti 2014; 

- o convênio internacional “O Urbano em Minas Gerais: espaço, poder, economia e 

sociedade (séculos XVIII-XX)”  firmado entre os departamentos de História da UFMG 

e da Sorbonne Nouvelle – Paris III, a partir de 2007; 

- o intercâmbio entre a UFMG, particularmente o Departamento de História, e outras 

instituições nos Estados Unidos, Portugal e França.  
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Questionada sobre como avalia o papel de institutos avançados como o IEAT nas 

universidades a Professora declara: “Importantíssimo, como local de produção, de 

disseminação e intercâmbio internacional de conhecimento de alto nível” (Furtado, 

2016)152. 

 Residente: Neuma Aguiar 

Departamento de Sociologia e Antropologia da FAFICH 

Período da residência: 1º de março de 2007 a 15 de dezembro de 2007 

Durante o desenvolvimento de seu projeto: "Ponte e Porta: fronteiras com o 

conhecimento sociológico", Professora Neuma realizou várias visitas de pesquisa, 

dentre as quais ela destaca: biblioteca Kalman Silvert do Iuperj, USP, Unicamp, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; e, especialmente, a Universidade da 

Flórida, onde além de ministrar uma palestra, ela interagiu com pesquisadoras 

renomadas: Carmem Diana Deere, Helen Safa, Marianne Schminck e Florence 

Babbie. Em seu relatório final de atividades a Residente destaca também a coleta de 

material realizada na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Museu do Cordel no Rio 

de Janeiro, na biblioteca Orígenes Lessa e em feiras e mercados visitados em 

Recife, Rio de Janeiro e Montes Claros. 

Ao longo de todo o relatório é possível perceber o quão foi significativa a isenção 

dos encargos didáticos durante o período de residência, mas paralelamente ao 

projeto, a Professora organizou um simpósio, escreveu vários artigos e trabalhou 

intensamente na orientação de alunos.   

A declaração abaixo demonstra a avaliação positiva da Professora Aguiar quanto ao 

Programa Professor Residente:  

Assim, sou grata pela oportunidade concedida pelo IEAT. Acho que o meu 
maior ganho, este ano, foi o de voltar à minha produtividade e dar boa 
divulgação a esses trabalhos, tanto no Brasil quanto no exterior. A 
Universidade me concedeu o tempo que eu necessitava e voltei a receber 
convites para apresentar e publicar trabalhos no exterior, o que fiz ao lado 
das revisões que procurei fazer para o Ponte e Porta, de acordo com o plano 
que apresentei ao IEAT. O outro atrativo da Residência no IEAT foi o da 
publicação, tanto que fiz o meu projeto com esse formato (Aguiar, 2008)153. 

                                                           
152

 Furtado, J. F. (2016). Questionário Júnia Furtado, disponível no arquivo virtual  IEAT: 
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 Residente: Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi 

Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas 

Período da residência: 1º de agosto de 2007 a 31 de julho de 2008 

Professor Takahashi, que hoje ocupa o cargo de Pró-reitor de Graduação da UFMG, 

falou sobre sua participação no Programa Professor Residente por meio de 

entrevista (roteiro: Apêndice G). A conversa foi gravada e transcrita logo em 

seguida. Durante 30 minutos o Residente falou de sua experiência no Programa, 

suas expectativas, desdobramentos, contribuição do projeto para a UFMG e sobre o 

papel do IEAT. Segue abaixo os pontos mais relevantes do que foi relatado: 

Professor Takahashi afirmou que, no geral, o desenvolvimento do projeto de 

residência se desenvolveu de forma mais isolada mas houve interações com outros 

pesquisadores externos à UFMG.  

O produto principal do Programa foi a publicação do livro “A estrutura do 

conhecimento tecnológico do tipo científico”, mas houve também a produção e 

publicação de alguns artigos.  

Questionado se o produto da residência no IEAT contribuiu de alguma forma para o 

ensino, pesquisa ou extensão na UFMG, o Professor respondeu: "Pesquisa e 

ensino. (...) é claro tem potencial de, por ser conhecimento, vir a, de alguma maneira 

impactar a sociedade e etc., mas na forma como foi desenvolvido ele 

essencialmente fala de pesquisa e teria a esperança de impactar o ensino".  O 

Residente acrescentou que tem a intenção de oferecer uma disciplina na formação 

transversal e realizar outras atividades didáticas utilizando o livro produzido no IEAT, 

só ainda não o fez devido aos inúmeros compromissos assumidos com a 

Universidade. 

Quanto ao papel de institutos como o IEAT nas estruturas das universidades 

Professor Takahashi relembrou os primórdios do Instituto:  

(...) O IEAT desempenhou na UFMG um papel bastante importante. Ele criou, 
de certa maneira, uma rede de pessoas que inexistia antes da presença do 
IEAT como parte da estrutura da UFMG. (...) Quando o IEAT é criado, final da 
década de 90, isso vem responder a um anseio que existia. As pessoas 
notavam que era importante que houvesse interação. Tinha uma certa 
frustação por não haverem canais dessa natureza. Eu creio que o IEAT foi 
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criado e foi bem recebido àquela altura em virtude dessa frustação 
(Takahashi, 2016).  

Entretanto, Professor Takahashi completou sua fala dizendo que nem todo mundo 

tem a mesma visão do IEAT por acreditarem que o Instituto deve atuar de forma 

mais expressiva na Universidade: 

O IEAT eu acho que cumpriu em grande medida o que ele se propôs, agora 
eu sinto que talvez em virtude dessa frustação acumulada o pessoal tenha 
depositado esperanças excessivas no papel do IEAT. (...) talvez com o 
passar do tempo as pessoas também tenham em alguma medida se frustrado 
com o IEAT, não porque o IEAT não cumpriu o que deveria ter cumprido, mas 
talvez porque o que fosse a expectativa das pessoas de uma interação muito 
maior, muito mais rica, etc., fosse excessiva e não pudesse ser cumprida por 
um órgão, ou não devesse mesmo ser cumprida por um órgão com o 
contorno do IEAT (Takahashi, 2016)154 

Ao finalizar sua entrevista, Professor Takahashi disse que “o IEAT é fundamental”, 

mas a Universidade precisa de outros mecanismos que somados ao trabalho do 

Instituto, viabilizem a interação entre áreas.  

 Residente: Francisco Carlos de Carvalho Marinho 

Departamento de Fotografia da Escola de Belas Artes 

Período da residência: 1º de março de 2008 a 28 de fevereiro de 2009 

O projeto apresentado pelo Professor Marinho ao IEAT intitulava-se “Mundos virtuais 

estéticos baseados em agentes adaptativos e colaborativos” e tinha como objetivo 

principal “desenvolver aplicativos de arte computacional na forma de mundos virtuais 

tridimensionais baseados em modelagem de agentes autônomos, adaptativos, 

colaborativos e competitivos” (Marinho, 2009). 

Parte das atividades do Professor Marinho correlacionadas à sua permanência no 

IEAT como Professor Residente já foi descrita na seção 5.2 deste trabalho, com 

destaque especial para as interações com a Catedrática Vibeke Sorensen que 

culminou com o convênio entre a UFMG e a Universidade Búfalo no 

desenvolvimento do projeto Open Books. O projeto envolve várias áreas do 

conhecimento, desde robótica à literatura e poesia e “visa articular, ampliar e fazer 

emergir novas formas conceituais e expressivas da ideia de livro como um “lugar” 
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lógico, epistemológico e ontológico do conhecimento. (...) O uso de tecnologias de 

inteligência aliadas aos meios fluidos das novas mídias digitais é uma forma de 

alcançar esse objetivo”.  

Em seu relatório final o Residente pontuou suas considerações sobre o Programa:  

Com esse espírito sintonizado com a produção de saber de ponta, o IEAT 
permite que haja um espaço mais flexível e dinâmico capaz de absorver as 
demandas das pesquisas de alto nível que envolva vários campos do saber.  

Considero a iniciativa do IEAT fundamental e imprescindível para o 
desenvolvimento de pesquisas transdisciplinares no âmbito da UFMG pelos 
seguintes motivos: 

1) Desonerar os Professores de sua carga horária docente, que em muitos 
casos é bastante alta. Isso permite ao professor uma dedicação preciosa no 
desenvolvimento de sua pesquisa. 
 
2) Possibilitar aos professores um espaço de pesquisa fundamentalmente 
transdisciplinar, fato que não é comum aos departamentos e unidades, mais 
atentos a pesquisas focadas e disciplinares. 
 
3) Favorecer um espaço de interlocução entre professores de áreas distintas 
que tenham uma preocupação transdisiplinar. O resultado permite que novas 
possibilidades de articulação entre os saberes possam emergir. 
 
4) Fomentar a criação de uma cultura aberta e altamente conectada entre os 
vários setores da UFMG. Uma percepção plural e expandida da realidade é 
condição básica para o pesquisador transdisciplinar. 
 
5) Ter uma estrutura acadêmica flexível capaz de se adaptar às condições 
demandadas para a produção científica de alto nível, consoante com a 
velocidade nas mudanças das formas de produção do saber (Marinho, 2009). 

Por fim, Professor Marinho termina seu relatório demonstrando a significância do 

Programa Residente em sua carreira docente: “Digo que, para mim, o que foi 

pesquisado nesse tempo de residência constitui-se em material suficiente para 

estudo e desenvolvimento ao longo de uma vida” (Marinho, 2009)155.  

 Residente: José Raimundo Maia Neto 

Departamento de Filosofia da FAFICH 

Período da residência: 1º de março de 2008 a 28 de fevereiro de 2009 
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Durante a residência Professor José Raimundo dedicou-se ao projeto “O paradigma 

cético no pensamento moderno” e realizou muitas atividades, dentre as quais se 

destacaram: 

- Organização do colóquio “Pierre Bayle historien et critique de la philosophie” em 

parceria com a Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris) e apoio da Universidade 

de Piemonte (Vercelli). O evento reuniu na FAFICH especialistas dos Estados 

Unidos, França, Argentina e Brasil.  

- Edição do livro Skepticism in the Modern Age: Building on the Work of Richard 

Popkin, juntamente com o professor John Christian Laursen da Universidade da 

California e o professor Gianni Paganini da Universidade do Piemonte. O Residente 

também escreveu uma introdução para o volume, publicado posteriormente na série 

Brill Studies in Intellectual History. Segundo o Professor, o livro, além de ser uma 

contribuição significativa na área dos estudos sobre a filosofia moderna, lançou “no 

cenário internacional vários pesquisadores brasileiros que desenvolvem pesquisas 

do mais alto nível no âmbito da filosofia nacional” (Maia, 2009)156. 

- Redação de um capítulo e estruturação de outros para um livro sobre a influência 

de Pierre Charron (discípulo inovador de Montaigne do final do século XVI) no 

ceticismo e anti-ceticismo francês  da primeira metade do século XVII. 

- Co-edição dos volumes: Renaissance Scepticisms (Dordrecht: Springer 2009), 

juntamente com Gianni Paganini, no qual é autor de dois dos doze capítulos e The 

Sceptical Evaluation of Technê and Baconian Science, com Bernardo Jefferson de 

Oliveira da FaE / UFMG.  

Em seu questionário o Professor avaliou positivamente o papel dos IEAs, uma vez 

que apoiam pesquisas de ponta de professores das universidades. 

Quanto à contribuição do seu projeto para o ensino, pesquisa e extensão na UFMG 

o Residente declara: 

O projeto contribuiu diretamente para a minha pesquisa e ensino (tanto na 
elaboração de disciplinas optativas na graduação e pós como na orientação 
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no âmbito da pós-graduação) e indiretamente na pesquisa de alguns colegas 
do departamento que atuam em áreas vizinhas à minha (Maia, 2016)157. 
 

 Residente: Regina Horta Duarte 

Departamento de História da FAFICH 

Período da residência: 1º de março de 2008 a 28 de fevereiro de 2009 

O projeto aprovado para o período de residência foi “O Museu Nacional e as práticas 

científicas no Brasil (1911-1945)”. Foi um período, nas palavras da Professora, “de 

trabalho intenso, de atividades de pesquisa e estudo”. Entre orientações, 

representação em Câmaras, Conselhos Editoriais e Comitês, a Residente afirma ter 

realizado minuciosas pesquisas no Museu Nacional do Rio de Janeiro, Museu de 

História Natural de la Plata (Argentina), Museu de História Natural de Montevidéu 

(Uruguay), além de consultas às bibliotecas em Belo Horizonte, Rio e São Paulo.  

Foi também um período profícuo de publicações para a Pesquisadora:  

 quatro artigos em periódicos, dentre eles destacam-se: “História e biologia: 

diálogos possíveis, distâncias necessárias”. História, Ciências, Saúde-Manguinhos 

(Impresso), v. 16, p. 927-940, 2009; e “Biologia, natureza e República no Brasil nos 

escritos de Mello Leitão (1922-1945)”. Revista Brasileira de História (Impresso), v. 

29, p. 317-340, 2009. 

 sete capítulos de livros, com destaque para: “História e natureza na cidade 

universitária”. In: Starling, Heloisa Murgel; Duarte, Regina Horta. (Org.). Cidade 

Universitária: história e natureza. 1ed.Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009, v. 1, p. 

69-104; e “Limites e fronteiras entre história e biologia em Michel Foucault: as 

palavras e as coisas e o surgimento da biologia no século XIX”. In: Durval Muniz de 

Albuquerque Junior ; Alfredo Veiga-Neto; Alípio de Souza Filho. (Org.). Cartografias 

de Foucault. 1ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008, v. 1, p. 343-354.  

 Além de dois artigos em jornais, dois artigos em revistas, seis apresentações 

e prefácios e a tradução de um texto científico. Paralelamente, a Professora realizou 

cinco palestras e conferências e organizou o IV Simpósio da Sociedade Latino 

Americana Y Caribeña de História Ambiental, realizada em Belo Horizonte, entre  28 

e 30 de maio de 2008.  
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O resultado do Programa foi a publicação do livro “A biologia militante: o Museu 

Nacional, especialização científica, divulgação do conhecimento e práticas políticas 

no Brasil – 1926-1945”, publicado em 2010 pela Editora UFMG. 

Em seu relatório final de atividades Professora Regina Horta faz questão de deixar 

registrado seu reconhecimento ao Programa: “Ao Comitê Diretor, agradeço imensa e 

sinceramente a oportunidade de convivência e de participação nas atividades desse 

importante instituto da UFMG” (Duarte, 2009)158. 

 Residente: Sérgio Danilo Junho Pena 

Departamento de Bioquímica e Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas 

Período da residência: 1º de março de 2008 a 28 de fevereiro de 2009 

Professor Pena é mais um Residente que desenvolveu muitos trabalhos durante o 

período junto ao IEAT. Em seu relatório ele faz menção a quatro livros escritos 

durante a residência: “Humanidade sem raças”, “Igualmente diferentes”, “História 

genética do povo brasileiro” e “Themes in transdisciplinary research”, este último, 

organizado pelo Professor, trata-se de uma coletânea de artigos produzidos por 

catedráticos do IEAT.  

O Residente cita ainda a publicação de dois artigos científicos: “Color, race, and 

genomic ancestry in Brazil: dialogues between anthropology and genetics”. Current 

Anthropology , v. 50, p. 787-819, 2009; e “The phylogeography of African 

Brazilians”. Human Heredity. International Journal of Human and Medical Genetics

, v. 65, p. 23-32, 2008. Além de dois capítulos de livros e três artigos de jornais, 

todos relacionados ao projeto “História genética do povo brasileiro”, que teve como 

objetivo fazer uma fusão dos aspectos genéticos dos ameríndios, dos brancos e dos 

negros brasileiros com dados históricos, antropológicos, sociológicos e demográficos 

para a produção de uma obra sobre a história genética do povo brasileiro.  

O Professor ainda participou de quinze eventos, divididos em aulas inaugurais, 

seminários, palestras, conferências e mesas-redondas, realizados na UFMG e em 

vários outros locais: São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México e em Salvador159.  
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 Residente: Maria Esther Maciel de Oliveira Borges 

Faculdade de Letras 

Período da residência: 1º de março de 2009 a 28 de fevereiro de 2010 

O projeto da Professora Maria Esther, “Animais na literatura: por uma zoopoética 

contemporânea”, teve como objetivo investigar, sob uma perspectiva transdisciplinar, 

como os animais têm sido representados ficcionalmente na literatura a partir da 

segunda metade do século XX.  

Em seu relatório final a Residente detalha as atividades realizadas durante a 

residência, dentre as quais destacam-se: 

- intensa pesquisa bibliográfica, incluindo consultas a bibliotecas da França e 

Inglaterra; 

- publicação de sete artigos e textos vinculados ao projeto e quatro capítulos de 

livros desvinculados da residência; 

- publicação de uma edição especial da Revista Aletria – Revista de Estudos de 

Literatura (Pós-lit UFMG) sobre zoopoéticas contemporâneas160; 

- publicação do livro As ironias da ordem – coleções, inventários e enciclopédias 

ficcionais, 1. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2010. 160p. 

- organização do “Colóquio Internacional Animais, Animalidades e os Limites do 

Humano”161, que contou com a presença do Professor Dominique Lestel, Visitante 

Internacional do IEAT.  

- apresentação de trabalhos relacionados ao projeto de residência em Newcastle, 

Austrália, em Poitiers, França e na Universidade de Londres; 

- 1 orientação de mestrado, 4 de iniciação científica e 1 supervisão de pós-

doutorado, todas relacionadas ao projeto.  
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A Residente afirma que através de “leituras de obras fundamentais” e contatos com 

“eminentes estudiosos” do tema que participaram dos congressos em que esteve 

presente, ela teve a oportunidade de participar “de maneira mais efetiva e produtiva”, 

do debate internacional sobre a questão dos animais no mundo contemporâneo. 

Como resultado a Professora diz: “Tornei-me membro do Animal & Society Institute 

(EUA) e do Minding Animals International (com sede na Austrália), duas instituições 

voltadas exclusivamente para a área de Animals Studies” (Borges, 2010). 

Como produto final da residência Professora Maria Esther iniciou a produção do livro 

Zoopoéticas contemporâneas – animais, animalidade e os confins do humano, que 

será lançado como coleção do IEAT, pela Editora UFMG.  

Em meio às demais considerações apresentadas no relatório a Professora destaca: 

Ressalto que durante o desenvolvimento da pesquisa apoiada pelo IEAT 
pude transitar em diferentes campos do conhecimento, o que contribuiu 
significativamente não apenas para minha prática acadêmica transdisciplinar 
e meus estudos na área de Literatura Comparada, como para a aquisição de 
uma excelente base teórica e conceitual no campo dos Animal Studies – esta, 
como se sabe, um espaço de cruzamento das Ciências Humanas, Sociais e 
Biológicas em torno de dois grandes eixos de discussão: o que concerne ao 
animal propriamente dito e à chamada “animalidade”, e o que se volta para as 
complexas e controversas relações entre homens e animais não-humanos 
(Borges, 2010)162. 

 

 Residente: Mônica Sette Lopes 

Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito 

Período da residência: 1º de março de 2009 a 28 de fevereiro de 2010 

Professora Mônica Lopes, atualmente Desembargadora do Tribunal Regional do 

Trabalho de Minas Gerais, alternou sua dedicação ao projeto “Imputações no Direito 

e na comunicação de massa: atravessando e ultrapassando universos (quase) 

paralelos” com as obrigações de Juíza do Trabalho e aulas na pós-graduação. 

Em seu relatório a Professora fala da motivação da proposta apresentada ao 

Programa: “(...) tratar de meios de expressar o direito diverso dos típicos fenômenos 
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jurídicos (lei, sentença e teoria, para sintetizar) constitui uma forma de dar vazão à 

necessidade de exploração das deficiências da comunicação dos juízes e do direito 

em geral”. Trata-se de influenciar a percepção geral sobre as dificuldades dos 

“fazeres e afazeres” dos juízes e o conhecimento do direito. Completando seu relato 

a Residente destaca a valia do caráter transdisciplinar do projeto: “(...) o enfoque 

transdisciplinar surge como um respiradouro para uma cena de enfoque 

marcadamente disciplinar que é não apenas a da pesquisa jurídica, como também 

das concepções formais em torno das operações do direito (Lopes, 2010)163. 

Durante a residência foram produzidos 4 artigos publicados em periódicos, 1 

apresentação de trabalho no IV Congresso Brasileiro de História do Direito na USP, 

18 crônicas redigidas, 1 orientação de iniciação científica e 1 de TCC, além de várias 

participações em simpósios e congressos na própria Faculdade de Direito da UFMG, 

USP, UFRJ e Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Em termos de 

produção técnica, a Residente destaca as seguintes atividades: 

- Curso de extensão “As imagens do direito e da justiça”, ministrado durante o 

Festival de Verão da UFMG, em 2009. 

- Disciplina “Dimensões da problemática ética contemporânea: ética da comunicação 

e sociedade de massa”, módulo I do curso “Ética e cultura contemporânea”, 

patrocinado pela Escola Judicial Edésio Fernandes do TRJMG e transmitido por 

videoconferência para Governador Valadares, Montes Claros, Passos e Uberlândia. 

- Produção e apresentação do programa de rádio “Direito é música”, transmitido 

atualmente pela Rádio UFMG, Rádio Justiça, Rádio Nacional AM de Brasília e pela 

Rádio Cultura de Joinville.  

A Residente termina seu relatório elencando várias atividades ainda em andamento 

como a produção de um livro, a oferta de disciplinas na graduação e na pós, 

relacionadas aos resultados da residência, o projeto de uma oficina no Festival de 

Inverno da UFMG e mais alguns artigos encaminhados para publicação.  
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 Residente: Carlos Vicente de Lima Palombini 

Departamento de Teoria Geral da Música da Escola de Música 

Período da residência: 1º de agosto de 2011 a 31 de julho de 2012 

Durante sua residência Professor Palombini desenvolveu o projeto “Funk proibido: 

lado certo, vida errada” que, entre outras propostas buscou entender “o grupo que o 

pratica, sua linguagem, suas motivações; explicar seu funcionamento musical, seu 

lugar na história da música brasileira” (Palombini, 2012). 

Em seu relatório de atividades, Palombini chama a atenção para o incremento de 

sua produção bibliográfica em seu currículo Lattes em decorrência da residência (ver 

Figura 26), bem como o incremento de sua produção técnica. 

 

Figura 26: Indicadores da produção bibliográfica de Carlos Palombini após 2011. 
Nota: fonte: currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0809415933941291, acesso em 28/06/16. 
 

Como forma de estabelecer uma interação de sua pesquisa com os sujeitos de 

análise (aqueles que consomem, produzem e fazem circular o funk), o Professor 

implementou em outubro de 2011, o site Proibidão.org (http://www.proibidao.org). 

Segundo o Residente a função do site “é catalisar interações multiculturais e, ao 

mesmo tempo, realizar experiências de integração entre texto, som, imagem e 

movimento” (Palombini, 2012). 

Realizando uma autoanálise Professor Palombini declara que a residência no IEAT 

foi o “nó de articulação” entre dois projetos a longo prazo: o que ele denomina 

“musica concreta” e ao qual se dedicou a mais ou menos 25 anos e o “Funk 

carioca”, ao qual ele passou a dedicar-se a partir do projeto.  

Ao finalizar seu relatório o Residente demonstra uma visão positiva do Programa: “O 

Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares acolheu generosamente um 

projeto muito distante dos padrões de cientificidade das ciências duras ou humanas. 

http://lattes.cnpq.br/0809415933941291
http://www.proibidao.org/
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O programa de Residências me pareceu perfeitamente idealizado. Seria 

impertinente fazer-lhe reparos” (Palombini, 2012)164.   

 Residente: Geraldo Wilson Afonso Fernandes 

Departamento de Biologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas 

Período de residência: 1º de agosto de 2011 a 31 de julho de 2012 

Dentre as várias atividades desenvolvidas durante seu projeto de residência, 

Professor Fernandes destaca a supervisão de estudantes de todos os níveis 

acadêmicos, a participação em vários workshops e simpósios nacionais e 

internacionais e a montagem de uma ONG sobre meio ambiente.  

Em seu relato o Residente afirma ter tido a oportunidade de interagir com outros 

pesquisadores tanto da UFMG, quanto fora dela, no Brasil e exterior: Universidade 

de Alberta, no Canadá, UNAM – Universidad Nacional Autónoma de Mexico e 

Universidade de Stanford, Califórnia. Segundo o Professor a experiência foi 

excelente e fundamental “para abrir novas perspectivas e avenidas de trabalho”. 

Ao final do Programa, o Professor editou em conjunto os livros: “Neotropical Insect 

Galls” e “Tropical Dry Forests in the Americas: Ecology, Conservation, and 

Management”. Em julho de 2016 Professor Fernandes lançou o livro "Ecology and 

Conservation of Mountaintop Grasslands in Brazil" pela editora Springer. 

Segundo o Residente a concepção deste último trabalho foi traçada no período 

em que esteve no IEAT. 

Professor Fernandes considera o papel de institutos como o IEAT “fundamental”, e 

acrescenta: “Acho que deveria ter um espaco muito maior, com recursos destinados 

a ser realmente  de ponta”. 

O Residente acredita que seu projeto pode contribuir tanto para o ensino, quanto 

para a pesquisa, quanto para extensão e ao falar dos possíveis desdobramentos 

desabafa: “ Há muito mais que poderia ser feito, mas a universidade nos sufoca com 
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tantas aulas e burocracias.  Não aproveitam ao máximo aqueles que podem 

contribuir e engrandecer a universidade.  Uma pena!” (Fernandes, 2016)165 

 Residente: Rodrigo Antônio de Paiva Duarte 

Departamento de Filosofia da FAFICH 

Período da residência: 1º de agosto de 2011 a 31/07/2012 

Professor Rodrigo Duarte desenvolveu no IEAT o projeto “Vilém Flusser e a 

estetosfera brasileira”. Ao final da residência, o Professor gravou um vídeo onde 

apresentou os resultados de seu projeto. Nesse vídeo o Residente diz que uma das 

mais importantes atividades desenvolvidas durante o período de residência foi a 

oferta de uma disciplina na pós-graduação, juntamente com o Catedrático do IEAT 

Rainer Guldin, da Università della Svizzera Italiana, Suiça. Guldin é considerado o 

maior conhecedor de Vilém Flusser e sua visita à UFMG como catedrático estreitou 

os laços acadêmicos com o Professor Duarte e culminou em um projeto de 

escreverem um livro juntos.  

O Residente apresentou como resultado concreto de sua participação no Programa 

a publicação do livro “Pós-história de Vilém Flusser: Gênese-Anatomia-

Desdobramentos” e após apresentar detalhes do livro, agradeceu a oportunidade e 

teceu elogios ao Instituto e ao Programa: 

O IEAT é uma das experiências mais bem sucedidas na UFMG nos últimos 
anos, na última década. 

Esse programa de Professor Residente é uma das coisas mais importantes 
que a gente tem na UFMG. É algo que, eu já percebi, desperta inveja de 
nossos colegas de outras universidades quando a gente conta da existência 
desse programa (Duarte, 2012)166. 
 
 

 Residente: Maria do Céu Diel de Oliveira 

Departamento de Desenho da Escola de Belas Artes 

Período da residência: 1º de fevereiro de 2012 a 31 de janeiro de 2013 
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Durante o período de residência, a Professora Maria do Céu realizou uma pesquisa 

relacionada com a pedagogia visual, a arte da memória e a influência. Segundo a 

Professora o trabalho teve vários desdobramentos, dentre eles detacam-se:  

- exposição de uma série de trabalhos artísticos da Residente no Sesc Palladium;  

- um estágio de curta duração na Scuola Internazionale di Grafica, em Veneza; 

- produção de artigos acadêmicos; 

- oferta de duas disciplinas da pós-graduação na EBA/UFMG; 

- realização do seminário “A anatomia da influência”, que reuniu pesquisadores e 

artistas das áreas de Letras, Educação, Jornalismo, Moda, Dança, Arquitetura, 

Música, Restauro e Conservação. O evento foi aberto ao público e contou com a 

presença de mais de 200 pessoas167; 

- realização de exposição coletiva “Ars Oblivium” (a arte do esquecimento) em São 

João Del Rei. 

Em seu relatório final a Residente ressalta a visita ao Professor Harold Bloom, 

escritor e pensador cujos conceitos de angústia da influência foram utilizados para 

desenvolvimento do projeto no IEAT e elaboração de um livro de colagens sobre a 

angústia nas artes. O objetivo da visita em Yale foi presentear o Professor Bloom 

com o livro de colagens, explicando que foi produto de uma residência acadêmica. A 

Professora disse que foi um encontro emocionante que a fez sentir-se emocionada, 

realizada e agradecida ao Instituto.  

A Pesquisadora termina seu relato dizendo:  

(...) estão aqui as palavras de agradecimento a este espaço de pensamento e 
ação [IEAT], a este programa refinado e único, cujo acontecimento em minha 
vida reverbera até hoje quando leciono, da graduação à pós e quando 
pesquiso, penso e imagino formas de entender as relações entre as imagens 
e suas vidas acadêmicas e intelectuais (Oliveira, 2014)168. 
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 Residente: Fabrício Rodrigues dos Santos 

Departamento de Biologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas 

Período da residência: 1º de março de 2013 a 28 de fevereiro de 2014 

O projeto desenvolvido pelo Professor Santos no IEAT: “Projeto genográfico no 

Brasil: conexões genético-históricas entre povos indígenas e o povoamento pré-

colombiano da América do Sul”, teve como objetivo estudar o povoamento pré-

colombiano da América do Sul por meio de análises genéticas que permitem 

identificar algumas conexões históricas de ancestralidade169. 

De acordo com Professor Santos, durante a residência ele realizou atividades 

diversas: 

- executou várias expedições para o trabalho de campo com as comunidades 

indígenas no Brasil, Peru e Bolívia; 

- coordenou as atividades de geração de dados e análises em laboratório das 

equipes colaboradoras em outros países sul-americanos e no Brasil; 

- coordenou o curso “Evolução Humana”, ministrado por Theodore Schurr da 

Universidade da Pensilvânia, de 11 a 14/11/2013; 

- publicou vários artigos na área de evolução humana e genética de populações sul-

americanas, os mais recentes foram nas revistas Annals of Human Genetics, e 

Journal of Human Genetics. 

Em seu relato o Residente destacou a interação com o Professor Schurr, 

coordenador do Projeto Genográfico na América do Norte, que foi levado em uma 

expedição à comunidade indígena Maxacali no nordeste de Minas Gerais e, 

atualmente, continua desenvolvendo pesquisa e publicações científicas em parceria 

com o grupo de estudo do Professor Fabrício.  

O Professor cita a participação de dois alunos de doutorado no projeto: José R. 

Sandoval – estudando as comunidades indígenas do Peru, e Marilza S. A. Jota – 

trabalhando com métodos moleculares de identificação de variantes genéticas em 

povos indígenas sul-americanos.  
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 Disponível em https://www.ufmg.br/ieat/2013/06/fabricio-rodrigues-dos-santos/, acessado em 
26/05/2016. 

https://www.ufmg.br/ieat/2013/06/fabricio-rodrigues-dos-santos/
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Avaliando o papel dos institutos avançados em universidades o Residente declara: 

Foi muito importante para mim como docente e pesquisador ter a experiência 
transdisciplinar com colegas de diferentes formações e visões do fazer 
científico. A oportunidade de poder interagir institucionalmente no IEAT com 
pesquisadores de diferentes institutos e linhas de pesquisa é um grande 
estímulo à produção do conhecimento transdisciplinar na UFMG e creio que 
seria muito produtivo se aplicado em outras universidades com um 
fundamento de geração do conhecimento científico como em nossa 
universidade (Santos, 2016)170. 

 Residente: Patrícia Dias Franca-Huchet 

Departamento de Desenho da Escola de Belas Artes 

Período da residência: 1º de março de 2013 a 28 de fevereiro de 2014 

O projeto de pesquisa apresentado ao Programa Residente foi: “Entre a história e a 

ficção: a experiência do heterônimo na prática fotográfica e literária”. Segundo a 

Professora Franca-Huchet “a pesquisa avançou no trabalho artístico e 

teoricamente”. Ao longo de um ano foram: 

 dois artigos publicados em periódicos, 

 dois capítulos de livros: “Teatralidade da imagem: a experiência do 

heterônimo nas artes visuais”. In: ROCHA, Maurilio Andrade, MEDEIROS, Afonso.1. 

(Org.). Fronteiras e Alteridade. 1ed.Bélem: Editora da Universidade Federal do Pará 

PPGArtes, 2014, v. 1, p. 8-185; e “História na Arte: três pontos de vista”. In: 

CIRILLO, José. GRANDO, Ângela. (Org.). O sabor da sua saliva é sonoro: reflexões 

sobre o processo de criação. 1ed. São Paulo: Intermeios: casa de livros e arte, 2013, 

v. 1, p. 7-182.  

 um prefácio, 

 quatro publicações de trabalhos em anais de eventos, 

 duas apresentações em eventos internacionais: 1) Colóquio Internacional 

Políticas da Memória: Experiências entre arte e história, realizado em novembro de 

2013, no MAR – Museu de Arte do Rio e Casa Rui Barbosa. 2) Colloque 

International et Pluridisciplinaire, realizado em março de 2014, na Université de 

Haute-Alsace (Mulhouse). Este último com maior relevância para a Residente, uma 

vez que a participação nesse evento gerou a publicação de um livro em abril de 
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 Santos, F. R. dos. (2016). Questionário Professor Fabrício R. Santos,  disponível no arquivo virtual 
do IEAT: L:\SA\Programas\Residentes\Relatórios\Resultados Residencia 2007-2015. 
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2016, no qual ela é autora de um dos capítulos: “Le Livre de Zénon Piéters: 

photographie, montage et fragments d'écriture”. 

Em matéria de interações e desdobramentos, a Residente cita duas orientações de 

mestrado, ambas com pesquisas afins ao projeto desenvolvido no IEAT e a 

realização de trabalho conjunto com dois Residentes: Ana Paula Paes de Paula e 

Luis Alberto Brandão, no Ciclo de Conferências Olhares Transdisciplinares.  

Quanto ao papel dos IEAs nas universidades a Professora focou-se mais na questão 

da transdisciplinaridade conduzida pelo IEAT: 

Avalio muito positivamente. Na Escola de Belas Artes, onde ensino e 
trabalho, vejo que as melhores pesquisas são as interdisciplinares ou as 
transdisciplinares. O artista professor pesquisador precisa cada vez mais da 
antropologia, da história, da filosofia, das ciências sociais, da psicologia e 
mesmo da biologia, física etc. Sinto que o futuro do ensino pertence à 
construção do conhecimento de uma forma conjunta. Um desafio a ser 
vencido. (...) Creio que seja importante que os estudos sejam de 
aprofundamento avançado para poderem dialogar com a transdisciplinaridade 
(Franca-Huchet, 2016). 

 
Questionada sobre a contribuição do projeto para a pesquisa, ensino ou extensão, a 

Residente disse acreditar “que todo projeto que tem maturidade e aprofundamento 

contribui para o ensino, pesquisa e/ou extensão”, mas no seu caso em particular, o 

“projeto reverberou muito no ensino e na pesquisa”. A Professora finaliza dizendo 

que o projeto foi mostrado em diversos lugares além dos já citados: Université de 

Paris III, na Espanha (Madrid, Valencia e Lalín), Universidade do Quebec em 

Montreal, UFES, UFRGS, Universidade de Santa Maria, Universidade Federal do 

Pará, Museu da República em Brasília e Museu Victor Meirelles em Florianópolis. 

Estas apresentações em lugares diversos proporcionaram muitos contatos para a 

pesquisa, contatos que segundo a Residente permitiram que orientandos e parte dos 

alunos da graduação pudessem se beneficiar (Franca-Huchet, 2016)171.  

 Residente: Rosângela Pereira de Tugny 

Departamento de Teoria Geral da Música da Escola de Música 

Período da residência: 1º de março de 2013 a 28 de fevereiro de 2014 
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 Franca-Huchet, P. D. (2016). Questionário Patrícia Franca-Huchet,  disponível no arquivo virtual do 
IEAT: L:\SA\Programas\Residentes\Relatórios\Resultados Residencia 2007-2015. 
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Professora Rosângela de Tugny desenvolveu no IEAT o projeto: “Cantos de 

sobrevivência e ancestralidade no território da escrita”. Paralelamente à residência 

ela desenvolveu um projeto de extensão (PROEXT); realizou viagens de campo às 

aldeias indígenas e trabalhou na edição de livros pela Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – Secadi/MEC. Além disso, 

segundo a Professora foi possível “intensificar trabalhos de cooperação e 

elaboração de projetos institucionais com colegas da Comunicação da FAFICH, 

relacionados às disciplinas de Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais”. 

Respondendo ao questionário a Residente relatou que houve grande interação de 

alunos na edição de livros e na realização do PROEXT, ambos relacionados à 

residência: “Preparamos materiais didáticos e realizamos minicursos em mais de 40 

escolas da região nordeste de Minas Gerais em colaboração com integrantes das 

comunidades maxacali”.  

Ao avaliar o papel dos institutos avançados nas universidades, Professora Tugny 

disse não ter condições de avaliar, mas crê que “são importantíssimos” e sugere: 

“Talvez pudessem dialogar mais com a sociedade, trazendo cursos/debates públicos 

como se faz no Collège de France, de forma a reconstruir um terreno frequente de 

debates da intelectualidade em torno de grandes temas”. 

O fruto do Programa Residente foi a publicação da Coleção “Cantos dos povos 

morcego e gavião-espírito” e “Bestiário dos cantos dos yãm~iyxop”. Com a 

colaboração de professores bilíngues, pajés e desenhistas Tikmu’um – maxacali, a 

coleção traz importante relato da cultura indígena e vem consolidar o próprio 

trabalho desses povos na conservação de suas práticas e costumes172. Durante a 

apresentação de seu projeto no Seminário Anual do IEAT 2015, Professora 

Rosângela disse que seu período como residente serviu também para impulsioná-la 

a abraçar o projeto de construção de uma nova universidade no sul da Bahia, que é 

toda montada em cima de bacharelados e licenciaturas interdisciplinares173. 

Atualmente, a Professora mudou-se para a Bahia e leciona no Instituto de 

Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal do Sul da Bahia. 
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 “Rosângela de Tugny lança obra sobre cantos indígenas”, notícia veiculada pelo IEAT, disponível 
em https://www.ufmg.br/ieat/2015/02/obra-sobre-cantos-indigenas/, acessado em 27/05/16. 
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 Seminário  IEAT 2015, realizado em 26 e 27/03/2105, disponível em 
https://www.ufmg.br/ieat/2015/07/seminario-ieat-2015-2/, acessado em 27/05/16. 

https://www.ufmg.br/ieat/2015/02/obra-sobre-cantos-indigenas/
https://www.ufmg.br/ieat/2015/07/seminario-ieat-2015-2/
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Finalizando seu questionário a Residente apresentou sugestões para o Programa:  

(...) Percebo os pesquisadores como agentes muito individualistas e 
extremamente distantes da preocupação com o ensino e a extensão.  Penso 
que o desafio do IEAT é o de vencer o paradigma do pesquisador 
autocentrado, isolado, sem capacidade de trabalhar em equipe e buscar 
funcionar como um laboratório de colaboração, com propostas coletivas, que 
funcione ao mesmo tempo como uma escola que reeduque os acadêmicos 
para as tarefas coletivas (Tugny, 2016)174. 

 

 Residente: Vasco Ariston de Carvalho Azevedo 

Departamento de Biologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas 

Período da residência: 1º de março de 2013 a 28 de fevereiro de 2014 

O relatório de atividades apresentado pelo Professor Azevedo no final da residência 

é bem sucinto e faz referência ao currículo Lattes para averiguação de sua produção 

no período: 

No período que eu fui Professor Residente do IEAT além das atividades 
regulares do Instituto eu tive a possibilidade de editar um livro, triplicar a 
minha produção cientifica anual, ministrar palestras e tive tempo para 
construir idéias para serem apresentadas a meu Instituto, ao programa que 
eu coordeno de pós-graduação e a minha universidade. Todas estas 
atividades eu posso comprová-las e elas estão no meu Lattes (Azevedo, 
2014). 

 

Em seu breve relato o Residente se pronuncia assim sobre o IEAT: 

Uma Universidade tem que pensar em seu futuro e ser um caldeirão de 
idéias. Em todas as grandes universidades do mundo existem grupos que se 
reunem para pensar na construção delas e como apresentar projetos, 
caminhos, soluções para problemas e etc. O IEAT é um Instituto que tem esta 
função e que precisa ser fortalecido na nossa Instituição (Azevedo, 2014)175. 

 Residente: Antônio Lúcio Teixeira Junior 

Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina 

Período da residência: 1º de agosto de 2013 a 31 de julho de 2014 
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 Tugny, R. P. de. (2016). Questionário Rosângela de Tugny, disponível no arquivo virtual do IEAT: 
L:\SA\Programas\Residentes\Relatórios\Resultados Residencia 2007-2015. 
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 Relatório de atividades Prof. Vasco, disponível no arquivo virtual do IEAT: 
L:\SA\Programas\Residentes\Relatórios\Resultados Residencia 2007-2015. 
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O projeto desenvolvido pelo Professor Teixeira: “Psiconeuroimunologia: investigando 

as bases imunes do comportamento”, teve como objetivo tratar dos aspectos 

epistemológicos e neuroimunobiológicos da influência do sistema imune sobre o 

comportamento (psiconeuroimunologia).  

Durante a residência houve interação com alunos de graduação (iniciação científica), 

de pós-graduação em todos os níveis, grupos de pesquisa da própria UFMG e 

especialmente com grupos de pesquisa norte-americanos. Ao longo do período, 

entre 2013 e 2014, foram publicados em coautoria mais de 120 artigos em 

periódicos, mais de 20 capítulos de livros e foram organizados 3 livros: 

“Neuropsicologia geriátrica: neuropsiquiatria cognitiva em idosos”, “Psicossomática: 

Psiquiatria e suas Conexões” e “Fundamentos de neurologia”. As citadas 

publicações estão disponíveis no currículo Lattes do Professor 

(http://lattes.cnpq.br/2302805234722051) e, apesar de não terem relação direta com 

o projeto desenvolvido no IEAT, não deixam de ser uma grande contribuição ao 

desenvolvimento da pesquisa e da produção acadêmica.  

Quanto aos desdobramentos do Programa o Pesquisador disse que o projeto 

continua influenciando novas pesquisas, o ensino na pós-graduação e a extensão e 

acrescenta: “a pesquisa estimulou ensaios clínicos com pacientes, refletindo em 

alguma medida a artificialidade da distinção (antinomia para alguns) ensino, 

pesquisa e extensão” (Teixeira, 2016).  

Sobre o papel dos IEAs nas universidades o Professor declara que apesar de 

interessante, devido à estrutura conservadora dos departamentos as instituições 

brasileiras ainda não estão preparadas para institutos desta natureza:  

Potencialmente interessante, mas a estrutura conservadora/departamental de 
nossas instituições, e que superdimensiona determinadas funções da 
universidade (por exemplo: ensino de graduação) em detrimento de outras 
(por exemplo: pesquisa), ainda não está preparada para a ousadia de 
institutos avançados. Pelo menos esta é a realidade de faculdades 
“aplicadas”, como a Medicina (Teixeira, 2016)176.  

 
 
 

                                                           
176

 Teixeira, A. L. Jr. (2016). Questionário Prof. Antônio Lúcio, disponível no arquivo virtual do IEAT: 
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 Residente: Ana Paula Paes de Paula 

Departamento de Ciências Administrativas da Faculdade de Ciências Econômicas 

Período da residência: 1º de março de 2014 a 28 de fevereiro de 2015 

Durante o ano em que vigorou a residência, Professora Ana Paula se dedicou a 

leitura de livros e artigos, preparação de textos e artigos, preparação de 

apresentações e seminários e interação com pessoas que auxiliaram na pesquisa 

intitulada: Abordagem freudo-frankfurtiana e produção do conhecimento: um suporte 

teórico-metodológico para estudos transdisciplinares. 

Como desdobramentos do Programa, a Residente cita a realização do Ciclo de 

Conferências Olhares Transdisciplinares177, que contou com a participação de outros 

colegas também Residentes e a oferta da disciplina “Estudos Avançados e 

Transdisciplinares”, ambas as ocorrências já foram descritas no histórico do IEAT, 

seção 4.1. A Professora destaca também a criação de seu núcleo de pesquisa, o 

NEOCT – Núcleo de Estudos Organizacionais Críticos e Transdisciplinares178, a 

produção de dois artigos científicos para publicação em periódicos e o lançamento 

do livro “Repensando os Estudos Organizacionais: por uma nova teoria do 

conhecimento”.  

Questionada sobre o papel dos institutos avançados nas universidades a Professora 

responde: “Acho fundamental, pois estimula a produção de conhecimento avançado, 

oferecendo oportunidades de inserção e debate para pesquisadores que já 

alcançaram maturidade nos seus trabalhos, além de ser um símbolo de prestígio 

para as universidades, aumentando seu alcance e visibilidade”.  

Finalizando sua contribuição a este estudo, a Residente alega que seu projeto 

contribuiu para o ensino, pesquisa e extensão na UFMG pois “teve efeitos práticos 

nesta direção: ofertas de disciplinas, criação do Núcleo de Estudos Organizacionais 
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 IEAT – Ciclo de Conferências Olhares Transdisciplinares, disponível em 
https://www.ufmg.br/ieat/2015/10/ciclo-de-conferencias-olhares-transdisciplinares/, acessado em 
12/02/2016. 
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 NEOCT – Núcleo de Estudos Organizacionais  Críticos e Transdisciplinares, informações 
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Críticos e Transdisciplinares (NEOCT) e organização de eventos sobre o tema, 

tendo em vista a extensão” (Paula, 2016)179.  

 Residente: Eduardo de Campos Valadares 

Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas 

Período da residência: 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015  

Durante o desenvolvimento do projeto “Ambientes de Inovação Transdisciplinares na 

UFMG”, Professor Valadares realizou um mapeamento na Universidade “de 

iniciativas afins ao tema e de docentes com interesse em realizar um projeto comum 

voltado para a criação de uma rede de laboratórios abertos (“Fab-labs”). Segundo o 

Professor houve interação com diversos pesquisadores, mas cita especialmente: 

Liza Felicori / ICB, Eduardo Romeiro Filho / Engenharia de Produção, Hermes 

Aguiar Magalhães / Engenharia Eletrônica, Renata Guimarães Borges / FACE, Paulo 

Iscold / Centro de Estudos Aeronáuticos da Escola de Engenharia e acrescenta: 

“Através destas interações foi possível delinear um projeto viável de implantação de 

um ambiente de inovação na UFMG de caráter transdisciplinar” (Valadares, 2016). 

O Residente afirma que “o ano sabático foi um período de reflexão, articulação e 

planejamento estratégico” e aponta como resultados da pesquisa: 

- a oferta da primeira disciplina de graduação da UFMG, em 2016, sobre gestão de 

projetos com foco em inovação, envolvendo docentes do ICEX, Escola de 

Engenharia, FACE e empresas juniores; 

- o favorecimento de uma interlocução institucional em prol do tema ensino de 

graduação, inovação e empreendedorismo; 

- admissão do Professor como colaborador no programa de Mestrado Profissional 

em Inovação da UFMG.  

Ao responder o questionário o Residente deixou clara sua visão quanto ao papel dos 

IEAs nas universidades ao dizer: “Eles têm um papel fundamental ao constituir um 

fórum de novas ideias e visões para o projeto de universidade que busca sintonia 

com o mundo e a evolução do país”. 
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Em relação às contribuições de seu projeto para a Universidade o Professor 

considera que estas já se materializaram e podem ainda ter um alcance maior: 

O projeto já está contribuindo de forma concreta através da disciplina que 
estamos ofertando para alunos dos cursos de Física, Engenharias, 
Administração de Empresas, Psicologia, Design de Moda, entre outros. Por 
outro lado, do ponto de vista institucional o projeto permitiu criar uma agenda 
e buscar recursos financeiros junto a órgãos de fomento, de modo a 
sintonizar a UFMG com iniciativas semelhantes em universidades de classe 
mundial (Valadares, 2016)180. 

 Residente: Georg Otte 

Faculdade de Letras 

Período da residência: 1º de março de 2015 a 29 de fevereiro de 2016  

Durante sua residência Professor Otte trabalhou no projeto: “Cultura e natureza em 

Walter Benjamin e Ludwik Fleck. Um diálogo entre as ciências humanas e ciências 

naturais”, que teve como objetivo geral a pesquisa sobre a “naturalização” de 

fenômenos sociais ou culturais em Walter Benjamin e a “culturalização” das ciências 

naturais de Ludwik Fleck. 

Segundo o Professor durante o período que esteve no IEAT ele intensificou as 

leituras relacionadas com a pesquisa, “fazendo os respectivos fichamentos para a 

publicação de um trabalho numa revista voltada para a História das Ciências”. Como 

coordenador do Grupo de Pesquisa “Mito e Modernidade”, o Residente considera 

que as discussões desenvolvidas no Grupo em torno da temática do projeto tiveram 

repercussões nas salas de aula da graduação e pós:  

Pouco antes de iniciar a residência, criei o Grupo de Pesquisa “Mito e 
Modernidade”, a partir do qual se define o conteúdo das minhas aulas na 
graduação e pós-graduação. Como meu projeto como pesquisador residente 
envolve a relação entre as ciências exatas e as ciências humanas, a questão 
dos “mitos modernos” representa um denominador comum entre ambas, 
partindo do pressuposto de que as ciências em geral, normalmente 
preocupadas em acabar com os mitos, desenvolveram novos mitos que 
direcionam seu trabalho. O projeto de residência, em sintonia com as 
pesquisas do referido Grupo de Pesquisa, teve, portanto um impacto direto no 
âmbito tanto da graduação quanto da pós-graduação através das aulas (Otte, 
2016). 
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O Lattes do Professor Otte (http://lattes.cnpq.br/1007447507538719) aponta dois 

artigos produzidos no período da residência: “Walter Benjamins Umgang mit der 

Schrift”. Pandaemonium Germanicum (Online), v. 18, p. 57-68, 2015; e “Hermetismo 

e provocação: sobre ‘A tarefa do tradutor’, de Walter Benjamin”. Aletria: Revista de 

Estudos de Literatura, v. 25, p. 209-224, 2015.  

Quanto ao papel dos institutos avançados em universidades, o Residente diz que “o 

conceito em si certamente é válido”, mas falta tempo entre as obrigações 

acadêmicas, tanto de alunos quanto de professores, para maior participação do 

IEAT junto às Faculdades.  

Professor Otte finaliza suas considerações dizendo que o trabalho realizado no IEAT 

contribuiu tanto para a pesquisa quanto para o ensino na UFMG e que além da 

publicação em revista citada anteriormente, ele  pretende contatar os colegas de 

residência para eventuais ações de colaboração.  

5.4.3 O IEAT na visão de seus fundadores 

Como referido no Capítulo 4, em março de 2015, prestes a completar 16 anos de 

atuação, o Instituto promoveu o Seminário IEAT 2015. O Seminário durou dois dias 

e reuniu na mesa-redonda IEAT: Caminhos e direções, todos os diretores do 

Instituto desde sua implantação na UFMG: os Professores Paulo Sérgio Lacerda 

Beirão, Ivan Domingues, Alfredo Gontijo de Oliveira, Carlos Antônio Leite Brandão, 

Maurício Alves Loureiro e Estevam Barbosa de Las Casas. O evento está disponível 

em vídeo na página do IEAT: www.ufmg.br/ieat, Ciclo de Seminários. 

Considera-se de suma importância uma avaliação do presente do IEAT por parte 

daqueles que estiveram à frente do Instituto no momento de sua criação. Por isso, o 

discurso dos fundadores do IEAT na referida mesa-redonda merece destaque 

especial neste estudo de caso. Os Professores Beirão, Domingues e Oliveira fizeram 

um retrospecto da criação do IEAT, uma avaliação do momento presente e 

sugestões para futuras ações. A seguir serão destacados os comentários mais 

relevantes desse retrospecto. 

O primeiro a falar foi Professor Beirão (gestão 1999 a 2000)  que classificou sua 

participação na fundação do IEAT como “uma experiência enriquecedora”. Segundo 

ele, criado por uma comissão eclética, uma vez que reuniu pessoas de áreas do 

http://www.ufmg.br/ieat
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conhecimento diversas, “o IEAT já nasceu transdisciplinar e já nasceu com as 

dificuldades e virtudes da transdisciplinaridade”. Cada um da Comissão, instituída 

para a criação do Instituto, tinha sua cultura e foi preciso que cada um entendesse o 

ponto de vista do outro para a elaboração do projeto. 

Em sua apresentação o Professor destacou os desafios enfrentados pela Comissão 

àquela época: questionava-se para quê criar um instituto de estudos avançados se 

nos departamentos já eram realizados estudos desta natureza. Além disso, qual 

seria o diferencial de um instituto de estudos avançados? Para essas indagações a 

Comissão chegou à conclusão que: “a justificativa para a criação de um instituto de 

estudos avançados era criar um instituto para se realizar estudos que não 

encontravam espaço nas estruturas compartimentalizadas dos departamentos. Além 

disso, o diferencial seria o desenvolvimento de estudos transdisciplinares”.  

Vencidos os primeiros desafios, a comissão passou a examinar os riscos da 

proposta, a saber:  

- criar um conceito equivocado de pesquisa transdisciplinar; 

- o medo de que as pessoas confundissem transdisciplinaridade com esoterismo ou 

algo parecido, já que no Brasil este conceito ainda não era tão difundido; 

- o receio de que o IEAT se tornasse um “clube fechado ao alcance de poucos”;  

- que a busca do “avançado” e “transdisciplinar” ficasse perdida; 

- o risco do IEAT não conseguir manter uma independência acadêmica.  

Segundo Professor Beirão, foi a fim de enfrentar esses riscos e desafios que 

inicialmente foi apresentado o projeto de criação do IEAT em caráter experimental, 

“se não desse certo ele se encerraria em dois anos”. 

Fazendo um paralelo entre os primórdios do IEAT e a atualidade Professor Beirão 

disse que, se naquela época as pessoas faziam um pouco de confusão com relação 

ao que era uma pesquisa transdisciplinar, confundindo-a muitas vezes com 

multidisciplinar, atualmente isso não é mais uma preocupação. O conceito de 

transdisciplinaridade está claramente difundido na Universidade.  
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O Professor afirmou também que com o passar dos anos o IEAT provou estar aberto 

para a Universidade e seus Comitês se renovam constantemente, eliminando, 

portanto, o risco de tornar-se um clube fechado.  

Em relação à busca do “avançado” e do “transdisciplinar” se perder com o tempo, o 

Professor disse: “O avançado e o transdisciplinar é uma utopia, mas como diz 

Galeano, é a utopia que nos faz mover”. Ele citou os projetos desenvolvidos pelos 

Residentes como uma das provas de que a ideia do “avançado” e do 

“transdisciplinar” não foi esquecida e é uma constante no dia a dia do Instituto.  

Acrescentou que devido aos desafios sociais do século a necessidade de se 

estimular pesquisas multi e transdisciplinares está cada vez mais presente na 

Universidade, na sociedade e para os órgãos de financiamento. Disse também que 

hoje há mais oportunidades para se realizar pesquisas avançadas e 

transdisciplinares, como também há muitos temas de alto interesse nos cenários 

nacional e internacional que carecem de abordagem transdisciplinar (por exemplo: 

violência e crise hídrica), portanto, há um vasto campo de atuação para institutos 

como o IEAT.  

Com relação à independência acadêmica,  o Professor explicou que justamente para 

poder pensar de forma avançada e transdisciplinar é que o IEAT foi 

institucionalizado na categoria de “outro órgão” e assim permanece até os dias 

atuais. Sua estrutura está fora das contingências, fora das “caixinhas” da 

Universidade, permitindo que suas ações sejam conduzidas com desprendimento do 

cotidiano acadêmico181.  

Em sua exposição sobre o futuro do IEAT, Professor Beirão apresentou algumas 

metas do Plano Nacional de Educação – PNE, cuja implantação pode gerar 

demandas de ações pertinentes ao Instituto.  Uma dessas demandas é a 

necessidade de se intensificar a expansão de vagas nas universidades, o que 

provavelmente, demandará novas formas de ingresso nas universidades brasileiras.  

Outra meta citada refere-se à carência de universidades de classe mundial no Brasil. 

                                                           
181

  Apresentação do Prof. Paulo Sérgio Lacerda Beirão no Seminário IEAT 2015, realizado no dia 
26/03/15 na Sala das Sessões da Reitoria/UFMG, disponível em: 
https://www.ufmg.br/ieat/2015/07/seminario-ieat-2015-2/, acesso em 2/03/2016.   
   
 

https://www.ufmg.br/ieat/2015/07/seminario-ieat-2015-2/
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As universidades brasileiras e mundiais diferem em suas missões e vocações. 

Assim, é preciso: valorizar as vocações específicas de cada instituto de educação 

superior e zelar por manter certo padrão de qualidade e sua missão como formadora 

de recursos humanos.   

Por fim, o Professor sugeriu que futuramente o IEAT proponha discussões sobre o 

ensino superior e que os alunos que participaram do “Ciências sem Fronteiras” 

sejam convidados a relatar suas experiências acadêmicas nas IES internacionais. 

O segundo a falar foi o Professor Ivan Domingues (gestão 2000 a 2003) que pautou 

sua apresentação em dois focos: “rememorativo e propositivo”. Fazendo um resgate 

da história do IEAT, o Professor salientou que quando o Instituto foi fundado ficou 

decidido que seu escopo e campo de atuação seria a pesquisa, assim como em 

outros institutos de outras partes do mundo, como o de Princeton. A proposta inicial 

foi que o IEAT se abrisse para “experiências pilotos no ensino, naquelas situações 

em que o ensino, a pesquisa, o transdisciplinar e o avançado pudessem ser 

conectados e coordenados, abrindo novos horizontes para os professores e alunos 

da UFMG”.  Vários requisitos “deveriam ser satisfeitos para que um instituto de 

pesquisa dessa natureza pudesse vingar na UFMG e um dia mostrar à comunidade 

a que veio e exibir seus frutos”, dentre eles: a autonomia e independência de suas 

agendas e objetivos acadêmicos; a implantação de um programa de cátedras 

internacionais, a exemplo dos melhores IEAs do mundo; a implantação de grupos de 

pesquisa e a instauração de um programa de professores residentes, destinado a 

docentes da casa. Em seu processo de elaboração e construção, o IEAT se pautou 

na questão transdisciplinar como eixo central, justificando a inclusão das siglas T e A 

(avançado), com base na literatura francesa. Como na época não havia exemplos de 

sucesso, foram utilizadas duas metáforas francesas: o quadro da Demoiselle 

d’Avignon de Picasso e seu olhar oblíquo e a Escola de Sagres, exemplo de uma 

experiência que ultrapassava o campo do disciplinar. Findado o período 

experimental de 2 anos, era necessário avaliar a proposta de desenvolver estudos 

avançados e transdisciplinares, comparando-a com a experiência de outros IEAs, 

“caracterizados por promover pesquisas interdisciplinares, como o da USP e mesmo 

disciplinares, como o de Princeton”.  
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Ainda segundo o Professor, o fato é que o IEAT foi institucionalizado em 2005 tendo 

como base suas realizações: workshops, brainstorms, as várias atividades e os dois 

livros de fundação (Conhecimento e Transdisciplinaridade, Conhecimento e 

Transdisciplinaridade II ). Porém, jamais foi feito um balanço da pertinência e 

conveniência do trans ou do inter.  

Passando para as proposições, Professor Domingues sugeriu: a realização de um 

evento para fazer um balanço das experiências transdisciplinares, bem como a 

revisão do conceito de transdisciplinaridade; manter e relançar em outras bases (se 

for o caso) o Programa Professor Residente; relançar o Programa de Grupos de 

Pesquisa; retomar a discussão sobre os bacharelados interdisciplinares, discutida 

nos Seminários do IEAT Universidade do Futuro e por fim, a criação de um grupo 

estratégico permanente de pesquisa sobre universidade e ensino superior, como os 

existentes na USP e UNICAMP. O Professor acredita que esse Grupo fortaleceria o 

IEAT e ao mesmo tempo seria estratégico para o Reitorado182.  

Dada a palavra ao Professor Alfredo Gontijo, o mesmo se absteve de fazer um 

resgate histórico visto que seus antecessores já o haviam feito de forma 

conveniente. Ele iniciou dizendo não fazer nenhuma distinção entre pesquisa, ensino 

e extensão: “qualquer atividade de pesquisa que não tiver um componente de ensino 

(...) é algo que está morto e aquilo que não se desdobra para a sociedade levando 

esse conhecimento novo (...) não tem sentido. Então tudo se emaranha de uma 

forma indissociável e não farei essa distinção (...)”. O Professor salientou que a 

forma de gerar educação e a forma de gerar pesquisa mudou radicalmente com o 

mecanismo acelerado de gerar conhecimento. Nesse contexto, o IEAT deve manter 

seu foco no futuro, estruturando o ambiente e o contexto a ser enfrentado dentro de 

alguns anos. Acrescentou que: “a melhor aposta que o IEAT pode fazer hoje é 

canalizar todas as suas atividades, metodologias, formações, articulações (...) para a 

geração REUNI (...)”. Uma vez que essa geração está mais inoculada com os 

princípios da transdisciplinaridade. Por fim, corroborando as sugestões 

apresentadas pelo Professor Beirão, Professor Gontijo disse que o IEAT não deve 

                                                           
182

 Apresentação do Prof. Ivan Domingues no Seminário IEAT 2015, realizado no dia 26/03/15 na 
Sala das Sessões da Reitoria/UFMG, disponível em: https://www.ufmg.br/ieat/2015/07/seminario-ieat-
2015-2/, acesso em 2/03/2016.   
 
 

https://www.ufmg.br/ieat/2015/07/seminario-ieat-2015-2/
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refletir sobre ações e sim sobre o público alvo. Público esse que deve incluir os 

alunos egressos do “Programa Ciências sem Fronteiras”.  

5.4.4 O IEAT na visão do Reitorado da UFMG 

Desde sua criação até o momento presente o IEAT passou por cinco reitorados na 

UFMG. Relembrando o que já foi exposto no início do Capítulo 4, que o Instituto foi 

idealizado justamente por um reitor, Professor Francisco César de Sá Barreto, a 

autora considerou interessante ouvir o que os dirigentes da Universidade têm a dizer 

sobre o trabalho do IEAT. Assim, foram levantados os relatos de três reitores: Sá 

Barreto, Ronaldo Tadêu Pena e o atual Jaime Arturo Ramírez. Por sua significância 

na criação do IEAT, o Reitor Sá Barreto foi entrevistado pessoalmente, os relatos 

dos demais foram coletados por meio de observação participante em eventos 

institucionais, mas estão registrados em vídeos e disponíveis no acervo do IEAT. 

Segue abaixo a transcrição dos trechos mais relevantes de cada relato: 

 Reitor Francisco César de Sá Barreto (gestão  1998-2002)  

Por ocasião de posse do primeiro Comitê Científico e do Professor Ivan Domingues 

como Diretor-Presidente do IEAT, em setembro de 2000, o então Reitor Francisco 

César de Sá Barreto proferiu um discurso que depois se transformou no artigo “A 

instabilidade como condição para mudanças institucionais qualitativas”183. No 

referido discurso Professor Sá Barreto afirmou que a decisão de formar uma equipe 

de professores para construir a proposta de criação do IEAT “foi acertada”, visto o 

rumo que as ações do Instituto tomavam naquele momento e finalizou sua fala 

dizendo: “Estou certo de que (...) o Instituto de Estudos Avançados 

Transdisciplinares da UFMG desempenhará um papel decisivo na vida da nossa 

Universidade”. Passados 16 anos, em 2 de junho de 2016, Professor Sá Barreto 

concedeu uma entrevista à autora do presente estudo que lhe perguntou como ele 

avaliava a atuação do IEAT na Universidade nos dias atuais. As respostas foram 

transcritas e resumidas nos parágrafos seguintes. 
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 Barreto, F. C. de S. (2001). A instabilidade como condição para mudanças institucionais 
qualitativas. In I. Domingues (Org.). Conhecimento e transdisciplinaridade, pp.29-33. Belo Horizonte: 
Editora UFMG. 
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O Professor disse que tem acompanhado as publicações do IEAT e tem a impressão 

que com relação a seus programas e ações o Instituto “está vivo” e “vai bem”.  

Entretanto, em sua opinião, a Universidade é conservadora e ainda está muito presa 

à cultura disciplinar dos departamentos acadêmicos e quando o IEAT foi idealizado, 

a ideia é que ele pudesse mudar isso. Neste sentido Professor Sá Barreto diz: “A 

ideia do IEAT é essa: que ele sirva de carro-chefe, que ele puxe, que ele introduza 

ou que ele subverta a ordem da disciplinaridade, a ordem departamental da 

Universidade”. 

De acordo com o Professor, a sociedade está diante de problemas que são 

enormes: a questão da água, da violência, da economia, dentre outros, cujas 

soluções só serão possíveis por meio da mudança na academia, através de ações 

transdisciplinares ou pelo menos interdisciplinares e “o IEAT é o porta-voz dessas 

mudanças! (...) Ele é a oportunidade que a Universidade tem de subverter essa 

ordem disciplinar, essa ordem de estrutura departamental, essa ordem da 

organização acadêmica através das áreas do conhecimento pura e simplesmente”. 

Professor Sá Barreto insiste que o IEAT, que tem a transdisciplinaridade como mote, 

e os institutos de estudos avançados de maneira geral “são os germes da mudança”.  

Finalizando suas considerações ele acrescenta: “Eu tenho esperança que o IEAT 

consiga transbordar e ampliar sua área de influência diretamente na vida acadêmica 

da Universidade” (Barreto, 2016)184.  

 Reitor Ronaldo Tadêu Pena (gestão 2006-2010) 

O discurso a seguir foi proferido pelo Reitor Ronaldo Pena, durante o encerramento 

da mesa de abertura do Seminário Ágape Avançada: 10 anos IEAT, realizado em 12 

de novembro de 2009, na FACE/UFMG:  

(...) O trabalho que vocês [IEAT] fazem é um trabalho de grande importância. 
Um trabalho que dá relevância acadêmica para nossa Instituição. (...) O IEAT 
é uma ideia do reitorado do César [Sá Barreto] e que deu muito certo! (...) O 
IEAT é uma instituição rigorosamente acadêmica e que orgulha muito a 
UFMG! (Pena, 2009)185  
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 Entrevista Sá Barreto, áudio disponível no arquivo de vídeos institucionais do IEAT. 
185

 Discurso do Reitor Ronaldo Tadêu Pena, Seminário Ágape Avançada: 10 anos IEAT, 12/11/09. 
Disponível em DVD no arquivo físico IEAT, vídeos institucionais Ágape 2. 
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 Reitor Jaime Arturo Ramírez (gestão 2014-2018)  

Discurso do Reitor Jaime Ramírez na mesa de abertura do III Fórum de IEAs, 

realizado na UFMG em 11 e 12 de agosto de 2015: 

Eu, particularmente, vejo o IEAT com um local muito importante dentro da 
UFMG. É um local não apenas em que você pode, certamente, provocar as 
inquietudes do nosso tempo numa dimensão ampla em que pode atuar a 
universidade, mas um local sobretudo de experimentação. Um local onde 
podemos fazer aquilo que nós não conseguimos fazer dentro das "caixinhas" 
que estão bem colocadas na nossa Instituição. 

Como docente e como pesquisador, sou uma pessoa que vejo com muito 
bons olhos os institutos similares ao IEAT das outras instituições e sempre 
estou atento ao que vem sendo feito, ao que está sendo programado, que 
está sendo colocado como desafio desses institutos, porque, de fato, são 
muito importantes dentro das universidades para nos tirar do local de 
acomodação, do local comum. É o local da inquietude, sobretudo! (Ramírez, 
2015)186 

Ouvidos grande parte dos participantes dos principais programas do IEAT e outras 

pessoas que têm um papel importante na UFMG ou na própria história do Instituto, 

já é possível retomar a questão norteadora, juntamente com os objetivos do 

presente estudo de caso e verificar o cumprimento dos mesmos. Isso será feito no 

capítulo seguinte que trará também as considerações finais da autora.  
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 Discurso do Reitor Jaime Arturo Ramírez, III Fórum de IEAs, 11/08/2015. Disponível em DVD no 
arquivo físico IEAT, vídeos institucionais III Fórum de IEAs. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para condução deste estudo de caso foi adotada como questão norteadora: como 

tem sido a atuação do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares – IEAT na 

UFMG, ao longo de dezessete anos de história? Com base nessa questão foram 

traçados como objetivo precípuo: descrever a atuação do IEAT, desde sua criação 

em 1999 até o ano de 2016. Já os objetivos específicos incluíam: fazer um 

levantamento histórico de todas as fases do Instituto; descrever as principais 

atividades desenvolvidas e identificar as contribuições do IEAT nos campos do 

ensino, pesquisa e extensão na UFMG.  

Pode-se constatar que a partir do Capítulo 4 foi sendo tecida a história do IEAT: 

iniciando por seu histórico de criação com a descrição de suas fases, passando pelo 

detalhamento de seus Programas e atividades e culminando com a apresentação de 

alguns resultados alcançados pelo Instituto entre os anos de 1999 e 2016. O 

Capítulo 5 foi inteiramente dedicado a apresentar resultados e desdobramentos do 

apoio do IEAT a seus grupos de pesquisa e demais participantes dos programas 

desenvolvidos no Instituto. Foram apresentados os livros publicados e patrocinados 

pelo Instituto, os relatos de anfitriões das cátedras, dos próprios catedráticos e dos 

professores residentes quanto à relevância do trabalho do IEAT e sua contribuição 

para a Universidade nos campos do ensino, pesquisa e extensão. Pode-se concluir 

então que ao atingir este ponto da pesquisa os objetivos geral e específicos foram 

devidamente cumpridos. Entretanto, a autora considerou que seria relevante expor 

também a visão daqueles que estiveram à frente do Instituto em seus primórdios, 

assim foram relatadas as considerações sobre o presente e futuro do IEAT por parte 

de três dos seus fundadores: Professores Beirão, Ivan Domingues e Alfredo Gontijo. 

Para finalizar foram incluídas as opiniões de três dos cinco reitores da UFMG que 

conhecem e acompanham as atividades do Instituto seja participando dos eventos 

promovidos, seja através dos Relatórios de Atividades encaminhados à reitoria 

anualmente.  Resta agora verificar se os relatos compilados estão condizentes  ou 

respondem às suposições e conjecturas sobre o universo dos institutos avançados 

apresentados no início deste estudo.   

Retomando as considerações de Goddard (2011), Funari e Pedrosa (2011) expostas 

na Introdução desta pesquisa, sobre as explicações para o crescimento exponencial 
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de IEAs em universidades, tomando o IEAT como exemplo, todas as suposições se 

confirmam e acredita-se que o mesmo se dá com os demais institutos avançados no 

Brasil. Não foram poucos os relatos de pesquisadores gratos ao IEAT pela 

oportunidade de desenvolverem seus próprios projetos sem as amarras e pressões 

burocráticas. Também não faltaram exemplos de profícuas trocas de experiências 

entre estudiosos, aprimorando conhecimentos, agregando novas informações e 

abrindo novas oportunidades tanto para alunos, quanto para professores (através de 

doutorado sanduíche, pós-doutorado ou programa de professores visitantes). É 

possível afirmar que as universidades se beneficiam também com as interações 

promovidas por um instituto avançado, pois é através das trocas de experiências e 

contatos estabelecidos que se promove a internacionalização através de novos 

convênios e parcerias. Ressalte-se que a internacionalização não fazia parte do 

projeto inicial de criação do Instituto, mas como apurado nos questionários e 

relatórios analisados, acabou tornando-se uma consequência corriqueira dos 

Programas do IEAT. Este ciclo de retroalimentação do conhecimento gerado pelas 

ações do IEAT ao final beneficia a todos: alunos, professores e sociedade. 

Voltando às características dos IEAs sediados em universidades, delineadas pela 

pesquisa do FRIAS, expostas na seção 2.1.2, contata-se que o IEAT assemelha-se 

bastante com os IEAs integrantes da Rede UBIAS. Algumas dessas similitudes já 

foram descritas na referida seção, mas é válido complementar:  

- Assim como os demais institutos avançados o IEAT dispõe de espaço para que os 

pesquisadores visitantes internacionais ou residentes concentrem-se em suas 

pesquisas. A nova sede em construção prevê  6 grandes gabinetes, 1 biblioteca e 

área de convivência para utilização dos pesquisadores.  

- Os visitantes internacionais que dispõem de um tempo maior de estadia, participam 

intensamente do quotidiano da Universidade apresentando suas pesquisas ou 

assistindo trabalhos de outros pesquisadores de campos diversos. 

- Os alunos se beneficiam não só das palestras e cursos que são gratuitos, mas da 

oportunidade de apresentar e discutir suas próprias pesquisas com visitantes 

internacionais.  Alguns alunos até se tornam orientandos destes pesquisadores nas 

universidades no exterior.  
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- O IEAT apoia e incentiva a participação de pesquisadores de todas as áreas do 

conhecimento em seus programas, mas como demonstrado na Figura 19, a área de 

Humanidades, Letras e Artes concentra o maior número de eventos realizados, 

assim como acontece nos institutos da Rede UBIAS.  

Diante de tudo o que foi exposto é seguro afirmar que o IEAT vem cumprindo de 

forma clara e eficiente cada um dos oito objetivos traçados pelo Artigo 3º de seu 

Regimento Interno, uma vez que, através de seus Programas e atividades, o 

Instituto: 

- estimula o estudo inédito das mais variadas questões pelas diferentes áreas de 

conhecimento existentes na UFMG; 

- difunde conceitos, abordagens e metodologias transdisciplinares; 

- promove a interação entre pesquisadores da própria UFMG e outras instituições no 

Brasil e exterior, ancorados na prática transdisciplinar;  

- realiza diversas palestras, seminários e conferências como forma de disseminar o 

conhecimento em colaboração com os diversos órgãos da Universidade e outras 

instituições; 

- estimula pesquisas e atividades que intensificam a colaboração e o intercâmbio de 

pesquisadores e docentes, principalmente através do Programa Cátedras; 

- viabiliza, por meio do Programas de Visitas Internacionais e Cátedras, a presença 

na UFMG de pesquisadores e intelectuais de expressão do País e do exterior;  

- divulga amplamente os resultados de suas atividades por meio de livros, artigos, 

redes sociais e vídeos, principalmente na página do IEAT na web; 

- funciona como um laboratório onde as ideias se embrionam e depois são 

transferidas para Unidades e Departamentos para que continuem gerando frutos, 

seja na forma de novas pesquisas, ensino ou extensão, como foi o caso dos Grupos 

de Pesquisa “Biotecnologias e Regulações: as fronteiras do humano” e “CEMECH”.  

As duas questões que fecham o questionário do FRIAS, descritas na seção 2.2, 

visam identificar os benefícios da existência de um IEA para as universidades que os 

sediam. As informações coletadas na presente pesquisa confirmam que um instituto 

de estudo avançado é primordial dentro de uma universidade. Um IEA é a ponte do 

diálogo transdisciplinar entre as disciplinas, entre alunos e professores, entre a 

universidade e a sociedade à qual ela serve. Aparentemente prevendo os efeitos 

positivos da instalação de um instituto avançado na UFMG, Professor Ivan 
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Domingues declara em artigo sobre a fundamentação teórico-conceitual da proposta 

de criação do IEAT: 

Ao se propor a criação de um Instituto de Estudos Avançados 
Transdisciplinares (IEAT) no âmbito da UFMG, procura-se dar um passo a 
mais no processo de complexificação do conhecimento, bem como introduzir 
um elemento indutor da ação catalisadora (no caso, a ação do próprio 
Instituto e dos grupos a ele ligados), capaz de interferir na organização atual 
do saber e de corrigir seus próprios rumos, infletindo-os vigorosamente para o 
novo e o futuro (Domingues, 2001, p. 17). 

Os depoimentos recolhidos na comunidade acadêmica não deixam dúvida quanto ao 

papel importante do IEAT na UFMG. Analisando os relatos de anfitriões, catedráticos 

e residentes é clara a satisfação dos envolvidos com o trabalho realizado pelo IEAT, 

como também é fato a significativa contribuição do Instituto nas carreiras dos 

docentes em termos da oportunidade que os mesmos têm de aumentar sua 

produção bibliográfica e técnica. Outra constatação é o quão positiva é a interação 

proporcionada pelo IEAT entre os pesquisadores da UFMG e os visitantes 

internacionais. Muitos convênios e parcerias são firmados a partir do contato 

viabilizado pelo Instituto e a Universidade é projetada no cenário mundial. O IEAT 

procura tornar as fronteiras das disciplinas em algo “poroso” o suficiente para que 

haja trânsito  entre seus conteúdos e métodos. A figura do discente não foi realçada 

neste estudo de caso, mas alguns professores citaram casos de alunos que se 

beneficiaram realizando disciplinas, discutindo seus projetos de pesquisa ou até 

mesmo realizando doutorado em cotutela com pesquisadores estrangeiros que 

estiveram na UFMG por intermédio do IEAT.  

Durante a análise dos questionários, verificou-se que mais de um respondente 

queixou-se do fato do IEAT não propor discussões mais amplas, com a sociedade 

inclusive, sobre questões consideradas como grandes problemas da atualidade, 

como por exemplo: a crise hídrica e a crise econômica do País. Como demanda o 

papel do pesquisador a autora foi imparcial e absteve-se de justificativas ou 

comentários a respeito da fala dos respondentes, mas a atual gestão do IEAT está 

atenta ao que circunda os muros acadêmicos e já iniciou ações concretas para 

chamar a sociedade para o diálogo. Prova disso é que o Instituto vem se 

empenhando em trazer para as discussões acadêmicas questões importantes e 

atuais, como por exemplo: o Seminário Técnicas e Regulação da Atividade 
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Minerária, marcado para ocorrer nos dias 30/06 e 01/07/2016. O evento reunirá 

vários pesquisadores e representantes de agências reguladoras no intuito de discutir 

as técnicas de exploração de minério de ferro, técnicas de construção de barragens 

de rejeitos e de reaproveitamento de rejeitos, legislação pertinente, estrutura de 

fiscalização e controle social. O objetivo é identificar prioridades e elaborar um 

documento que explicite as práticas e políticas que podem ser aperfeiçoadas na 

área, contribuindo para evitar desastres como o da barragem do Fundão, ocorrido 

em Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015. O referido desastre destruiu o 

distrito mineiro de Bento Rodrigues, ceifou vidas, poluiu rios e contaminou o solo da 

região, daí a importância de discussões pertinentes à questão.  Outro exemplo deste 

empenho do Instituto em questões de maior amplitude social é a realização dos 

Colóquios Educação Superior187, já citados em outro momento neste trabalho. Os 

eventos que tiveram início em outubro de 2015 e vão se estender até 2017, 

prestarão grande contribuição à discussão em voga na UFMG sobre mudanças nas 

normas acadêmicas na graduação que impactarão a vida dos discentes atuais e 

futuros. 

Diante de tudo o que foi exposto, conclui-se que o crescimento no número de 

institutos de estudos avançados não seria um fenômeno mundial se, em longo 

prazo, a iniciativa não fosse bem sucedida. Durante os encontros e fóruns dos 

institutos avançados brasileiros, constatou-se que os IEAs seguem fomentando 

pesquisas de alto nível e influenciando a vida acadêmica daqueles que usufruem de 

suas atividades. Especificamente no caso do IEAT, os testemunhos dos 

pesquisadores que passaram pelo Instituto e dos dirigentes da Universidade, 

atestam a total aceitabilidade e bom êxito de suas ações. Este estudo de caso se 

propôs trazer a lume a história de institutos com a mesma natureza do IEAT e 

espera-se que o mesmo suscite novas pesquisas uma vez que o assunto ainda não 

está esgotado. Ainda há muito para se explorar! Dentre as possibilidades de novas 

investigações a autora cita: o porquê da predominância de participantes da área das 

humanidades nos Programas IEAT? O que o IEAT poderia fazer para atrair as 

demais áreas? Como o trabalho do IEAT é visto pelo discente? Qual é o perfil do 

público dos eventos IEAT? Qual a frequência desse público? O que seria necessário 

                                                           
187

 Os vídeos dos Colóquios Educação Superior estão disponíveis no site do IEAT em 
https://www.ufmg.br/ieat/ciclo-de-seminarios/, acessado em 30/05/2016. 

https://www.ufmg.br/ieat/ciclo-de-seminarios/
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para um trabalho conjunto entre os IEAs brasileiros? Outra linha de abordagem 

interessante seria avaliar se os projetos apresentados aos Programas Cátedras e 

Residentes,  além de avançados estão imbricados pela transdisciplinaridade como a 

mesma é proposta por Nicolescu no Manifesto da Transdisciplinaridade. Um estudo 

que começou a delinear uma investigação neste sentido foi realizado em 2009 por 

Marinete Aparecida Martins, da Universidade de Sorocaba. O trabalho intitulado 

Transdisciplinaridade: discurso ou realidade?188, teve como objetivo verificar se 

instituições que se dizem transdisciplinares, dentre elas o IEAT, satisfazem as 

propostas estabelecidas nos documentos constitutivos e oficiais da 

transdisciplinaridade. Entretanto, o estudo não se aprofundou na questão a ponto de 

escrutinar os produtos das atividades do IEAT buscando neles as ideias de Freitas, 

Morin e Nicolescu189. Seria então, na visão da autora, uma boa ideia para um novo 

trabalho.  

Caso outro pesquisador queira fazer um trabalho menos focado no IEAT, a sugestão 

seria abordar os desafios e aspectos críticos da gestão de um instituto de estudos 

avançados. Certamente, os diretores dos institutos brasileiros citados neste trabalho 

têm grandes contribuições a fazer.  

Enfim, este estudo de caso termina com outros questionamentos a serem 

perseguidos, mas a expectativa da autora é que o trabalho tenha reunido dados e 

relatos suficientes para comprovar a grande e indispensável contribuição do Instituto 

de Estudos Avançados Transdisciplinares – IEAT para a Universidade Federal de 

Minas Gerais.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
188

  Martins, M. A. (2009). Transdisciplinaridade: discurso ou realidade? Dissertação (Mestrado em 
Educação). Universidade de Sorocaba, Sorocaba, SP, Brasil. Disponível em 
http://educacao.uniso.br/prod_cientifica/alunos/2009/Marinete_Aparecida_Martins.pdf.   
189

 Lima de Freitas, Edgar Morin e Basarab Nicolescu compuseram o Comitê de Redação da Carta da 
Transdisciplinaridade, elaborada no I Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, realizado no 
Convento de Arrábida, Portugal, em 6/11/94. 
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APÊNDICE A – E-mail encaminhado a anfitriões do Programa Cátedras. 

 

 

Prezado(a) Professor(a), 

 

O próximo volume da revista Diversa terá como tema a internacionalização na 

UFMG  e o IEAT foi convidado a falar sobre o Programa Cátedras. Gostaríamos que 

V. Sa., tendo sido anfitrião do(s) professor(es) (NOME DO(S) CATEDRÁTICOS), nos 

encaminhasse um pequeno relato sobre os desdobramentos das Cátedras, 

principalmente em termos de projetos conjuntos que ocorreram como decorrência 

das mesmas. Com base nestes relatos a jornalista Ana Rita do Boletim UFMG fará 

uma matéria a ser publicada na Diversa. Visto ser o prazo para elaboração do 

material bastante curto, pedimos ainda a gentileza de V.Sa. buscar nos encaminhar 

a resposta até 26/02/2016. Iremos aproveitar esta oportunidade para um 

levantamento das repercussões do programa de Cátedras, que está aberto a novas 

submissões.  

 

Na certeza de poder contar com a valorosa contribuição de V.Sa. antecipamos 
agradecimentos. 
 
Atenciosamente,  
 
 
Estevam Barbosa de Las Casas 
Diretor IEAT / UFMG 
 
Aretusa Duarte 
Assessora Acadêmica IEAT / UFMG 
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APÊNDICE B – Apresentação da pesquisa e questionário para anfitriões. 

Prezado(a) Professor(a),   

É com satisfação que nos dirigimos a V.Sa. para falar de sua participação no 
Programa Cátedras como anfitriã do Professor (NOME DO CATEDRÁTICO). 
Acreditamos que a visita trouxe contribuições para a UFMG, assim solicitamos sua 
colaboração em uma pesquisa de mestrado que pretende demonstrar a atuação do 
IEAT, através de seus Programas. Trata-se de um Estudo de Caso desenvolvido 
pela mestranda Aretusa Duarte, da Fundação Dr. Pedro Leopoldo e que contribuirá 
para que o IEAT não só avalie como busque formas de melhorar o Programa 
Cátedras.  

Esperando poder contar com a colaboração de V.Sa. pedimos que as respostas 
sejam enviadas para o info@ieat.ufmg.br, até o dia 30 de abril de 2016. 

Sem mais para o momento agradecemos sua atenção e colocamo-nos à disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.  

Cordialmente,  

Estevam Barbosa de Las Casas 
Diretor IEAT/UFMG  

Aretusa Duarte  
Mestranda do Curso de Mestrado Profissional em Administração da FPL 
Assessora Acadêmica do IEAT/ UFMG 

Questionário para anfitriões 
 

1) Descreva sucintamente as atividades realizadas pelo(a) Catedrático(a) IEAT: 

2) Dentre as atividades realizadas como anfitrião(ã) do(a) Catedrático(a) houve 

alguma que tenha sido mais relevante que  gostaria de destacar? 

3) Houve interação do(a) Catedrático(a) com outros pesquisadores ou grupos de 

pesquisa? Se sim, fale um pouco desta experiência citando o nome dos 

pesquisadores ou grupos de pesquisa. 

4) Houve interação com alunos da graduação ,  pós-graduação ou público externo à 

UFMG?  

5) Gostaria de fazer alguma sugestão(ões) para melhoria do Programa? Em caso 

afirmativo informe qual(ais): 

6) Como o(a) senhor(a) avalia o papel de institutos avançados como o IEAT dentro 

das Universidades? 

7) Existe alguma expectativa de desdobramentos futuros com relação à estadia 

do(a) Catedrático(a)  na UFMG? 

8) Em seu ponto de vista as atividades realizadas pelo(a) Catedrático contribuíram 

ou contribuirão para o ensino, pesquisa ou extensão na UFMG? 

 

mailto:info@ieat.ufmg.br
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APÊNDICE C – Apresentação da pesquisa e questionário em inglês para 

catedráticos. 

Dear  Professor, 

We would like to invite you to answer some questions about your participation in the 
Cathedra Program at UFMG. The idea is to investigate IEAT’s Programs, with the 
research being conducted by Aretusa Duarte, graduate student of Fundação Dr. 
Pedro Leopoldo (FPL). Her research aims to list all IEAT’s activities and its effect on 
the other activities at UFMG. We hope that this project will help IEAT to improve its 
Programs. 

Please, send your contribution  to info@ieat.ufmg.br  before April 15th, 2016. 

Thank you in advance for your collaboration! 

Best wishes, 

Estevam Barbosa de Las Casas 
Director  IEAT/UFMG 
 
Aretusa Duarte  
Graduate Student MPA / FPL 
Academic Assessor  IEAT/ UFMG 

Questionário em inglês para catedráticos 
 

1) Did you ever participate of a Program like this before?  If yes, tell us if it was in an 

autonomous Institute or in a University. 

2) Describe in a few words the activities developed during the Cathedra Program:3) 

Was there a most relevant activity during your stay that you would you like to 

highlight? 

4) Was there any interaction with other researchers or groups, besides the professor 

who invited you? 

5) Was there any interaction with graduate or postgraduate students from UFMG or 

external public? 

6) Would you like to suggest us something to improve the Cathedra Program? 

7)  How do you evaluate the role of institutes like IEAT in the universities? 

8) Shortly describe the results or expected results of your stay at UFMG.9) Do you 

think that the activities of the Cathedra Program contribute for teaching, research or 

extension in UFMG?  

 

mailto:info@ieat.ufmg.br
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APÊNDICE D – Apresentação da pesquisa e questionário em português para 

catedráticos. 

Prezado(a) Professor(a), 

É com satisfação que nos dirigimos a V.Sa. para falar de sua participação no 
Programa Cátedras. Acreditamos que sua visita trouxe grandes contribuições para a 
UFMG, assim solicitamos sua colaboração em uma pesquisa de mestrado que 
pretende demonstrar a atuação do IEAT e sua contribuição à UFMG, através de 
seus Programas, ao longo de seus 17 anos de história. Trata-se de um Estudo de 
Caso desenvolvido pela mestranda Aretusa Duarte, da Fundação Dr. Pedro 
Leopoldo e que contribuirá para que o IEAT não só avalie como busque formas de 
melhorar o Programa Cátedras.  

Esperando poder contar com a colaboração de V.Sa. pedimos que as respostas 
sejam enviadas para o info@ieat.ufmg.br, até o dia 15 de abril de 2016. 

Sem mais para o momento agradecemos sua atenção e colocamo-nos à disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.  

Atenciosamente,  

Estevam Barbosa de Las Casas 
Diretor do IEAT/UFMG 

Aretusa Duarte  
Mestranda do Curso de Mestrado Profissional em Administração da FPL 
Assessora Acadêmica do IEAT/ UFMG 

Questionário em português para catedráticos 

1)  O(A) senhor(a) já havia participado de um Programa de Cátedras ou similar a 
este em algum outro país? Em caso afirmativo diga onde e se foi através de algum 
instituto ou universidade. 
2) Descreva sucintamente as atividades realizadas no período como catedrático(a) 
do IEAT: 
3) Dentre as atividades que o(a) senhor(a) realizou na UFMG houve alguma que 
tenha sido mais relevante que  gostaria de destacar? 
4) Houve interação com outros pesquisadores ou grupos de pesquisa além do(a) 
anfitrião(ã) da Cátedra? Se sim, fale um pouco desta experiência citando o nome 
dos pesquisadores ou grupos de pesquisa. 
5) Houve interação com alunos da graduação, da  pós-graduação ou com um 
público externo à UFMG?  
6) Gostaria de fazer alguma(s) sugestão(ões) para melhoria do Programa? Em caso 
afirmativo informe qual(ais). 
7) Como o(a) senhor(a) avalia o papel de institutos avançados como o IEAT dentro 
das Universidades? 
8) Qual sua expectativa quanto aos desdobramentos futuros de sua estadia na 
UFMG? 
9) Em seu ponto de vista, as atividades desenvolvidas no período da cátedra 
contribuíram para o ensino, pesquisa e extensão na UFMG? 

mailto:info@ieat.ufmg.br
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APÊNDICE E – Apresentação da pesquisa  e questionário para Professores 

Residentes. 

Prezado(a) Professor(a),  

É com satisfação que nos dirigimos a V.Sa. para falar de sua participação no 
Programa Professor Residente IEAT. Esperamos que o tempo em que esteve 
conosco tenha sido de grande valia para suas pesquisas.  

Neste momento solicitamos sua colaboração em uma pesquisa de mestrado que 
pretende demonstrar a atuação do IEAT e sua contribuição para a UFMG, através 
de seus Programas, ao longo de seus 17 anos de história. Trata-se de um Estudo de 
Caso desenvolvido pela mestranda Aretusa Duarte, da Fundação Dr. Pedro 
Leopoldo e que contribuirá para que o IEAT não só avalie como busque formas de 
melhorar o Programa Residentes.  

Esperando poder contar com a colaboração de V.Sa. pedimos que as respostas 
sejam enviadas para o info@ieat.ufmg.br, até o dia 15 de abril de 2016. 

Sem mais para o momento agradecemos sua atenção e colocamo-nos à disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.  

Atenciosamente,  

Estevam Barbosa de Las Casas 
Diretor do IEAT/UFMG 

Aretusa Duarte  
Mestranda do Curso de Mestrado Profissional em Administração da FPL 
Assessora Acadêmica do IEAT/ UFMG 
 

Questionário Professores Residentes 

1) Descreva sucintamente as atividades desenvolvidas durante o período que esteve 
no IEAT que tenham relação com seu projeto de pesquisa: 

2) Durante seu período de Residência, houve interação com outros pesquisadores 
ou grupos de pesquisa da UFMG ou de fora dela? Se sim, fale um pouco desta 
experiência citando o nome dos pesquisadores ou grupos de pesquisa. 

3) Seu projeto previa alguma interação com alunos da graduação, pós-graduação ou 
com o público externo à UFMG?  

4) Gostaria de fazer alguma(s) sugestão(ões) para melhoria do Programa? Em caso 
afirmativo informe qual(ais): 

5) Como o(a) senhor(a) avalia o papel de institutos avançados como o IEAT dentro 
das Universidades? 

6) Qual(is) os desdobramentos ou expectativas com relação ao projeto desenvolvido 
durante sua Residência? 

7) Em seu ponto de vista o projeto desenvolvido durante a Residência contribuiu ou 
contribuirá para o ensino, pesquisa e extensão na UFMG? 

mailto:info@ieat.ufmg.br
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APÊNDICE F – Roteiro de entrevista para Professor Sá Barreto 

 

 Professor, em seu discurso durante a cerimônia de posse do Professor Ivan 

Domingues como Diretor-Presidente do IEAT e posse do Comitê Científico, em 14 

de setembro de 2000, o senhor declara: 

"Gostaria, por fim de fazer uma confidência de natureza pessoal. Ao ocupar cargos 

como o que atualmente desempenho, somos diariamente solicitados a tomar 

decisões de impacto, que envolvem pessoas ou grupos de pessoas, a instituição 

universitária e a sociedade sobre a qual ela tem influência direta. A maioria das 

decisões que tomamos envolvem indeterminações, sendo pois tomadas 

intuitivamente. Desde o primeiro momento de minha gestão senti necessidade de 

mudanças conceituais na universidade, tendo em vista a aparente exaustão de um 

grande ciclo na história da universidade brasileira. A decisão de solicitar o auxílio de 

uma equipe de professores para construir a proposta para a criação do IEAT foi uma 

daquelas decisões que não me causaram nenhuma ansiedade. Primeiro, por crer na 

necessidade de construir alternativas para o cotidiano da vida acadêmica; além 

disso, pela convicção de que esse é um caminho com elevada chance de sucesso. 

As discussões que tenho mantido com o Conselho Diretor do IEAT convenceram-me 

de que minha decisão foi acertada" (Barreto, 2000).    

 

Depois o senhor faz agradecimentos ao Professor Beirão aos novos membros do 

Comitê Científico e finaliza dizendo:  

 

"Estou certo de que por tudo isso o Instituto de Estudos Avançados 

Transdisciplinares da UFMG desempenhará um papel decisivo na vida da nossa 

Universidade" (Barreto, 2000). 

 

 Dia 24 de junho de 2016 o IEAT completará 17 anos e então eu pergunto: sua 

decisão foi realmente acertada? Como o senhor avalia a atuação do IEAT hoje na 

Universidade?  
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APÊNDICE G – Apresentação da pesquisa e roteiro de entrevista para Professor 

Ricardo Takahashi 

 

Prezado(a) Professor(a),  

É com satisfação que nos dirigimos a V.Sa. para falar de sua participação no 
Programa Professor Residente IEAT. Esperamos que o tempo em que esteve 
conosco tenha sido de grande valia para suas pesquisas.  

Neste momento solicitamos sua colaboração em uma pesquisa de mestrado que 
pretende demonstrar a atuação do IEAT e sua contribuição para a UFMG, através 
de seus Programas, ao longo de seus 17 anos de história. Trata-se de um Estudo de 
Caso desenvolvido pela mestranda Aretusa Duarte, da Fundação Dr. Pedro 
Leopoldo e que contribuirá para que o IEAT não só avalie como busque formas de 
melhorar o Programa Residentes.  

Esperando poder contar com a colaboração de V.Sa. pedimos que nos seja 
concedida uma entrevista em horário, data e local de sua preferência. 

Sem mais para o momento agradecemos sua atenção e colocamo-nos à disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.  

Atenciosamente,  

Estevam Barbosa de Las Casas 
Diretor do IEAT/UFMG 

Aretusa Duarte  
Mestranda do Curso de Mestrado Profissional em Administração da FPL 
Assessora Acadêmica do IEAT/ UFMG 
 

Roteiro de entrevista para Professor Takahashi 

1) Descreva sucintamente as atividades desenvolvidas durante o período que esteve 

no IEAT que tenham relação com seu projeto de pesquisa: 

2) Durante seu período de Residência, houve interação com outros pesquisadores 

ou grupos de pesquisa da UFMG ou de fora dela?  

3) Seu projeto previa alguma interação com alunos da graduação, pós-graduação ou 

com o público externo à UFMG?  

4) Como o(a) senhor(a) avalia o papel de institutos avançados como o IEAT dentro 

das Universidades? 

5) Qual(is) os desdobramentos ou expectativas com relação ao projeto desenvolvido 

durante sua Residência? 

6) Em seu ponto de vista o projeto desenvolvido durante a Residência contribuiu ou 

contribuirá para o ensino, pesquisa e extensão na UFMG? 
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APÊNDICE H –  Fontes Primárias e Secundárias 

 
1. Fontes Primárias 

1.1 Atas e Livros de Atas 

- Ata da Reunião do CEPE de 08/04/99, pp. 16-26, arquivo físico IEAT, cx. 13, 
Histórico, pacote 2. 
 
- Ata da Reunião Extraordinária do CEPE de 24/05/2001, p. 46-54, arquivo físico 
IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 2. 
 
- Ata da Reunião Ordinária do CEPE de 05/02/04, arquivo físico IEAT, cx. 13, 
Histórico, pacote 2, p. 23-42. 
 
- Ata da reunião do Comitê Diretor do IEAT de 6/09/2006, arquivo de pastas 
suspensas IEAT, Livro de Atas nº 2, pág. 19 - verso. 
 
- Ata da reunião do Comitê Diretor do IEAT de 8/11/2006, arquivo de pastas 
suspensas IEAT, Livro de Atas nº 2, pág. 22. 
 
-Ata da reunião do Comitê Diretor do IEAT de 05/09/2007, arquivo de pastas 
suspensas IEAT, Livro de Atas nº 2, pág. 30. 
 
- Ata da reunião do Comitê Diretor do IEAT de 13/08/2012. Arquivo de pastas 
suspensas IEAT, Livro de Atas nº 2, pág. 64. 
 
- Ata  da reunião do IEAT de 10/03/2015.  Arquivo de pastas suspensas IEAT, Livro 
de Atas nº 2, pág. 84. 
 
- Livro de Atas nº 1 (2000-2004), arquivo físico IEAT, cx. 12. 
 
1.2 Cartas e correspondências 
 
- Carta de Belo Horizonte - criação do FOBREAV, assinada em 12/08/2015, 
disponível no arquivo virtual IEAT: L:\\SA\EVENTOS\Eventos do IEAT\III Fórum IEAs 
2015\Carta criação FOBREAV. 
 
- Correspondência s/nº de The Ford Foundation – Escritório Brasil para Profa. Ana 
Lúcia Almeida Gazzola, Ref: Doação nº 1025-1420, 05/07/2002. arquivo físico IEAT, 
cx. 1, Convênio Ford/IEAT. 
 
- Correspondência DE 907 FUNDEP de 14/09/2000, arquivo físico IEAT, cx. 2, 
Documentos sobre a criação das Cátedras FUNDEP. 
 
1.3 Questinários e entrevistas 
 
- Questionário Ana Paula Paes de Paula (2016), disponível no arquivo virtual do 
IEAT: L:\SA\Programas\Residentes\Relatórios\Resultados Residencia 2007-2015. 
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- Questionário Antônio Lúcio Teixeira (2016), disponível no arquivo virtual do IEAT: 
L:\SA\Programas\Residentes\Relatórios\Resultados Residencia 2007-2015. 
 
- Questionário Dalila Andrade (2016), disponível no arquivo virtual IEAT: 
L:\SA\Programas\Cátedras\Santander\Luis Miguel (2016).  
 
- Questionário Eduardo de Campos Valadares, disponível no arquivo virtual do IEAT: 
L:\SA\Programas\Residentes\Relatórios\Resultados Residencia 2007-2015. 
 
- Questionário Fabrício R. Santos (2016),  disponível no arquivo virtual do IEAT: 
L:\SA\Programas\Residentes\Relatórios\Resultados Residência 2007-2015. 
 
- Questionário Patrícia Franca-Huchet (2016), disponível no arquivo virtual do IEAT: 
L:\SA\Programas\Residentes\Relatórios\Resultados Residencia 2007-2015. 
 
- Questionário François Hartog (2016), disponível no arquivo virtual do IEAT:  
L:\SA\Programas\Cátedras\ Cátedras desdobramentos. 
 
- Questionário Geraldo Wilson Fernandes (2016), disponível no arquivo virtual do 
IEAT: L:\SA\Programas\Residentes\Relatórios\Resultados Residencia 2007-2015. 
 
- Questionário Jorgen Bruhn (2016), disponível no arquivo virtual IEAT: 
L:\SA\Programas\Cátedras\ Cátedras desdobramentos. 
 
- Questionário Júnia Ferreira Furtado sobre Cátedra Nuno Monteiro (2016), 
disponível no arquivo virtual IEAT: L:\SA\Programas\Cátedras\ Cátedras 
desdobramentos. 
 
- Questionário Júnia Ferreira Furtado sobre Programa Professor Residente, 
disponível no arquivo virtual  IEAT: 
L:\SA\Programas\Residentes\Relatórios\Resultados Residencia 2007-2015. 
 
- Questionário Marcelo Mortensen Wanderley (2016), disponível no arquivo virtual 
IEAT: L:\SA\Programas\Cátedras\ Cátedras desdobramentos. 
 
- Questionário Maria do Céu (2016), disponível no arquivo virtual IEAT: 
L:\SA\Programas\Cátedras\FUNDEP\Humanidades\Pinelli [2015]. 
 
- Questionário Rafael Laboissière (2016), disponível no arquivo virtual IEAT: 
L:\SA\Programas\Cátedras\ Cátedras desdobramentos. 
 
- Questionário José Raimundo Maia Neto, disponível no arquivo virtual do IEAT: 
L:\SA\Programas\Residentes\Relatórios\Resultados Residencia 2007-2015. 
 
- Questionário Scott Kelso (2016), disponível no arquivo virtual IEAT: 
L:\SA\Programas\Cátedras\ Cátedras desdobramentos. 
 
- Questionário Sérgio Freire Garcia, disponível no arquivo virtual IEAT: 
L:\SA\Programas\Cátedras\ Cátedras desdobramentos. 
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- Questionário Thaïs Flores Nogueira Diniz (2016), disponível no arquivo virtual 
IEAT: L:\SA\Programas\Cátedras\ Cátedras desdobramentos. 
 
- Questionário Timothy Ingold (2016), disponível no arquivo virtual do IEAT:  
L:\SA\Programas\Cátedras\ Cátedras desdobramentos. 
 
- Entrevista Takahashi (2016), disponível no arquivo virtual do IEAT: 
L:\SA\Programas\Residentes\Relatórios\Resultados Residencia 2007-2015. 
 
- Entrevista Sá Barreto (2016), áudio disponível no arquivo de vídeos institucionais 
do IEAT. 
 
1.4 Mensagens eletrônicas 
 
- E-mail recebido de Cláudio Beato em 23/02/2015, às 17:00. Disponível no arquivo 
virtual IEAT: L:\SA\Programas\Cátedras\FORD-Violência\Cátedras Desdobramentos. 
 
- E-mail recebido de Francisco Lima em 27/02/2015, às 13:10. Disponível no arquivo 
virtual IEAT: L:\SA\Programas\Cátedras\FUNDEP\C.Natureza_Tecnologias\H. 
Collins (2008)\Cátedras Desdobramentos. 
 
- E-mail recebido de Eduardo França Paiva em 21/02/2015, às 12:26. Disponível no 
arquivo físico do IEAT, caixa 01, Berta Ares Queija (2010) e caixa 20, José Horta 
(2013). 
 
- E-mail recebido de Roberto Monte-Mór em 04/03/2015, às 00:46. Relato visita Prof. 
Ash Amin. Disponível no  arquivo físico do IEAT, caixa 20, Ash Amin (2013). 
 
1.5 Ofícios e Portarias 
 
- Ofício Circular 18/05 – SODS, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 4. 
 
- Ofício IEAT/04 de 23/05/03, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 5. 

- Ofício IEAT/018 de 28/12/05, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 6. 
 
- Portaria NR 02990 de 17/08/98, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 1. 
 
- Portaria NR 01836 de 19/07/99, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 1. 
 
- Portaria 02145 de 14/09/2000, arquivo físico, cx.13, Histórico, pacote 1. 
 
- Portaria 1553 de 28/05/2003, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 1. 
 
- Portaria 09 de 13/12/2005, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 1. 
 
- Portaria 002 de 6/01/2010, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 1. 

- Portaria 082 de 13/12/2007, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 1. 
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1.6 Regimentos e Resoluções 
 
- Regimento Interno do IEAT, anexo à Resolução 05 de 26/05/15, disponível em 

https://www.ufmg.br/ieat/relatorios-e-resolucoes/, acessado em 03/06/2016. 

- Resolução nº 08/99, de 24/06/99, arquivo físico, cx. 13, Histórico, pacote 2. 
 
- Resolução nº 04/2001, de 24 de maio de 2001, arquivo físico IEAT, cx. 13, 
Histórico, pacote 1. 
 
- Resolução nº 03/2005, de 12/05/05, do Conselho Universitário, publicada no 
Boletim UFMG nº 1.490, de 30/06/2005, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 
1. 
 
1.7 Outros documentos 
 
- Convênio de cooperação SANTANDER e FUNDEP de 29/11/2011. Arquivo físico 
pastas suspensas IEAT Cátedras Santander. 
 
- Edital de seleção “Tópicos Temáticos Transdisciplinares: Cidades”, arquivo físico 
IEAT, cx. 11. 
 
- Termo de posse do Comitê Científico do Instituto de Estudos Avançados 
Transdisciplinares da Universidade Federal de Minas Gerais – IEAT, Livro de Atas nº 
1 (2000-2004), p. 01, arquivo físico IEAT, caixa 12. 
 
- Termo de posse do Professor Ivan Domingues no cargo de Diretor-Presidente do 
Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da Universidade Federal de 
Minas Gerais – IEAT, Livro de Atas nº 1 (2000-2004), p. 02, arquivo físico IEAT, cx. 
12. 
 

2. Fontes Secundárias 

2.1 Notícias 

- "A dor humana segundo Luiz Vilela", notícia publicada no Jornal O Tempo de 
24/06/2004,cópia disponível no arquivo físico IEAT, cx. 12, Grupos de Pesquisa, 
pacote Grupo Literatura, Rede e Saber Contemporâneo - Atividades realizadas. Ver 
também: “Luiz Vilela fará conferência sobre a dor humana”, disponível em  
https://www.ufmg.br/online/arquivos/001116.shtml, acesso em 15/01/2016. 
 
- “Estudos transdisciplinares unem arte, ciência e pensamento crítico”, notícia 
veiculada na página da UFMG, disponível em: 
https://www.ufmg.br/online/arquivos/000645.shtml, acesso em 15/01/2016. 
 
- “IEAT lança Programa Professor Residente”, Boletim UFMG nº 1549 – Ano 32, 

25/09/2006, página 6. Disponível em 

https://www.ufmg.br/boletim/bol1549/sexta.shtml, acesso em 29/01/2016. 

 

https://www.ufmg.br/online/arquivos/001116.shtml
https://www.ufmg.br/online/arquivos/000645.shtml
https://www.ufmg.br/boletim/bol1549/sexta.shtml
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2.2 Relatórios 
 
- Relatório de Atividades e Desdobramentos (Período: 1999-2002), arquivo físico 
IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 3. 
 
- Relatório de Atividades e Desdobramentos (Período: 1999-2003), Anexo 1 – 
Atividades Realizadas (2000 a 05/2003), p. 2, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, 
pacote 5. 
 
- Relatório de Atividades IEAT 2010 – 2014. Acervo da Biblioteca do IEAT.  
 
- Relatório de Atividades IEAT 2015. Acervo Biblioteca do IEAT. 
 
- Relatório de Cátedra IEAT/Santander, disponível no arquivo físico IEAT, pastas 
suspensas Cátedra Santander - Luis Miguel.   
 
- Relatório de Gestão IEAT 2005-2009. Acervo da Biblioteca do IEAT. 
 
- Relatório de Gestão IEAT 2010/2013. Acervo da Biblioteca do IEAT. 
 
- “Relatório dos 100 dias de Gestão”, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, pacote 6. 
 
- Relatório Grupo Literatura, Rede e Saber Contemporâneo. Arquivo físico IEAT, cx. 
12, Grupos de Pesquisa, pacote Grupo Literatura, Rede e Saber Contemporâneo – 
Atividades realizadas. Ver também: 
 https://www.ufmg.br/online/arquivos/001116.shtml, acesso em 15/01/2016. 
 
- Aguiar, N. F. de. (2008). Relatório das atividades de Neuma Aguiar durante o ano 
de 2007 na cátedra de residência no IEAT. Disponível no arquivo físico do IEAT, 
caixa 16. 
 
- Borges, M. E. M. O. (2010). Relatório – Programa Professor Residente IEAT – 
UFMG. Disponível no arquivo físico do IEAT, caixa 17. 
 
- Domingues, I. (2003). Relatório Técnico final de atividades do Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre Republicanismo. Arquivo físico IEAT, pastas amarelas.  

- Duarte, R. H. (2009), Relatório da estadia do prof. Reinaldo Funes Monzote, 
disponível no arquivo físico do IEAT, caixa 01, Reinaldo Funes Monzote (2009). 
 
- Duarte, R. H. (2009). Relatório final de atividades (Programa Professor Residente). 
Disponível no arquivo físico do IEAT, caixa 17. 
 
- Furtado, J. F. (2007). Relatório Final de Atividades (Programa Professor 
Residente), disponível no arquivo físico IEAT, cx. 16. 
 
- Lopes, M. S. (2010). Relatório (Programa Professor Residente).  Disponível no 
arquivo físico do IEAT, caixa 17. 
 

https://www.ufmg.br/online/arquivos/001116.shtml
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- Maia, J. R. Neto. (2009). Relatório de Professor Residente IEAT 2008. Disponível 
no arquivo físico do IEAT, caixa 17. 
 
- Marinho, F. C. de C. (2009). Relatório de atividades exercidas. Disponível no 
arquivo físico do IEAT, caixa 16. 
 
- Oliveira, M. C. D. de. (2014). Sobre minha residência como pesquisadora no IEAT-
UFMG: um relato. Disponível no arquivo físico IEAT, caixa 18. 
 
- Palombini, C. V. de L. (2012). Relatório de Residência no Instituto de Estudos 
Avançados Transdisciplinares da UFMG, 2011-2012. Disponível no arquivo físico 
IEAT, caixa 18. 
 
- Pena, S. D. J. (2009). Atividades relacionadas à residência no IEAT em 2008. 
Disponível no arquivo físico do IEAT, caixa 17. 
 
- Starling, H. M. M. (2002). Relatório Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 
Republicanismo.  Arquivo físico IEAT, pastas amarelas. 
 
- Vasco, A. de C. A. (2015) Relatório de atividades, disponível no arquivo virtual do 
IEAT: L:\SA\Programas\Residentes\Relatórios\Resultados Residência 2007-2015. 
 
- Zarankin, A. (2015). Relatório de Atividades Ruibal. Disponível no arquivo físico 
IEAT, pastas suspensas Cátedra Santander – Alfredo González-Ruibal.   
 
2.3 Apresentações e discursos 
 
- Duarte, R. A. P. (2012). Apresentação Rodrigo Duarte para Seminário Anual IEAT 
2012, disponível no arquivo físico IEAT, caixa 18. 
 
- Discurso do Reitor Ronaldo Tadêu Pena, disponível em DVD no arquivo físico 
IEAT, vídeos institucionais Ágape 2. Seminário Ágape Avançada: 10 anos IEAT, 
12/11/09.  
 
- Discurso do Reitor Jaime Arturo Ramírez, III Fórum de IEAs, 11/08/2015. 
Disponível em DVD no arquivo físico IEAT, vídeos institucionais III Fórum de IEAs. 
 

2.4 Outros documentos 

 

- Projeto “Uma cátedra de estudos ibero-latino-americanos na UFMG”, arquivo físico 
IEAT, cx. 1, Cátedras de estudos ibero-latino-americanos, documentos de Criação. 
 
- Proposta de Institucionalização do IEAT, arquivo físico IEAT, cx. 13, Histórico, 
pacote 5. 
 
- Vieira, L. A. (1997). Sugestões para a criação do “Instituto de Investigações 
Avançadas Interdisciplinares”. Belo Horizonte. Local de guarda: arquivo físico IEAT, 
cx. 13, Histórico, pacote 3. 
 


