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Texto na íntegra
Centenário de Padre Mendes
O centenário de Padre José Pedro Mendes Barros (1913‐1999) – o saudoso Padre Mendes –
tem que ser comemorado, e com festa. Não é possível esquecer essa vida iluminada que, por
mais de 60 anos, atuou em Ouro Preto como sacerdote e educador, orientador e conselheiro
de jovens, incentivador de formação intelectual e humanista de muitas gerações.
Em 1937, ordenou‐se em Mariana e logo foi designado para atuar no Colégio Arquidiocesano,
recém‐inaugurado em Ouro Preto (1934), onde seria disciplinário, professor de Português,
Francês, Latim e Inglês. Em 1938, fundou no colégio o Grêmio Literário Tristão de Ataíde, hoje
com sede na rua do Paraná. Com raro talento e disciplina singular, incentivava os alunos do
Arquidiocesano (internato e externato) à participação ativa no programa do grêmio, com
reuniões semanais de crítica, apresentação de trabalhos literários, musicais e teatrais. Foi
também professor de inglês na Escola Técnica (hoje IFMG) desde a fundação em 1944 e na
(antiga) Escola Normal Oficial de Ouro Preto. Celebrou por muitos anos a missa do estudante,
no Carmo e nas Mercês de Cima. Foi capelão do Educandário Santo Antônio. Padre Mendes
nunca parou de projetar iniciativas, realizar sonhos. Através do grêmio, vieram o teatro (1940),
a rádio e a revista A voz do GLTA, na década de 1950, o Jornal de Ouro Preto (década de 1960),
teatro, exposições, Festivais de MPB (década de 1980), o programa Sexta Noturna ( com a

FAOP,

década

de

80)

e

tantos

outros.

Juntamente com um grupo de professores, estou empenhada em homenagear Pe. Mendes,
organizando livro em sua memória. E, para tanto, estamos formalizando convite para que ex‐
alunos e sócios do GLTA (em Ouro Preto e pelo Brasil a fora) participem dessa homenagem,
contribuindo especialmente com relato de vivência, fotografia, carta, dedicatória em livro e
outros manuscritos de Padre Mendes. Com esse material, faremos reconstituição do perfil de
Padre Mendes a partir da lembrança dos que com ele conviveram na escola, no GLTA, na Ação
Católica e em outras circunstâncias. Se quiser participar, envie sua colaboração até 25 de
setembro
próximo.
Francelina Ibrahim Drummond

Veículo: Jornal Voz Ativa
Data: 05/09/2013
Disponível em: http://jornalvozativa.com/noticias/?p=25648

Texto na íntegra
IFMG‐Campus Ouro Preto contrata intérpretes/tradutores de LIBRAS
O IFMG‐Campus Ouro Preto está contratando intérpretes/tradutores da Língua Brasileira de
Sinais para trabalhar com alunos do ensino médio, tecnológico e graduação. Os currículos
devem ser encaminhados para o e‐mail carla.vicente@ifmg.edu.br até o dia 10 de setembro.
Informações: (31)3559‐2128.
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Texto na íntegra:
IFMG Campus Ouro Preto promove 11ª Semana Interna de Estudos em Segurança do
Trabalho
Evento, aberto à comunidade, é promovido pelo curso técnico em Segurança do Trabalho
Palestras, dinâmicas, apresentações culturais, debates e intervenções pedagógicas são
algumas das atividades preparadas para a 11ª edição da Semana Interna de Estudos em
Segurança do Trabalho (SIEST). O evento, promovido anualmente pelo curso técnico em
Segurança do Trabalho do IFMG‐Campus Ouro Preto, pretende estimular, no ambiente escolar
e na comunidade, discussões sobre a importância da segurança para a qualidade de vida.
A 11ª SIEST será realizada entre os dias 10 e 12 de setembro, no IFMG‐Campus Ouro Preto.
Confira a programação:
10/09/2013 – Terça‐Feira
19h‐ Recepção
19h30‐ Cerimônia de Abertura
20h‐ Palestra: “Mau comportamento no trânsito como o maior inimigo na qualidade de vida”.
Sebastião Pires Camargo – diretor Centro de Formação de Condutores SAEP – Juiz de Fora,
MG.

21h‐ Apresentação Cultural – Breno Mathias
21h30‐ Teatro: Em qual time você joga?
Alunos N3SEG1‐ 1 ‐2013
11/09/2013 – Quarta‐ Feira
19h‐ Recepção
19h30‐ Palestra: “Responsabilidade trabalhista, previdenciária, civil, criminal e ambiental na
esfera da Segurança e Medicina do Trabalho”
Marcelo Giordano Gários – engenheiro de segurança no trabalho, advogado, diretor jurídico da
AMES, diretor da Ética Consultoria, Belo Horizonte, MG
20h30‐ Dinâmica Interativa
Alunos N3SEG1‐ 1 ‐2013
21h‐ Palestra: “Promoção da Saúde e Qualidade de Vida dos
Trabalhadores”. Dra Olivia Maria de Paula Alves Bezerra – nutricionista formada pela UFOP,
mestrado e doutorado pela UFMG na área de administração de recursos humanos e
epidemiologia/saúde do trabalhador, professora do curso de medicina da UFOP.
12/09/2013 – Quinta – Feira
19h‐ Recepção
19h30‐ Mesa‐Redonda: Formação Profissional; Empregabilidade e os desafios do mercado na
Segurança do Trabalho.
Willian Cassimiro – engenheiro de segurança do trabalho (Empresa: Vale S.A.)
Marcos

Henrique

Lucena

–

engenheiro

de

segurança

do

trabalho/filósofo.

Mediador: Professor Sérgio Eustáquio Neto – curso técnico em Segurança do Trabalho – IFMG‐
Campus Ouro Preto.
20h30‐ Intervenção pedagógica: ressuscitação cardíaca
Dr.Marcos Adaixo de Deus – médico do trabalho, professor do curso técnico em Segurança do
Trabalho – IFMG Campus Ouro Preto ‐ Alunos N3SEG1‐ 1 ‐2013
21h‐ Homenagens
Cerimônia de Encerramento
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Texto na íntegra
3ª Conferência da Juventude em Ouro Preto
Está acontecendo hoje,14 de setembro, no IFMG‐ Campus Ouro Preto, a 3ª Conferência
Estadual de Políticas Públicas de Juventude em Ouro Preto. Este dia, teve como objetivo,
colocar em discussão temas que cercam a juventude de hoje como preconceito, educação,
violência e inclusão social/respeito às diferenças.
Uma das mesas que ocorreram durante o evento, foi composta por Cláudia Itaborahy
(Psicóloga da Secretaria de Educação), e que trouxe em questão o tema: Educação no século
XXI‐ Métodos, recursos e discursos contemporâneos; Simone Nepomuceno (Professora da
Apae) falou sobre Inclusão de jovens portadores de deficiência; Pedro Alexandre: Juventude,
trabalho e empreendedorismo e Temístocles Filho (Tico): Juventude e Violência. Uma
problemática levantada, foi a ausência dos representantes dos órgãos de maior visibilidade,
como a Secretaria de Educação e Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude.
As atividades aconteceram durante todo o dia, com participação de bandas jovens da cidade,
diversas palestras e muitas propostas a serem adotadas em breve.
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Texto na íntegra:
Alex Bohrer lança livro no 7° Seminário Internacional de Patrimônio Cultural
No dia 23 de setembro, integrante da programação do 7 ° Seminário Internacional Patrimônio
Cultural ‐ Conservação e Restauração no século XXI, acontece o lançamento do livro Ouro
Preto:
Um
Novo
Olhar
do
historiador
ouro‐pretano
Alex
Bohrer.
“Ouro Preto é um município culturalmente rico, condizente com a vastidão de seu território”.
Observando essa premissa, o livro caminha por três séculos da cidade, indo além dos casarões,
igrejas e museus, visitando vários distritos e povoados que carregam a história da antiga Vila
Rica.
Com ilustrações de Adenilson José, a narrativa promove uma releitura de Ouro Preto, um novo
olhar sobre a cidade, sua história e seu vasto território de vivência humana, proporcionando
ao
leitor
descobrir
uma
Ouro
Preto
até
então
inexplorada.
Alex Bohrer é professor efetivo do Instituto Federal de Minas Gerais | IFMG. Conhecido pelos
estudos que desenvolve sobre História de Minas Gerais e Arte Colonial, o professor possui
diversos textos publicados sobre Barroco Mineiro e História de Ouro Preto, no Brasil e no
exterior.
O lançamento do livro acontece às 20h, na Casa Bernardo de Guimarães, situada na Rua
Irmãos
Kennedy,
601
–
Cabeças‐
Ouro
Preto
|
MG.
O escritor também participa da Roda de Conversa mediada pela presidente da Faop, Ana
Pacheco, com o tema FAOP 45 anos ‐ Patrimônio de Todos, que acontece no dia 27 de

setembro, de 14h às 17h, com ex‐alunos, professores e pessoas que participaram da história
de
45
anos
da
Fundação.
Sobre

o

Seminário

Internacional

Patrimônio

Cultural

Com objetivo de incentivar a preservação do patrimônio cultural, o seminário aborda o pensar,
o ensinar e o fazer como principais aspectos que permeiam a conservação e a restauração do
século XXI. A programação inclui conferências, mesas de debate, mini‐cursos, exposições e
apresentação de estudos de caso, fomentando a troca de experiências entre os participantes.
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Texto na íntegra:
Lançamento de livro sobre Ouro Preto
Alex Bohrer, professor do IFMG, lançará o livro Ouro Preto: Um Novo Olhar, com ilustrações de
Adenilson José, a narrativa traz uma nova percepção sobre a cidade, permitindo ao leitor
descobrir uma Ouro Preto desconhecida.
O lançamento do livro acontece às 20h, na Casa Bernardo de Guimarães, situada na Rua
Irmãos Kennedy, 601 – Cabeças‐ Ouro Preto | MG.
O escritor também participa da Roda de Conversa mediada pela presidente da Faop, Ana
Pacheco, com o tema FAOP 45 anos – Patrimônio de Todos, que acontece no dia 27 de
setembro, de 14h às 17h, com ex‐alunos, professores e pessoas que participaram da história
de 45 anos da Fundação.
O lançamento do livro integra o 7° Seminário Internacional de Patrimônio Cultural, o seminário
aborda o pensar, o ensinar e o fazer como principais aspectos que permeiam a conservação e a
restauração do século XXI.

Veículo: site da UFOP
Data: 18/09/2013
Disponível em:
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Texto na íntegra:
Começam os preparativos para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Professores e alunos da Universidade Federal de Ouro Preto se mobilizam para a Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que ocorre de 21 a 27 de outubro. A edição 2013 tem
como tema “Ciência, Saúde e Esporte”, que foi indicado devido à realização, no Brasil, da Copa
do Mundo e das Olimpíadas.
Através da parceria entre UFOP, Instituto Federal de Minas Gerais e Trem da Vale será
promovida a “Estação Ciência”. O presidente da Comissão Organizadora da UFOP, professor
Gilson Nunes, do Departamento de Turismo, afirma que o objetivo da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia é divulgar as pesquisas das universidades para a comunidade.
O professor ressalta que “a população precisa conhecer a importância da ciência e da
tecnologia diretamente em suas vidas”. A SNCT é realizada desde 2009 e as atividades são
gratuitas. A programação será divulgada oficialmente em outubro.
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Texto na íntegra:
Ciência, Saúde e Esporte
O Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto está com inscrições abertas para os
interessados em participar da edição 2013 da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Neste
ano, a temática “Ciência, saúde e esporte”, determinada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação, está relacionada aos eventos esportivos que estão sendo ou serão realizados no
Brasil, como Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. “As
atividades vão mostrar como saúde, ciência e tecnologia têm hoje papel essencial nesse
domínio [desportivo], particularmente nas modalidades de alto desempenho”, explica o
ministro Marco Antonio Raupp.
As atividades promovidas pelo IFMG‐Campus Ouro Preto serão realizadas de 20 a 26 de
outubro no próprio campus, na Estação Ferroviária e na Praça Tiradentes. Para participar de
algumas oficinas e mesas redondas, é necessário se inscrever previamente, pelo site do
evento:www.semanact.ourpreto.ifmg.edu.br.
A programação fica completa com shows, espetáculos de dança, mostras científicas,
workshops, minicursos, exposições interativas, planetário, dentre outras.
Esporte e saúde em debate

O futebol será tema de uma mesa redonda entre estudiosos do tema, comunicadores e
comentaristas esportivos, como (Rede Globo/SporTV) e (Rádio Globo/CBN/Esporte News).
A superação de limites e os prazeres em torno da prática de esportes radicais também serão
pauta para palestras, que contarão com a presença do atleta T, líder da primeira expedição
brasileira ao Monte Everest.
A temática saúde estará presente em momentos diversos ao longo de toda a programação. O
médico psiquiatra e comunicador (Revista Época/Estado de S. Paulo/UOL) vai falar
sobre Sexualidade e Comportamento Sexual do Jovem Brasileiro Especialistas em fisiologia do
exercício e nutrição vão tratar de questões relacionadas à vida saudável, qualidade alimentar e
nutrição esportiva.
Na prática
Quem quiser se exercitar, poderá se inscrever em oficinas de escalada, slackline,rapel,
caminhada, Shivam Yoga e aulas de ginástica. Haverá ainda, no campus, uma equipe destinada
a realizar avaliações, prescrições e orientações sobre a prática de atividades físicas.
Os interessados em se capacitar poderão optar por oficinas deEcoturismo e Saúde, Condutor
de Turismo de Aventura e Espeleoturismo (turismo realizado em cavernas). Haverá, também,
oficina de Primeiros Socorros e Resgate.
Atrações culturais
O evento terá shows de abertura e encerramento na Praça Tiradentes. No dia 20 de outubro,
às 20h, sobem ao palco – Instrumental.
Já no dia 26, também às 20h, marcam o término das atividades. Ao longo de toda a semana no
campus do IFMG, porém, o público poderá conferir exposições, shows de estilos musicais
diversos, apresentações de dança e exibição de filmes.
Programação
Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Garanta sua inscrição e acompanhe a
programação pela internet:
www.ouropreto.ifmg.edu.br
www.semanact.ourpreto.ifmg.edu.br
*Comunicação Ouro Preto

