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Texto na íntegra:
Sob o tema “Ciência, saúde e esporte”, IFMG‐Campus Ouro Preto realiza mais uma edição da
Semana de Ciência e Tecnologia
Atividades serão realizadas de 20 a 26 de outubro no próprio campus,
na Estação Ferroviária e na Praça Tiradentes
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 Paraolímpicos. “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 Antônio 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 al‐
gumas oficinas e mesas redondas, é necessário se inscrever previamente, pelo site do evento
(endereço eletrônico ao fim do texto). 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 Bob Faria (Rede Globo/SporTV) e Francisco Osvaldo Pereira
Reis, o “Pequetito” (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 Thomaz Brandolin, primeiro brasileiro a alcançar o Pólo Norte, 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 Jairo Bouer (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 de Ecoturismo 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 Augusto Rennó (Sagrado Coração da Terra) e Sexteto Plataforma C –
Instrumental. Já no dia 26, também às 20h, Gabriel Guedes e Quarteto Quadros Modernos
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
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Seção Cultura

Texto na íntegra:
IFMG‐Campus Ouro Preto realiza a Semana de Ciência e Tecnologia
Com o tema “Ciência, saúde e esporte”, IFMG‐Campus Ouro Preto realiza mais uma edição
da Semana de Ciência e Tecnologia
Atividades serão realizadas de 20 a 26 de outubro no próprio campus, na Estação Ferroviária e
na Praça Tiradentes
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 Bob Faria (Rede Globo/SporTV) e Francisco Osvaldo Pereira
Reis, o “Pequetito” (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 Thomaz Brandolin, primeiro brasileiro a alcançar o Pólo Norte, 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 Jairo Bouer (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 de Ecoturismo 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 Augusto Rennó (Sagrado Coração da Terra) e Sexteto Plataforma C –
Instrumental. Já no dia 26, também às 20h, Gabriel Guedes e Quarteto Quadros Modernos
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
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Texto na íntegra:
Estação Ciência integra Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG
Apresentações culturais, oficinas, palestras e mostras científicas são algumas das atividades
oferecidas
Em sua 5ª edição, a Estação Ciência integra a programação da Semana de Ciência e Tecnologia
do Instituto Federal de Minas Gerais‐Campus Ouro Preto. A base, instalada na Estação
Ferroviária, se estabeleceu em 2009 por meio de uma parceria entre o IFMG, a UFOP, a
Prefeitura Municipal e o Programa de Educação Patrimonial Trem da Vale. A iniciativa visa ao
engajamento das escolas ao evento e promove o incentivo à pesquisa e à investigação
científica nas instituições de ensino do município e de seu entorno.
Uma das atrações será a Mostra Científica, da qual podem participar escolas de ensino
fundamental e médio da região. As inscrições vão até dia sete de outubro. Será aceito um
trabalho por instituição. Haverá reconhecimento para os três melhores trabalhos, com
prêmios de até R$3.000,00. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site do
evento:www.semanact.ouropreto.ifmg.edu.br/.

A programação da Estação Ciência conta ainda com oficinas, palestras, exposições e
intervenções culturais, entre os dias 24 e 26 de outubro. Na abertura das atividades da
Estação, apresentam‐se os alunos da E. M. Benedito Xavier, de Glaura, com a Dança da Fita.
Destaca‐se, também, a exposição interativa “Física mais que divertida”, da Fundação Ciência
Jovem e a apresentação de Ginástica Artística e Trampolim – “Programa Esporte e Cidadania”,
da Fundação Aleijadinho, seguida da apresentação da Incrível Banda. O encerramento da
programação da Estação Ciência fica por conta da intervenção: Pioneiros e o Grupo de
Escoteiros de Ouro Preto, acompanhada de apresentações de fanfarra, capoeira, judô, Kung Fu
e dança.
Entre as oficinas direcionadas à saúde, destacam‐se “Literatura, sabores, cheiros e cores: sucos
naturais e saúde”; “Nutrição para terceira idade: como fazer iogurte natural” e “Oficina de
Nutrição – Sanduíche natural”, direcionada às crianças e adolescentes.
Haverá também um planetário promovido pelo Museu de Ciência e Técnica da Universidade
Federal de Ouro Preto, funcionando em dias e horários variados. Além disso, serão promovidos
passeios gratuitos no Trem da Vale.
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Texto na íntegra
Sob o tema “Ciência, saúde e esporte”, IFMG‐Campus Ouro Preto realiza mais uma edição da
Semana de Ciência e Tecnologia
Atividades serão realizadas de 20 a 26 de outubro no próprio campus, na Estação Ferroviária e
na Praça Tiradentes
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 Paraolímpicos. “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 Antônio 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
(endereço eletrônico ao fim do texto). 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 Bob Faria (Rede Globo/SporTV) e Francisco Osvaldo Pereira
Reis, o “Pequetito” (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 Thomaz Brandolin, primeiro brasileiro a alcançar o Pólo Norte, 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 Jairo Bouer (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 de Ecoturismo 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 Augusto Rennó (Sagrado Coração da Terra) e Sexteto Plataforma C –
Instrumental. Já no dia 26, também às 20h, Gabriel Guedes e Quarteto Quadros Modernos
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
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Texto na íntegra:
Estação Ciência no Trem da Vale
Através da parceria entre o Instituto Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Ouro
Preto, o Programa Trem da Vale e a Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto será
promovida a 5ª Edição da “Estação Ciência”, na Estação Ferroviária de Ouro Preto, nos dias 24,
25 e 26 de outubro.
Com edição anual, a Estação Ciência ‐ um evento que integra a programação da Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia 2013, realizada desde 2009, compõe o calendário de ações de
popularização da Ciência e da Tecnologia, no âmbito da Semana Nacional da Ciência e
Tecnologia ‐ SNCT promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
A proposta atual, cujo tema central é “CIÊNCIA, SAÚDE E ESPORTE“, prevê estratégias para
despertar um olhar diferenciado sobre a influência da Ciência e da Tecnologia no cotidiano das
pessoas, sobretudo crianças e jovens do ensino fundamental e médio, público principal que se
deseja atingir. Além de visar a difusão e apropriação social de conhecimentos científicos e
tecnológicos sobre a temática contemplada, as programações no âmbito da SNCT visam
chamar a atenção e provocar atitudes e reflexões sobre a importância do tema para o
desenvolvimento e para o enfrentamento de problemas da humanidade.
Dentre as atrações previstas, destaque para a Exposição Interativa “Física mais que divertida”,
da Fundação Ciência Jovem ‐ que consiste num conjunto de protótipos e experimentos

baseados em materiais reciclados e de baixo custo, com o intuito de estimular uma visão
criativa da física; e a oficina “Literatura, sabores cheiros e cores: sucos naturais e saúde” ‐ uma
atividade voltada para o público
infantojuvenil, desenvolvida pelas Bibliotecas das Estações, em parceria com o Curso de
Gastronomia do IFMG ‐ Campus Ouro Preto .
No âmbito do Programa de Educação Patrimonial Trem da Vale, a Estação Ciência é
umimportante instrumento de afirmação do compromisso do campo da ciência e da
tecnologia com o campo do
patrimônio cultural. O evento
irá abranger ações de
preservação do patrimônio
cultural e natural, bem como
experiências significativas
onde a Ciência e Tecnologia
aliadas à Cultura possibilitam
a produção do patrimônio
cultural, o apoio ao
patrimônio cultural e o
usufruto do patrimônio
cultural.
Fique atento à programação!
http://sites.ouropreto.ifmg.e
du.br/semanact/programaca
o‐estacao‐ciencia/
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Texto na íntegra:

Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG‐Campus Ouro Preto contará com debates e palestras
Futebol, esportes radicais, nutrição, qualidade de vida e sexualidade na juventude serão
pauta de mesas‐redondas com especialistas
Futebol, esportes radicais, nutrição, qualidade de vida e sexualidade na juventude, esses são
alguns dos temas das palestras e mesas‐redondas que integram a programação da Semana de
Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Minas Gerais‐Campus Ouro Preto, que terá como
tema “Ciência, saúde e esporte”. O evento, que será realizado entre 20 e 26 de outubro,
contará com a presença de especialistas e personalidades que se destacam em sua área de
atuação no cenário nacional, no Auditório Central do Campus.
Esporte radical, esporte extremo
As palestras que abrirão oficialmente a Semana, na terça‐feira, dia 22, às 19h30, vão trazer
para o Campus o atleta Thomaz Brandolin, primeiro brasileiro a alcançar o Polo Norte, líder da
primeira expedição brasileira ao Monte Everest, falando sobre “Esporte extremo: prazeres e
riscos”. No mesmo dia, o público confere “Esporte radical, superando limites”, com o
coordenador de Pesquisas em Futebol e Futsal/USP e consultor da Rádio Jovem Pan, José
Alberto Aguilar Cortez.
Saúde em debate

A importância da atividade física e da qualidade alimentar para se obter uma vida saudável e
os benefícios da nutrição esportiva voltados para desempenho e recuperação serão temas de
uma mesa‐redonda composta por três especialistas na área: a coordenadora do Núcleo de
Educação Física e Ciências do Esporte do CAV‐UFPE, Profa. Dra. Carol Góis Leandro, a
especialista em Fisiologia do Exercício, mestre em Nutrição Humana e doutora em Ciências dos
Alimentos, Luciana Setaro, e o doutor em Bioquímica da Nutrição pela Faculdade de Ciências
Médicas e Biológicas de Botucatu, Roberto Carlos Burini. O debate ocorrerá na quarta‐feira,
dia 23, às 19h.
Futebol em jogo
Bob Faria, comentarista esportivo da Rede Globo e do SporTV, Marcelo Dias Calado,
coordenador educacional de Turismo, Lazer e Eventos do Senac – São Paulo, Francisco Osvaldo
Pereira Reis (Pequetito), comunicador e narrador esportivo da rádio Globo/CBN e do Esporte
News, Sérgio Rangel, jornalista da Folha de São Paulo e Israel Teoldo da Costa, coordenador do
Núcleo de Pesquisa em Futebol/UFV, são os convidados para a mesa‐redonda sobre futebol.
Copa do mundo e os preparativos, as expectativas, os riscos e a infraestrutura brasileira para
sediar o evento serão pauta do debate, no dia 24, às 19h.
Sexualidade e comportamento sexual do jovem brasileiro
O médico psiquiatra e comunicador Jairo Bouer fará a palestra de encerramento, levando para
a última noite de atividades no Campus sua vasta experiência sobre o comportamento jovem,
principalmente no tocante à sexualidade da juventude brasileira. Bouer é colunista da Revista
Época, do jornal Estado de S. Paulo e do portal UOL. Apresenta programas na TV, Internet e
rádio e é autor de 11 livros e audiolivros.
Inscrições e programação completa
A participação nas mesas‐redondas é aberta ao público, porém os interessados em receber
certificado devem se inscrever no site do evento, www.semanact.ouropreto.ifmg.edu.br/, no
qual também é possível conferir a programação completa.
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Texto na íntegra:
Oficinas gratuitas durante a Semana de Ciência e Tecnologia pelo IFMG‐Campus Ouro Preto
Público poderá praticar esportes radicais e ampliar seus conhecimentos em turismo,
gastronomia e primeiros socorros
Com o tema “Ciência, saúde e esporte”, o Instituto Federal de Minas Gerais‐Campus Ouro Preto
realiza, de 20 a 26 de outubro, mais uma edição da Semana de Ciência e Tecnologia. As
atividades serão realizadas no próprio Campus, na Estação Ferroviária e na Praça Tiradentes.
Quem quiser se exercitar, poderá se inscrever em oficinas de escalada, slackline, rapel,
caminhada e Shivam Yoga. No Campus e na Estação Ciência (localizada na Estação Ferroviária
de Ouro Preto), será instalado um muro para escalada. A área de Educação Física do Campus
vai promover, ainda, uma maratona, com aulas de ginástica e prática de esporte em diversas
modalidades.
Para os interessados em ampliar seus conhecimentos, as opções serão oficinas de Ecoturismo
e Saúde, Condutor de Turismo de Aventura e Espeleoturismo (turismo realizado em cavernas),
além de Primeiros Socorros e Resgate. Estão previstas, também, oficinas de Gastronomia
destinadas aos donos de estabelecimentos desse ramo de atuação e ao público em geral.

Na Estação Ciência, o público terá à disposição oficinas de iogurte natural para a terceira
idade, de sanduíche natural para crianças e adolescentes e de sucos naturais e sua relação com
a literatura, cheiros, cores e sabores.
Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Para participar de algumas oficinas, é
preciso se inscrever previamente no site do evento. Garanta sua vaga e acompanhe a
programação – que conta com shows, mostra científica, palestras, debates e atrações
culturais – pela internet:
www.ouropreto.ifmg.edu.br
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Texto na íntegra:
Semana de Ciência e Tecnologia oferece oficinas gratuitas pelo IFMG‐OP
Público poderá praticar esportes radicais e ampliar seus conhecimentos em turismo,
gastronomia e primeiros socorros

O Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto realiza, de 20 a 26 de outubro, mais
uma edição da Semana de Ciência e Tecnologia com o tema “Ciência, saúde e esporte”. As
atividades serão realizadas no próprio Campus, na Estação Ferroviária e na Praça Tiradentes.
Esporte e Saúde em debate
O futebol será tema de uma mesa redonda entre estudiosos do tema, comunicadores e
comentaristas esportivos, como Bob Faria (Rede Globo/SporTV) e Francisco Osvaldo Pereira
Reis, o “Pequetito” (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 Thomaz Brandolin, primeiro brasileiro a alcançar o Pólo Norte, 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 Jairo Bouer (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

Serão oferecidas diversas oficinas, para quem gosta da área de esporte terá as seguintes
opções: escalada, slackline, rapel, caminhada e Shivam Yoga. Na área do Campus terá uma
equipe destinada a realizar avaliações, prescrições e orientações sobre a prática de atividades
físicas.
Já para interessados em ampliar o conhecimento, as opções serão oficinas de Ecoturismo e
Saúde, Condutor de Turismo de Aventura e Espeleoturismo, turismo realizado em cavernas,
além de Primeiros Socorros e Resgate. Estão previstas, também, oficinas de Gastronomia
destinadas aos donos de estabelecimentos desse ramo de atuação e ao público em geral.
A programação fica completa com shows, espetáculos de dança, mostras científicas,
workshops, minicursos, exposições interativas, planetário, dentre outras. Todas as atividades
são gratuitas e aberto ao público, porém para algumas oficinas e mesas redondas é necessário
um inscrição antecipada pelo site do evento clicando aqui.

Prefeitura de Ouro Preto
11/10/2013
Disponível em: http://www.ouropreto.mg.gov.br/noticia/672/ouro‐preto‐participa‐da‐
semana‐nacional‐de‐ciencia‐e‐tecnologia

Ouro Preto participa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
(11/10/2013) ‐ De 22 a 26 de outubro acontece a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no
Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) em Ouro Preto. O evento traz seminários temáticos,
mesas redondas, oficinas, workshops, exposições e atividades culturais. A iniciativa no
Município é uma parceria entre IFMG, Prefeitura de Ouro Preto, através das secretarias de
Saúde e Esportes e Lazer, Universidade Federal de Ouro Preto e Trem da Vale.
Neste ano, a temática “Ciência, Saúde e Esporte”, determinada pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, está relacionada aos eventos esportivos que estão sendo realizados no
Brasil, como Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O
futebol será tema de uma mesa redonda entre estudiosos, comunicadores e comentaristas
esportivos, como Bob Faria (Rede Globo/SporTV) e Francisco Osvaldo Pereira Reis, o
“Pequetito” (Rádio Globo/CBN/Esporte News).
A temática saúde estará presente em momentos diversos ao longo de toda a programação. A
Secretaria de Saúde fará intervenções no dia 25, às 11h, com palestra sobre prevenção de
quedas e, no dia 26, montará um estande com ações de saúde bucal, dengue, feira de doação
de cães entre outras atividades. Diversos temas como ciência e tecnologia também serão
debatidos no Campus do IFMG ao longo da semana.
A Estação Ferroviária de Ouro Preto se transformará em Estação Ciência nos dias 24, 25 e 26.
Na quinta‐feira (24), o Trem da Ciência fará viagens durante o dia entre Ouro Preto e Mariana,
e na Estação, a partir de 14h30, acontecem atividades de recreação organizadas pela
Secretaria de Esportes e Lazer. Nos dias 25 e 26, o espaço recebe feira científica, estandes,
oficinas, brinquedos e brindes.

A Semana de Ciência e Tecnologia se configura, desde 2008, como um legítimo fórum para
debates com especialistas nacionais e estrangeiros sobre temas relacionados à Ciência e à
Tecnologia. O evento contribui ainda para que Ouro Preto se destaque, não só como pólo
irradiador de cultura, mas também como referência na geração e na popularização de
conhecimentos científicos e tecnológicos.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.semanact.ouropreto.ifmg.edu.br, ou no Campus
do IFMG situado na rua Pandiá Calógeras, 898, Bauxita. As inscrições para escolas e
comunidades para passeios gratuitos no Trem da Ciência ou oficinas na Estação da Ciência
podem ser feitas no Trem da Vale.
Clique aqui e confira a programação completa.

Prefeitura de Ouro Preto
Página inicial
11/10/2013

Plataforma C
Disponível em: http://plataformac.com.br/nova/?page_id=334

Texto na íntegra:
23.9.2013: no próximo sábado, dia 28.9.2013 às 20:30 hs, o Plataforma C se apresentará no
evento Feira da Primavera, promovido pelo Morro do Chapéu Golf Clube. O evento acontecerá
no condomínio Morro do Chapéu ‐ Parque das Cerejeiras, em Nova Lima. 23.9.2013: no dia
20.10.2013, domingo, acontecerá a abertura da Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG,
edição 2013, em Ouro Preto, Minas Gerais. A banda Plataforma C ‐ Instrumental estará
presente. O show de abertura está previsto para as 20 horas do domingo, na praça Tiradentes.

Site do IFMG‐Campus Ouro Preto
17/10/2013
Destaque e Notícias

Texto na íntegra:

Grupo Plataforma C – Instrumental se apresenta, neste domingo, na Praça Tiradentes
Show abre a programação da Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG‐Campus Ouro Preto

Para quem aprecia música instrumental, vale a pena conferir a apresentação do grupo
"Plataforma C", neste domingo, 20 de outubro, às 20 horas, na Praça Tiradentes. O show abre

a programação da Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG‐Campus Ouro Preto, que vai
promover atrações diversas até o dia 26 deste mês.
Formado em meados de 2005, inicialmente como um quarteto, o grupo Plataforma C ‐
Instrumentall é hoje um sexteto, composto pelos músicos André Bessa (sax e flauta), Augusto
Rennó (guitarra), Fernando Nugas (teclados), José Carlos (baixo elétrico), Zé Geraldo
(trompete) e Wallace Campos (bateria).
Os vários anos de convivência social e musical dos integrantes do sexteto foram decisivos para
o refino de um repertório seleto, alegre e de muito bom gosto, que contempla clássicos da
música popular brasileira e também famosos standards de jazz, como Ponteio e Upa Neguinho,
de Edu Lobo; Berimbau, de Vinicius de morais; Estamos aí, de Maurício Einhorn; Cantaloup
Island, de Herbie Hancock; Overjoyed, de Stevie Wonder e muitas outras.
O show será promovido pelo IFMG‐Campus Ouro Preto e tem patrocínio da Prefeitura de Ouro
Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio.
A programação completa da Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG‐Campus Ouro Preto está
disponível em www.ouropreto.ifmg.edu.br/.

O Liberal
14/10/2013
http://www.jornaloliberal.net/noticia/ouro‐preto‐participa‐da‐semana‐nacional‐de‐ciencia‐
e‐tecnologia/

Texto na íntegra:
Ouro Preto participa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Ouro Preto,
Com o tema “Ciência, saúde e esporte”, evento traz oficinas, mesas e exposições
De 22 a 26 de outubro acontece a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Instituto
Federal de Minas Gerais (IFMG) em Ouro Preto. O evento traz seminários temáticos, mesas
redondas, oficinas, workshops, exposições e atividades culturais. A iniciativa no Município é
uma parceria entre IFMG, Prefeitura de Ouro Preto, através das secretarias de Saúde e
Esportes e Lazer, Universidade Federal de Ouro Preto e Trem da Vale.
Neste ano, a temática “Ciência, Saúde e Esporte”, determinada pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, está relacionada aos eventos esportivos que estão sendo realizados no
Brasil, como Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O
futebol será tema de uma mesa redonda entre estudiosos, comunicadores e comentaristas
esportivos, como Bob Faria (Rede Globo/SporTV) e Francisco Osvaldo Pereira Reis, o
“Pequetito” (Rádio Globo/CBN/Esporte News).
A temática saúde estará presente em momentos diversos ao longo de toda a programação. A
Secretaria de Saúde fará intervenções no dia 25, às 11h, com palestra sobre prevenção de
quedas e, no dia 26, montará um estande com ações de saúde bucal, dengue, feira de doação
de cães entre outras atividades. Diversos temas como ciência e tecnologia também serão
debatidos no Campus do IFMG ao longo da semana.
A Estação Ferroviária de Ouro Preto se transformará em Estação Ciência nos dias 24, 25 e 26.
Na quinta‐feira (24) o Trem da Ciência fará viagens durante o dia entre Ouro Preto e Mariana,
e na Estação, a partir de 14h30, acontecem atividades de recreação organizadas pela

Secretaria de Esportes e Lazer. Nos dias 25 e 26, o espaço recebe feira científica, estandes,
oficinas, brinquedos e brindes.
A Semana de Ciência e Tecnologia se configura, desde 2008, como um legítimo fórum para
debates com especialistas nacionais e estrangeiros sobre temas relacionados à Ciência e à
Tecnologia. O evento contribui ainda para que Ouro Preto se destaque, não só como pólo
irradiador de cultura, mas também como referência na geração e na popularização de
conhecimentos científicos e tecnológicos.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.semanact.ouropreto.ifmg.edu.br, ou no Campus
do IFMG situado na rua Pandiá Calógeras, 898, Bauxita. As inscrições para escolas e
comunidades para passeios gratuitos no Trem da Ciência ou oficinas na Estação da Ciência
podem ser feitas no Trem da Vale.

Portal Mariana
14/10/2013
Disponível em: http://www.portalmariana.org/cidades/ouro‐preto‐mg/ouro‐preto‐
participa‐da‐semana‐nacional‐de‐ciencia‐e‐tecnologia/

Texto na íntegra:
Ouro Preto participa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

De 22 a 26 de outubro acontece a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Instituto
Federal de Minas Gerais (IFMG) em Ouro Preto. O evento traz seminários temáticos, mesas
redondas, oficinas, workshops, exposições e atividades culturais. A iniciativa no Município é
uma parceria entre IFMG, Prefeitura de Ouro Preto, através das secretarias de Saúde e
Esportes e Lazer, Universidade Federal de Ouro Preto e Trem da Vale.
Neste ano, a temática “Ciência, Saúde e Esporte”, determinada pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, está relacionada aos eventos esportivos que estão sendo realizados no
Brasil, como Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O
futebol será tema de uma mesa redonda entre estudiosos, comunicadores e comentaristas
esportivos, como Bob Faria (Rede Globo/SporTV) e Francisco Osvaldo Pereira Reis, o
“Pequetito” (Rádio Globo/CBN/Esporte News).
A temática saúde estará presente em momentos diversos ao longo de toda a programação. A
Secretaria de Saúde fará intervenções no dia 25, às 11h, com palestra sobre prevenção de
quedas e, no dia 26, montará um estande com ações de saúde bucal, dengue, feira de doação

de cães entre outras atividades. Diversos temas como ciência e tecnologia também serão
debatidos no Campus do IFMG ao longo da semana.
A Estação Ferroviária de Ouro Preto se transformará em Estação Ciência nos dias 24, 25 e 26.
Na quinta‐feira (24), o Trem da Ciência fará viagens durante o dia entre Ouro Preto e Mariana,
e na Estação, a partir de 14h30, acontecem atividades de recreação organizadas pela
Secretaria de Esportes e Lazer. Nos dias 25 e 26, o espaço recebe feira científica, estandes,
oficinas, brinquedos e brindes.
A Semana de Ciência e Tecnologia se configura, desde 2008, como um legítimo fórum para
debates com especialistas nacionais e estrangeiros sobre temas relacionados à Ciência e à
Tecnologia. O evento contribui ainda para que Ouro Preto se destaque, não só como pólo
irradiador de cultura, mas também como referência na geração e na popularização de
conhecimentos científicos e tecnológicos.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.semanact.ouropreto.ifmg.edu.br, ou no Campus
do IFMG situado na rua Pandiá Calógeras, 898, Bauxita. As inscrições para escolas e
comunidades para passeios gratuitos no Trem da Ciência ou oficinas na Estação da Ciência
podem ser feitas no Trem da Vale.
Clique aqui e confira a programação completa.

Tribuna livre
14/10/2013
Disponível em:
http://www.jornaltribunalivre.com.br/2013/10/noticias/ouro_preto/escalada/

Texto na íntegra:
Escalada, rapel, slack line e debate sobre futebol marcam Semana de Ciência e Tecnologia
do IFMG‐Campus Ouro Preto
Entre os dias 20 e 26 de outubro, será realizada, no Instituto Federal de Minas Gerais‐Campus
Ouro Preto, a 6ª edição da Semana de Ciência e Tecnologia, com o tema “Ciência, saúde e
esporte”. Para integrar a programação, foram convidados grandes nomes da área esportiva
para participar das mesas‐redondas, palestras, oficinas e debates.
Debate
Para compor a mesa‐redonda “O Futebol em Jogo”, no Auditório Central do IFMG, foram
convidados , comentarista esportivo da Rede Globo e do SporTV, , atual coordenador
educacional de Turismo, Lazer e Eventos do Senac de São Paulo, , comunicador e narrador
esportivo da Rádio Globo/CBN e do Esporte News, , coordenador do Núcleo de Pesquisa em
Futebol da UFV, e , repórter esportivo da Folha de São Paulo.
Dentre as palestras oferecidas pelo evento, destacam‐se “Esporte Radical, superando limites”,
que será ministrada pelo Prof. Dr. , coordenador de Pesquisas em Futebol e Futsal da USP e
também consultor da Rádio Jovem Pan, e “Esporte Extremo: prazeres e riscos”, com o atleta ,
líder da primeira expedição brasileira ao Monte Everest.

Para se exercitar
Os interessados por aventura e esportes radicais poderão se divertir e aprender as técnicas
com as oficinas de Condutor de Turismo de Aventura, Espeleoturismo, Escalada e Rapel, além
de participar de atividades de aeróbica e slack line. As atividades serão realizadas no IFMG‐
Campus Ouro Preto e também na Estação Ciência, instalada na Estação Ferroviária da cidade.
Programação
Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Acompanhe a programação completa,
que também conta com shows, exposições, mostra científica, apresentações de dança, entre
outros, pela internet:
www.ouropreto.ifmg.edu.br
www.semanact.ouropreto.ifmg.edu.br
Coordenadoria de Comunicação Social
Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto
(31)3559‐2169

Ouro Preto.com.br
14/10/2013
Disponível em: http://www.ouropreto.com.br/noticias/detalhe.php?idnoticia=8058

Texto na íntegra:

Escalada, rapel, slack line e debate sobre futebol marcam Semana de Ciência e Tecnologia do
IFMG‐Campus Ouro Preto

Programação esportiva do evento conta com prática de atividades físicas, além de palestras,
oficinas e mesas‐redondas relacionadas ao tema
Entre os dias 20 e 26 de outubro, será realizada, no Instituto Federal de Minas Gerais‐Campus
Ouro Preto, a 6ª edição da Semana de Ciência e Tecnologia, com o tema “Ciência, saúde e
esporte”. Para integrar a programação, foram convidados grandes nomes da área esportiva
para participar das mesas‐redondas, palestras, oficinas e debates.
Debate
Para compor a mesa‐redonda “O Futebol em Jogo”, no Auditório Central do IFMG, foram
convidados Bob Faria, comentarista esportivo da Rede Globo e do SporTV, Marcelo Dias
Calado, atual coordenador educacional de Turismo, Lazer e Eventos do Senac de São Paulo,
Osvaldo Reis, o “Pequetito”, comunicador e narrador esportivo da Rádio Globo/CBN e do
Esporte News, Israel Teoldo da Costa, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Futebol da UFV,
e Sérgio Rangel, repórter esportivo da Folha de São Paulo.
Dentre as palestras oferecidas pelo evento, destacam‐se “Esporte Radical, superando limites”,
que será ministrada pelo Prof. Dr. José Alberto Aguilar Cortez, coordenador de Pesquisas em
Futebol e Futsal da USP e também consultor da Rádio Jovem Pan, e “Esporte Extremo:

prazeres e riscos”, com o atleta Thomaz Brandolin, primeiro brasileiro a alcançar o Polo Norte,
líder da primeira expedição brasileira ao Monte Everest.
Para se exercitar
Os interessados por aventura e esportes radicais poderão se divertir e aprender as técnicas
com as oficinas de Condutor de Turismo de Aventura, Espeleoturismo, Escalada e Rapel, além
de participar de atividades de aeróbica e slack line. As atividades serão realizadas no IFMG‐
Campus Ouro Preto e também na Estação Ciência, instalada na Estação Ferroviária da cidade.
Programação
Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Acompanhe a programação completa,
que também conta com shows, exposições, mostra científica, apresentações de dança, entre
outros, pela internet:
www.ouropreto.ifmg.edu.br
www.semanact.ouropreto.ifmg.edu.br

SERVIÇO

‐ O QUÊ: Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG‐Campus Ouro Preto
‐ QUANDO? De 20 a 26 de outubro
‐ ONDE? IFMG‐Campus Ouro Preto, Estação Ferroviária e Praça Tiradentes

O Mundo dos Inconfidentes
16/10/2013
Disponível em: http://omundodosinconfidentes.com.br/semana‐de‐ciencia‐e‐tecnologia‐do‐
ifmg/

Texto na íntegra:
Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG
Entre os dias 20 e 26 de outubro, será realizada, no Instituto Federal de Minas Gerais‐Campus
Ouro Preto, a 6ª edição da Semana de Ciência e Tecnologia, com o tema “Ciência, saúde e
esporte”.
Grandes nomes da área esportiva participarão de mesas‐redondas, palestras, oficinas e
debates, entre eles Bob Faria, Marcelo Dias Calado, Osvaldo Reis, o “Pequetito”, Israel Teoldo
da Costa e Sérgio Rangel.
Haverá palestras, entre elas “Esporte Extremo: prazeres e riscos”, com o atleta Thomaz
Brandolin, primeiro brasileiro a alcançar o Polo Norte, líder da primeira expedição brasileira ao
Monte Everest.
Para se exercitar
Os interessados por aventura e esportes radicais poderão se divertir e aprender as técnicas
com as oficinas de Condutor de Turismo de Aventura, Espeleoturismo, Escalada e Rapel, além
de participar de atividades de aeróbica e slack line. As atividades serão realizadas no IFMG‐
Campus Ouro Preto e também na Estação Ciência, instalada na Estação Ferroviária da cidade.

Tribuna Livre
17/10/2013
Disponível em: http://www.jornaltribunalivre.com.br/2013/10/noticias/ouro_preto/grupo‐
plataforma‐c‐instrumental‐se‐apresenta‐neste‐domingo‐na‐praca‐tiradentes/

Texto na íntegra:
Grupo Plataforma C – Instrumental se apresenta, neste domingo, na Praça Tiradentes
Para quem aprecia música instrumental, vale a pena conferir a apresentação do grupo
“Plataforma C”, neste domingo, 20 de outubro, às 20 horas, na Praça Tiradentes.
O show abre a programação da Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG‐Campus Ouro Preto,
que vai promover atrações diversas até o dia 26 deste mês.
Composto pelos músicos Augusto Rennó, que também integra a banda Sagrado Coração da
Terra (guitarra), André Bessa (sax e flauta), Fernando Nugas (teclados), José Carlos (baixo
elétrico), Zé Geraldo (trompete) e Wallace Campos (bateria), o grupo vem conquistando o
reconhecimento do público por onde se apresenta.
Os vários anos de convivência social e musical dos integrantes do sexteto foram decisivos para
o refino de um repertório seleto, alegre e de muito bom gosto, que contempla clássicos da
música popular brasileira e também famosos standards de jazz.
O show será promovido pelo IFMG‐Campus Ouro Preto e tem patrocínio da Prefeitura de Ouro
Preto, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. A programação completa da
Semana de Ciência e Tecnologia está disponível em www.ouropreto.ifmg.edu.br/.
*Comunicação Ouro Preto

Site do reitoria do IFMG
17/10/2013

Texto na íntegra:
Pela VI edição, Semana do Campus Ouro Preto contará com Estação Ciência
O Campus Ouro Preto convida a comunidade escolar, estudantes de escolas de Ouro Preto e
região, pesquisadores, empresas e demais interessados para a edição 2013 da Semana de
Ciência e Tecnologia, a ser realizada no campus escolar e na Estação Ferroviária, nos dias 22 a
26 de outubro, com o tema “Ciência, Saúde e Esporte”.
Com seminários temáticos, mesas redondas, apresentação de trabalhos e experimentos,
oficinas, workshops e exposições, a Semana será o momento ideal para o fomento à pesquisa,
à experimentação, à iniciação científica de jovens estudantes e para o estímulo ao estudo de
ciências nas escolas.
Estação Ciência
A Estação Ciência se consagrou em 2009 como uma ação de popularização da Ciência e da
Tecnologia. Esse ano será realizada nos dias 24 a 26 de outubro.
Por meio de parceria estabelecida entre o IFMG, a Ufop, a Prefeitura Municipal e o Programa
de Educação Patrimonial Trem da Vale, realiza‐se uma intervenção em espaço público
envolvendo atividades interativas, mostra científica, exposições, exibição de vídeos, planetário,
Trem da Ciência, oficinas, workshops e apresentações culturais diversas.
O objetivo é o engajamento das escolas ao evento e o incentivo à pesquisa e à investigação
científica nas escolas do Município e de seu entorno.
O show de abertura dos eventos ocorrerá no dia 20/10, às 19:00, na Praça Tiradentes.
Confira a programação completa: http://sites.ouropreto.ifmg.edu.br/semanact/.

Site do reitoria do IFMG
10/2013

Texto na íntegra:
Semanas de Ciência e Tecnologia agitam os campi do IFMG
Bambuí, Ouro Preto, Governador Valadares, Sabará, Congonhas, Ouro Branco e São João
Evangelista promoveram, nos últimos dias, as Semanas de Ciência e Tecnologia. Já no Campus
Formiga, a Jornada de Educação, Ciência e Tecnologia será realizada de 11 a 13 de novembro.
Confira fotos e novidades.
CAMPUS OURO PRETO
Entre os dias 20 e 26 de outubro, o Campus Ouro Preto promoveu a 6ª edição da Semana de
C&T. As atividades incluíram shows, espetáculos de dança, mostras científicas, workshops,
minicursos, exposições interativas, planetário, dentre outras.
Alunos, professores e a população da região participaram de oficinas de escalada,
slackline,rapel, caminhada, yoga, ecoturismo e saúde, espeleoturismo (turismo realizado em
cavernas), entre diversas outras. O evento contou ainda com shows de abertura e
encerramento.
A Semana de C&T promoveu diferentes formas de reconhecer os trabalhos desenvolvidos por
alunos e professores. Nas próximas semanas, serão divulgados vídeos produzidos pelo setor de
Comunicação do Campus Ouro Preto com entrevistas realizadas com os convidados das mesas
redondas e palestras, além dos melhores momentos do evento.

(Fonte: Comunicação / Campus Ouro Preto)

CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
Palestras, mesas redondas e apresentações culturais fizeram parte das atividades da 3ª
Semana de Ciência e Tecnologia do Campus Governador Valadares, que ocorreu de 21 a 24 de
outubro.
Por meio de palestras, os participantes tiveram a oportunidade de entender sobre
empreendedorismo, avanços científicos e tecnológicos no esporte, termografia e futebol, além
de avanços tecnológicos da avaliação do estado nutricional para a saúde.
Na apresentação cultural, os alunos da Apae emocionaram o público. Eles apresentaram o
número musical, a "Batucada", orientada pela professora de música e músico terapeuta,
Nanci. O projeto envolve aproximadamente 15 alunos. No último dia de evento, estudantes da
Ufop ressaltaram o papel da empresa Júnior e a qualificação dos estudantes da Educação
Profissional e Tecnológica.

CAMPUS BAMBUÍ

A VI Semana de Ciência e Tecnologia do Campus Bambuí, realizada de 21 a 26 de outubro, foi
tema de duas reportagens de televisão. As matérias foram produzidas e veiculadas pela TV
Integração, afiliada da Rede Globo, com cobertura nas regiões Centro‐Oeste de Minas
Gerais, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
As reportagens abordaram, respectivamente, as atrações da programação e os produtos e
alimentos desenvolvidos pelos alunos para a participação na FIPA, Jornada Científica e Feira de
Ciências.
As matérias foram publicadas no portal da emissora, e podem ser assistidas nos links abaixo:
http://globotv.globo.com/tv‐integracao‐triangulo‐mineiro/mgtv‐1‐tv‐integracao/v/estudantes‐
parcipam‐da‐semana‐nacional‐de‐ciencia‐e‐tecnologia/2913161/
http://g1.globo.com/mg/centro‐oeste/noticia/2013/10/estudantes‐em‐bambui‐apresentam‐
novidades‐com‐foco‐no‐mercado.html

CAMPUS SABARÁ
Entre os dias 22 e 24 de outubro, foi realizada a Semana de Ciência e Tecnologia no Campus
Sabará. O evento contou com oficinas, minicursos, palestras, apresentação cultural, dentre
outros.
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Notícias

Texto na íntegra:
“Ciência, saúde e esporte”, na Semana de Ciência e Tecnologiado do IFMG‐Campus Ouro
Preto

Atividades serão realizadas de 20 a 26 de outubro no próprio campus, na Estação Ferroviária e
na Praça Tiradentes
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 Bob Faria (Rede Globo/SporTV) e Francisco Osvaldo Pereira
Reis, o “Pequetito” (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 Thomaz Brandolin, primeiro brasileiro a alcançar o Pólo Norte, 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 Jairo Bouer (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 ampliar seus conhecimentos poderão optar por oficinas de Ecoturismo 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 Augusto Rennó (Sagrado Coração da Terra) e Sexteto Plataforma C –
Instrumental. Já no dia 26, também às 20h, Gabriel Guedes e Quarteto Quadros Modernos
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.

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Garanta sua inscrição e veja aqui a
programação ou acesse www.semanact.ourpreto.ifmg.edu.br
Programação Campus Ouro Preto
DOMINGO – 20/10 Show de Abertura na Praça Tiradentes
20h00 – Show de Abertura com Augusto Rennó (Sagrado Coração da Terra) e Sexteto
Plataforma C – Instrumental
SEGUNDA – 21/10
13h00 Comunicações – Auditório da Biblioteca
15h00 Workshop de Edificações – Tintas Sherwin‐Williams
19h00 Abertura da Instalação “Katu”, do Artista Guilherme Mansur, na Galeria de Arte
SEGUNDA – 21/10 13h – Comunicações (Auditório da Biblioteca)
C1 O Estilo Nacional Português em Minas Gerais Artes
C2 “O conhecimento prévio em língua inglesa: um alicerce para a aprendizagem significativa de
uma língua estrangeira moderna” Educação
C3 “O uso de mapas conceituais como ferramenta para a aprendizagem de língua inglesa: do
conhecimento prévio à leitura e produção escrita” Educação
C4 Equações do 2º grau ao longo da história: A produção de um discente do Ensino Médio
Educação
C5 Preparação e Caracterização de Filmes Porosos de PAni/PVS para melhoria da Eficiência de
Sensores Bioquímicos Física
C6 Identificação do perfil socioeconômico e profissional dos trabalhadores em Gastronomia e
notas sobre as condições para qualificação profissional Gastronomia
C7 Elaboração da Marca IFMG Regional de Qualidade Gestão
C8 Contribuição financeira do Parque Estadual do Itacolomi para a economia de Ouro Preto,
Minas Gerais Meio Ambiente
C9 Estudo dos aços de construção civil utilizados em canteiros de obra da cidade de Ouro Preto
Metalurgia
TERÇA – 22/10
08h30 Oficina: Ecoturismo e Saúde
10h00 Abertura dos estandes e visitação
10h40 Bandas Projeto Paralelo – Palco Aberto
17h00 I Maratona de Programação do IFMG: Iniciação (Jogos de Lógica)
18h00 Credenciamento / Lançamento dos Anais Eletrônicos da Semana
19h00 Sessão Solene de Abertura com Lançamento do Desafio Científico para a Semana C&T
2014 –
Auditório Central
19h30
Palestra: Esporte Radical, superando limites
Prof. Dr. José Alberto Aguilar Cortez – Coordenador de Pesquisas em Futebol e Futsal/USP,
consultor da Rádio Jovem Pan.
Palestra: Esporte Extremo: prazeres e riscos
Atleta Thomaz Brandolin, primeiro brasileiro a alcançar o Pólo Norte, líder da primeira
expedição brasileira ao Monte Everest.
21h00 Apresentação da Lyra Maestro Roque Soares de Almeida (Paraguaçu Paulista).

QUARTA – 23/10
08h30 Oficina: Condutor de Turismo de Aventura
09h00 Mostra dos cursos – Auditório Central
11h30 Show musical no Palco Aberto – Rick Campolim e Castora dos Anjos
13h00 Oficinas, workshops e minicursos
17h00 I Maratona de Programação do IFMG: Algoritmos e Programação
17h00 Apresentação de painéis
19h00 Saúde em Debate – Auditório Central
Articuladora: Dra. Adna Soares Eleutério
Nutrição, Atividade Física e Qualidade de Vida
Profa. Dra. Carol Góis Leandro – Coordenadora do Núcleo de Educação Física e Ciências do
Esporte do CAV‐UFPE
Nutrição Esportiva: Desempenho e Recuperação
Luciana Setaro – Especialista em Fisiologia do Exercício, Mestre em Nutrição Humana e
Doutora em Ciências dos Alimentos
Estilo de Vida Saudável com qualidade alimentar e exercícios físicos
Roberto Carlos Burini – Doutor em Bioquímica da Nutrição pela Faculdade de Ciências Médicas
e Biológicas de Botucatu
21h00 Espetáculo de Dança – Estúdio ID
QUARTA – 23/10 17h – Apresentação de Painéis (Pátio Central)
P01 O Papel Fundamental e o Contexto Histórico das Medidas Por Uma Intervenção PIBIDIANA
Educação
P02 Geografia e música: uma intervenção PIBID na E.E. Desembargador Horácio Andrade
Educação
P03 Dois anos de PIBID/Geografia na Escola Estadual Ouro Preto: Uma trajetória de
experiências e aprendizados Educação
P04 Educação patrimonial e cidadania: ações do PIBID na E.E. Ouro Preto Educação
P05 Diagnóstico da Educação Patrimonial na Escola Estadual Antônio Pereira Educação
P06 Projeto PIBID/Geografia na E.E. Desembargador Horácio Andrade: intervenções didáticas
Educação
P07 LIBRAS em Destaque Educação
P08 Projeto Recursos Hídricos:ações do PIBID na E.E.Ouro Preto Educação
P09 II Ecohorário: Meio Ambiente e Políticas Patrimoniais Educação
P10 Aprender inglês na escola pública: uma questão de metáfora. Educação
P11 Curso de Extensão em Educação Ambiental: Diagnóstico e Ações Educação
P12 “O conhecimento prévio em língua inglesa: um alicerce para a aprendizagem significativa
de uma língua estrangeira moderna” Educação
P13 O uso de mapas conceituais como ferramenta para a aprendizagem de língua inglesa: do
conhecimento prévio à leitura e produção escrita Educação
P14 A Comunicação em suas mãos usando LIBRAS como fonte de inclusão Educação
QUINTA – 24/10
08h30 Oficinas: Primeiros Socorros e Resgate, Espeleoturismo, Escalada, Rapel
09h00 Mostra dos cursos – Auditório Central

09h00 II Jornada do Grupo de Estudos sobre Ensino e Aprendizagem de Língua Portuguesa –
Auditório da Biblioteca
12h00 Exibição do Filme “127 Horas” – Auditório Central
13h00 Oficinas, Workshops e minicursos
17h00 I Maratona de Programação do IFMG: Programação Avançada
17h00 Apresentação de painéis
19h00 Mesa Redonda: O Futebol em Jogo
Auditório Central
Venilson Luciano B. Fonseca – Articulador
Bob Faria – Comentarista esportivo da Rede Globo e do SporTV.
Marcelo Dias Calado – Coordenador educacional de turismo, lazer e Eventos do Senac – São
Paulo
Osvaldo Reis “Pequetito” – Comunicador e narrador esportivo da rádio Globo/CBN e do
Esporte News.
Israel Teoldo da Costa – Coordenador do Núcleo de Pesquisa em Futebol / UFV
Sérgio Rangel – Repórter Esportivo da Folha de São Paulo
21h00 Show Samba de Sobra – Érika Curtiss
QUINTA – 24/10 17h – Apresentação de Painéis (Pátio Central)
P15 Análise do aumento de área superficial de filmes poliméricos porosos Física
P16 Preparação e Caracterização de Filmes Porosos de PAni/PVS para melhoria da Eficiência de
Sensores Bioquímicos Física
P17 Elaboração da Marca IFMG Regional de Qualidade Gestão
P18 Projeto de Pesquisa e Extensão Programa Ação Informática/Educação
P19 Comportamento reprodutivo de moscas‐soldado do gênero Merosargus no Parque
Estadual do Rio Doce Meio ambiente
P20 Contribuição financeira do Parque Estadual do Itacolomi para a economia de Ouro Preto,
Minas Gerais Meio ambiente
P21 Monitoramento da Qualidade da Água e Sensibilização da Comunidade de Estudantes e
Funcionários do IFMG Campus Ouro Preto Meio ambiente
P22 Biomonitoramento da Fauna de moscas‐soldado no Parque Estadual do Rio Doce Meio
ambiente
P23 ”Análise faunística de Besouros longicórnios (Coleoptera: Cerambycida)no Parque Estadual
do Rio Doce” Meio ambiente
P24 Projeto de Biomonitoramento de famílias de Dipteras no Parque Estadual do Rio Doce
Meio ambiente
P25 Percepção e insastifação corporal em alunas de graduação Saúde
P26 Iluminação Natural e Artificial das salas de aula do IFMG‐OP Segurança/arquitetura
P27 ”Pré‐dimensionamento de um sistema solar fotovaltaico integrado a uma edificação do
IFMG‐OP e interligado à rede elétrica pública” Arquitetura
P28 Troca e Territorialidade pela folia do Divino Espírito Santo de São Bartolomeu, Distrito de
Ouro Preto – MG Artes
P29 O Estilo Nacional Português em Minas Gerais Artes

SEXTA – 25/10
09h00 Mostra dos cursos – Auditório Central
12h00 Exibição do filme “Menina de Ouro” – Auditório Central
13h00 Oficinas, workshops e minicursos
14h00 Workshop de Edificações com a Empresa Tigre – Auditório Central
15h00 Avaliação das pontes inscritas no Desafio Científico
17h00 Atração Cultural
19h30 Palestra de Encerramento: Sexualidade e Comportamento Sexual do Jovem Brasileiro
Jairo Bouer – Médico psiquiatra e comunicador, colunista da Revista Época, do jornal Estado
de S. Paulo e do portal UOL.
21h00 Sessão de autógrafos com Jairo Bouer
21h00 Show musical grupo “Samba Ben”
Sábado – 26/10
20h00 Praça Tiradentes – Show de Encerramento com Gabriel Guedes e Quarteto Quadros
Modernos
PROGRAMAÇÃO – Estação Ciência
QUINTA‐FEIRA – 24/10
08h15 TREM DA CIÊNCIA – Saída de Mariana
09h30 Abertura da Estação Ciência
11h00 TREM DA CIÊNCIA – Saída de Ouro Preto
13h00 Oficina: “Literatura, sabores, cheiros e cores: sucos naturais e saúde” – Parte 1
(Bibliotecas das Estações do Trem da Vale e Gastronomia do IFMG).
13h30 TREM DA CIÊNCIA – Saída da Estação de Mariana
16h00 TREM DA CIÊNCIA – Saída de Ouro Preto
SEXTA‐FEIRA – 25/10
08h00 Oficinas 1 e 2: PET Física/UFOP
09h00 Exposição interativa “Física mais que divertida” – Fundação Ciência Jovem
09h30 Planetário do Museu de Ciência e Técnica da UFOP
10h00 Oficina de nutrição para terceira idade: Como fazer iogurte natural (NITE/UFOP)
10h30 Planetário do Museu de Ciência e Técnica da UFOP
11h00 Prevenção de Quedas
Profissionais: Flávia Cristina Reis Aleixo (Fisioterapeuta do Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF) e Especialista em Geriatria e Gerontologia) e Letícia Maria da Silva Almeida (Terapeuta
Ocupacional do NASF e Especialista em Reabilitação de Membros Superiores)
11h30 Planetário do Museu de Ciência e Técnica da UFOP
13h00 Oficina: “Literatura, sabores, cheiros e cores: sucos naturais e saúde” – Parte 2
(Bibliotecas das Estações do Trem da Vale e Gastronomia do IFMG).
13h00 Planetário do Museu de Ciência e Técnica da UFOP
15h00 Oficina de nutrição – Sanduíche natural (para crianças e adolescentes) (NITE/UFOP)
SÁBADO – 26/10
09h00 Mostra Científica, aeróbica, torre de escalada, slack line, brinquedos e brindes
09h00 Exposição interativa “Física mais que divertida” – Fundação Ciência Jovem
09h00 Unidade Ciência em Movimento – Fundação Ezequiel Dias
09h00 Orientação de escovação e atividades preventivas de saúde bucal (Saúde Bucal – PMOP)
09h00 Prevenção da dengue com Blitz Educativa e Feira de Adoção de Cães (Secretaria de

Saúde – PMOP)
09h00 Planetário do Museu de Ciência e Técnica da UFOP
09h30 Apresentação ginástica artística e trampolim – “Programa Esporte e Cidadania” da
Fundação Aleijadinho
10h00 Planetário do Museu de Ciência e Técnica da UFOP
10h00 Apresentação da “Incrível Banda”
11h00 Planetário do Museu de Ciência e Técnica da UFOP
12h00 Intervenção: Pioneiros e o grupo de Escoteiros de Ouro Preto
12h00 Fanfarra, Capoeira, Judô, Kung Fu e Dança
13h00 Planetário do Museu de Ciência e Técnica da UFOP
14h00 Planetário do Museu de Ciência e Técnica da UFOP
20h00 Show de encerramento na Praça Tiradentes: Gabriel Guedes e Quarteto Quadros
Modernos
Acesse www.semanact.ourpreto.ifmg.edu.br

O Mundo dos Inconfidentes
18/10/2013
Disponível em: http://omundodosinconfidentes.com.br/sexteto‐plataforma‐c‐instrumental‐
se‐apresenta‐na‐praca‐tiradentes/

Texto na íntegra:
Sexteto Plataforma C – Instrumental se apresenta na Praça Tiradentes
Show abre a programação da Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG‐Campus Ouro Preto
Para quem aprecia música instrumental, vale a pena conferir a apresentação do grupo
“Plataforma C”, neste domingo, 20 de outubro, às 20 horas, na Praça Tiradentes. O show abre
a programação da Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG‐Campus Ouro Preto, que vai
promover atrações diversas até o dia 26 deste mês.
Composto pelos músicos Augusto Rennó, que também integra a banda Sagrado Coração da
Terra (guitarra), André Bessa (sax e flauta), Fernando Nugas (teclados), José Carlos (baixo
elétrico), Zé Geraldo (trompete) e Wallace Campos (bateria), o grupo vem conquistando o
reconhecimento do público por onde se apresenta. Os vários anos de convivência social e
musical dos integrantes do sexteto foram decisivos para o refino de um repertório seleto,
alegre e de muito bom gosto, que contempla clássicos da música popular brasileira e também
famososstandards de jazz.
O show será promovido pelo IFMG‐Campus Ouro Preto e tem patrocínio da Prefeitura de Ouro
Preto, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. A programação completa da
Semana de Ciência e Tecnologia está disponível em www.ouropreto.ifmg.edu.br/.

O Liberal
19/10/2013
Disponível em: http://www.jornaloliberal.net/noticia/grupo‐plataforma‐c‐instrumental‐se‐
apresenta‐neste‐domingo‐na‐praca‐tiradentes/

Texto na íntegra:
Grupo Plataforma C – Instrumental se apresenta, neste domingo, na Praça Tiradentes
Show abre a programação da Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG‐Campus Ouro Preto
Para quem aprecia música instrumental, vale a pena conferir a apresentação do grupo
“Plataforma C”, neste domingo, 20 de outubro, às 20 horas, na Praça Tiradentes. O show abre
a programação da Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG‐Campus Ouro Preto, que vai
promover atrações diversas até o dia 26 deste mês.
Composto pelos músicos Augusto Rennó, que também integra a banda Sagrado Coração da
Terra (guitarra), André Bessa (sax e flauta), Fernando Nugas (teclados), José Carlos (baixo
elétrico), Zé Geraldo (trompete) e Wallace Campos (bateria), o grupo vem conquistando o
reconhecimento do público por onde se apresenta. Os vários anos de convivência social e
musical dos integrantes do sexteto foram decisivos para o refino de um repertório seleto,
alegre e de muito bom gosto, que contempla clássicos da música popular brasileira e também
famosos standards de jazz.
O show será promovido pelo IFMG‐Campus Ouro Preto e tem patrocínio da Prefeitura de Ouro
Preto, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. A programação completa da
Semana de Ciência e Tecnologia está disponível em
www.ouropreto.ifmg.edu.br

O Liberal
20/10/2013
Disponível em:http://www.jornaloliberal.net/noticia/escalada‐rapel‐slack‐line‐e‐debate‐
sobre‐futebol‐marcam‐semana‐de‐ciencia‐e‐tecnologia‐do‐ifmg‐campus‐ouro‐preto/

Texto na íntegra:
Escalada, rapel, slack line e debate sobre futebol marcam Semana de Ciência e Tecnologia do
IFMG‐Campus Ouro Preto
Programação esportiva do evento conta com prática de atividades físicas, além de palestras,
oficinas e mesas‐redondas relacionadas ao tema
Entre os dias 20 e 26 de outubro, é realizada, no Instituto Federal de Minas Gerais‐Campus
Ouro Preto, a 6ª edição da Semana de Ciência e Tecnologia, com o tema “Ciência, saúde e
esporte”. Para integrar a programação, foram convidados grandes nomes da área esportiva
para participar das mesas‐redondas, palestras, oficinas e debates.
Debate
Para compor a mesa‐redonda “O Futebol em Jogo”, no Auditório Central do IFMG, foram
convidados Bob Faria, comentarista esportivo da Rede Globo e do SporTV, Marcelo Dias
Calado, atual coordenador educacional de Turismo, Lazer e Eventos do Senac de São Paulo,
Osvaldo Reis, o “Pequetito”, comunicador e narrador esportivo da Rádio Globo/CBN e do
Esporte News, Israel Teoldo da Costa, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Futebol da UFV,
e Sérgio Rangel, repórter esportivo da Folha de São Paulo.
Dentre as palestras oferecidas pelo evento, destacam‐se “Esporte Radical, superando limites”,
que será ministrada pelo Prof. Dr. José Alberto Aguilar Cortez, coordenador de Pesquisas em
Futebol e Futsal da USP e também consultor da Rádio Jovem Pan, e “Esporte Extremo:
prazeres e riscos”, com o atleta Thomaz Brandolin, primeiro brasileiro a alcançar o Polo Norte,
líder da primeira expedição brasileira ao Monte Everest.
Para se exercitar

Os interessados por aventura e esportes radicais poderão se divertir e aprender as técnicas
com as oficinas de Condutor de Turismo de Aventura, Espeleoturismo, Escalada e Rapel, além
de participar de atividades de aeróbica e slack line. As atividades serão realizadas no IFMG‐
Campus Ouro Preto e também na Estação Ciência, instalada na Estação Ferroviária da cidade.
Programação
Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Acompanhe a programação completa,
que também conta com shows, exposições, mostra científica, apresentações de dança, entre
outros, pela internet:
www.ouropreto.ifmg.edu.br
ou
www.semanact.ouropreto.ifmg.edu.br

Tribuna Livre
23/10/2013
Disponível em: http://www.jornaltribunalivre.com.br/2013/10/noticias/ouro_preto/trem‐
da‐ciencia‐circula‐novamente/

Texto na íntegra
Trem da Ciência circula novamente
Amanhã dia 24 de outubro equipes da UFOP, IFMG e Trem da Vale realizarão o Trem da
Ciência.
A ação integra a programação conjunta da Estação da Ciência que também conta com a
parceria da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, fazendo parte da
programação da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia .
Tendo a aprovação nos anos anteriores, o evento se trata de um passeio voltado para
enriquecer o conhecimento científico da comunidade de Ouro Preto e Mariana. No interior dos
vagões durante o trajeto entre as duas cidades são desenvolvidas uma série de atividades
dividas por temas.
São eles: Física, Transporte Ferroviário, Zoologia e Química, as atividades são desenvolvidas
por monitores com a orientação de professores. Serão quatro viagens, a primeira saída será às
08h15min, depois às 11h15min, à tarde 13h45min e às 16h15min saindo alternadamente das
estações de Mariana e Ouro Preto.
A duração total das viagens é de cerca de uma hora. O evento é gratuito. As inscrições foram
realizadas no site da estação ciência e já foram encerradas, interessados podem se programar
para o Trem da Ciência na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia de 2014, no mês de
outubro.
Fotografia atividde de química: https://www.facebook.com/MCTUFOP
Programação da UFOP na SNCT:

*Prof. Gilson Nunes
Departamento de Museologia
Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas
Universidade Federal de Ouro Preto

Tribuna livre
24/10/2013
Disponível em: http://www.jornaltribunalivre.com.br/2013/10/noticias/ouro_preto/gabriel‐
guedes‐e‐quarteto‐2/

Texto na íntegra:
Gabriel Guedes e Quarteto Quadros Modernos
Em um show harmonioso e com raízes no antigo Clube da Esquina, Gabriel Guedes e o
Quarteto Quadros Modernos se apresentam no próximo sábado, dia 26, na Praça Tiradentes,
às 20h.
Gabriel Guedes é filho de Beto Guedes e neto de Godofredo Guedes. Cresceu ao som
de música brasileira, jazz, erudito e outros estilos. Sua carreira começou cedo e seu primeiro
prêmio veio aos cinco anos de idade. Em 2003, ganhou o prêmio Jovem Instrumentista do
BDMG como bandolinista.
Acompanhado de quarteto de cordas formado por músicos da Orquestra Sinfônica de
Minas Gerais, Gabriel Guedes criou uma apresentação musical que une o sofisticado ao
popular, com composições autorais e de importantes representantes da música universal.
No repertório, Tom Jobim, Bach, além de Beatles, Led Zeppelin e Clube da Esquina.
O show será promovido pelo IFMG‐Campus Ouro Preto e tem patrocínio da Prefeitura
de Ouro Preto, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. A programação
completa da Semana de Ciência e Tecnologia está disponível em www.ouropreto.ifmg.edu.br/.
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Texto na íntegra:
IFMG ‐ Campus Ouro Preto realiza mais uma edição da Semana de Ciência e Tecnologia

As atividades, que contam com o apoio da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de
Ouro Preto (ADOP), serão realizadas de 20 a 26 de outubro no próprio campus do IFMG ‐ Ouro
Preto, 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 conta ainda com diversos
shows, espetáculos de dança, mostras científicas, workshops, minicursos, exposições
interativas, planetário, dentre outras ações.

‐ O QUÊ: Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG‐Campus Ouro Preto
‐ QUANDO? De 20 a 26 de outubro
‐ ONDE? IFMG‐Campus Ouro Preto, Estação Ferroviária e Praça Tiradentes

Jornal voz ativa
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Texto na íntegra:
Gabriel Guedes, filho de Beto Guedes e Quarteto Tempos Modernos, na Praça Tiradentes,
em Ouro Preto‐MG, nesse sábado

A música vem de família e o talento para as artes é natural para ele. Desde a infância, vive esse
clima de sons e acordes, ensaios e música. Filho de Beto Guedes, Gabriel Guedes teve uma
imensa variedade de influências musicais que sempre estiveram presentes em sua vida, a
começar pelo Clube da Esquina. Gabriel Guedes mostra, nesse sábado, 26 de outubro, às 20h,
na Praça Tiradentes, no que o cotidiano de envolvimento com a música o transformou.
Acompanhado de quarteto de cordas formado por músicos da Orquestra Sinfônica de Minas
Gerais, Gabriel Guedes criou uma apresentação musical que une o sofisticado ao popular, com
composições autorais e de importantes representantes da música universal.
No repertório, Tom Jobim, Bach, além de Beatles, Led Zeppelin e Clube da Esquina.
O show será promovido pelo IFMG‐Campus Ouro Preto e tem patrocínio da Prefeitura de Ouro
Preto, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio.
Sobre Gabriel Guedes
Gabriel Guedes, desde pequeno, tem um contato intenso com todos os tipos de música. Filho
de Beto Guedes e neto de Godofredo Guedes, Gabriel cresceu ao som de música brasileira,
jazz, erudito e outros estilos. Sua carreira começou cedo e seu primeiro prêmio veio aos cinco
anos de idade. Em 2003 ganhou o Prêmio Jovem Instrumentista do BDMG como bandolinista.
Gabriel tem formação diversificada e a audição apurada para os diversos estilos que o
influenciaram favoreceu o aprendizado dos mais variados instrumentos. Tem formação em
violão clássico e musicalização pela Fundação de Educação Artística, flauta transversal na
Fundação Clovis Salgado, além de se enveredar autodidaticamente pelo saxofone, piano
clássico e harmonia. Gabriel também é membro da equipe de elaboração do livrão da música
brasileira, coordenada por Toninho Horta.
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Texto na íntegra:

Neste domingo tem show na Praça Tiradentes, em Ouro Preto‐MG
Show abre a programação da Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG‐Campus Ouro Preto

Para quem aprecia música instrumental, vale a pena conferir a apresentação do grupo
“Plataforma C”, neste domingo, 20 de outubro, às 20 horas, na Praça Tiradentes. O show abre
a programação da Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG‐Campus Ouro Preto, que vai
promover atrações diversas até o dia 26 deste mês.
Composto pelos músicos Augusto Rennó, que também integra a banda Sagrado Coração da
Terra (guitarra), André Bessa (sax e flauta), Fernando Nugas (teclados), José Carlos (baixo
elétrico), Zé Geraldo (trompete) e Wallace Campos (bateria), o grupo vem conquistando o
reconhecimento do público por onde se apresenta. Os vários anos de convivência social e
musical dos integrantes do sexteto foram decisivos para o refino de um repertório seleto,
alegre e de muito bom gosto, que contempla clássicos da música popular brasileira e também
famosos standards de jazz.
O show será promovido pelo IFMG‐Campus Ouro Preto e tem patrocínio da Prefeitura de Ouro
Preto, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. A programação completa da
Semana de Ciência e Tecnologia está disponível emwww.ouropreto.ifmg.edu.br.
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Texto na íntegra:
Estação Ciência integra Semana de Ciência e Tecnologia do IFMG‐Campus Ouro Preto com
rica programação

Em sua 5ª edição, a Estação Ciência integra a programação da Semana de Ciência e Tecnologia
do Instituto Federal de Minas Gerais‐Campus Ouro Preto. A base, instalada na Estação
Ferroviária, se estabeleceu em 2009 por meio de uma parceria entre o IFMG, a UFOP, a
Prefeitura Municipal e o Programa de Educação Patrimonial Trem da Vale.
A iniciativa visa ao engajamento das escolas ao evento e promove o incentivo à pesquisa e à
investigação científica nas instituições de ensino do município e de seu entorno.
Uma das atrações será a Mostra Científica, da qual podem participar escolas de ensino
fundamental e médio da região.
As inscrições vão até dia sete de outubro. Será aceito um trabalho por instituição. Haverá
reconhecimento para os três melhores trabalhos, com prêmios de até R$3.000,00. O
regulamento
e
a
ficha
de
inscrição
estão
disponíveis
no
site
do
evento: www.semanact.ouropreto.ifmg.edu.br/.
A programação da Estação Ciência conta ainda com oficinas, palestras, exposições e
intervenções culturais, entre os dias 24 e 26 de outubro.
Na abertura das atividades da Estação, apresentam‐se os alunos da E. M. Benedito Xavier, de
Glaura, com a Dança da Fita. Destaca‐se, também, a exposição interativa “Física mais que

divertida”, da Fundação Ciência Jovem e a apresentação de Ginástica Artística e Trampolim –
“Programa Esporte e Cidadania”, da Fundação Aleijadinho, seguida da apresentação da Incrível
Banda.
O encerramento da programação da Estação Ciência fica por conta da intervenção: Pioneiros e
o Grupo de Escoteiros de Ouro Preto, acompanhada de apresentações de fanfarra, capoeira,
judô, Kung Fu e dança.
Entre as oficinas direcionadas à saúde, destacam‐se “Literatura, sabores, cheiros e cores: sucos
naturais e saúde”; “Nutrição para terceira idade: como fazer iogurte natural” e “Oficina de
Nutrição – Sanduíche natural”, direcionada às crianças e adolescentes.
Haverá também um planetário promovido pelo Museu de Ciência e Técnica da Universidade
Federal de Ouro Preto, funcionando em dias e horários variados. Além disso, serão promovidos
passeios gratuitos no Trem da Vale.
Programação
Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Acompanhe a programação completa
da Semana de Ciência e Tecnologia, que também terá atividades no IFMG‐Campus Ouro Preto
e na Praça Tiradentes, pela internet:
www.ouropreto.ifmg.edu.br
www.semanact.ourpreto.ifmg.edu.br
Informações: (31)3559‐2167
Coordenadoria de Comunicação Social
Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto
(31)3559‐2169

Site do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências / UFOP
Disponível em: http://www.mpec.ufop.br/index.php/eventos/37‐estacao‐ciencia‐semana‐
de‐ciencia‐e‐tecnologia

Texto na íntegra:
Estação Ciência ‐ Semana de Ciência e Tecnologia
O Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC) confirma paticipação, com a
presença de alunos e professores, na 5ª Edição do "Estação Ciência". Tal evento integra
a Semana de Ciência e Tecnologia promovida pelo Instituto Federal de Minas Gerais‐Campus
Ouro Preto.
Para maiores informações acesse o link abaixo e confira a programação:
http://sites.ouropreto.ifmg.edu.br/semanact/estacao‐ciencia‐integra‐semana‐de‐ciencia‐e‐
tecnologia‐do‐ifmg‐campus‐ouro‐preto‐com‐rica‐programacao/
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Texto na íntegra:
IFMG‐Campus Ouro Preto realiza mais uma edição da Semana de Ciência e Tecnologia

Atividades serão realizadas de 20 a 26 de outubro no próprio campus, na Estação Ferroviária e
na Praça Tiradentes

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. A semana conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento de
Ouro Preto (ADOP) e de diversas outras instituições da região dos Inconfidentes.
Esporte e saúde em debate

O futebol será tema de uma mesa redonda entre estudiosos do tema, comunicadores e
comentaristas esportivos, como Bob Faria (Rede Globo/SporTV) e Francisco Osvaldo Pereira
Reis, o “Pequetito” (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 Thomaz Brandolin, primeiro brasileiro a alcançar o Pólo Norte, 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 Jairo Bouer (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 ampliar seus conhecimentos poderão optar por oficinas de Ecoturismo 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 Augusto Rennó (Sagrado Coração da Terra) e Sexteto Plataforma C –
Instrumental. Já no dia 26, também às 20h, Gabriel Guedes e Quarteto Quadros Modernos
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

