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Inscrições para o Vestibular/2013 estão abertas até dia 16 de outubro

tanto para entrada no ensino técnico quanto para cursos de graduação

á está disponível no
site do Cefet-MG
(www.div.cefetmg.br)

o cronograma do Vesti-
bular 2013. As inscrições
tanto para os cursos téc-
nicos quanto para a gra-
duação são feitas exclu-
sivamente pelo site cope-
ve. cefetmg. br até 16 de
outubro.  A taxa de ins-
crição é de R$ 45 reais
para os cursos técnicos
e 90 reais para a gradu-
ação.

A novidade deste ano é
a aplicação de cotas. Em
obediência a lei federal,
haverá reserva de 50%
das vagas no ensino téc-
nico para alunos que te-
nham cursado todo o en-
sino fundamental em es-
colas públicas. Já para o
vestibular da graduação,
a reserva será de 25%.
Nos dois casos, do total
de vagas reservadas,
9,2% serão destinadas a
candidatos negros,
44,3%  a pardos e 0,2% a
indígenas e 25% irão
para candidatos com ren-
da familiar igual ou infe-
rior a 1,5 salário mínimo.
O Cefet-MG em Divinó-
polis oferece três cursos
técnicos de nível médio:
Produção de Moda, Ele-
tromecânica e Infor-
mática e o curso superi-
or de Engenharia Meca-
trônica, apenas diurno.

+ informações:
www.div.cefetmg.br

www.copeve.cefetmg.br
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 A equipe  do Cefet Di-
vinópolis que participa
da Olimpíada Brasileira
de Robótica ficou em se-
gundo na etapa de São
João del-Rei, em junho.
Com isso, os alunos ori-
entados pelo professor
Gustavo Menezes, de In-
formática, disputarão a fi-
nal em Fortaleza. Pág. 4

Restaurante

baixa valor

cobrado de

estagiários
 Já está em vigor a

nova tarifa cobrada
dos estagiários exter-
nos no restaurante do
câmpus. Agora, eles
pagam por refeição o
mesmo que os alu-
nos: 1 real e não mais
R$ 5,00. O restaurante
do câmpus serve al-
moço a cerca de 500
pessoas e desde o iní-
cio do ano também
oferece jantar.
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O nósnósnósnósnós traz um resumo
dos projetos de Inicia-
ção Científica (Bic-Jr) em
desenvolvimento. Entre
os 13 projetos de várias
áreas, há propostas de
elaboração de uniformes
para práticas esportivas
e aplicativos para celu-
lares. Pág. 2 e 3.

PESQUISA

www.igualdadedegenero.cnpq.br



RODOLFO GOMES FERREIRA

Projeto vai criar aplicativo
com dados das escolas locais
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m projeto dos pro-
fessores Daniel
Morais (Informáti

ca) e Luiz Carlos (Re-
dação) propõe a criação
de um guia das escolas
em Divinópolis em forma-
to de aplicativo para
smartphones e tablets. O
guia vai disponibilizar in-
formações sobre cada
escola, como endereço e
avaliações do Ministério
da Educação, como Ideb
e Enem. “Será possível a
qualquer pessoa com um
celular conectado à inter-
net saber, por exemplo, o
Ideb das escolas do seu
bairro”, explica o profes- Variedade de smartphones: o uso de aplicativos para celulares e tablets é cada vez mais comum

Forças emForças emForças emForças emForças em
garras degarras degarras degarras degarras de
robôsrobôsrobôsrobôsrobôs

Com a orientação do
professor Luiz Cláudio
Oliveira, o projeto fará um
estudo sobre as forças e
tensões atuantes entre
garras manipuladoras e
peças em geral. Para isso
usará programas de de-
senho e Elementos Fini-
tos. O estudo vai utilizar
exemplos comerciais de
manipuladores aplicados
a diversas partes mani-
puladoras.

O desporto orientação
já é um velho conhecido
dos alunos do câmpus
Divinópolis. O esporte
requer dos participantes
o deslocamento entre
pontos marcados geral-
mente em meio a mata
fechada. Vence quem faz
o percurso em menos
tempo, orientando-se por
bússola e cumprindo as
regras estabelecidas.
Mas, dependendo do
tipo de vegetação, a
vitória pode vir acompa-
nhada de roupas rasga-
das e até cortes na pele
provocados por espi-
nhos e galhos. Pensando

PrPrPrPrProjeojeojeojeojetttttos vos vos vos vos vão desenão desenão desenão desenão desenvvvvvolololololvvvvvererererer

unifunifunifunifunifororororormes parmes parmes parmes parmes para espora espora espora espora esporttttteeeee
nisso, dois projetos das
professoras Nádia Cristi-
na  (Geografia) e Joanice
Barreto (Produção de
Moda) pretendem desen-
volver e aprimorar trajes
e acessórios específicos
para praticantes do
Desporto Orientação.

As duas pesquisas se
complementam. “Um pro-
jeto vai trabalhar o con-
ceito, o design e o outro,
a modelagem, a con-
fecção  propriamente
dita”, explica a professo-
ra Nádia, coordenadora
de um projeto de exten-
são sobre o esporte no
Cefet-MG.

Projeto do professor
Wagner Custódio (Ele-
tromecânica) busca ava-
liar a influência da vari-
ação de parâmetros de
soldagem GTAW (Gas
Tungsten Arc Welding)
em chapas de aço car-
bono ABNT 1020 com
corrente contínua e ele-
trodo ao pólo negativo.
Segundo Wagner, a me-
todologia do trabalho
consistirá na soldagem
de topo de chapas de aço
carbono adotando-se
parâmetros de soldagem
como corrente, compri-
mento de arco, veloci-
dade e soldagem e vazão
de gás argônico. Os re-
sultados obtidos serão
discutidos de forma qua-
litativa e quantitativa no
relatório final.

SoldagemSoldagemSoldagemSoldagemSoldagem
de chapasde chapasde chapasde chapasde chapas
de açode açode açode açode aço
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sor Luiz Carlos. “Isso vai
popularizar o índice e aju-
dar na hora de escolher a
escola”, conclui.

O projeto faz parte da
nova leva de pesquisas
de Iniciação Científica
(Bic) no câmpus, a ser de-
senvolvidas até agosto
de 2013. O objetivo das
bolsas é inserir o aluno
do ensino médio no tra-
balho científico, daí o
nome de Bic-Jr. Cada es-
tudante ou em dupla atua
sob supervisão de pelo
menos um professor. Ao
final de um ano é apresen-
tado um relatório com os
resultados. Leia a seguir
sobre cada um dos pro-
jetos em andamento.

U

  A equipe do Câmpus
se classificou em 3º lugar
no Campeonato Brasi-
leiro Estudantil de Ori-
entação. O time formado
por sete atletas partici-
pou do evento que ocor-
reu de 13 a 16 de setem-
bro em Divinópolis. A
atleta Lara Vasconcelos,
que ficou em 2º lugar na
categoria D18N-A (femi-
nino, 18 anos, novata),
classificou-se também
para o Bolsa Atleta, pro-
grama que é oferecido
aos alunos que concor-
rem no nível A e se clas-
sificam até a 3ª colo-
cação. Em todas as me-
dalhas e troféus consta o
símbolo que representa o
esporte de Orientação em
Divinópolis e que foi cri-
ado pelo aluno de In-
formática Vinícius Al-
meida Gonçalves.

Um projeto orientado-
do pelo professor Gusta-
vo Menezes (Informáti-
ca) tem como objetivo a
utilização de algoritmo
junto ao kit lego Mind-

Storms para criar um
protótipo robótico para
soluções de problemas
de rastreamento. Proje-
to semelhante em anda-
mento, também do pro-
fessor Gustavo, parti-
cipa da Olimpíada
Brasileira de Robótica
(leia mais na pág. 4)

Projeto usaProjeto usaProjeto usaProjeto usaProjeto usa

peças depeças depeças depeças depeças de
Kit LegoKit LegoKit LegoKit LegoKit Lego

facebook.com/cefetdiv
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em 3º lugarem 3º lugarem 3º lugarem 3º lugarem 3º lugar
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Projeto em Curvelo vai

pesquisar a homofobia

“Há a percepção por
parte de alunos e servi-
dores do câmpus de
que exista algum tipo
de discriminação por
gênero na escola?”.  É
a partir dessa pergun-
ta que um projeto Bic-
Jr pretende pesquisar
sobre o respeito à di-
versidade de gênero
no câmpus de Curvelo
do Cefet-MG. A pes-
quisa é baseada em um
estudo orientado pelo
professor de portu-
guês Luiz Carlos Gon-

Câmpus de Cefet-MG em Curvelo: pesquisa vai captar a percepção de homofobia na escola

çalves e aplicado em 2010
no câmpus Divinópolis.
Os resultados foram apre-
sentados no Congresso
Internacional “Fazendo
Gênero”, da Univer-
sidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), em
agosto daquele ano. O
estudo de Divinópolis foi
elogiado pelo Ministério
da Educação, que enviou
um técnico ao câmpus
para conhecer o projeto
e ganhou uma matéria na
TV Escola. Em Curvelo, o
trabalho é coordenado

pelo professor de Por-
tuguês daquela uni-
dade Luiz Carlos
Gonçalves Lopes e tem
dois bolsistas. O traba-
lho é constituído de
uma revisão da bi-
bliografia sobre temas
como gênero, diver-
sidade Sexual e homo-
fobia. Após isso, serão
coletados dados junto
ao alunado que possam
responder à questão
central sobre a existên-
cia de discriminação
por gênero na escola.

Estudo, com bolsa Bic-Jr, é baseado em pesqusia
desenvolvida no câmpus de Divinópolis em 2010

Design eDesign eDesign eDesign eDesign e
VVVVVesesesesestuártuártuártuártuárioioioioio

na cidadena cidadena cidadena cidadena cidade
O projeto baseia-se em

uma pesquisa que busca
entender o desenvolvi-
mento e utilização do de-
sign no vestuário de Di-
vinópolis. Sob a orien-
tação da professora An-
gelina Maria, o estudo
será aplicado em 16 em-
presas de pequeno, mé-
dio e grande porte da ci-
dade.

DivinópolisDivinópolisDivinópolisDivinópolisDivinópolis
em prosasem prosasem prosasem prosasem prosas

e versose versose versose versose versos
O projeto tem por obje-

tivo resgatar a história de
Divinópolis a partir do
setor do vestuário. A ide-
ia, segundo a orientadora
do estudo, Maria Cristi-
na, é pesquisar fatos es-
pecíficos da história do
setor confeccionista da
cidade para traçar um
paralelo com a história de
Divinópolis.

O projeto vai analisar o
desenvolvimento suste-
ntável e a questão urba-
na ambiental do setor
confeccionista de Di-
vinópolis. Os resultados
obtidos, segundo a ori-
entadora do estudo, Ma-
ria de Lourdes, vão con-
tribuir para reflexão sobre
o espaço urbano e o
crescimento do setor
confeccionista da cidade.

TTTTTecnologiasecnologiasecnologiasecnologiasecnologias

usadas emusadas emusadas emusadas emusadas em

CriptografiaCriptografiaCriptografiaCriptografiaCriptografia
O projeto, já em anda-

mento e que estuda as
tecnologias usadas na
criptografia, tem como
proposta o estudo e com-
paração entre os princi-
pais algoritmos de crip-
tografia e seus conceitos.
Desenvolvido sob orien-
tação do professor Emer-
son de Sousa, tem suas
atividades realizadas no
Câmpus Divinópolis.

MaterialMaterialMaterialMaterialMaterial

didáticodidáticodidáticodidáticodidático

interativointerativointerativointerativointerativo

O projeto, orientado
pela professora Maria de
Lourdes, quer desen-
volver um material didáti-
co interativo para as au-
...........................................................................
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LiteraturaLiteraturaLiteraturaLiteraturaLiteratura

através deatravés deatravés deatravés deatravés de

jogosjogosjogosjogosjogos
Sob orientação do pro-

fessor de Português Ro-
drigo Alves, o projeto
tem o propósito de fixar e
revisar o conceito da li-
teratura brasileira através
de jogos não computa-
dorizados. Na primeira
etapa do estudo, que já
dura um ano, os alunos
abordaram temas do Ro-
mantismo e do Barroco.

FreiosFreiosFreiosFreiosFreios

ABS paraABS paraABS paraABS paraABS para

motosmotosmotosmotosmotos

las práticas de Tecnolo-
gia da Confecção e tam-
bém em outros conteú-
dos relacionados ao Cur-
so de  Produção de Moda.
A proposta é de que se-
jam desenvolvidos apli-
cativos e programas para
demonstrar as etapas de
confecção de peças do
vestuário.

QuestãoQuestãoQuestãoQuestãoQuestão
ambientalambientalambientalambientalambiental

e Modae Modae Modae Modae Moda

Sob a orientação do
professor Juliano de Bar-
ros, a pesquisa tem por
objetivo o desenvolvi-
mento e instalação de
sensores e dispositivos
de freios ABS em motoci-
cletas. A ideia é impedir a
inclinação da carroceria
da motocicleta em ângu-
los inseguros à sua con-
dução.

CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMA
O Câmpus acaba de
receber 102 DVD's de
longas-metragens
nacionais. A coleção,
doada pela Agência
Nacional do Cinema
(Ancine), compreende
a produção de 2005 a
2010. Os estilos são
variados e reúne
títulos como Ó paí, ó,
Tropa de Elite e Se eu
fosse você.  Os filmes
estarão disponíveis
para alunos e servi-
dores assim que forem
catalogados pela
Biblioteca.
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Alunos do Bic-Jr apresentam
projeto de pesquisa pelo país

Um grupo de pesquisa-
dores composto pelo
professor orientador Ro-
drigo Alves (Coorde-
nação de Formação Geral
de Divinópolis e Vargi-
nha) e pelos orientandos
Danyele Ferreira Silva (3º
Informática Divinópolis)
e Kelson Mendes Correa
(1º Eletromecânica Di-
vinópolis) ministrou cur-
sos na SBPC-JOVEM. O
evento integrou a 64ª Re-
união Anual da Soci-
edade Brasileira para o
Progresso da Ciência

No final de junho, foi
realizada na Univer-
sidade Federal de São
João del-Rei (UFSJ) a
etapa regional da
Olimpíada Brasileira de
Robótica (OBR). Os
alunos de Informática

Gildo Rodrigo da Silva
Júnior, Maria Eliza Rome-
ros, Heitor Catarino e Hel-
ton Teixeira, do Câmpus
Divinópolis, sob a orien-
tação do professor Gus-
tavo Menezes, obtiveram
a segunda colocação na
etapa. A tarefa a ser rea-
lizada pelos alunos con-
sistia na simulação de um
robô com comportamen-
to de um bombeiro, que
teria como principal ob-

jetivo o resgate de víti-
mas em um ambiente
que sofreu um incên-
dio. Com o desempe-
nho nessa etapa, a
equipe, juntamente
com a do câmpus Var-
ginha, se classificou
para a final da Olimpía-
da, em Fortaleza (CE),
de 18 a 21 de outubro.
Para saber mais sobre
a OBR acesse obr.
org.br.

Alunos do Cefet vão à final

da olimpíada de robótica
Equipe disputa
final em outubro,
em Fortaleza-CE

Além da sinalização
de trânsito, foram
instaladas cancelas
na entrada e saída do
câmpus. Com isso,
fica mais fácil manter
o controle de quem
entra no local de car-
ro. Os visitantes já
são cadastrados e re-
cebem crachás. Tam-
bém serão colocadas
concertinas sobre os
muros, mecanismo
que visa a evitar in-
vasões. A direção lo-
cal também solicitou
mais um vigia no-
turno para fazer a
ronda nos pontos
mais afastados do
câmpus.

Câmpus instala
equipamentos

de segurança

A instalação de cancela ajuda a portaria do câmpus a controlar o fluxo de veículos no local

...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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(SBPC), realizada em ju-
lho, em São Luis (MA).
 As oficinas ministradas
foram “Fixando con-
ceitos do Romantismo
brasileiro através de um
jogo interativo” e “O bin-
go como estratégia de
ensino para fixar/revisar
conceitos do Barroco
literário”, extraídas de um
projeto BIC-Jr desen-
volvido no câmpus Di-
vinópolis, com o apoio da
Fundação de Amparo à
Pesquisa de Minas Gerais
(Fapemig).

Tão importante quan-
to executar um projeto
de pesquisa é apre-
sentá-lo em feiras e con-
gressos. Esse intercâm-
bio é essecial para divul-
gação do estudo. “A-
grada-me a disposição
dos meus orientandos
em participar dos even-
tos e o apoio do Cefet
para que as partici-

Participação em eventos
ajuda a divulgar projetos

pações ocorram”, con-
ta o professor Rodrigo
Alves, que, além da
apresentação em São
Luiz, também levou os
alunos à Semana do
Ensino Médio e Técni-
co (SeEMTeC) em
Campinas (SP) no início
de setembro, onde con-
quistaram o 2º lugar em
sua categoria.

Estão abertas até 29
de outubro as inscri-
ções para a maior feira
de ciências e enge-
nharia do país. A 11ª
edição da Feira Brasi-
leira de Ciências e En-
genharia (FEBRACE),
acontece nos dias 12,
13 e 14 de março de
2013 na Universidade
de São Paulo (USP).

Podem inscrever-se
através do site febrace.
org.br estudantes do
Ensino Médio e Técni-
co que tenham idades
entre 14 e 20 anos. Os
projetos devem se en-
quadrar nas categorias
Engenharia, Ciências
Exatas e da Terra, Hu-
manas, Sociais Aplica-
das, Biológicas, da
Saúde e Agrárias. No
ato da inscrição, já
deve ser submetido um
projeto, que será avali-
ado por uma comissão,
que identifica os 300
finalistas para exibição
na feira em março na

USP.
A mostra é para pro-

jetos que sejam con-
cluídos até a data de
inscrição, pois é neces-
sário enviar arquivo
contendo o relatório fi-
nal do trabalho, em que
os alunos apresentam
seus resultados e ob-
servações.

Como prêmio, os me-
lhores projetos de cada
área são contemplados
com medalhas, troféus,
certificados e equipa-
mentos eletrônicos,
além de prêmios insti-
tucionais como está-
gios e bolsas de estu-
do. Os estudantes tam-
bém podem ter seu pro-
jeto escolhido para par-
ticipar de uma feira in-
ternacional.

A cada edição da
FEBRACE são selecio-
nados nove projetos
para participar da Intel
ISEF (International
Science and Engineer-
ing Fair) – a maior fei-
ra de ciências e enge-
nharia do mundo, para
estudantes pré-univer-
sitários, realizada nos
Estados Unidos.

Frebrace 2013 recebe

inscrições até 29/10
Feira é a maior
do país para
ensino médio


