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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 

Atividades de extensão 

Depoimento da professora aposentada Maria Cecília Diniz Nogueira para a 

exposição 70 anos da ECI. 

Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 

Escola de Ciência da Informação (ECI) 

Entre 1995 e 1998, permanecendo com minhas atividades na Escola de 

Ciência da Informação, fui convidada para criar a Coordenadoria de Programas de 

Ação Social Comunitária na Pró-Reitoria de Extensão (Pró-Reitor de Extensão, 

professor Evandro José Lemos da Cunha / Gestão do Reitor Tomas Aroldo da Mota 

Santos). 

Coordenei, entre outros, o Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e 

ao Adolescente (PRONAICA), vinculado ao Ministério da Educação e do Desporto. O 

PRONAICA objetivava atender aos dispositivos constitucionais do Estatuto da Criança 

e do Adolescente (sobrevivência, desenvolvimento, proteção e participação) e também 

compromissos internacionais firmados pelo Brasil. 

O programa contava, além do MEC, com 31 parceiros da área pública, dos 

movimentos sociais e da área privada, tais como: Fundo das Nações Unidas para a 

Infância, Conselhos Tutelares, Pacto pela Infância, Associações de Apoio a 

Comunidades, Secretarias Estaduais, Prefeituras, entre muitos outros. 

As ações foram desenvolvidas em Belo Horizonte e em outros municípios do 

estado. A equipe era composta de mais de uma centena de participantes, tinha caráter 

multidisciplinar e era organizada com base nos seguintes eixos: educação escolar; 

educação infantil; proteção especial à criança e a à família; promoção da saúde; 

esportes; cultura; educação para o trabalho e alimentação. 

Contou com a participação, além da Fundação de Desenvolvimento da 

Pesquisa (FUNDEP) e da Fundação Mendes Pimentel, do Programa Pólos 

Reprodutores de Cidadania/Faculdade de Direito, Coral Ars Nova, envolvendo 20 

unidades da UFMG (docentes, técnicos e estagiários). 

A subcoordenação foi realizada pela técnica Marília Guimarães (psicóloga). Da 

ECI participaram: professora Jeannette Kremer, professor Ricardo Barbosa, 

bibliotecária Marlene Edite Pereira Rezende e o Técnico Luiz Henrique Loureiro dos 

Santos. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Universidade Federal de Minas Gerais 
Campus Pampulha - Av. Antônio Carlos, 6627 

secrgeral@eci.ufmg.br 
Belo Horizonte – Minas Gerais 

eci.ufmg.br 

2 

 

O modelo construído na UFMG para implantação do PRONAICA gerou uma busca de 

assessoria por parte de diversas universidades públicas. 

A atuação junto a PROEX contribuiu para a minha participação na Administração 

central da UFMG.  

Diretoria de Cooperação Institucional (COPI) / Reitoria 

Escola de Ciência da Informação (ECI)  

Convidada para assumir a Diretoria de Cooperação Institucional, atuei na 

administração central de 1998 a junho de 2009, quando aposentei, tendo, por longo 

tempo, simultaneamente, mantido minhas atividades na ECI. 

Gestão do Reitor professor Francisco César de Sá Barreto, consideramos o Programa 

Sempre UFMG – Ex-Alunos objetivando estreitar laços com os ex-alunos (Medalha de 

Honra ex-aluno; Banco de Dados, com foco também no mercado de trabalho; Quem é 

Quem UFMG).  

Da ECI, a professora Carolina Saliba teve papel preponderante, sobretudo na criação 

e implementação do sistema de informação dos ex-alunos, cuja estruturação contou 

com a participação do técnico Carlos Alfreu Furtado de Fonseca (CECOM) e do 

professor Osvaldo Carvalho (LCC).  

Gestão da Reitora professora Ana Lúcia Almeida Gazzola e do professor Marcos 

Borato Viana, quando tivemos uma participação efetiva no levantamento de recursos 

para atividades   que também  envolviam o atendimento à comunidade em geral, 

focamos algumas captações de verba, tais como: novas construções e reformas, 

aquisições de diversos equipamentos em unidades, exemplificando,  Hospital das 

Clínicas, em particular o Borges da Costa; Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio 

Diagnóstico (NUPAD); Laboratório de Pessoas Portadoras de Deficiências, biblioteca 

do Instituto de Ciências Agrárias, diversos telecentros de inclusão social.  Merece 

destaque recursos para o Campus 2000. 

O formato das articulações assumido pela Reitora professora Ana Lúcia Almeida 

Gazzola muito contribuiu para a ampliação das relações institucionais, gerando intensa 

participação da área pública, da área privada e dos movimentos sociais e assim 

potencializou a captação de recursos e favoreceu as tomadas de decisões relativas às 

políticas públicas no âmbito da universidade.  Favoreceu ainda uma cooperação entre 

todas as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). 

Também na gestão da Reitora professora Ana Lúcia Almeida Gazzola, obtivemos 

recursos² para aquisição de novo carro-biblioteca: um ônibus adaptado especialmente 

para esta finalidade e equipado com modernos recursos eletrônicos (5 computadores 
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com conexão à internet, TV com tela de plasma, câmara fotográfica, filmadora, tela de 

projeção, impressora e aparelho de DVD, além de telecentro de inclusão digital. Na 

adaptação do veículo, foi colocado um elevador para cadeirante.  

O design do ônibus foi elaborado pelo professor Ricardo França, da Escola de 

Arquitetura.  

Da ECI, tiveram participação relevante: professora Alcemir Reis, professora Ana Maria 

Cabral e professora Adriana Bogliolo.  

Gestão do professor Ronaldo Tadeu Pena, houve a criação na entrada da Biblioteca 

Central de um espaço de lazer para vivências de leitura por prazer, atendendo a 

comunidade. Este projeto contou com a participação significativa da Diretoria da BU, 

bibliotecária Maria Elizabeth de Oliveira da Costa e bibliote-cária Belkiz Inêz Rezende 

Costa. O projeto arquitetônico foi de responsabilidade da professora Marieta Cardoso 

Maciel, da Escola de Arquitetura.  

Mencionamos ainda a captação de recurso para o Centro de Memória da Faculdade 

de Odontologia e a doação do ‘’gabinete de dentista’’ do meu avô para compor seu 

acervo.  

Todas as ações e projetos realizados na Reitoria desde o planejamento, execução e 

avaliação não seriam possíveis sem a participação efetiva e expressiva da 

bibliotecária Maria Tereza França. 

Faculdade de Medicina da UFMG (FM) 

Já aposentada, recebi o convite para atuar como Assessora junto ao Diretor da 

Faculdade de Medicina, professor Francisco José Penna, permanecendo nesta função 

também na gestão do professor Tarcizo Afonso Nunes. 

Nesta nova função, quanto a atividade de extensão, exemplifico com algumas 

captações de recursos para diversos projetos de natureza acadêmica e administrativa 

com foco também no atendimento à comunidade em geral: 

- Criação do estúdio da rádio da faculdade com a apresentação do Programa Saúde e 

Consciência. Na época eram atendidas 130 rádios. Atualmente o programa é feito nos 

formatos digitais.  

- Centro de Tecnologia em Saúde / Telemedicina (CETES) 

- Obras no Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico (NUPAD); responsável 

entre outros pelo teste do pezinho atendendo todos os municípios do estado de Minas 

Gerais.  
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- Sala de teleconferência com equipamentos de ponta, facilitando o intercâmbio entre 

professores/pesquisadores em termos nacional e internacional. Além do mais 

propiciou representativa redução de custos.  

Embora seja um projeto que contém outras especificidades, pela intensa articulação 

com instituições, pelo caráter de modernização e pioneirismo, citamos: 

- A instalação, sem ônus, para a Universidade, de energia solar fotovoltaica em alguns 

prédios que compõem a Faculdade de Medicina. 

Trata-se de um projeto desenvolvido junto a CEMIG e que teve participação efetiva da 

arquiteta Eneida Ferreira Ricardo e do Gerente de Convênios, o técnico Cleverson de 

Oliveira Pena, ambos da unidade acadêmica em foco. 

Na Faculdade de Medicina, pelo apoio marcante recebido de muitos, registro o meu 

agradecimento citando o estagiário Alan Duarte, a técnica Renata Guimarães e a 

minha secretária Sabrina Spada, cuja atuação, sempre, foi decisiva.  

Finalizando, em junho de 2018, encerrei, formalmente, minhas atividades na 

Universidade Federal de Minas Gerais, onde me formei e que, por tanto tempo, foi 

meu local de trabalho: muito aprendi sendo aluna e sendo docente. 

Guardo minha escola, Biblioteconomia/Ciência da Informação, onde tudo começou, 

dentro do meu coração. A Faculdade de Medicina, onde foi o ponto final da minha 

trajetória de trabalho também habita meu coração! 

E a você, querida UFMG, todo meu respeito e carinho! 

Professora Maria Cecília Diniz Nogueira 


