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Documentário produzido por professor da UEMG
Divinópolis é premiado em festival de Cataguases

O

documentário “Lama: o crime vale no Brasil – A tragédia de Brumadinho”, dirigido pelo cineasta e escritor argentino Carlos Pronzato e pelo professor e fotógrafo Richardson Pontone, coordenador do curso de Comunicação Social (Publicidade e
Propaganda) da UEMG Unidade Divinópolis, foi escolhido o melhor
filme da Mostra Cine Escola Juventudes do 7º Festival Ver e Fazer Filmes, realizado entre os dias 19 e
22 de novembro de 2019, em Cataguases (MG).
Lançado no primeiro semestre
de 2019, o documentário, de 77
minutos, busca reunir propostas e
percepções acerca de uma das maiores tragédias humanitárias e ambientais ocorridas no Brasil: o rompimento, no dia 25 de janeiro de
2019, da barragem da mina do Feijão, pertencente à Vale e localizada no município de Brumadinho. O
documentário apresenta depoimentos de moradores da região,
militantes de movimentos sociais,
especialistas sobre o tema e representantes de órgãos oficiais.
O professor Pontone ressaltou
a importância da premiação. “Um
prêmio como este representa muito, principalmente pelo reconhecimento. É uma premiação muito
importante por se tratar de um festival deste ‘naipe’, realizado em
Cataguases, terra de Humberto
Mauro, grande patrono do nosso
cinema brasileiro”, enfatizou. “É o
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primeiro prêmio do documentário,
e espero que venham outros. A
gente estende este prêmio não
somente às pessoas que produziram o documentário, mas também
àquelas que participaram do filme.
Infelizmente, foi um documentário produzido a partir de uma tragédia, de um crime, de uma dor”,
completou.
Segundo o professor, o documentário deverá ser exibido também em outros festivais. “No primeiro momento, após o lançamento, nós realizamos exibições e debates presenciais e liberamos o filme para download. E, agora, estamos participando de festivais. Já
temos a confirmação da participação em um festival na Irlanda, em
fevereiro, e estamos aguardando
se seremos selecionados para Tiradentes”, comentou.
Livro
A partir dos relatos apresentados no documentário, o professor
Pontone elaborou um livro, intitulado “Lama: o crime vale no Brasil:
relatos e vozes amplificadas em
um documentário” e que deverá
ser lançado no início deste ano
pela editora Adelante, de Divinópolis. “O objetivo é promover uma
discussão sobre o universo de produção deste tipo de documentário. Utilizamos também, no livro,
alguns relatos que não estão presentes no filme”, contou.
No dia 25 de janeiro, quando a

tragédia de Brumadinho completará um ano, será iniciada uma campanha de financiamento coletivo
com o objetivo de ampliar a distribuição do livro. “Pretendemos enviar cinco exemplares para cada
Unidade da UEMG e distribuir o livro em escolas estaduais de Brumadinho e região”, finalizou.
Saiba mais sobre o festival:
http://www.festivalverefazer
filmes.org.br/2019/
Assista ao documentário:
https://www.youtube.com/
watch?v=Sok8jGWpPIY&t=233s

AGENDA
 Renovação de matrícula on-line dos estudantes

veteranos
De 20 a 26 de janeiro
 Inscrição para reopção, transferência e obtenção
REPRODUÇÃO: VINÍCIUS ALVES CAMPOS/DIVULGAÇÃO

de novo título 1/2020
De 10 a 14 de fevereiro
 Início das aulas para estudantes veteranos

17 de fevereiro
 Início das aulas para estudantes ingressantes

5 de março
 Pós-graduação lato sensu 2020 – UEMG Unidade

Divinópolis
Inscrições abertas até o dia 25 de janeiro para os
seguintes cursos:
– Engenharia de Segurança do Trabalho
– Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos
– Gestão em Saúde
– Psicopedagogia Clínica e Institucional
Mais informações:
Coordenações Integradas de Extensão, Pesquisa e
Pós-Graduação (CIEPP)
posgraduacao.divinopolis@uemg.br |
(37) 3229-3538
Editais completos: uemg.br/divinopolis
 Calendário acadêmico UEMG 2020:

EXPEDIENTE

http://www.uemg.br/noticias-1/3667-calendarioacademico-2020-esta-disponivel-para-consulta

Aplicativo
O estudante Vinícius Alves Campos, do 7º período
do curso de Engenharia da Computação da UEMG Divinópolis, desenvolveu o algoritmo do aplicativo SciChromus (foto acima), cujo objetivo é auxiliar a indústria farmacêutica na identificação de mais de 6 mil
tons de cores, independentemente da finalidade. O
projeto foi desenvolvido pelo professor Joaquim Almeida e pelo estudante Bryan Mano, pesquisadores
da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
Campus Centro-Oeste Dona Lindu.
Esta não foi a primeira vez que Vinícius participou
da criação de software e aplicativos em parceria com
a UFSJ. O estudante ressaltou a importância destas
experiências para a sua formação acadêmica: “Para
mim foi uma experiência diferente, em outra área de
atuação na UFSJ, pois eu já havia feito um software
para a Universidade, de triagem virtual, chamado Octopus. É sempre bom desenvolver trabalhos nas áreas em que somos leigos para poder adquirir mais experiência, por trabalhar com diferentes problemas e
tentar buscar as melhores soluções para ajudar os profissionais da área de Bioquímica”.
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