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Docente desenvolve 
programa que permite 
melhorias na aplicação 
dos recursos destinados 
à educação básica   p. 4

Pesquisa reflete sobre ação 
da justiça que se baseia 
no Código Civil e não na 

Constituição Federal ao tratar 
de assuntos da terra  p. 5

Tratamentos e pesquisas 
fazem da UFG referência 
internacional em estudos 

sobre a doença de 
Chagas   p. 8 e 9

Poder público e proteção à fauna
Historicamente utilizados em diversas atividades, os animais têm sido verdadeiros amigos 
do homem. Para que a recíproca seja verdadeira é necessário que esse relacionamento seja 
sempre pautado pela ética. A legislação que garante o bem-estar animal pode ser traduzida 

na prática pelo uso, manejo e posse responsáveis. Especialistas afirmam que o assunto  
requer envolvimento direto também do poder público p. 6, 7 e 14
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Bem-estar animal, uma 
questão superior

Silvânia Lima*
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Solon Viola

Bases para transformar a sociedade
O que marca o início da educação 
em direitos humanos no Brasil?

Em sua gênese, a socieda-
de brasileira não oferece muitos 
direitos. São privilégios para pou-
cos e carências para a maioria. 
E, para essa maioria, é negado o 
direito, inclusive, como perspecti-
va de vida. Veja que a grande mí-
dia, por exemplo, fala que os di-
reitos humanos são para defender 
“bandido”. Os direitos humanos 
aparecem como algo importante 
para a sociedade brasileira muito 
recentemente, durante a ditadu-
ra militar, em razão dos 
crimes praticados contra 
a humanidade nesse pe-
ríodo: tortura, sequestro, 
prisão arbitrária, desa-
parecimento de corpos, 
mortes, atos de terroris-
mo contra a sociedade. 
Em meio a isso, surgiu 
a ideia de que a popula-
ção precisava saber o que 
são direitos humanos. E 
a única forma de fazer 
isso seria por meio da 
educação. Nessa época, 
o Brasil tinha uma expe-
riência muito bonita de 
educação popular, feita 
no Centro de Cultura Po-
pular e com os Movimen-
tos de Educação de Base. 
Os educadores em direi-
tos humanos recupera-
ram essas metodologias 
pensando nos conteúdos 
fundamentais da área. O 
que é um direito huma-
no? E o que representam 
os direitos humanos para 
uma sociedade como essa, em que 
há muita fome, falta moradia, em 
que as pessoas podem ser humi-
lhadas? Então, começou-se a reu-
nir aquilo que é o grande conteúdo 
universal dos direitos humanos e 
aquilo que é a nossa experiência 
histórica de uma educação capaz 
de ouvir e de entender as experiên-
cias de diferentes culturas.

Essa trajetória teve continuidade? 
O segundo marco da educa-

ção em direitos humanos deu-se 
com a abertura democrática, em 
meados de 1980 e 1990. O que 
era feito às escondidas, na “cata-
cumba”, passa a existir aberta-
mente. Desse modo, são desen-
volvidas experiências em todo o 
Brasil, mas especialmente em São 
Paulo, durante a gestão de Heloí-
sa Erundina, quando Paulo Freire 
foi secretário de Educação, e em 
Pernambuco, no governo de Mi-
guel Arraes, com Aida Monteiro à 
frente da pasta de Educação. Em 
seguida, foram feitas atividades 
na Paraíba, em Santa Catarina e 

no Rio Grande do Sul. No início de 
1990, a Rede Brasileira de Direitos 
Humanos (RBDH) foi criada. Essa 
rede implantou atividades Bra-
sil afora, aproveitando a primeira 
grande oportunidade de discussão 
com a sociedade. Contudo, essas 
iniciativas não chegaram a atingir 
o sistema formal de ensino. Em 
2003, no primeiro ano do governo 
de Luís Inácio Lula da Silva, foi 
criado o Comitê Nacional de Edu-
cação em Direitos Humanos, res-
ponsável pela elaboração de um 
Plano Nacional. O documento pas-

sou a servir como  orientação para 
as políticas públicas destinadas a 
áreas como ensino superior, ensi-
no fundamental, mídia, justiça e 
segurança pública, com repercus-
sões efetivas. Hoje existem grupos 
de pesquisa e programas de pós-
-graduação em direitos humanos 
consolidados em vários estados do 
país, entre eles Goiás.

Em que momento e com 
quais objetivos foram elabora-
das as Diretrizes Nacionais de 
Educação em Direitos Humanos 
(DNEDH)?

Trata-se de uma proposta que 
o Comitê fez ao Ministério da Edu-
cação e ao Conselho Nacional de 
Educação. Foi feita uma proposta 
envolvendo todo o sistema de ensi-
no, do fundamental à universidade. 
Assim, a diferença do plano para as 
diretrizes é que essas têm valor de 
lei, são orientadoras para o sistema 
de ensino brasileiro de modo geral, 
assim como os Parâmetros Curricu-
lares Nacionais. As diretrizes orien-
tam sobre a criação de núcleos de 

estudo, criam disciplinas de direi-
tos humanos nas universidades, e 
sugerem conteúdos da área para o 
ensino fundamental, entre outras 
ações. Há iniciativas interessantes 
sendo desenvolvidas em direitos hu-
manos, mas há certo receio de que 
tudo passe a ser direito humano e 
os avanços históricos tornem-se um 
problema. Por exemplo, há um mo-
vimento da burguesia carioca que 
sugere que “direitos humanos são 
pra humanos direitos”. É um equí-
voco. Direitos humanos são para to-
dos ou para ninguém. Se é para um 
“humano direito” é privilégio. Isso 
cria um dilema: como a cultura dos 
direitos humanos não existe, tem 
de ser construída, e ainda tem de 
combater a cultura do preconceito, 
que está muito arraigada. Às vezes, 
pode-se pensar que se trata de um 
projeto de direitos humanos quando 
o que se faz é moral e cívica. Isso é a 
negação do conhecimento. Por isso 
as diretrizes são importantes.

Quais temas podem ser trabalha-
dos em um programa de educa-
ção em direitos humanos?

No mundo moderno, os di-
reitos humanos surgem como 
uma tríade: liberdade, igualdade 
e fraternidade. No Brasil, não re-
solvemos essa tríade. Questões 
fundamentais da condição de vida 
humana digna não estão resol-
vidas em nosso país. Afinal, se a 
desigualdade prevalece, a liberda-
de não existe. Há quem não tenha 
recurso para se locomover, andar 
de ônibus na cidade, por exemplo. 
Contudo, no século 21, surgem 
novas questões e reivindicações. 
Por exemplo: uma igualdade fun-
damental é também a igualdade 
entre gêneros, as escolhas indivi-
duais também devem ser resguar-
dadas como liberdade individual. 
Outra questão: atualmente, não 
podemos pensar em direitos hu-
manos sem incluir os direitos dos 
povos originários, dos povos que 
formaram a primeira riqueza bra-
sileira no período colonial. Nota-
-se, com isso, que a tríade carrega 
alguns elementos que são peça-
-chave na contemporaneidade. 
Outro tema: Quando a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos 
foi redigida, ainda não eram alar-
mantes os problemas relaciona-
dos à sobrevivência ambiental do 
planeta. Agora, isso é urgente. As 
populações desaparecem cultural-
mente na medida em que o am-
biente é destruído. Então, a hu-
manidade vai ter de escolher entre 
preservar uma cultura e fazer, por 
exemplo, uma usina ou um inves-
timento industrial. São escolhas 
que precisam ser presididas pela 
dimensão dos direitos humanos.

Patrícia da Veiga

Para resolver 
uma trajetória de 
desigualdades e 
injustiças, Solon Viola, 
coordenador do Comitê 
Nacional de Educação 
em Direitos Humanos 
(CNEDH) e professor da 
Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos (Unisinos), 
recomenda que as 
escolhas sociais sejam 
pautadas pela dimensão 
dos direitos humanos. 
Essencialmente, isso 
implica formar cidadãos  
com base em princípios 
que resguardem a 
vida humana. No caso 
brasileiro, diz o professor, 
a recuperação da memória 
do país e a promoção 
do debate conceitual 
sobre direitos humanos 
são medidas a serem 
tomadas, sobretudo, 
no plano da educação 
formal. Em entrevista ao 
Jornal UFG, Solon Viola 
descreve a trajetória das 
iniciativas de educação 
em direitos humanos no 
Brasil e explica a evolução 
normativa e institucional 
da área, que atualmente 
conta com um Plano 
Nacional e muito em 
breve será legitimada 
também por diretrizes 
curriculares. O professor 
esteve na UFG no final do 
ano passado, a convite do 
Núcleo Interdisciplinar 
de Estudos e Pesquisas 
em Direitos Humanos 
da UFG (NDH). Na 
ocasião, ele participou 
do lançamento do V 
Colóquio Interamericano 
de Educação e Direitos 
Humanos, evento que, 
este ano, será realizado 
em Goiânia.

Reverenciado e muito aplaudido, o 
médico e professor aposentado Heitor Rosa 
recebeu em sessão solene o título de Profes-
sor Emérito da UFG. A homenagem certifica 
o trabalho de quem dedicou toda uma vida 
a serviço da pesquisa e do incentivo profis-
sional. Entre os destaques da trajetória do 

Escola de Agronomia marca cinquentenário

Professor Emérito a Heitor Rosa
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O homenageado cumprimenta a mesa solene 
composta pelos professores Fernando Passos 
Cupertino de Barros, ex-secretário de Estado da 
Saúde; Joel Pimentel Ulhôa, ex-reitor da UFG; 
Vardeli Alves de Moraes, diretor da FM; Edward 
Madureira Brasil, reitor da UFG; Ary Monteiro do 
Espírito Santo, ex-reitor da UFG; Claudemiro Quireze 
Júnior e  Sérgio Daher, da Faculdade de Medicina. 

No dia 1º de março a Escola 
de Agronomia da UFG (EA) abriu so-
lenemente as comemorações do seu 
cinquentenário. Moda de viola, home-
nagens e reencontros marcaram o lan-
çamento das atividades de comemora-
tivas, que ocorrerão  durante o ano de 
2013, como palestras, dias de campo e 
eventos culturais.

O  diretor da EA,  Juarez  Pa-
trício de Oliveira Júnior,  emocionou a 
todos ao lembrar o histórico da Esco-
la de Agronomia que já formou  apro-
ximadamente três mil profissionais, 
mestres e doutores qualificados para 
desenvolver atividades de produção 
no campo. Atualmente a unidade possui 
1.076 estudantes matriculados nos cursos 
de graduação em Agronomia, Engenharia de 
Alimentos e Engenharia Florestal, e 212 nos 
quatro programas de pós-graduação. Para o 
diretor, “os próximos anos dessa história se-
rão escritos com a mesma responsabilidade, 
compromisso e dedicação que tivemos até 
aqui”, disse ele.

Entre os ex-alunos presentes estava 
Fernando Jesus Oliveira, de 83 anos, que 

fez parte da primeira turma da Agronomia. 
Orgulhoso, ele declarou: “Na minha época era 
tudo diferente, mas eu sinto saudades dos cole-
gas e de tudo o que nós vivemos nessa escola”, 
reconheceu.

O reitor da UFG, Edward Madureira Bra-
sil relembrou seu tempo de estudante na uni-
dade e declarou que “a renovação que a Escola 
vem passando é extremamente benéfica, pois 
vemos a nova geração chegando e já se envol-
vendo de corpo e alma em eventos como este”.

gastroenterologista estão o pioneirismo na Fa-
culdade de Medicina (FM), onde foi diretor, e no 
Hospital das Clínicas, onde participou da cria-
ção da Comissão de Ética e foi chefe do Depar-
tamento de Clínica Médica. Também já presidiu 
a Sociedade Brasileira de Hepatologia e a Fede-
ração Brasileira de Gastroenterologia.

“Fico emocionado ao rece-
ber a maior honraria da institui-
ção. É o título máximo da univer-
sidade, que carregarei no peito por 
toda a vida. Mas considero que foi 
uma generosidade de todos os que 
aprovaram a concessão”, disse o 
homenageado.

Entusiasmado, Heitor Rosa 
falou ainda dos progressos da 
UFG, do exercício da docência e 
efetuou agradecimentos. Mas tam-
bém foi crítico, na cobrança por 
maiores investimentos em educa-
ção, ao comportamento de alguns 
poderes constituídos, à corrupção. 
Disse que vê com apreensão o sis-
tema de cotas das universidades 
públicas, a explosão de novas es-
colas de Medicina, ressaltando a 
necessidade de investimento no 
ensino básico.

Para Solon Viola, as escolhas coletivas devem “ser 
presididas pela dimensão dos direitos humanos”
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O diretor da Escola de Agronomia Juarez Patrício 
relembrou a formação de várias gerações de 

profissionais das Ciências Agrárias na EA/UFG

Domesticados ou não, os animais muito têm nos 
servido, seja como meio de transporte, de entre-
tenimento, de terapia, de companhia ou de ex-

perimentação científica, além de suprir outras deman-
das, como fonte de alimento e de comercialização. Entre 
todas essas atividades, permeia uma questão séria de 
respeito pela vida, que vem mobilizando profissionais, 
entidades e instituições, que é a proteção animal. É pela 
ética que devemos mostrar nossa superioridade, nesse 
caso, indistintamente, garantindo o bem-estar animal: 
o respeito pelos animais silvestres, os cuidados diários 
àqueles confinados ou domesticados, a máxima mini-
mização do sofrimento daqueles tomados para a experi-
mentação científica. 

Às vésperas de sediar o II Congresso Internacional 
Transdisciplinar de Proteção à Fauna, a ser realizado de 
25 a 27 de abril, a universidade, por meio do Jornal UFG, 
promove uma discussão sobre o bem-estar animal em 
sua mesa-redonda. Profissionais de diversas áreas, não 
só aqueles ligados diretamente ao meio animal, como o 
médico veterinário e o zootecnista, mas também de outras 
áreas, como a Medicina e o Direito, estarão reunidos para 
dar seguimento, em nível local, ao movimento que ocorre 
em todo o mundo pela evolução de questões legais, cien-
tíficas e culturais em favor dos animais.

O evento objetiva a promoção do diálogo entre pro-
fissionais e instituições, com vistas à conscientização 
cada vez maior e à ampliação de possibilidades de ações 
integradas de proteção à fauna, que resultem na implan-
tação de políticas públicas. Para tanto, como já previsto 
na Carta de Goiânia do I Congresso, é necessário que 
haja o envolvimento dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, parceria entre o Ministério Público, os Con-
selhos Regionais de Medicina Veterinária, as universida-
des e outras instituições afins, outras ações, em torno 
dessa causa.  

Na academia, as expectativas passam pela obriga-
toriedade de inserção da disciplina Ética e Bem-Estar 
Animal nos cursos de Medicina, Medicina Veterinária, 
Biologia, Zootecnia e Agronomia, e dessa temática em 
disciplinas de outros cursos, como a de Direito Ambien-
tal do curso de Direito. Em todos os casos, a serem mi-
nistradas, preferencialmente, por médicos veterinários 
especializados no tema. Outro aspecto de suma impor-
tância que permeia esse assunto nas universidades diz 
respeito à reavaliação de seus métodos de ensino e de 
pesquisa, visando a redução do uso de animais, ainda 
indispensáveis para o desenvolvimento da ciência.

 
*Silvânia de Cássia Lima
Jornalista da Assessoria de Comunicação e editora 

do Jornal UFG
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Luiza Mylena 

Você sabe quanto cada 
estudante da escola 
pública atualmente 

custa  aos cofres públicos? O 
número é variável, pois leva-
-se em conta a localidade da 
escola, a duração da jornada 
diária de atividades, a etapa 
de ensino do estudante, entre 
outros quesitos, mas a esti-
mativa média gira em torno 
de R$ 3 mil por ano. 

Em busca de melho-
rar a realidade financeira do 
ensino público, e  a aplica-
ção dos recursos, o professor 
Thiago Alves, da Faculdade 
de Administração, Ciências 
Contábeis e Economia (FACE) 
da UFG, elaborou um mode-
lo conceitual que calcula, em 
curto, médio e longo prazo, 
qual deveria ser o custo por 
estudante, considerando uma 
infraestrutura escolar ade-
quada e qualidade de ensino. 
A pesquisa de Thiago Alves 
revela que o custo por aluno 
pode superar a quantia de R$ 
10 mil anuais. 

SIMCAQ – O Simulador de 
custos para planejamento de 
sistemas públicos de educa-
ção básica em condições de 
qualidade (SIMCAQ) é o pro-
tótipo desenvolvido por Thiago 
Alves, professor do curso de 
Administração da FACE. O es-
tudo é resultado de sua tese de 
doutorado em Administração, 
finalizada em 2012 na  Facul-
dade de Economia, Adminis-
tração e Contabilidade da Uni-
versidade de São Paulo (FEA/
USP). Ele produziu o modelo 
conceitual do simulador com a 
ideia de fabricar um software. 
O SIMCAQ é uma ferramenta 
pioneira no Brasil, que prevê 
a criação de cenários, e, de 
forma prática, estima o custo 
aluno–qualidade em todos os 
municípios do Brasil.

A ideia de desenvolver 
uma pesquisa voltada para 
a educação pública, conta 
Thiago Alves, surgiu como re-
sultado de suas funções de-
sempenhadas como gerente 
de execução orçamentária, na 
Secretaria Estadual de Edu-
cação de Goiás. “Lá eu convi-
vi, durante cinco anos, com as 
diferenças, em que víamos es-

para a rede pública de ensino ganha notoriedade
Simulador de cuStoS
Tese de doutorado aponta desigualdades e reforça importância da qualidade de ensino 
igualitária para todas as escolas públicas municipais. Programa contribui para a melhoria 
da aplicação de recursos destinados à educação básica

condições de trabalho dos 
profissionais da educação 
(salário, jornada, formação 
e carreira), número de alu-
nos por turma; duração da 
jornada dos alunos (turno 
parcial ou integral); alimen-
tação escolar; infraestrutura 
da sede escolar (biblioteca, 
laboratórios, quadra espor-
tiva); e equipamentos/mate-
riais. Desse modo, o SIMCAQ 
contempla somente aspectos 
relacionados às condições de 
oferta de ensino que podem 
ser adquiridos ou alterados 
com maior aporte de recur-
sos financeiros. Estes aspec-
tos são denominados como 
“fatores monetários” na área 
de Economia da Educação. 
O professor ressalta que, 
obviamente, os fatores não-
-monetários, como a atuação 
do professor, a gestão da es-
cola, o envolvimento da fa-
mília nas atividades escola-
res da criança, entre outros, 
são importantes para uma 
educação de qualidade, mas, 
como não dependem neces-
sariamente de maior aporte 
de verbas, não foram incluí-
dos na ferramenta de previ-
são de custos.
Problemática pré-estabe-
lecida – A aplicação real do 
software lida com diversos 
problemas. O professor des-

taca o planejamento público 
como o primeiro deles. “Não 
existe, no Brasil, uma cultu-
ra de planejamento no setor 
público e isso afeta direta-
mente a área educacional”, 
explica. 

Ele vê na abordagem 
multidisciplinar a chave para 
uma melhor análise e inter-
pretação da realidade, “por-
que o simulador tem diver-
sos aspectos para explorar: 
o econômico, o social, o polí-
tico, o educacional”. Em sua 
tese, ele mostra como é ne-
cessário o trabalho de profis-
sionais de várias áreas para 
fortalecer o planejamento no 
setor público brasileiro.

Ainda é necessário li-
dar com a divisão de obri-
gações na educação, com as 
redes de ensino municipal, 
estadual e federal. Ele con-
sidera tal divisão prejudi-
cial à administração educa-
cional. “A ideia do SIMCAQ 
é mostrar o quanto deve ser 
gasto na educação pública 
e não na educação pública 
municipal ou estadual”, o 
que, segundo ele, constitui 
um entrave administrativo. 
“A Constituição prevê um 
regime de colaboração para 
prover a educação básica, 
mas muitas vezes esse re-
gime encontra obstáculos 

de ordem política quando 
as prefeituras e os governos 
estaduaias não conseguem 
atuar cooperativamente 
para garantir o direito à 
educação”, ressalta o pro-
fessor.

O futuro – Pensando no fu-
turo do software, ele alega 
que “este é um assunto que 
não se esgota facilmente, é 
um projeto de pesquisa para 
uma vida toda”. O professor 
afirma que pretende conti-
nuar trabalhando em seu 
projeto na UFG. 

Thiago Alves também 
acredita que a ferramenta 
que produziu é possível de 
ser aplicada em países da 
América Latina e da África, 
onde o sistema educacional 
ainda está em desenvolvi-
mento. “O planejamento fi-
nanceiro na educação é um 
problema que, no Brasil, vai 
existir por mais algumas dé-
cadas”. O professor relata a 
existência de ferramentas de 
projeção e de experiência na 
área de planejamento em paí-
ses da América do Norte e da 
Europa, o que reflete direta-
mente em seus sistemas edu-
cacionais de forma positiva. 
É dos modelos internacionais 
que ele deseja retirar a fonte 
para a melhoria do SIMCAQ. 

colas com boa situação e tam-
bém escolas muito pobres”. O 
antigo cargo também o moti-
vou a fazer a aplicação do pro-
tótipo em Goiás, uma vez que 
ele já conhecia os problemas 
de planejamento financeiro 
na educação do estado. 

Para aplicar o teste das 
ferramentas do SIMCAQ fo-
ram escolhidas três cidades 
goianas: Cezarina, Goiatu-
ba e Águas Lindas. Os dados 
necessários para a pesquisa 
foram coletados de órgãos go-
vernamentais, como o Insti-
tuto Brasileiro de  Geografia e 
Estatística (IBGE) e o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educaionais (INEP), que 
publicam estatísticas e dados 
sobre a população e a educa-
ção. Futuramente o professor 
pretende visitar as cidades 
estudadas para conhecer me-
lhor a realidade social de suas 
escolas e apresentar os re-
sultados de sua pesquisa aos 
gestores públicos municipais, 
estaduais e federais.

Thiago Alves explica 
porque a criação de cenários 
é fundamental para a admi-
nistração escolar. A essência 
do método do SIMCAQ é fa-
zer os cálculos abrangendo 
grandes períodos,  “porque 
a realidade educacional não 
muda em curtos períodos de 
tempo, como poderia mudar, 
por exemplo, numa empresa”, 
justifica o professor. Ele ainda 
destaca o papel da educação 
para a sociedade. “A educa-
ção age fortemente sobre a 
realidade social, econômica e 
cultural de uma população. 
Então o planejamento é im-
portante, financeiramente e 
até culturalmente”. O profes-
sor cita o ensino integral, que 
vem sendo implantado gra-
dualmente na educação pú-
blica, para exemplificar como 
é necessário o planejamento 
de longo prazo.

Parâmetros de qualidade – 
Para calcular o custo aluno-
-qualidade foram utilizados 
dez parâmetros de oferta de 
ensino. Estes parâmetros 
contemplam metas de aten-
dimento da população em 
faixas etárias específicas; 
metas de redução das ta-
xas de repetência e evasão; 

Professor Thiago Alves: objetivo do trabalho é contribuir para a otimização dos investi-
mentos nas escolas públicas estaduais e municipais
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Reforma agrária pode ser invisível à Justiça
A ocupação de terras por movimentos sociais é 
uma ação comumente vista pelos magistrados 
como “esbulho”, termo do Código Civil para 
designar posse indevida. Assim, os pedidos 
de reintegração são analisados pela Justiça, 
na maioria das vezes, considerando apenas o 
direito à propriedade, em desprezo à função 
social da terra prevista na Constituição Federal. 
Para estudiosos da questão agrária, essa 
interpretação deveria ser diferente

Patrícia da Veiga

“O judiciário não se deu 
conta de que está 
sendo instrumenta-

lizado na proteção de direitos 
individuais”, escrevem, em um 
relatório publicado em 2012, os 
professores Maria Cristina Vi-
dotte, Adgmar José Ferreira e 
Cláudio Maia, do Programa de 
Pós-Graduação em Direito Agrá-
rio da UFG. O documento traz 
os resultados de um estudo que 
analisou a atuação da justiça 
nos estados de Goiás, Paraná, 
Mato Grosso e Pará, no perío-
do de 2003 a 2011, em caso de 
conflitos agrários decorrentes 
de ocupações de terra por mo-
vimentos sociais. De acordo com 
os pesquisadores, apesar de ha-
ver uma previsão constitucional 
para a realização da reforma 
agrária no país, a maioria dos 
juízes ignora que a terra deve 
ter uma função social ancorada 
no bem-estar dos cidadãos. Pelo 
contrário, quando se trata dos 
conflitos do campo, os méritos 
são julgados com base no Códi-
go Civil e no direito à proprieda-
de privada. Um contrassenso.

Essa investigação se de-
bruçou sobre 127 processos de 
ações possessórias, cujo propó-
sito era a recuperação de terre-
nos ocupados por movimentos 
sociais camponeses. A conclu-
são foi de que a ação de ocu-
pação, na maioria dos casos, é 
considerada “esbulho” e “turba-
ção”. Por isso, pedidos de rein-
tegração de posse, entre outros, 
são frequentemente acatados. 
A ação de recuperação dessas 
terras, por sua vez, é autorizada 

com base em dispositivos como 
o parágrafo primeiro do artigo 
n° 1.210 do Código Civil, que 
diz: “O possuidor turbado, ou 
esbulhado, poderá manter-se 
ou restituir-se por sua própria 
força, contanto que o faça logo”.

Já o texto da Constituição 
Federal, que dispõe sobre a fun-
ção social da terra, quase nunca 
aparece nos méritos julgados. O 
artigo n° 186 define os critérios 
que uma propriedade rural deve 
atender para que seja conside-
rada “produtiva” – uso racional, 
preservação do meio ambiente e 
regularização do trabalho – po-
rém, são raras as situações em 
que os magistrados responsá-
veis por dar fim aos conflitos 
do campo se preocupam em 
averiguar informações sobre o 
uso da terra. “As decisões pro-
feridas nesses processos são um 
dos espaços da violência que 
caracteriza o campo brasileiro, 
seja em suas dimensões física, 
social, política e simbólica”, de-
nuncia o relatório.

Em Goiás, 13 proces-
sos foram acompanhados. Ne-
nhum dos juízes responsáveis 
pela análise desses processos 
chegou a realizar inspeção ju-
dicial na área ocupada e ape-
nas um promoveu audiência 
de justificação prévia entre as 
partes. Para os professores, 
isso indicou certa “despreocu-
pação da magistratura goiana 
com a estruturação agrária 
nesse Estado”. A impressão 
que se tem é que há um desejo 
de que se mantenha, exata-
mente, essa estrutura fundiá-
ria. “Às vezes, uma celerida-
de que não existe em outras 

Milton Santos: um caso emblemático

   A íntegra da matéria e o 
documento podem ser lidos em: 
www.jornalufgonline.ufg.br

situações está nesse tipo de 
decisão”, comenta o professor 
Cláudio Maia, em entrevista à 
reportagem do Jornal UFG.

No Paraná, de 36 proces-
sos estudados, 86% concede-
ram liminar de reintegração de 
posse sem ouvir as partes. Além 
disso, a ocupação foi enquadra-
da como crime pelo artigo n° 
162 do Código Penal. Conforme 
o relatório, em Mato Grosso, 
onde há uma Vara Especiali-
zada em Direito Agrário, “a dis-
cussão sobre a função social da 
propriedade apresenta-se como 
uma preocupação do magistra-
do” e, por isso, aparece em 47% 
dos 46 processos analisados. 
No estado do Pará, por sua vez, 
com 32 casos acompanhados, 
os conflitos foram notadamente 
mais intensos e muitos foram 
os processos interrompidos.

Essa pesquisa foi reali-
zada no âmbito do Observató-
rio da Justiça Agrária, instau-
rado na Faculdade de Direito 
(FD) com o fomento da Funda-
ção Ford e em parceria com o 
Observatório da Justiça Bra-
sileira, a Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) e o 
Centro de Estudos Sociais da 
América Latina. Uma das con-
sequências de seu desenvolvi-
mento foi a constatação de que 
onde há magistrados especiali-
zados e estudiosos da questão 
agrária, a sensibilidade para 
os anseios sociais e o senso de 
justiça é maior. Portanto, du-
rante uma reunião com o pre-
sidente do Tribunal de Justiça 
de Goiás, desembargador Ney 
Teles de Paula, no dia 20 de fe-
vereiro, os docentes da Facul-
dade de Direito entregaram os 
resultados da pesquisa e apre-
sentaram formalmente a su-
gestão de que uma vara espe-
cializada seja criada no estado. 
O desembargador considerou 
válida a iniciativa e encami-
nhou o pedido para avaliação.

Rabah Belaidi,coordenador da pós-graduação em Direito Agrário 
da UFG, o diretor da Faculdade de Direito, Jônathas Silva, o 
desembargador Ney Teles de Paula e Maria Cristina Vidotte, 
integrante do Observatório da Justiça Brasileira, quando da 

entrega do relatório da pesquisa no Tribunal de Justiça de Goiás

O ocorrido não foi em 
Goiás, e sim no interior de São 
Paulo, na região de America-
na. No entanto, diz respeito a 
uma decisão judicial que não 
considerou a função social da 
terra. Por isso, vale a pena 
contar a história do assenta-
mento rural Milton Santos, 
área de aproximadamente 
100 hectares que abriga cerca 
de 300 pessoas. 

O segundo semestre de 
2012 e o início de 2013 foram 
bastante tensos. Uma liminar 
emitida pela Justiça Federal 
no mês de julho estipulava 
o prazo máximo de 30 de ja-
neiro para que as mais de 70 
famílias deixassem o assenta-
mento Milton Santos. Essas 
pessoas teriam de esquecer 
o investimento que fizeram, 
a plantação que demorou a 
vingar, as casas que cons-
truíram, as ocupações que 
percorreram e toda a luta até 
chegar ali. Caso resistissem, 
seriam despejadas.

Foi com a notícia de 
um possível desmanche do 
assentamento que os campo-
neses reagiram. Depois de al-
gumas reuniões com técnicos 
e dirigentes do Instituto de 
Colonização e Reforma Agrá-
ria (Incra), ocuparam, em São 
Paulo, a Secretaria da Presi-
dência da República, a sede 
do próprio Incra e o prédio 
onde está localizado o Insti-
tuto Lula. Na ocasião, con-
seguiram apoio de uma série 
de outros movimentos, além 
de artistas e coletivos de mí-
dia. Fizeram greve de fome e 
ampla divulgação na internet 
sobre a condição das famílias.

Até o dia 29 de janei-
ro, a expectativa era de que 
uma ofensiva policial retiras-
se os assentados do local. No 
apagar das luzes, foi dada a 
notícia, vinda do Tribunal Re-

gional Federal da 3a. Região 
(TRF), de que houve decisão 
favorável a uma medida cau-
telar requerida pelo Incra. A 
reintegração imediata da pos-
se foi suspensa e, passado o 
susto, os assentados volta-
ram à sua rotina de produção. 
Contudo, ainda hoje sabem 
que correm risco de perder a 
terra. 

A área do assentamen-
to Milton Santos é disputada 
na justiça desde a década de 
1970, quando seus antigos 
donos, membros da família 
Abdalla, produtora de cana-
-de-açúcar desde o tempo das 
destilarias, perderam sua pos-
se para o Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), até 
então INPS, por dívidas traba-
lhistas. O seu entorno, porém, 
foi mantido e, atualmente, é 
arrendado para a Usina Ester, 
produtora de etanol, dirigida 
pela família Coutinho Noguei-
ra, a mesma que é proprietária 
das Emissoras Pioneiras de 
Televisão (EPTV), afiliada da 
Rede Globo em Campinas. 

O terreno, transfor-
mado em patrimônio de um 
órgão público, não chegou a 
ser desapropriado para fins 
de reforma agrária. Ainda as-
sim, o assentamento Milton 
Santos foi consolidado pelo 
Incra há sete anos. Desde que 
estão na terra, os camponeses 
construíram uma trajetória de 
produção que se tornou im-
portante para o mercado con-
sumidor da região. São dis-
tribuídos alimentos orgânicos 
para mais de 12 mil famílias 
que vivem nos municípios de 
Campinas e Cosmópolis. Além 
disso, o assentamento foi es-
colhido pela Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) como uma unida-
de de referência na produção 
agroecológica.
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O tema proteção dos animais tem 
sido explorado de forma recorrente, 
com destaque para a falta de zelo e 
para a posse responsável, especial-
mente dos animais domésticos. O 
que falta para a mídia explorar e o 
que a sociedade precisa perceber so-
bre essa questão?

Willian Pires - É preciso mostrar 
à sociedade a importância da posse res-
ponsável. O que nós vemos é a falta de 
educação da comunidade. Há pessoas 
que querem ter o animal e não enten-
dem que é preciso ter condições para 
isso. Os princípios básicos de seguran-
ça, alimentação, abrigo, higiene sanitá-
ria, tempo e carinho a ser dispensado 
a esse animal, isso às vezes falta à po-
pulação. Muitas vezes a pessoa busca 
um animal para preencher algum es-
paço que em sua residência, ou para a 
segurança, ou porque acha o bichinho 
bonitinho. Temos que mostrar à socie-
dade a importância da posse responsá-
vel. Temos que pensar no bem-estar dos 
animais, acho que o poder público pode 
influenciar muito isso. A repressão deve 
existir, mas a parte educativa é um fator 
de muita importância nessa questão da 
posse responsável, na questão do bem-
-estar dos animais, principalmente os 
animais de companhia.

Sandra Mara Garbelini -  Per-
cebemos realmente que falta explorar a 
questão do bem-estar animal, porque, 
em termos históricos, nós percebemos o 
individualismo do homem, de querer ter 
o animal para o seu deleite. Até os zoo-
lógicos estão passando por essa refor-
mulação de pensamento, antes existiam 
para o deleite do homem e, hoje entende-
-se que é preciso ver o ponto de vista do 
animal, levar em conta seu bem-estar. 
Então acredito que a mídia deve explorar 
o lado do animal, não do homem indi-
vidualista, querendo passear no parque 
apenas para o seu deleite, ou chegar em 
casa e receber aquele afago, mas para 
ver se aquele animal está sendo bem cui-
dado, se ele está sendo bem nutrido, se 
ele tem carinho, e (no caso dos animais 
silvestres) se não está no seu habitat na-
tural. É preciso perceber o ponto de vista 
do animal, como sujeito de direito.

Claudemiro Quireze Júnior - 
Acredito que o que precisa ser mais di-
vulgado no âmbito das pesquisas com 
animais de experimentação é que pes-
quisa traz desenvolvimento para o ho-
mem, de forma que muito se pensa e se 
discute a propósito dos animais utiliza-
dos em pesquisas experimentais, mas 
pouco se sabe sobre o que essas pes-
quisas agregam de benefícios para a hu-
manidade. Um dos benefícios que pos-
so mencionar são o desenvolvimento de 
transplantes de órgãos. Acredito que es-
tamos bem amparados do ponto de vista 
legal. Existe uma lei federal de 2008 que 
cria o Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Consea) exata-
mente para fazer esse tipo de supervisão 
e para balizar as atividades de utilização 

Atuação do poder público é 
indispensável à proteção da fauna

Kharen Stecca 
Silvânia Lima

Em abril será realizado 
em Goiânia, numa 
promoção da UFG e do 
Conselho Regional de 
Medicina Veterinária de 
Goiás (CRMV-GO), o II 
Congresso Internacional 
Transdisciplinar de 
Proteção à Fauna. A 
proteção dos animais é 
um tema que perpassa 
não só as áreas de 
Biologia, Veterinária e 
Zootecnia, mas chega 
também ao âmbito do 
Direito e da Medicina. 
Pensar em mecanismos 
de proteção à fauna 
é impensável sem a 
reflexão vinda de todos 
esses campos. Para 
discutir algumas das 
questões polêmicas 
relacionadas ao 
tema, o Jornal UFG 
convidou a promotora do 
Ministério da Justiça e 
coordenadora do Centro 
de Apoio Operacional 
do Meio Ambiente, 
Sandra Mara Garbelini;                
o professor da Faculdade 
de Medicina e chefe de 
Cirurgia do Aparelho 
Digestivo do Hospital 
das Clínicas da UFG, 
Claudemiro Quireze 
Júnior; e o representante 
do Conselho de Bem-
Estar Animal do CRMV-
GO, Willian Pires de 
Oliveira. Confira a 
discussão.

de animais em experimentação. Essas 
experimentações resultam em progra-
mas diversos, em tratamentos de diver-
sas doenças, no desenvolvimento de téc-
nicas operatórias, isso de maneira direta 
traz um beneficio para a população. Os 
pesquisadores hoje são altamente profis-
sionais nesse sentido. Existem pessoas 
formadas para isso, altamente especia-
lizadas, e a gente acredita que uma das 
formas de se proteger o animal é reforçar 
a aplicação da lei. Então acho que essa é 
uma das formas também mais pragmáti-
cas de proteger os animais que vão para 
a experimentação.

O senhor poderia informar que trata-
mento deve ser dispensado, os cui-
dados necessários quanto ao uso de 
animais em laboratórios de pesquisa?

Claudemiro Quireze Júnior - 
Na UFG, antes de cada pesquisa, após 
a revisão bibliográfica e a determinação 
dos objetivos, temos apoio estatístico 
para que se defina o número necessário 
de animais, e outros cuidados para que 
não exista abuso no uso de animais. 
Em todos os procedimentos cirúrgicos 
feitos em animais de médio porte, como 
os suínos, um médico veterinário está 
presente. As condições sanitárias são 
respeitadas, eles são alimentados com 
rações próprias para a espécie, não há 
privação de água, todos os princípios le-
gais são obedecidos. Não se faz nenhum 
tipo de experimentação em animal sem 
que previamente esse projeto de pesqui-
sa seja submetido a um comitê de éti-
ca. Então é fundamental que exista um 
comitê de ética atuante, com a partici-
pação multidisciplinar que ele exige, e 
que todas essas pessoas saibam o que 
será realizado. A pesquisa com experi-
mentação segue esses passos, tem-se 
uma preocupação muito grande com 
o critério de anestesia nesses animais, 

precaução de dor, não se faz nenhum 
tipo de experimentação em animais 
doentes. O número de animais utiliza-
dos é o absolutamente necessário para 
atender àquela pesquisa e há técnicas 
específicas para eutanásia e isso tem 
que ser conduzido por mãos experien-
tes. O processo começa na elaboração 
de um projeto de pesquisa. Na UFG, 
existe o comitê de ética e isso é escru-
tinado à exaustão. A pesquisa só tem 
início com o acompanhamento formal 
de uma pessoa. Nos procedimentos que 
exigem anestesia, temos um médico ve-
terinário anestesiologista e residentes, 
tantos que esses procedimentos não 
ocorrem só na Faculdade de Medicina, 
mas também no Hospital Veterinário, 
de maneira a proteger o animal de expe-
rimentação. A eutanásia é conduzida de 
forma ética, e, o mais importante, após 
o término, o descarte das carcaças tam-
bém segue orientações legais.

Sandra Mara Garbelini - Nós do 
Ministério Público entendemos que a 
universidade é um ambiente realmente 
adequado para essas experimentações, 
porque ela reúne todas as condições, 
todos os cuidados, toda a interdiscipli-
naridade exigida. O que temos tido de 
casos recorrentes na Justiça e que pede 
a atuação do Ministério Público, dada a 
polêmica que provocam, são, na maio-
ria das vezes, cursos privados que não 
têm ligação com a universidade e que  
não respeitam as normas vigentes. Do 
ponto de vista da atuação do Ministé-
rio Público e da Justiça, quando há a 
necessidade de impedir ou interditar al-
guns locais são geralmente desses cur-
sos de finais de semana. Neles não se 
respeitam todas as regras. Nós enten-
demos que a universidade é o ambiente 
adequado para esses experimentos de 
desenvolvimento da pesquisa.

Como a Medicina Veterinária tem se 
adaptado às exigências frequentes da 
busca pelo bem-estar animal? Como 
tem sido a abordagem da questão nas 
faculdades? 

Claudimiro Quireze Júnior - 
Quando se trabalha diretamente com 
pesquisa, existem disciplinas, discus-
sões sobre o assunto e isso ocorre natu-
ralmente. Os laboratórios estão impreg-
nados das boas práticas profissionais 
para experimentação animal, mas no 
âmbito da graduação isso ainda é pouco 
discutido. 

 Willian Pires - Na área de pro-
dução animal, algumas universidades 
vêm buscando experimentações, rela-
cionando produção com bem-estar dos 
animais. Em congressos e treinamen-
tos, fala-se muito na questão do bem-
-estar animal, porque se eu não tiver 
um animal em perfeitas condições, na-
turalmente não teremos uma boa pro-
dução desses animais. Se eu tiver uma 
criação de aves, por exemplo,  sem boas 
condições de manejo, logicamente não 
terei uma reprodução satisfatória, que é 

o objetivo dessa criação. As universida-
des vêm buscando isso, não como dis-
ciplina, mas como um meio de manejo 
dos animais. 

A questão dos maus tratos é um pro-
blema recorrente. Há também a ten-
dência de humanização dos animais. 
Quais são as implicações disso tanto 
para homens quanto para animais? 

Willian Pires - Os extremos são 
complicados para os animais. O que 
vejo na questão dos maus tratos, hoje, 
é a necessidade de educação da socie-
dade. Logicamente nos extremos é mais 
fácil observar  se um animal está sen-
do mal tratado, um cavalo de carroça 
pode estar sendo chicoteado, carregan-
do peso elevado, um papagaio que está 
numa gaiola de cinquenta por cinquen-
ta centímetros, isso é fácil de se obser-
var. Mas os maus tratos não são só isso. 
Nós temos que “imprimir” na população 
o que significa ter um animal de esti-
mação ou de produção. Para se ter  um 
animal é preciso buscar seu bem-estar, 
a satisfação tanto do animal quanto da 
pessoa. Isso tem que ser um exercício 
diário do poder público e da sociedade 
para estabelecer essa responsabilidade 
para com os animais. A mesma questão 
é a humanização, ela traz uma interde-
pendência muito grande, principalmen-
te do animal para com o homem, e não 
sei até que ponto isso é salutar. Para o 
animal não é salutar, porque, no mo-
mento em que isso for rompido, o que 
vai acontecer com esse animal? Eu en-
xergo a questão do rompimento dessa 
relação no futuro, essa interação tão 
afim entre o animal e o homem.  

Sandra Mara Garbelini - A pala-
vra humanização do animal já traz uma 
incoerência e desajuste na própria termi-
nologia, porque o animal é um sujeito de 
direito e ele é visto na condição de ani-
mal. E, na questão do extremo, há hoje 
uma aceitação da sociedade do desajus-
te que está acontecendo, até como uma 
carga psicológica do homem moderno. 
Várias pesquisas vêm mostrando que as 
pessoas têm suprido suas carências com 
os animais, tratando-os como se filhos 
fossem. A sociedade ainda não enxergou 
que isso também é uma forma de maus 
tratos. A sociedade enxerga que maus 
tratos é bater, lesionar ou privar de ali-
mentação, mas a humanização também 
é um extremo que, do ponto de vista ju-
rídico, pode se caracterizar como maus 
tratos porque está retirando do animal 
sua condição de animal. É um desajus-
te que deve ser tratado de forma séria, 
dada as ocorrências. Como exemplo, re-
cebi uma denúncia uma vez de uma se-
nhora que, todas as vezes que ia ao salão 
de beleza, levava também seu animal de 
estimação, uma pata, para fazer a unha. 
Vimos isso como uma forma de maus 
tratos. Acredito que precisamos de outro 
olhar, apesar do aceite da população.

Quais são hoje os desafios do Ministé-
rio Público, em relação às denúncias 
encaminhadas envolvendo animais? 
O que é essencial pensar sobre esse 
assunto?

Sandra Mara Garbelini - A le-
gislação com relação à fauna é recen-
te. Ainda temos vários flancos para o 
desenvolvimento do trabalho. As de-
núncias mais frequentes são com re-
lação ao tráfico de animais silvestres, 
principalmente pássaros. Basta parar 

alguns ônibus em postos de fiscaliza-
ção e vários pássaros são apreendidos 
nessas operações. Um segundo desafio 
é a pouca efetividade nas leis e prepa-
ro do poder público para aplicação, por 
exemplo, com a destinação dos animais 
e os abrigos provisórios. No interior não 
temos uma estrutura para onde enca-
minhar os animais. Temos um ponto de 
apoio  muito grande, o único  que nos 
apoia, que é o Cetas do IBAMA, que fica 
próximo a região metropolitana. Mas 
temos uma estrutura para fazer um 
devido acompanhamento inicial desses 
animais que as vezes vão a óbito. Te-
mos ainda por parte do poder público 
o investimento, em abrigos provisórios 
e centros de treinamento. Há também o 
problema dos maus tratos e aí eu diria 
que o grande desafio  que enfrentamos é 
a cultura de violência que permeia, por 
exemplo, os rodeios e a questão das ri-
nhas de galo. Há a questão da estrutu-
ração pelo poder público, de um apoio 
maior nesse tema e também, a lei ain-
da é pouco efetiva por vários motivos: 
porque as penas são baixas, porque a 
maioria dos crimes relativos a maus tra-
tos de animais tem pena de detenção de 
dois meses a um ano. Isso não leva o 
cidadão nem a prisão, ele já é autuado 
e liberado imediatamente e tem a pena 
alternativa. Por isso temos uma reinci-
dência muito grande.

A partir disso, é possível se falar que 
as leis de proteção à fauna hoje são 
suficientes para manter o bem estar 
animal? E os órgãos fiscalizadores 
são suficientes ou não?

Willian Pires - Acho que o poder 
público, de uma maneira geral, está tra-
balhando contra essa questão de des-
tinação desses animais. Há vários me-
canismos para abrandar esse problema: 
primeiro, a criação dos centros de tria-
gem em todos os estados do Brasil com 
qualidade, em municípios maiores e nas 
regiões onde há mais problema com o 
tráfico. Segundo, estimular a questão 
dos criadores que podem receber esses 
animais. Desde a Lei 5.197, de 1967, 
há  um artigo que diz que o poder pú-
blico incentivará a criação comercial de 
animais silvestres, já pensando nesse 
problema que ocorre. Mas hoje o poder 

público faz o contrário, ele desestimula 
a criação de animais silvestres, ou seja, 
de qualquer maneira inibe a criação. 
Só para vocês terem uma ideia, com a 
Instrução Normativa nº 169 de 2008, a 
criação de animais silvestre está fecha-
da, porque colocaram que há uma lista 
de animais que podem ser criados. Por-
que esse animal pode ou não ser criado?  
Porque esse animal teve um destino e 
esse outro não? Voltando aos centros de 
triagem, o poder público não daria con-
ta de assumir sedes em todos municí-
pios, mas com alguns centros seria pos-
sível. Acho que o município de Goiânia 
deveria ter um centro de triagem, que 
abrigasse tanto animais selvagens como 
animais domésticos, que contemplasse 
diferentes áreas, para não deixar tudo 
descarregar dentro do Centro de Zoo-
noses. Ali trabalharia a comunidade, 
a sociedade, o poder público. Ali seria 
dado um destino para aquele animal, 
de acordo com a necessidade de cada 
um. Há agora uma nova lei que não per-
mite que o Centro de Zoonose de Goiás 
faça eutanásia, nem captura de ani-
mais. Isso é um desserviço aos próprios 
animais, que ficam errantes dentro da 
cidade, à mercê de doenças e outras si-
tuações. Devemos pensar o destino que 
deveremos dar a esses animais.

Sandra Mara Garbelini - O Bra-
sil tem hoje um problema muito sério, 
porque temos um excesso de leis, mas 
damos pouca efetividade para as leis já 
criadas. Então não há vontade política 
para se fazer cumprir a lei. Quanta a 
atividade fiscalizatória, os fiscais do país 
são muito aquém da demanda. Fiscali-
zação deveria ser realmente o maior in-
vestimento. Há também a alta corrupção 
e o Ministério Público tem desenvolvido 
várias operações nesse sentido, tanto no 
âmbito estadual quanto no municipal, e 
o que temos visto é que não há fiscais, 
não há concurso para fiscais, os fiscais 
são comissionados, ou seja, da escolha 

do político. A meu ver necessitamos mais 
da implementação das leis, de dotar es-
trutura aos órgãos, seja o Centro de Zoo-
noses que, as vezes, funciona de forma 
não muito a contento porque falta inves-
timento, como um centro de triagem.

Por que então é importante colocar 
em pauta essa questão da proteção 
da fauna e a reunião do Direito, Vete-
rinária e Medicina para discutir esse 
assunto e como a sociedade pode 
pensar mais sobre isso e buscar alter-
nativas para esses problemas? 

Willian Pires - Eu vejo que a 
questão da proteção à fauna está ligada 
a vários contextos. Acho que uma fauna 
bem manejada, seja naturalmente ou 
em regime controlado é uma forma de 
protegê-la seja do tráfico, seja dos maus 
tratos, seja da humanização. Pensan-
do nos ambientes escassos que a cada 
dia progridem, é inevitável pensar em 
aprender a manejar essa fauna em cria-
ções controladas. Se nós tivermos capi-
varas criadas em cativeiro, ou qualquer 
que seja a espécie que realmente tiver 
padrão zootécnico para ser criada, ini-
bimos a caça. Há vários aspectos para 
avaliar, não adianta endeusar o animal 
que está no habitat, se  não tenho essa 
condição. Vejo que um dos fatores que 
vai ajudar a inibir o tráfico de animais e 
a caça predatória é a criação tecnifica-
da, controlada, que é um grande instru-
mento para proteger a fauna.

Sandra Mara Garbelini - Eu acre-
dito que já evoluímos muito em termos 
de legislação. Este é realmente um tema 
interdisciplinar que passa pelo ensino, 
pela Medicina Veterinária, pelo Direito, 
pela Zootecnia, por outros vários seto-
res que devem conversar entre si, por-
que nós ainda temos questões polêmicas 
que as vezes surgem na veterinária, mas 
que desaguam no direito. Nós temos que 
enxergar esse tema sem radicalismos, 
com o olhar realmente mais científico se 
valendo dos conhecimentos que até hoje 
temos adquirido e estar em constante 
evolução. Mas quando há essa interação, 
dos profissionais do direito bebendo na 
fonte dos profissionais da Medicina Vete-
rinária, nos informando adequadamente 
sobre questões que nós somos leigos e 
vice-versa, orientando como se deve pro-
ceder do ponto de vista legal em alguns 
tratos, acredito que esse ambiente se tor-
na muito favorável. Sai o radicalismo e 
sai uma informação precipitada que as 
vezes chega a justiça de forma apressada 
e que as vezes nós não sabemos lidar. O 
congresso é um ambiente de interação, 
de troca de informações, de evolução. 
Não temos ainda uma lei nacional e acre-
dito que a sociedade deve acompanhar 
isso de forma desapaixonada porque nós 
temos alguns segmentos extremamente 
radicais que não conversam com a medi-
cina, com o direito, às vezes causam dis-
torções à sociedade, prestam um desser-
viço à população a pretexto da proteção 
dos animais. O congresso é o ambiente 
mais que favorável para que possamos 
fazer essa interação e principalmen-
te evoluir e procurarmos acertar mais, 
ajustando essa situação tão delicada e 
necessária que é a relação do homem 
com o animal.

Claudemiro Quireze - Eventos 
como o II Congresso Transdisciplinar 
de Proteção à Fauna contribuem para 
aculturar a comunidade cientifica de 
uma forma muito robusta. Do ponto de 
vista da pesquisa, difudindo o que se faz 
de na nossa área na universidade, pen-
so que é nossa obrigação fazer isso che-
gar até as pessoas, porque o bem-estar 
animal é um assunto abrangente que 
não pode ser domínio de um ou outro. 

Willian Pires de Oliveira

Sandra Mara Garbelini

Claudemiro Quireze Júnior
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Laboratório de Pesquisa da Doença de Chagas da UFG é referência internacional
Pesquisas desenvolvidas em parceria com órgãos do governo e com instituições internacionais destacam a UFG no campo da doença de Chagas

Anamaria Rodrigues

Criado há 36 anos, o Labora-
tório de Pesquisa da Doença 
de Chagas do Hospital das 

Clínicas (HC) cresceu e tornou-se 
referência internacional, sendo con-
siderado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) como “Laboratório 
de Referência”. Atualmente, além de 
atender à comunidade, realiza di-
versas pesquisas em parceria com 
órgãos nacionais e internacionais. 
O laboratório funciona em conjunto 
com o Instituto de Patologia Tropical 
e Saúde Pública (IPTSP), a Faculda-
de de Medicina (FM) e o Hospital das 
Clínicas, tendo funcionários disponi-
bilizados pelas três unidades.

Uma parceria em destaque é 
o projeto “Epidemiologia compara-
tiva de linhagens genéticas de Tri-
panosoma cruzi” financiado pela 
Comissão Europeia. Coordenado 
pela London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, o projeto inte-
gra 15 instituições, sendo oito da 
América do Sul e sete da Europa. 
O Brasil é representado pela UFG 
e pela Fiocruz-RJ,  tendo a UFG re-
cebido para a realização do proje-
to o financiamento de €75.000,00. 
Essas instituições, ao longo de cin-
co anos, desenvolveram pesquisas 
relacionadas ao protozoário Trypa-
nosoma cruzi, causador da doença 
de Chagas, e buscam assim, um 
melhor entendimento da epidemio-
logia da doença, discutindo a sua 
distribuição e os seus fatores de in-
fluência na população. 

Alejandro Luquetti Osterma-
yer (IPTSP), professor voluntário do 
Laboratório de Pesquisa da Doença 
de Chagas e coordenador do projeto 
na UFG, explica que em cada local a 
manifestação da doença é diferente. 
“A doença é um pouquinho diferen-
te de país para país. E é disso que 
estamos tratando, a epidemiologia”, 
diz Alejandro Luquetti. Responsá-
vel pelo laboratório e integrante do 
projeto, a biomédica Suelene Brito 
do Nascimento Tavares informou 
que amostras de sangue foram co-
lhidas de um grupo de 720 pacien-
tes cadastrados no laboratório que 
não haviam sido tratados e estavam 
em fase crônica da doença. Depois 
disso, fez-se a cultura e o parasito 
foi isolado. “A partir desse parasito 
isolado foram realizados testes de 
biologia molecular, para comparar 
a epidemiologia do  Tripanosoma 
cruzi”, afirmou. As pesquisas serão 
concluídas até o fim de 2013.

Avaliação externa

O Ministério da Saúde por meio da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) criou em 2001 
o Programa de Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) 
que tem como objetivo fornecer aos serviços de hemo-
terapia (bancos de sangue) um meio eficiente e gra-
tuito para a avaliação externa da qualidade. A Anvisa 
determina que todo serviço de hemoterapia deve esta-
belecer um programa de controle de qualidade tanto 
interno quanto externo, de forma a garantir a adoção 
das normas, procedimentos, equipamentos, materiais 
e reativos. O programa tem foco na imunohematolo-
gia, uma espécie de estudo dos antígenos presentes 
no sangue (AEQ-Imunohematologia) e nos testes so-
rológicos (AEQ-Sorologia). 

O AEQ-Sorologia tem a sua execução técnica 
realizada pela Bio-Manguinhos/Fiocruz (RJ) tendo a 
assessoria do Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) 
multiprofissional, constituído por experts na área de 
sorologia para os marcadores sorológicos avaliados na 
triagem de doadores de sangue (entre eles o anti-HIV, 
doença de Chagas e Sífilis). 

Ambulatório

O Ambulatório de Doença de Chagas foi 
criado em 1999 e desde então, o Hospital das 
Clínicas (HC) além de realizar os exames de san-
gue para a descoberta da doença de Chagas pas-
sou também a atender esses pacientes com um 
médico para cada especificidade da doença. Dia-
riamente são atendidos no ambulatório, que é 
aberto apenas no período da manhã, cerca de dez 
pacientes portadores de alguma das formas de 
manifestação da doença: cardiopatia, megacolon 
ou megaesôfago. A maioria desses pacientes não 
havia sido tratada anteriormente. Os que sofrem 
de alguma cardiopatia são encaminhados para o 
Ambulatório Geral do HC. 

Em geral, os pacientes que chegam ao HC 
com suspeita de possuírem a doença são enca-
minhados pelos médicos de postos de saúde da 
capital e do interior. No HC os exames são reali-
zados e, se detectada a infecção, o paciente pode 
realizar o tratamento no próprio hospital tendo 
de retornar de ano em ano para acompanhamen-
to. Como é o caso de Josefa Soares da Silva, 88 
anos, que realiza o tratamento há 10 anos. Jose-
fa Soares mora em Vianópolis e uma vez por ano 
sai de sua cidade acompanhada por sua filha, 
Elisa Francisca Soares, às três horas da manhã 
para conseguir chegar ao HC às sete horas. Se-
gundo Elisa Soares, sua mãe apresenta cardio-
patia e desde que passou a realizar o tratamen-
to tomando remédios para o controle da pressão 
arterial não houve a necessidade do constante 
acompanhamento.

Já para Rosilda Rodrigues Mendonça, 52 
anos, o acompanhamento é mais frequente, 
acontecendo no máximo a cada seis meses. Há 
20 anos frequenta o hospital para tratar de me-
gaesôfago. Descobriu o problema quando come-
çou a ter dificuldades para engolir, ao ponto de 
não conseguir comer e acabar perdendo peso. 
Em momentos de tensão nervosa logo surge a 
dificuldade para engolir a própria saliva, sendo 
preciso correr para o hospital. Ela realizou três 
cirurgias no esôfago e em 2011, uma no intestino 
por consequência da doença. Com o tratamento, 
atualmente consegue comer alimentos que antes 
eram impossíveis como, por exemplo, churrasco. 
“Tenho um documento da minha gastroentero-
logista que quando eu tiver uma crise autoriza 
que eu realize uma endoscopia imediatamente”, 
afirma Rosilda Mendonça.

Há casos em que é possível o tratamento 
etiológico, destinado a matar o parasito. Esse tra-
tamento é realizado por meio de medicamentos 
que apresentam eficácia acima de 80% na fase 
aguda e de 8% a 30% na fase crônica. É conside-
rado complicado, pois há problemas quanto aos 
fortes efeitos colaterais, ao tratamento prolongado 
e à resistência de alguns tipos de parasitos. Mas, 
uma vez atingido o objetivo, o paciente não terá 
mais preocupações ligadas a essa doença. 

O Hospital das Clínicas da UFG, localizado 
na Praça Unversitária, em Goiânia, é um dos pou-
cos lugares do mundo que realizam esse tipo de 
tratamento para os doentes de Chagas.

Com diversas atua-
ções importantes dentro 
da UFG, como a partici-
pação na criação da Fa-
culdade de Medicina, do 
Hospital das Clínicas e da 
Editora UFG, o professor 
Joffre Marcondes Rezende 
também é uma referência 
importante nas pesquisas 
realizadas sobre a doença 
de Chagas. Para a Medi-
cina, principalmente na 
área de Gastroenterologia, 
o conhecimento sobre a 
doença de Chagas possui 
duas fases: antes e depois 
da descoberta do professor 
Joffre Marcondes Rezende 
sobre o comprometimento 
do esôfago no desenvolvi-
mento da doença.

A pesquisa desenvol-
veu-se entre as décadas de 
1950 e 1970 e antes disso 

Pesquisador Tapan Bhattacharyya, da London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, Inglaterra, 

Biomédica Suelene Brito do Nascimento (LPDC), 
Alejandro Luquetti (IPTSP) e Christian Douglas 

Rodrigues Paula, bolsita do projeto Chagas Epinet

Atualmente são armazenadas 28 mil amostras 
de soros extraídos do sangue dos pacientes 

asssistidos pelo laboratório, que servem como 
registro histórico dos casos da doença e fonte 

de pesquisas
Demostração do aumento do coração atingido pela doença 

de Chagas em relação a um normal

Uma vez na corrente sanguínea, o Trypanosoma cruzi 
instála-se em órgãos musculares

O barbeiro é o principal agente transmissor da doença

A UFG, por meio do Laboratório de Pesquisa 
da Doença de Chagas, integra o GAT, sendo a res-
ponsável pelas avaliações ligadas à doença de Cha-
gas. Sua indicação para fazer parte do GAT deve-se 
a sua longa experiência no diagnóstico sorológico 
da doença de Chagas. Segundo Suelene Tavares, 
atualmente, dentro do programa são testados 113 
bancos de sangue cuja avaliação é realizada anual-
mente por três rodadas de avaliações práticas e por 
duas teóricas.

O laboratório realiza, ainda, o controle da quali-
dade de instituições do país, como da Fundação Eze-
quiel Dias (FUNED), no estado de Minas Gerais, e até 
mesmo internacionalmente, como é o caso do Depar-
tamento de Diagnóstico Instituto Nacional de Parasi-
tología “Dr. Mario Fatala Chabén”, em Buenos Aires, 
capital da Argentina. Neste caso, um painel de soro é 
enviado pelo correio para a Argentina como forma de 
testar os resultados dos exames realizados e saber se 
possuem boa qualidade. Esses resultados são emiti-
dos de volta via e-mail.

Curiosidades

O nome doença de Chagas é uma home-
nagem ao pesquisador do Instituto Osvaldo 
Cruz, Carlos Chagas, que em 1909 descobriu a 
doença infecciosa que atingia operários do inte-
rior de Minas Gerais.

O protozoário causador da doença, Triy-
panosoma cruzi é transmitido pelo inseto conhe-
cido popularmente como barbeiro. Este inseto 
possui hábito noturno e alimenta-se exclusiva-
mente do sangue de animais vertebrados. Vive 
em casas de pau-a-pique, colchões, travessei-
ros, depósitos, ninhos de aves, troncos de árvo-
res, sempre próximo ao seu alimento.

Ao se alimentar o barbeiro possui o hábito 
de, em seguida, defecar no local. Ao coçar a re-
gião picada, a própria pessoa leva o protozoário 
presente nas fezes do inseto para dentro da cor-
rente sanguínea. Inicialmente ele vive no san-
gue e depois instala-se nas fibras musculares, 
principalmente coração, estômago e esôfago.

O parasito também pode ser transmiti-
do de mãe para filho durante a gravidez e pela 
alimentação, por meio da ingestão de produtos 
contaminados. Já ocorram casos de contamina-
ção pelo consumo de caldo-de-cana e da polpa 
do açaí que continham o inseto moído aciden-
talmente.

A melhor forma de se evitar a doença é 
por meio do controle populacional do barbeiro. 
Felizmente com o esclarecimento sobre a forma 
de contágio e a melhoria da qualidade de vida, a 
doença diminuiu muito no Brasil.

não era de conhecimento 
da Medicina a causa do 
megaesôfago, um aumen-
to do diâmetro do esôfago, 
que provoca o chamado 
“embuchamento”. O que 
se sabia até então girava 
em torno de suspeitas e 
as dúvidas foram tiradas 
quando os professores 
Joffre Rezende e Anis Ras-
si, por meio de estudos 
anatomopatológicos (nos 
quais são estudadas pe-
ças do organismo altera-
das por processos patoló-
gicos) confirmaram o com-
prometimento do aparelho 
digestivo pela doença de 
Chagas. Ou seja, desco-
briram que o aumento do 
esôfago é uma consequên-
cia da doença.

A partir disso o 
professor Joffre Rezende 

criou a classificação do 
megaesôfago usada na-
cionalmente, a “Forma 
Digestiva”, que determina 
os graus de comprome-
timento do órgão e cada 
grau com a sua repercus-
são clínica. Devido a es-
ses estudos o professor 
foi convidado para um 
congresso na Alemanha 
em 1962, além de receber 
a comenda Carlos Chagas 
em 1980 pelos seus rele-
vantes serviços prestados 
à Medicina. O professor 
aposentou-se pela UFG 
em 1987, recebendo em 
1988 a honraria de Pro-
fessor Emérito da UFG. 
Em 2008, foi o quarto 
escolhido na história da 
Universidade de Brasília 
(UnB) a receber o título de 
Professor Honoris Causa.

Marco nas descobertas sobre a doença de Chagas 
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Ana Flávia Marinho

Aparecida de Goiânia 
prepara-se para receber um 
novo câmpus da UFG. A pos-
se do terreno, com área de 
500 mil m², ocorreu em de-
zembro de 2012 e as obras 
estão previstas para começar 
no 2º semestre de 2014. Após 
reuniões da comissão de im-
plantação do novo câmpus, 
foi decidido que, inicialmente, 
seriam oferecidos os cursos 
de Engenharias Química, de 
Produção, de Materiais e de 
Transporte, além de Geologia. 

O diretor do Centro de 
Gestão do Espaço Físico da 

APARECIDA DE GOIâNIA: 
A cidade, com grande crescimento industrial, receberá um câmpus da UFG, 
mas há muito tempo a universidade já desenvolve atividades no município

Ao perceber a neces-
sidade de orientação geral 
sobre drogas, a professora 
Rosália Santos, do Institu-
to de Ciências Biológicas 
(ICB), sentiu-se motivada 
a coordenar o projeto de 
extensão sobre o assunto. 
Junto com os estudantes 
de Biomedicina, as aborda-
gens serão iniciadas neste 
semestre em escolas públi-
cas de Aparecida de Goiâ-
nia e Hidrolândia.

As atividades pro-

UFG (Cegef), Marco Antônio 
de Oliveira, informou que os 
projetos de construção dos 
prédios estão em elaboração.  
Por estar localizado em área 
de expansão urbana, será ne-
cessário que a Prefeitura Mu-
nicipal de Aparecida de Goiâ-
nia execute algumas obras 
estruturais no local, como as-
falto, drenagem urbana e ins-
talação de rede elétrica. 

Como Aparecida de 
Goiânia tem experimentado 
um crescimento socioeconô-
mico muito acentuado nos úl-
timos anos, o secretário muni-
cipal de Indústria, Comércio, 
Ciência e Tecnologia, Marcos 

Alberto Luiz Campos, afirma 
que “há grande necessidade 
de profissionais de nível supe-
rior”. Uma vez que o câmpus 
será construído próximo de 
uma área industrial, ele acre-
dita que isso irá facilitar os 
processos de integração entre 
empresa e escola.

Contudo, mesmo sem 
um câmpus em Aparecida de 
Goiânia, já há algum tempo, 
a comunidade acadêmica da 
UFG desenvolve atividades 
na cidade. Muitos projetos de 
extensão já são tradicionais, 
outros estão previstos para 
ter início neste ano. O Jornal 
UFG destaca alguns deles.

Preocupados com a preservação ambiental, os integrantes 
do Núcleo de História Ambiental e Interculturalidades (NUHAI) 
da Faculdade de História (FH) tiveram a ideia de desenvolver um 
projeto de extensão, que visa a executar ações nas cidades de 
Aparecida de Goiânia e Hidrolândia.

Por enquanto, o projeto está em fase de catalogação de es-
colas e áreas verdes de Aparecida. Futuramente, pretende-se de-
senvolver atividades que incentivem discussões nas escolas, destas 
migrando para o ambiente familiar, e consequentemente resultan-
do em ações do setor público. Reativar, neste contexto, refere-se 
às práticas tradicionais mantidas e executadas pelas pessoas mais 
velhas, hoje reprimidas pelo choque entre gerações. O coordenador 
do projeto e professor da FH, Alexandre Araújo, explica que um dos 
objetivos é eliminar o dualismo sociedade x natureza. “Não acredi-
tamos em nenhuma política socioambiental se não for olhando para 
dentro da natureza”.

A ideia considera que o uso adequado do meio ambiente não 
impede o desenvolvimento industrial e tecnológico. Assim, procura-
-se valorizar o idoso para reverter o quadro de degradação. “Os mais 
velhos se sentem amordaçados. Logo, não praticam o que é natural: 
o processo de socialização”, declara Alexandre Araújo, referindo-se 
às trocas de experiências entre familiares. Ele acredita que é preciso 
propor soluções aplicáveis de preservação ambiental. “Não dá para 
pensar em políticas alternativas se não forem realmente alternati-
vas, dentro da prática social e econômica das pessoas”. 

Reativar: lugares, 
natureza e cultura

Desde 1978, por meio de 
um convênio entre a Escola de 
Veterinária e Zootecnia (EVZ) 
e a Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia, ocorre a campanha de 
vacinação antirrábica animal 
na cidade. A iniciativa surgiu 
em decorrência da elevada inci-
dência da enfermidade no mu-
nicípio, que, de 1995 a 1997, 
registrou o maior número de 
casos de raiva em animais na 
América Latina. A campanha 
ganhou força com a inaugura-
ção do Centro de Controle de 
Zoonoses, em 1996.

O professor da EVZ e 
coordenador do projeto, Aires 
Manoel de Souza, considera 
que, com a campanha de vaci-
nação anual de cães e gatos, no-
tou-se uma gradativa redução 
do percentual de casos de raiva 
em Aparecida, com ausência de 
casos confirmados nos últimos 
12 anos. O professor ressalta 
que, em todas as campanhas, 
as metas são alcançadas. 

Estudantes do curso 
de Medicina Veterinária são 
incentivados a participar do 
projeto desde o início do cur-
so. Apesar de o trabalho ser 

Controle da raiva animal
voluntário, ele mobiliza cerca 
de 200 estudantes por ano. 
Eles recebem treinamento teó-
rico e prático sobre os proce-
dimentos de vacinação, ofere-
cido pelo Centro de Controle 
de Zoonoses de Aparecida. A 
Prefeitura também promove a 
divulgação da campanha e for-
nece amparo logístico.

As estudantes Jackeline 
Sousa, Júlia Harger e Marina 
Santos, do 6º período de Medi-
cina Veterinária, lembram-se de 
experiências vividas ainda no 
início do curso. Segundo elas, 
a ação é positiva tanto para a 
população quanto para os alu-
nos. “A vacina existe, mas custa 
R$ 30,00”, explica Júlia. “É in-
teressante a experiência de ter 
contato com os animais e com 
a aplicação da vacina”, comple-
menta. Já Marina ressalta a im-
portância da preparação teórica 
e prática, ainda na EVZ, antes 
das atividades de vacinação. 
Jackeline reconhece algumas 
dificuldades estruturais do pro-
jeto, que nem sempre depende 
só da UFG, mas que devem ser 
superadas, já que “a tendência 
é sempre melhorar”.

Prevenção ao uso de drogas
postas visam a informar crian-
ças que cursam o 8º e 9º ano 
do ensino fundamental, sobre 
as características e resultados 
do uso de drogas lícitas e ilíci-
tas (entre elas álcool, cigarro, 
crack, maconha e cocaína). 
Os trabalhos terão início com 
a aplicação de questionários 
para conhecer o nível de in-
formação dos alunos: a abor-
dagem será feita por meio do 
relato dos estudantes.

O projeto leva em consi-
deração que as consequências 

do uso de drogas são amplas 
e com efeitos cumulativos. A 
distinção entre as substân-
cias consideradas lícitas, ou 
não, também ganhará desta-
que. “Nenhuma droga é boa, 
nem para a saúde do indiví-
duo, nem para a sociedade”, 
ressalta a coordenadora. 
Rosália Santos acredita que 
as abordagens assemelham-
-se ao “trabalho de formigui-
nha”, mas que “o retorno é 
para ambos: tanto os acadê-
micos quanto a sociedade”.

Vacinação de animais ocorre todos os anos no Município
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uma relação antiga com a UFG

Área do novo Câmpus da UFG no 
momento da visita de autoridades 
ao local. Em outro instante, na sede 
da prefeitura, a assinatura do termo 
de doação com a presença do reitor 
Edward Brasil, do prefeito Maguito 
Vilela e sua esposa Carmem Silvia, 
da  tabeliã Maria Elias Melo e de 
representantes das famílias Nogueira 
e Cunha Bastos, que doaram o terreno

PRÁTICA ACADÊMICA

Luiza Mylena

Por em prática aquilo 
que se aprendeu durante o 
curso é completamente nor-
mal para quem está prestes 
a se formar. Não é diferente 
para a turma de 45 alunos 
do 10º período de Direito 
que cursaram a disciplina 
Laboratório de Prática Civil 
II, cujo objetivo principal é a 
simulação e vivência a práti-
ca jurídica. Nessa disciplina, 
os estudantes utilizam ca-
sos concretos, possibilitando 
maior contato com a realida-
de jurídica. 

O caso escolhido para o 
segundo semestre de 2012 foi 
de um grupo de artistas que 
limparam um lote abandona-
do, localizado no centro his-
tórico da Cidade de Goiás na 
região conhecida como Canta 
Galo, e passaram a utilizar o 
local para se encontrar e ex-
por suas obras. O problema 
surgiu quando uma antiga 
associação que, no passado, 
já usufruiu do espaço, pediu 
que o grupo se retirasse, rei-
vindicando a área. Porém, a 
área já possuía um histórico 
jurídico: o Estado de Goiás, 
que havia doado o terreno 
para a associação requereu 
o bem, porque a associação 
estava desativada desde a dé-
cada de 60. São vários fatores 
que tornam o caso do coletivo 
cada vez mais complexo, mas 
a turma da professora Priscil-
la da Veiga Borges entrou em 
ação e deu a ajuda jurídica 
que o grupo precisava. 

A disciplina é divida em 
três módulos, Priscilla explica 
como funcionou: “no primei-
ro módulo eles entenderam a 
situação do coletivo, o passo 
seguinte foi conhecer qual a 
situação da área que eles ocu-
param, para entender o his-
tórico da área e porque ela é 
litigiosa e, por fim, eles parti-
ram para a prática simulada”. 
A professora conta que no 
início os estudantes ficaram 
surpresos porque não sabiam 
que uma situação tão comple-
xa juridicamente estava ocor-
rendo tão próximo deles. Pris-
cilla também ressaltou como 
a experiência com o coletivo 
foi importante para os estu-
dantes, porque trouxe à tona 
os questionamentos sobre a 
função social da propriedade, 
além da oportunidade deles 
terem contato com a realidade 
do grupo e pensar em manei-
ras alternativas de falar sobre 
questões jurídicas, “eles tem 
que pensar se, na vida profis-
sional, somente a resposta ju-
rídica vai bastar para o clien-
te”, explica a professora.

Coletivo – O coletivo, que 
reúne atualmente cerca de 
120 artistas da Cidade de 
Goiás, ainda não possui um 
nome oficial. Adria Lopes, 
uma das organizadoras do 
coletivo, explica que nunca 
pensaram em nomear, já que 
no início eram só amigos que 
se reuniram, e quando per-
ceberam haviam formado um 

grupo “A Priscilla foi quem 
nos chamou de coletivo, nem 
tínhamos ideia da dimensão 
que o grupo tinha tomado”, 
explica a artista plástica. 

Uma feliz coincidência 
aconteceu no caminho do co-
letivo: logo após finalizarem 
a limpeza do terreno e come-
çar a chamar a atenção da 
população da cidade, o grupo 
foi convidado a fazer parte da 
programação oficial do Festi-
val Internacional de Cinema 
Ambiental (FICA), que ocorre 
tradicionalmente na Cidade 
de Goiàs. No local foi exibido o 
documentário “Vermelho” dos 
diretores Auriovane D’ávila e 
Wesley José, integrantes do 
coletivo. A professora Priscil-
la conta que a população da 
cidade achou que aquela mo-
vimentação era especialmente 
para o FICA, mas após o fes-
tival os artistas continuaram 
os melhoramentos na área, foi 
quando os moradores viram 
que aquela intervenção era 
para valer.

No local revitalizado, 
acontece uma feirinha de ar-
tesanato aos sábados, onde 
os artistas expõem e comer-
cializam suas obras. A profes-
sora Priscilla chama atenção 
para a importância social que 
o grupo tomou, gerando ren-
da para os artistas e inclusive 
dando mais movimento à ci-
dade com a feira. Adria acredi-
ta que é por meio da economia 
que poderão chamar a aten-
ção do poder público: “O co-

letivo deu a oportunidade de 
pessoas que estavam ociosas 
produzirem, além de ter im-
portância cultural, manten-
do tradições artísticas, como 
a tecelagem, os trabalhos em 
cerâmica, a produção de bo-
necas e até dos famosos doces 
de Goiás. Pensando na perpe-
tuação da cultura e da arte, 
o grupo ainda oferece oficinas 
de artesanato, o que chama a 
atenção para a riqueza cultu-
ral de uma comunidade, que 
vem se perdendo”, ressalta. 

Além do acompanha-
mento jurídico, os artistas 
têm recebido apoio e doações 
dos moradores da cidade. 
Adria Lopes conta feliz que 
“as vizinhas do terreno doa-
ram plantas frutíferas, em 
agradecimento, porque demos 
uma nova cara ao local”. O 
grupo está com tamanha no-
toriedade na cidade que foi 
convidado para fazer a deco-
ração de rua do carnaval da 
Cidade de Goiás.

Rumos – Atualmente, o grupo 
de artistas está finalizando o 
estatuto que dará formalidade 
ao coletivo. Já os estudantes 
de Direito estão produzindo um 
dossiê que pretendem entregar 
para o poder público e também 
para o coletivo, a fim de mos-
trar toda a situação acerca do 
terreno ocupado pelos artistas. 
“Basicamente, dossiê consta 
do levantamento sobre qual é a 
pessoa jurídica adequada para 
o grupo, o relatório do processo 

e, por fim, uma conclusão ge-
ral sobre o entendimento dos 
estudantes sobre a disciplina”, 
explica a professora.

Adria conta que o do 
grupo pretende continuar 
mantendo a área, com as ex-
posições, melhorando cada 
vez mais a estrutura para 
receber adequadamente ar-
tistas e visitantes. Pensa-se, 
inclusive, na criação de uma 
praça. Outro grande desafio 
para o grupo é a luta pela 
reabertura da Casa do Arte-
são da Cidade de Goiás, que 
proverá renda para os artis-
tas locais. “A cidade está apá-
tica neste aspecto, com a rea-
bertura da Casa do Artesão a 
visibilidade aumentará e vai 
possibilitar a geração e cir-
culação de renda dentro da 
cidade”, explica Adria. 

Quanto ao futuro da 
disciplina, a professora explica 
que houve a preocupação com 
a continuidade do acompanha-
mento do coletivo. “A proposta 
era somente fazer um estudo 
de caso, e a possibilidade de 
dar continuidade via Núcleo de 
Prática Jurídica, pode ser feita, 
por exemplo, por meio de um 
projeto de extensão”, explica 
a professora. Com o encerra-
mento da disciplina, entretan-
to, não acaba a participação 
dos estudantes e da professo-
ra, que continuam a apoiar ati-
vamente o coletivo dos artistas 
da Cidade de Goiás.

Estudantes  saem da sala de aula e ajudam 
artistas da histórica Goiás

Turma do 10º período 
de Direito coloca em 
prática o que vem 
aprendendo durante 
o curso em caso de 
cessão de espaço 
público a segmento 
da comunidade

Fo
to

s:
 T

h
am

ar
a 

Fa
gu

ry

Terreno público ganha vida com obras de diversos artistas que, reunidos 
num coletivo, se mobilizam pela posse definitiva da área

João Rogério e Adria Lopes, do 
Coletivo de Artistas de Goiás
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Renan Vinicius Aranha

O projeto de extensão 
intitulado “Inclusão 
Digital para a Melhor 

Idade”, promovido pelo curso 
de Ciências da Computação 
do Câmpus Jataí, utiliza o 
conhecimento dos acadêmi-
cos do curso para promover 
o acesso de pessoas na ter-
ceira idade a uma das mais 
importantes ferramentas de 
comunicação e de trabalho 
da atualidade: o computador. 

Idealizado pela pro-
fessora Deborah Silva Alves 
Fernandes, do Instituto de 
Informática (IF) da UFG, o 
projeto está agora sob a res-
ponsabilidade do professor 
Flávio Ferreira Borges, do 
Câmpus Jataí. A proposta 
tem a intenção de promover 
a inclusão digital e a melho-
ria na qualidade de vida das 
pessoas idosas ao reafirmar 

INTERIOR

Inclusão digital para a Melhor Idade em Jataí
sua capacidade de executar 
muitas atividades, além de 
orientar os primeiros con-
tatos com a máquina. Con-
forme a professora Deborah 
Fernandes, “o projeto tam-
bém dará a oportunidade 
aos estudantes de convive-
rem com as necessidades 
das pessoas idosas relacio-
nadas à tecnologia e tam-
bém de entenderem melhor 
a relação entre o homem e o 
computador”, declarou. 

Segundo dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), das 
pouco mais de 88 mil pesso-
as que vivem no município 
de Jataí, aproximadamente 
nove mil têm acima de 60 
anos. Em todo o estado de 
Goiás, são cerca de 500 mil 
pessoas nessa condição. Por 
isso, iniciativas para atender 
essa parcela crescente da po-
pulação são extremamente 

bem-vindas. Os idosos que 
participam do projeto podem 
frequentar dois cursos: In-
formática Básica e Primeiros 
Passos na Internet.

Após o término do cur-
so, os que desejarem podem 
dar continuidade aos estudos 
em uma turma avançada, ou 
mesmo atuar como monitores 
em turmas iniciantes.“A sa-
tisfação é claramente notada 

nos rostos deles por saberem 
que são capazes de aprender 
depois dos 50, 60 anos. Por 
outro lado, percebe-se a tris-
teza pelo fato do ciclo de estu-
dos ter acabado. Parte deles 
a cobrança de que o projeto 
continue”, diz o professor Flá-
vio Borges.

Atualmente, os alunos 
Franciny Medeiros Barreto e 
Giancarlo Santana Batista 

Fleuri, do curso de Ciências 
da Computação, e Pedro Ma-
chado Vilela, de Engenharia 
Florestal, são responsáveis 
pelas aulas. “Quando eles 
fazem alguma coisa no com-
putador, por mais simples 
que seja, ficam muito felizes. 
Sentem-se realizados e que-
rem aprender para chegar 
em casa e mostrar à famí-
lia o que sabem”, declarou 
Franciny Barreto. E Gian-
carlo Batista complemen-
ta: “participar do projeto é, 
sem dúvida, a melhor e mais 
gratificante experiência que 
tive até o momento dentro 
da UFG. A determinação de 
cada idoso nas aulas, além 
de deixá-los capacitados 
para a utilização do compu-
tador, nos transmite a im-
portante mensagem de que 
nunca é tarde demais para 
aprender e nem cedo demais 
para ensinar”.
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Participantes do cursos de informática sentem-se gratificados  
com a oportunidade de descobertas do novo aprendizado

Fábio Gaio

Com o propósito de 
resgatar a memória do Câm-
pus Catalão (CAC), que com-
pletará 30 anos, no dia 17 de 
dezembro, a unidade fará, 
durante todo o ano, a cam-
panha Resgate da Memória, 
que pretende reunir diversos 
documentos que retratam a 
história do câmpus.

A coordenadora do 
Centro de Documentação 
e Arquivo (Cidarq), Flávia 
Velloso Alves, explica que, 
a partir da implantação do 
Cidarq em 2006, os docu-
mentos relativos ao câm-
pus passaram a ter um lo-

Câmpus Catalão comemora 30 anos com campanha de resgate histórico
cal apropriado para guarda e 
conservação. Como antes não 
havia esse local, Flávia Vello-
so acredita que pessoas liga-
das direta ou indiretamente ao 
CAC possam ter guardados em 
casa fotos, vídeos, documen-
tos administrativos ou jornais 
referentes à história da unida-
de. Por isso, ela faz um apelo 
para doação desse material ao 
Cidarq. Para a coordenadora, 
é importante que as comuni-
dades interna e externa parti-
cipem. Ela acrescenta que os 
registros de eventos realizados, 
arquivos da época da constru-
ção do câmpus ou de outros 
momentos especiais são de in-
teresse da universidade.

As doações podem ser 
encaminhadas diretamente ao 
Cidarq, localizado no subsolo da 
biblioteca do CAC. Também é 
possível agendar uma data para 
recolhimento do material pelo 
telefone (64) 3441-5335, de 2ª 
feira a 6ª feira, das 8h às 17h.

Como arquivista, Flávia 
Velloso acredita que a universi-
dade e a comunidade ganham 
com a realização da campanha. 
“É importante sabermos quem 
fomos para entender quem so-
mos e aonde queremos chegar”, 
avalia. Para ela, além do res-
gate da memória, a campanha 
promoverá a aproximação entre 
instituição e sociedade, o que 
permitirá ao Câmpus Catalão 

uma visão melhor sobre sua 
inserção e importância regional 
ao longo de 30 anos de história.

Histórico – A unidade aca-
dêmica de Catalão tornou-se 
Câmpus Avançado em 17 de 
dezembro de 1983, mediante a 
Portaria nº 189. Com esse ato, 
pretendia-se possibilitar à UFG 
uma participação efetiva no 
processo de desenvolvimento 
cultural e socioeconômico local, 
regional e nacional. Em 1986, a 
UFG e a Prefeitura de Catalão 
firmaram um convênio, dividin-
do a responsabilidade com a 
manutenção do câmpus, a fim 
de iniciar a oferta de cursos de 
licenciatura plena em Geogra-

fia e Letras. Novos cursos 
foram depois implantados 
no decorrer do período entre 
1988 e 1991, como licencia-
tura plena em Matemática e 
Pedagogia (1988), Educação 
Física (1990), bacharelado 
e licenciatura em História 
(1991), Ciências da Compu-
tação (1996). 

Atualmente, 367 ser-
vidores municipais e fede-
rais dão assistência a cerca 
de três mil estudantes ma-
triculados em 22 cursos de 
graduação, incluindo Admi-
nistração Pública na mo-
dalidade a distância (EAD), 
cerca de 20 especializações 
e seis mestrados.

Encontro 
debate o 
ensino de 
Filosofia
Luiza Mylena

As palavras aprender 
e ensinar foram as mais pro-
nunciadas nos três dias de 
duração do II Encontro Na-
cional de Ensino e Pesquisa 
em Filosofia (Enepefil) e do IV 
Encontro dos Estudantes de 
Filosofia da Cidade de Goiás – 
Eu Penso. Os eventos recebe-
ram estudiosos das Universi-
dades Federais de Uberlândia, 

da Bahia, de Santa Maria, da 
própria UFG e da PUC do Rio 
Grande do Sul. As atenções 
foram voltadas para a discipli-
na de Filosofia que tornou-se 
obrigatória no ensino médio 
brasileiro em 2008. 

Durante o evento essa 
obrigatoriedade foi o foco das 

palestras, mesas-redondas 
e relatos de experiência. A 
grande discussão foi em tor-
no da forma como a disci-
plina seria ministrada para 
alunos que muitas vezes só 
irão ver a Filosofia no 1º Ano 
do ensino médio. O que pode 
ser um problema, já que os 
estudantes podem apresen-
tar resistência por não te-
rem tido contato algum com 
a disciplina anteriormente. 
Estudantes e docentes recor-
reram à filosofia do conheci-
mento para entender mais 
sobre os processos de ensino 
e a aprendizagem pensando 
em maneiras que os estu-
dantes possam compreender 
melhor a Filosofia.

Os pesquisadores e os 

estudantes tiveram a opor-
tunidade de dividirem suas 
experiências sobre o ensino 
da Filosofia. As conversas 
eram informais reforçando a 
ideia filosófica que é possível 
aprender e ensinar ao mes-

mo tempo. Eles relataram 
as dificuldades encontradas 
em sala de aula, métodos 
utilizados para melhorar o 
ensino da disciplina e for-
mas de levar a Filosofia para 
o cotidiano dos estudantes.

Silvio Carlos,  
coordenador  

do curso 
de Filosofia 
no Câmpus 

Goiás

Ricardo de Carvalho (UFG) e 
Sérgio Sardi (PUC-RS), que 

proferiu palestra de abertura
do evento

NOMEAÇÃO

Julia Mariano

Flavia Maria Cruvinel, 
professora da Esco-
la de Música e Ar-

tes Cênicas (EMAC/UFG), 
tomou posse no final do 
mês de janeiro na Comis-
são Nacional de Incentivo 
à Cultura (CNIC) como ti-
tular do segmento cultural 
de Música, para atuação 
no biênio 2013/2014. A 
comissão, órgão colegiado 
consultivo do Ministério da 
Cultura (MinC), subsidia 
decisões sobre a anuência 
para captação de recur-
sos destinados à execução 
de projetos culturais, me-
diante renúncia fiscal da 
Lei Federal de Incentivo à 
Cultura, mais conhecida 
como Lei Rouanet.

A comissão é compos-
ta por um titular e dois su-
plentes por área dos seguin-
tes segmentos culturais: 
Audiovisual, Humanidades, 
Artes Cênicas, Artes Visu-
ais, Empresariado Nacional, 
Música e Patrimônio. A co-
missão também conta com 

Professora da UFG é 
titular em Comissão do 
Ministério da Cultura
Representando o segmento de Música, coordenadora 
de Cultura da Proec, Flavia Maria Cruvinel, atuará 
no biênio 2013/2014

membros natos, como os 
gestores do MinC e de suas 
unidades vinculadas, entre 
elas a Fundação Nacional de 
Artes (Funarte), a Fundação 
Biblioteca Nacional (FBN) 
e o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan). Os membros re-
únem-se mensalmente para 
analisar as propostas en-
viadas eletronicamente por 
meio do Sistema de Apoio às 
Leis de Incentivo à Cultura 
(Salic). Durante as reuniões, 
são discutidos conceitos, 
pertinência dos projetos e li-
mites do incentivo.

De uma lista de 25 no-
mes indicados por diversas 
associações da área de Mú-
sica, entre elas, a Associa-
ção Brasileira de Educação 
Musical (ABEM), a ministra 
da Cultura, Marta Suplicy, 
selecionou os nomes do titu-
lar e dos suplentes de Músi-
ca para compor a comissão. 
Flavia Cruvinel foi uma das 
cinco indicadas pela ABEM. 
Entre os diversos critérios 
usados para seleção dos 
nomes, era necessário que 

houvesse representantes de 
todas as regiões brasileiras, 
que residissem no local que 
representam, além de com-
provada atuação na área 
cultural e experiência em 
gestão cultural.

Flavia Cruvinel acre-
dita que estar vinculada a 
uma instituição pública de 
ensino superior foi prepon-
derante para a escolha de 
seu nome, reflexo de sua 
atuação como coordenado-
ra de Cultura da Pró-reito-
ria de Extensão e Cultura 
(Proec) da UFG, cargo que 
ocupa desde 2009. 

A Cultura na UFG – Ao 
assumir a Coordenação de 
Cultura, Flavia Cruvinel fez 
um mapeamento das for-
mas pelas quais a univer-
sidade poderia se articular 
com as ações culturais, 
atendendo ao público inter-
no e externo. Uma vez que o 
Centro Cultural UFG ainda 
não estava pronto, a opção 
foi usar o Centro de Cultu-
ra e Eventos Professor Ri-
cardo Freua Bufáiçal como 

espaço para a execução de 
eventos culturais. 

Dada sua experiência 
na coordenação de eventos 
científicos e como produ-
tora executiva de festivais 
culturais, ela planejou di-
fundir nomes da música 
brasileira desconhecidos 
do grande público. Surgiu 
então o projeto Música no 
Câmpus, que, há quatro 
anos, de forma ininterrup-
ta, executa cinco apresen-
tações anuais, com preços  
acessíveis: 20 reais a intei-
ra e 10 reais a meia entra-
da. A coordenadora afirma 
que o projeto tem um pú-
blico cativo de cerca de mil 
pessoas, as quais compare-
cem ao evento independen-
temente do artista que se 
apresente. “Eles confiam no 
nosso trabalho e frequen-
tam as apresentações devi-
do à grande repercussão do 
projeto.”, comemora.

Flavia Cruvinel ga-
rante que a UFG tem con-
dições de oferecer shows de 
grande qualidade, opinião 
que parece ser comparti-
lhada pelos artistas que 
se apresentam no Música 
no Câmpus. “Antes eles 
achavam que a estrutura 
de uma universidade seria 
sucateada, precária, mas 
agora os produtores já co-
nhecem a nossa estrutura 
e nível de produção”, decla-
ra a coordenadora de Cul-
tura da Proec. 

A Proec também tra-
balha com produtores in-
dependentes, mantendo 
um diálogo aberto e articu-
lador com eventos como o 
Vaca Amarela, o Banana-
da e o Goiânia Noise, que, 
em 2012, foram realizados 
no teatro do Centro Cultu-
ral UFG. “A partir de 2011 
esse espaço tem recebido 
programações semanais de 
séries de excelência, com o 
intuito de difundir espetá-
culos de artes cênicas, dan-
ça e música, sempre com 
o compromisso de manter 
a qualidade e valorizar a 
inovação da arte contempo-
rânea”, explica Flavia Cru-
vinel. Em 2012, o Centro 
Cultural UFG recebeu 131 
espetáculos, atingindo um 
público de 13 mil pessoas. 

A coordenadora es-
clarece que a realização 
desses eventos, em ambos 
os espaços, é feita median-
te parcerias, entre elas com 
o Sesc–Goiás, que ajudam 
a universidade a concreti-
zar suas ações culturais. 
Contudo, ela está atenta a 

projetos contemplados em 
editais, para reduzir o cus-
to dos investimentos feitos 
pela universidade. Foi o que 
ocorreu com a Série Todas 
as Artes, executada no Cen-
tro Cultural UFG graças ao 
aproveitamento de espetá-
culos contemplados por edi-
tais, sobretudo os apoiados 
pela Funarte. 

As ações culturais do 
Congresso de Pesquisa, En-
sino e Extensão (Conpeex), 

evento anual da UFG, são 
coordenadas pela professo-
ra. A gestão da programação 
cultural da 63ª reunião da 
Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC 
Cultural), ocorrida em 2011 
na UFG, também ficou a 
cargo da Coordenação de 
Cultura da Proec.  “Todas 
essas ações mostram que 
a UFG é uma plataforma 
cultural. Isso porque temos 
estrutura e liberdade para 
realizar nosso trabalho. O 
nosso foco principal é o in-
vestimento na cultura, no 
desenvolvimento sociocul-
tural do estado, e, por que 
não, do país. Nosso lucro é 
o investimento na cultura”, 
defende Flavia Cruvinel. 

Ela ressalta que o pa-
pel da universidade é tra-
balhar com arte e cultura, 
sempre investindo em even-
tos de qualidade e origina-
lidade, para um público di-
ferenciado. A professora diz 
que quer contribuir para a 
visão de uma universida-
de produtora e difusora de 
cultura. Para ela, o públi-
co universitário é diferen-
ciado: “ele é uma semente 
que vai continuar trazendo 
frescor e ressignificado ao 
trabalho dos artistas”. A 
coordenadora garante que 
a universidade é o ambien-
te ideal para essa troca.

Professora Flavia Cruvinel no momento em que assina documento de posse como membro titular do 
segmento cultural Musica junto à Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, no MinC, em Brasília

Flavia Cruvinel: ambiente 
universitário favorece a troca cultural
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importância desse debate no âmbito das universidades. 
“A comunidade acadêmica deve se posicionar quanto à 
coerência ou não de ações que afetam a formação supe-
rior e seus impactos a longo prazo”, reiterou.

O diretor da Faculdade de Ciências Sociais, 
Luiz Mello foi enfático em declarar que se trata de um 
problema preocupante tanto no âmbito político quan-
to epistemológico. Ele destacou a importância do sur-
gimento das novas tecnologias e de inovações para a 
sociedade, mas também defendeu que deve haver uma 
maior atenção para a formação humanística e ética 
dos cientistas e das pessoas que atuarão diretamen-
te com o desenvolvimento desses setores, assim como 

nas áreas de políticas públicas ou 
ensino de ciências. “Países como o 
Irã e a Coreia do Norte já possuem 
o conhecimento para a constru-
ção da bomba atômica, mas deve-
mos refletir a partir de exemplos 
extremos como esses, qual o tipo 
de sociedade e de ciência quere-
mos construir e, nessa reflexão 
entre tantas outras, as Ciências 
Humanas têm uma contribuição 

importante a oferecer a todos os que estão envolvidos 
no campo científico e à sociedade em geral. Afinal, as 
Ciências Humanas também não são ciências?” co-
mentou Luiz Melo.

No âmbito da Filosofia, o professor Cristiano 
Novaes de Rezende considerou que "o nome do pro-
grama é irônico, uma vez que nele a noção de ciência 
é associada à ideia de ausência de fronteiras quando, 
no entanto, vemos uma fronteira muito clara a limitar 

a própria ideia de atividade científi-
ca ao âmbito de suas aplicações ao 
desenvolvimento econômico de tipo 
mais imediato". Para ele a amplia-
ção das fronteiras do desenvolvi-
mento tem pecado pela falta de re-
finamento conceitual dessa noção 
de ciência: “reduzida à mero êxito 
operacional e à solução de pro-
blemas, o que lhe importa é ‘fazer 
funcionar’ e não tanto explicar, co-

nhecer”. Em sua opinião, a própria existência do que 
considera ser um equívoco  epistemológico acerca do 
que seja ciência e pesquisa de base “evidencia que o 
desenvolvimento nacional depende, em suas políticas 
públicas e programas de grande envergadura, de mais 
investimento, por exemplo, em Filosofia. Assim, não 
haveria verdadeira inovação sem uma abordagem glo-
bal do conhecimento. 

O professor do Instituto de Ciências Biológi-
cas, José Alexandre Felizola Diniz Filho não concorda 
com as prioridades do CsF e ainda apresentou outras 
críticas. "O CsF foi mal elaborado. Ele é muito caro e 
ineficiente, pois seria possível intensificar a internacio-
nalização com a contemplação de outras estratégias. 
Se a lógica é dar "retorno" científico e tecnológico para 

o Brasil e promover a internaciona-
lização em curto-médio prazo, en-
tão, o programa não deveria enviar 
alunos de graduação – seleciona-
dos sem os devidos critérios cientí-
ficos – para assistir aulas no exte-
rior, nem sempre em boas univer-
sidades, cientificamente fortes. O 
programa deveria focar em enviar 
e trazer pesquisadores experientes, 
doutorandos ou pós-doutores. Pro-

gramas assim existem há tempo e, apesar de possu-
írem menores recursos e menos destaque na mídia, 
sempre sobrou recurso para esse tipo de intercâmbio 
promovido pela Capes. Se o CsF está focado em cir-
cular os nossos alunos pelo mundo sem que desen-
volvam atividades técnico-científicas relevantes, então 
deveríamos apenas proporcionar-lhes uma experiên-
cia que priorizasse alunos de iniciação científica, per-
mitindo que eles ficassem dois ou três meses fora do 
país, quando for as férias aqui”, sugeriu o professor.

EM TEMPOJornal UFG Goiânia, março de 2013 INTERCâMBIOJornal UFG Goiânia, março de 2013

ARTIGO

O instituto Brasil 
Europa e a

internacionalização 
acadêmica

Ofir 
Bergemann*

A internacionalização é hoje considerada 
a quarta missão das universidades, ao 

lado do ensino, da pesquisa e da extensão. 
Isso se deve, entre outras razões, ao reco-
nhecimento da importância da formação de 
redes de trabalho para a realização de proje-
tos conjuntos e trocas de conhecimento, que 
beneficiam a qualidade do ensino e o desen-
volvimento tecnológico. 

Nesse contexto, insere-se a criação 
do Instituto de Estudos Brasil Europa (IBE), 
que tem por objetivo principal promover o 
desenvolvimento do ensino e da pesquisa 
em temas em que a experiência europeia 
pode agregar valor e aportar uma contribui-
ção relevante. O IBE é fruto de uma inicia-
tiva da Comissão Europeia (CE), uma das 
principais instituições da União Europeia 
(EU). A CE representa e defende os interes-
ses dos membros da UE, prepara os pro-
jetos de legislação, assim como assegura a 
execução das políticas e dos fundos da UE. 
A UE conta hoje com 27 Estados-membros.

O IBE foi criado em 2011 com a reu-
nião de oito universidades brasileiras par-
ceiras, entre as quais a Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG), e sete universidades eu-
ropeias associadas: Brunel University (Ingla-
terra), Sapienza Università di Roma (Itália), 
Universidade do Porto (Portugal), Université 
Libre de Bruxelles (Bélgica), École Nationale 
d’Administration (França), Freie Universität 
Berlin (Alemanha) e Karlstads Universitet 
(Suécia). Além disso, incorporou instituições 
afiliadas do Brasil e da Europa, interessa-
das nesse consórcio para implementação de 
propostas.

Entre essas propostas, destaca-se a 
realização do curso de pós-graduação lato 
sensu, intitulado “Gestão em um mundo em 
transformação: desafios no contexto das re-
lações Brasil Europa”, sob a responsabili-
dade principal da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), em parceria com a 
École Nationale d’Administration (ENA) da 
França, voltado para gestores públicos, 
ONGs, e pequenas e médias empresas. Esse 
curso se insere nas atividades de extensão 
para a comunidade, previstas no projeto 
do IBE, que também contempla atividades 
acadêmicas, de pesquisa, de estruturação 
e operação do instituto, e atividades de di-
álogo, que, por sua vez, se distribuem por 
cinco áreas de conhecimento: Ciências So-
ciais, Humanidades e Artes, Saúde e Biolo-
gia, Ciências Políticas, e Tecnologia. 

No final de 2011, a UFG foi a sede do I 
Congresso do IBE, cujo tema foi Smart Cities, 
Human Cities. Em 2013, de 6 a 8 de março, 
será a vez da Universidade Federal do Pará 
(UFPA), em Belém, ser a sede da segunda 
edição do evento, com o tema “Avançando na 
inclusão”, que pretende responder à seguinte 
questão: Como fazer avançar a inclusão em 
um mundo que cria novos excluídos?

Para mais informações sobre o IBE, 
acesse www.ibe.usp.br e siga @brazileurope 
no Twitter.

*A professora Ofir Bergemann é Coordenado-
ra de Assuntos Internacionais da UFG

COMUNIDADE PERGUNTA

Jéssica 
Chiareli, 

estudante 
do curso de 
Jornalismo

Por que o 
programa 
Ciência sem 
Fronteiras não 
contempla 
estudantes 
das Ciências 
Humanas?

A Universidade Federal de Goi-
ás, por meio da Fundação de Apoio ao 
Hospital das Clínicas (Fundahc) firmou 
uma parceria com o Instituto Avon 
para construção do Centro de Detecção 
Precoce do Câncer de Mama. O Institu-
to doará ao projeto R$ 2,3 milhões que 
serão utilizados na construção do novo 
prédio que abrigará o projeto. O centro 
terá 1.089 metros quadrados e funcio-
nará ao lado do hospital. A obra está 
orçada em R$ 5 milhões, com o restan-
te dos recursos vindo da UFG. 

O coordenador do Programa 
de Mastologia do HC, Ruffo de Frei-
tas Júnior, ressaltou que o tempo 
de espera para os exames deve dimi-
nuir dos atuais 30 dias para 14 dias, 
quando o centro estiver pronto. “Será 
um grande reforço na busca da re-
dução da mortalidade feminina por 

A UFG, juntamente com o 
Conselho Regional de Medicina Ve-
terinária de Goiás (CRMV-GO) rea-
lizam no Centro de Eventos Profes-
sor Ricardo Freua Bufáiçal (Câm-
pus Samambaia), nos dias 25 e 26 
de abril a segunda edição do Con-
gresso Internacional Transdiscipli-
nar de Proteção à Fauna. O even-
to visa envolver profissionais das 
mais diversas áreas de atuação, 
como veterinários, zootecnistas, 
profissionais do judiciário envol-
vidos com a área ambiental, entre 
outros. O objetivo é tratar temas 
como produção animal sustentá-
vel, uso de animais em pesquisas, 
animais silvestres, humanização 
dos animais e legislação relaciona-
da à fauna.

Para o presidente do Con-
selho Regional de Medicina Vete-
rinária (CRMV-GO) e professor da 
Escola de Medicina Veterinária da 
UFG, Benedito Dias de Oliveira Fi-

Detecção precoce do câncer de mama
Com a criação de centro especializado, tempo de diagnóstico do câncer de mama deve 

ser reduzido pela metade. Projeto tem parceria com o Instituto Avon

câncer de mama em todo o estado de 
Goiás”, afirma.

Com a melhoria dos serviços, 
todos centralizados no mesmo local, 
o Programa de Mastologia do Hospital 
das Clínicas/UFG espera dobrar sua 
capacidade de atendimento de nove mil 
para 18 mil mulheres ao ano. Além dis-
so, o centro será o primeiro do estado 
a contar com um aparelho de estereo-
taxia, de alta precisão, que permite a 
identificação de tumores em 3D, com 
atendimento aos usuários do SUS. A 
professora Rosemar Macedo, integran-
te do Programa de Mastologia, explica 
que, com o aparelho de estereotaxia, as 
biópsias poderão ser ambulatoriais, di-
minuindo a demanda pelo uso do cen-
tro cirúrgico no HC. A inauguração do 
Centro de Detecção Precoce do Câncer 
de Mama é  prevista para 2014.

 PROTEçÃO à FAUNA

lho, o Brasil está em um momento 
crucial de desenvolvimento econô-
mico e precisa discutir nas mais 
diversas áreas o seu papel.  O con-

gresso é uma iniciativa importan-
te que vai discutir temas como, 
por exemplo, a produção animal 
de forma sustentável. Para ele, o 
congresso também tem o papel de 
mostrar à sociedade o que o Brasil 
produz e o que tem feito para pro-
teger o ambiente e, ao mesmo tem-
po, crescer em produção de forma 
sustentável.

Para uma das organizadoras 
do evento, a professora do Instituto 
de Ciências Biológicas, Ekatarina  
Akimovna Rivera, a intenção é a de 
suscitar discussões de temas que 
envolvam animais e suas relações 
com o homem: “Com isso harmoni-
zamos nossas atuações e discuti-
mos questões que surgem no coti-
diano profissional, além de nos in-
formar sobre evolução de questões 
científicas, legais e culturais, com 
relação aos animais”.

O Congresso já está com ins-
crições abertas. Haverá também pos-

sibilidade de inscrições de trabalho 
até o dia 15 de março. Mais informa-
ções podem ser obtidas no site www.
congressofauna.com.br

Evento mobiliza diferentes áreas profissionais

Benedito de Oliveira Filho Ekaterina Rivera
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Michele Martins

Ao buscar a resposta para a pergunta da estu-
dante de Jornalismo Jéssica Chiareli sobre o motivo 
pelo qual o programa Ciência sem Fronteiras não ofe-
rece bolsas para estudantes das áreas de Ciências Hu-
manas, notamos que o posicionamento da comunidade 
acadêmica sobre o assunto ainda é multifacetado e que 
não seria adequado que somente uma pessoa respon-
desse. Por esse motivo, fomos atrás de representantes 
das grandes áreas de humanidades e das exatas para  
refletir e opinar sobre o assunto, que merece ser mais 
discutido dentro da academia.

O Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) é 
uma iniciativa do governo federal, especificamente 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por 
meio do CNPq, e do Ministério da Educação, da Ca-
pes e das Secretarias de Ensino Superior e de Ensino 
Tecnológico, com o objetivo de promover a consolida-
ção, expansão e internacionalização da ciência e tec-
nologia, da inovação e da competitividade brasileira. 
A previsão é de que sejam concedidas 101 mil bolsas 
até 2015 para promover intercâmbio de alunos de 
graduação e pós-graduação de determinadas áreas 
do conhecimento, tidas como prioritárias. 

Contudo, o fato do programa não contemplar 
qualquer área das humanidades tem provocado ques-
tionamentos sobre a real contribuição para o desenvol-
vimento social, econômico e tecnológico do país. A coor-
denadora de Assuntos Internacionais da UFG, Ofir Ber-
gemann, reconhece o surgimento desse tipo de questio-
namento por parte da comunidade, uma vez que cada 
área tem seu papel no desenvolvimento do País. “Um 
exemplo claro é a importância do domínio de línguas 
estrangeiras que, por sinal, tem sido um dos maiores 
problemas para os estudantes conquistarem uma bolsa 
pelo CsF”, declarou a coordenadora.

A professora da Faculdade 
de Farmácia, Eliana Martins Lima 
considerou que a maioria dos pro-
gramas de incentivos e investimen-
tos em ciência e tecnologia é pla-
nejado de forma a priorizar certas 
áreas e a definição de prioridades 
será sempre acompanhada de argu-
mentos que, válidos ou não, a jus-
tificam. Ela lembra que, tais argu-
mentos, nem sempre correspondem 

às expectativas de todos. “Atualmente a Capes e o CNPq 
oferecem para todas as áreas do conhecimento, cerca 
de 142 mil bolsas. À exceção das chamadas de editais 
do tipo “universal”, todas as demais definem com clare-
za as áreas contempladas. Se o formato do programa, 
suas modalidades e restrições são o que de melhor se 
poderia apresentar, creio que ainda não temos dados 
para responder”, concluiu. 

Para o professor do Institu-
to de Informática, Fábio Nogueira de 
Lucena, é preciso entender a lógica 
econômica por trás dessa política 
do governo que envolve grandes in-
vestimentos. "A ideia do governo de 
priorizar essas áreas tecnológicas e 
de inovação vai ao encontro do que 
a sociedade também valoriza, pois 
todos buscamos um retorno finan-
ceiro imediato e queremos possuir 

as novas tecnologias. Não creio que a problemática es-
teja em priorizar certas áreas, mas sim, não promover 
as demais", avaliou o professor que também destacou a 

Kellen de Sousa Oliveira 

Professora da Escola de Medicina Ve-
terinária e Zootecnia, área de Criação 
de Animais de Companhia, PhD em 
Reprodução de Cães e Gatos.

Posse responsável
ao profissional Médico Veterinário. 

São comuns em centros veteri-
nários, clientes relatando que já me-
dicaram seus animais com produtos 
destinados para humanos ou que por 
recomendação de terceiros utilizaram 
medicamentos errôneos para o proble-
ma do paciente. Outro aspecto que me-
rece atenção é com relação às consultas 
realizadas via internet para solucionar 
problemas dos animais de estimação. 

Antes de adquirir um animalzinho 
de estimação, é importante fazer uma 
consulta a toda família para saber se to-
dos estão de acordo, para esclarecer so-

Posse responsável é assumir a 
responsabilidade em todos os sentidos 
(afetivo, financeiro e social) de algo que 
lhe pertence. No caso dos animais de 
companhia ou pets (que incluem cães, 
gatos, peixes ornamentais, aves cano-
ras, psitacídeos, pequenos roedores, la-
gomorfos, entre outros animais criados 
como animal de estimação) essa res-
ponsabilidade vai além da alimentação 
e do carinho, inclui também cuidados 
com a higiene (estética animal, oferecer 
local de descanso limpo e apropriado), 
saúde preventiva (vermifugação, vacina-
ção, controle de ectoparasitas) e visitas 

bre as responsabilidades e os cuidados 
diários (fornecimento de água, alimen-
to, limpeza de fezes), e de que isso gera 
custo (alimentação e saúde, higiene).

A condução do animalzinho 
em vias públicas também faz parte 
da posse responsável, pela legislação 
todo animal deve ser conduzido me-
diante guia e coleira e por alguém que 
possa conte-lo em situações de risco. 
A coleta de fezes em vias públicas é 
respeito com o cidadão e o meio am-
biente. Já existem no comércio saqui-
nhos (cata-caca) para esta finalidade.

A esterilização (ou castração) 
também é um ato de posse respon-
sável, já que um casal de cães e/ou 
gatos pode gerar em 10 anos mais de 
80 milhões de descendentes.

Fábio Nogueira

Luiz Mello

Eliana Martins

José Alexandre

Cristiano Novaes

Autoridades presentes posam com o cheque doação: secretária municipal de 
Políticas para as Mulheres, Teresa Cristina Nascimento Sousa; presidente 

executivo da Fundahc, José Antônio de Moraes; embaixadora do Instituto Avon, 
Luiza Brunet; reitor Edward Madureira; diretor executivo do Instituto Avon, Lírio 

Cipriani; superintendente da Secretaria de Estado da Saúde, Halin Antônio Girade 
e o coordenador do Programa de Mastologia do HC, Ruffo de Freitas Júnior.
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Júlia Mariano

Biblioteca não é só um 
lugar de livros: ela 
comporta também ati-

vidades culturais. E o Sistema 
de Bibliotecas da UFG (Sibi) 
está atento a essa tendên-
cia. Segundo a bibliotecária 
Valéria Soledade, diretora do 
Sibi e vice-presidente da Co-
missão Brasileira de Biblio-
tecas Universitárias (CBBU), 
espaços sempre existiram na 
Biblioteca Central da UFG. 
Em 1999 foram enviados ofí-
cios para todas as unidades 
da universidade, colocando o 
espaço à disposição para ex-
posições de trabalhos. Mas 
foi somente a partir de 2008 
que os halls de circulação 
passaram a ser ocupados por 
exposições. O espaço ganhou 
visibilidade graças a uma ex-
posição fotográfica da Alian-
ça Francesa, vinda da França 
para ser exposta exclusiva-
mente na Biblioteca Central, 
no Câmpus Samambaia. 

Desde que as ativida-
des começaram, já ocorreram 
mais de 14 exposições. Entre 
elas, algumas internacionais, 
como a França no Brasil – 
Histórico da influência fran-
cesa no Brasil. De Villegagnon 

Visibilidade 
Novos espaços na 
universidade são 
utilizados para 
tornar conhecidos 
resultados de 
projetos de 
extensão, trabalhos 
de conclusão de 
curso e pesquisas

ao cinema novo e Imagens de 
um flâneur brasileiro em Pa-
ris, ambas promovidas pela 
Aliança Francesa. A bibliote-
ca também recebeu obras de 
artistas goianos, como Piran-
delo e Poteiro, na exposição 
Tributo a Veiga Vale - Bicen-
tenário. Entretanto, a maior 
parte dos trabalhos expostos 
são de professores e de estu-
dantes da própria instituição, 
sendo a maior demanda pro-
veniente das áreas de Artes e 
de Humanas. 

Em 2010, a professora 
Ana Rita Vidica, da Faculda-
de de Comunicação e Biblio-
teconomia (Facomb), adap-
tou o material de sua expo-
sição Obra Marginal para 
uma mostra na Biblioteca 
Central. Ela acredita que, 
além de ser mais um ponto 
de visibilidade do trabalho, 
trata-se de uma outra ma-
neira de percebê-lo: “Quan-
do a pessoa vai até a galeria, 
ela tem como único objetivo 
visitar a exposição. Já quem 
vê a mostra na biblioteca, na 
maioria das vezes, vai até lá 
com o objetivo de estudar e 
acaba vendo a exposição. 
Pela própria característica 
da biblioteca, o usuário pode 
ver o trabalho mais de uma 
vez”, explica a professora.

Ana Rita já organizou 
também duas exposições na 
Biblioteca Central com traba-
lhos de estudantes do curso 
de Publicidade e Propaganda 
e de uma disciplina de núcleo 
livre. As fotografias apresen-
tadas são resultado de disci-
plinas ministradas por ela. A 
professora lamenta que não 
exista a cultura de expor tra-
balhos de alunos, e aponta 
a ausência de espaços como 
justificativa para isso.

Na nova biblioteca da 
Praça Universitária, inaugu-
rada em dezembro de 2012, 
existem dois ambientes que 
podem receber exposições. 
Um deles é uma sala mul-
tiuso e o outro é um espa-
ço de descanso, onde está a 
mostra Musicalidade, resul-
tado da disciplina de núcleo 
livre Produção de Recursos 
Multimeios, oferecida pela 
Escola de Engenharia Elé-
trica, Mecânica e de Compu-
tação (EMC). 

O professor responsável 
pela disciplina, Getúlio Jú-
nior, considera a exposição 
uma atividade integradora. 
“Sempre incentivo os apren-
dentes a utilizar espaços 
onde há um fluxo maior de 
pessoas. Comento com eles 
que é muito ruim expor para 
si próprio”, afirma. Ambien-
tes externos à universida-
de já tinham sido utilizados 
pelo professor para exposi-
ções, mas ele ressalta o as-
pecto burocrático como um 
fator negativo para o uso de 
espaços não universitários. 
Animado com a inauguração 
do prédio da Biblioteca Câm-
pus I - Praça Universitária, 
Getúlio Júnior já solicitou 
utilizá-la: “trata-se de um ex-
celente local para o propósito 
da disciplina”, conclui.

Mayara Malagoni, estu-
dante do 6º período de Arqui-
tetura e Urbanismo, mencio-
na o trabalho conjunto dos 
alunos como elemento de uni-
dade e de sentido da mostra 
fotográfica. Para ela, é impor-
tante que a exposição ocor-
ra na UFG, para chamar a 
atenção de outros estudantes, 
convidando-os a participarem 
da disciplina. Por ter visto as 
exposições realizadas ante-
riormente pelas turmas do 
professor Getúlio, Ítalo Ricar-
do Rodrigues, do 6º período 
de Engenharia Civil, decidiu 
cursar a matéria. Ele acredita 
que não há um local melhor 
para a exposição, pelo fato de 
a biblioteca ser de livre acesso 
a toda a comunidade, e, por 
isso, oferecer a visibilidade 
desejada para a mostra. 

Qualquer pessoa pode 
propor uma exposição para 
as bibliotecas. Para isso, 
basta procurar o Setor de 
Comunicação da Biblioteca 
Central e apresentar uma 
proposta. “Precisamos saber 
os objetivos da exposição, 
conhecer o material que será 

exposto e agendar as datas. 
Não é um processo burocrá-
tico!”, garante Valéria Sole-
dade, diretora do Sistema de 
Bibliotecas. Atualmente, en-
tre duas e quatro exposições 
ocorrem no hall da Biblioteca 
Central por ano. Com exce-
ção da Biblioteca do Câmpus 
Catalão, as outras Biblio-
tecas do sistema ainda dis-
põem de espaço para receber 
essas atividades culturais.

parte do seu trabalho de con-
clusão de curso: Isto foi. Não 
é mais. Isto foi encenado. Ela 
afirma que, durante os quatro 
anos em que estudou na Fa-
comb, tinha entrado apenas 
uma vez no laboratório de fo-
tografia. “Sinto-me lisonjeada 
pelo fato da minha exposição 
abrir novas possibilidades 
para esse espaço. Acredito que 
essa galeria será um local de-
mocrático de exposição de tra-
balhos de alunos”, disse a es-
tudante. A exposição integra o 
trabalho de conclusão de cur-
so da acadêmica, que utilizará 
os comentários deixados pelos 
visitantes para discutir a res-
peito da recepção fotográfica.

Ana Rita Vidica diz que 
a galeria será um espaço de 
exposição e de discussão, 
acomodando as atividades do 
Núcleo de Pesquisa em Teoria 
da Imagem (NPTI).  Ela explica 
que inicialmente os membros 
do núcleo convidarão pessoas 
para expor seus trabalhos no 
local, mas acredita que, em 
breve, a galeria ganhará visi-
bilidade, exigindo a criação de 
um edital para receber propos-
tas de projetos.

a trabalhos de alunos e professores
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Novo prédio da Biblioteca Câmpus I - Praça Universitária oferece 
mais um espaço para exposições na universidade

Antigo laboratório de fotografia da Facomb foi transformado em 
uma mini galeria para exposições dos trabalhos acadêmicos

Pensando na carência de 
ambientes destinados a rece-
ber exposições de alunos, a 
professora Ana Rita Vidica su-
geriu a criação de um espaço 
na Facomb para atender a essa 
demanda. Ela criou em 2011 o 
projeto de extensão Em Gale-
ria e, por meio dele, os alunos 
expunham suas fotografias 
nas paredes do corredor da 
faculdade. Como o laboratório 
analógico de fotografia estava 
subutilizado há quatro anos 
por causa da ausência de in-
sumos, a professora sugeriu 
a otimização do espaço, redu-
zindo a dimensão do laborató-
rio e liberando uma área para 
a criação de uma galeria.

Dayane Fonte, estudante 
de Publicidade e Propaganda e 
orientanda da professora Ana 
Rita Vidica, inaugurou a ga-
leria com uma mostra que é 

em Galeria 


