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Jornal      UFG

FAMÍLIA
Novas composições geram problemas sociais?
A sociedade contemporânea é marcada por aspectos que englobam dinâmica, diversidade, mudanças nos modos 
de viver e de pensar e ruptura de alguns modelos tradicionais. A busca pela realização pessoal e a ausência de 
alguns valores, que são aprendidos essencialmente na organização familiar, acabam por afetar a própria família. 
Devido a isso e independente da nova composição familiar, ao pensá-la como um grupo social, há quem atribua a 
esse núcleo a responsabilidade de muitos problemas sociais. Contudo, até que ponto isso se fundamenta? O Jornal 
UFG aborda o tema em sua mesa-redonda. p. 3

Curso em 
licenciatura em 
Matemática 
completa 50 anos
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Suplemento Especial destaca avanços 
da universidade nos últimos oito anos 
p. 5 a 20

Politizar: estudantes 
criam simulador de fórum 
político, ampliando o 
acesso às plenárias 
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Entrevista: novo reitor 
fala sobre os desafios 
da UFG para a gestão 
que se inicia 
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Em junho de 2006, circulou a primeira edição do 
Jornal UFG, criado com o objetivo de mostrar que 
um jornalismo eficiente começa na própria univer-

sidade, com uma imprensa articulada com a lógica inter-
na da academia e com as rotinas produtivas dos veículos 
de comunicação. A publicação surgiu com a missão de 
diminuir a distância entre a universidade e a sociedade, 
criticada pela falta de divulgação das pesquisas e também 
devido à sua linguagem hermética.

Parte integrante de uma política de comunicação 
baseada nos princípios da pluralidade, diversidade, de-
mocratização e do acesso à informação, o Jornal UFG 
firmou-se como um espaço a serviço do ensino, da pes-
quisa, da extensão e da cultura. A publicação se apre-
senta, hoje, como canal eficiente de divulgação científica, 
além de garantir oportunidade de expressão aos vários 
segmentos da comunidade universitária e possibilitar a 
difusão das notícias e informações da universidade.

O mundo contemporâneo vive um contexto de crises 
de diferentes naturezas e a universidade, enquanto insti-
tuição social, deve responder às suas demandas, viabili-
zando alternativas para a democratização e humanização 
da sociedade. Para que isso ocorra, é preciso compreen-
der a realidade e criar mecanismos que combatam atitu-
des antidemocráticas e antissolidárias, pois a leitura do 
mundo contribui para nele  intervirmos. 

Quase oito anos depois de seu lançamento, o Jor-
nal UFG chega à edição nº 64 como um importante apoio 
à aproximação entre a universidade e a sociedade, por 
traduzir a informação científica e divulgar a produção 
do conhecimento, devolvendo para a comunidade o que 
a academia produz. Com a nova gestão que se inicia, 
estamos certos de que o Jornal UFG está maduro para 
enfrentar novos desafios.

Nessa perspectiva, apresentamos, nesta edição, um 
resumo da gestão 2006-2013, capitaneada pelo reitor 
Edward Madureira Brasil, que mostra uma universida-
de conectada ao meio em que se insere, exercendo papel 
fundamental no sentido de transformar as situações so-
cioculturais. Nesse contexto, o Jornal UFG constitui im-
portante projeto político, acadêmico, científico e cultural 
para garantir a socialização do conhecimento e a transpa-
rência dos atos administrativos.

*Professora da Faculdade de Informação e Comu-
nicação (FIC) e Coordenadora de Imprensa da Assesso-
ria de Comunicação (Ascom) da UFG
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Conceito tradicional de família 
não explica o contexto atual
Ascom e TV UFG

Há tempos as configurações familiares se 
diferenciam do modelo tradicional, no qual um 
homem e uma mulher se unem para  viverem 

juntos e criarem seus filhos. Tornou-se cada vez mais 
comum a posição das mulheres como chefes de família, 
a diminuição do número de filhos, o aumento do 
divórcio, as uniões homoafetivas, entre outros. Diante 
desse contexto, nos perguntamos como estão sendo 
considerados os valores, a educação e o convívio dentro 
desses novos lares.  Para falar sobre este assunto, a 
mesa-redonda do Jornal UFG, feita em parceria com 
a TV UFG, contou com a presença da professora da 
Faculdade de Ciências Sociais (FCS), Eliane Gonçalves, 
da professora do curso de Psicologia da Faculdade de 
Educação (FE), Marilúcia Lago, e do conselheiro tutelar 
da região oeste de Goiânia, Omar Borges de Sousa.

É certo afirmarmos 
que o modelo de família 
tradicional não é mais he-
gemônico? Quais fatores 
interferiram na mudança 
do conceito de família?

Marilúcia Lago - A 
mudança do conceito de fa-
mília é histórica, é a evolu-
ção do modelo tradicional, 
que pertencia a um mundo 
com outra configuração. No 
momento contemporâneo, 
temos novas formas de con-
vivência e a ampliação dos 
modelos de família. A con-
sequência natural é, portan-
to, a mudança do conceito 
tradicional de família, tanto 
quanto a evolução tecnoló-
gica, do conhecimento e da 
comunicação.

Eliane Gonçalves -  
Eu começaria dizendo que 
família tradicional é um con-
ceito historicamente cons-
truído e a configuração do 
modelo de família tradicional 
também o é. Sempre existi-
ram na história modelos plu-
rais de família. A família nu-
clear, com pai, mãe e filhos, 
é um conceito moderno, re-
cente, que somos convidados 
a entendê-lo como hegemô-
nico, mas de fato, se olhar-
mos empiricamente o mundo 
concreto, as famílias sempre 
foram plurais, mais ou me-
nos extensas. Hoje, mais que 
no passado, os dados nos 
informam a existência de 
famílias que vão desde uma 
pessoa, chamadas domicí-
lio unipessoal, até famílias 
compostas por pessoas cujas 

por meio de  modelos de coa-
bitação, de pessoas morando 
juntas. É assim, inclusive, 
que o censo demográfico do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) vê 
a noção de família no Brasil.

Marilúcia Lago - A fa-
mília é aquela que traz, que 
convida e integra o sujeito no 
mundo. É ela que dá signi-
ficação e cria uma consciên-
cia, um sentimento de per-
tencimento à comunidade. 
Entendo família assim como 
a professora Eliane Gonçal-
ves, acrescentando a ideia 
de integração da pessoa no 
mundo.

Eliane Gonçalves -  A 
família é o lugar de signifi-
cação e o primeiro lugar de 
normalização, onde aprende-
mos os primeiros conceitos, 
regras. Isso é o que a gente 
chama de primeira sociali-
zação, quando aprendemos 
a linguagem, que é estru-
turante das demais coisas. 
Com a família, nos tornamos 
seres capazes de compreen-
der e significar o mundo.

Omar Borges - As fa-
mílias que não conseguem 
dar um mínimo de estrutu-
ra para os filhos, os perdem 
para o vício. As pessoas mais 
pobres têm grande dificul-
dade de criar os filhos, pois 
saem para trabalhar e os fi-
lhos não têm escola, não têm 
lazer, e ficam sujeitos a todo 
tipo de barbárie.

Marilúcia Lago - É 
interessante o que o Omar 
Borges coloca, porque a fa-
mília não é um grupo fecha-
do. Ela é ligada à uma rea-
lidade de mundo, que não 
é uma realidade única. As 
famílias são diversas  e não 
são universais. A família 
pode ser universal enquanto 
conceito, mas não enquan-
to vivência e experiência da 
realidade. E quando trata-
mos da realidade brasileira, 
de extremas desigualdades, 
temos uma população mais 
desfavorecida com diversas 
realidades não só culturais, 
mas de experiências, em que 
o processo de socialização, 
integração, inclusão e so-
brevivência se impõe para 
cada família dentro de suas 

relações não são fundadas 
na consanguinidade. Os mo-
delos de família são histori-
camente plurais e talvez, no 
momento atual, essa plurali-
dade esteja mais exacerbada 
do que costumávamos ver no 
passado.

Omar Borges - O que 
mudou hoje é que os pais 
têm se dedicado mais ao 
sustento da família e estão 
ausentes na criação dos fi-
lhos. Hoje é mais complicado 
estruturar uma família em 
todos os sentidos. A própria 
criação do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA) é 
criticada. Nós do Conselho 
Tutelar somos acusados de 
passar a mão na cabeça de 
adolescentes que cometem 
atos infracionais. Quem co-
nhece o ECA bem, sabe que 
ele é perfeito para um país 
que tem interesse em fazer 
alguma coisa em relação às 
crianças e adolescentes. Al-
guns artigos do ECA não são 
conhecidos pela população. 
Se o estatuto fosse aplicado, 
talvez tivéssemos um país 
melhor.

Como podemos con-
ceituar hoje uma família?

Eliane Gonçalves - 
Família é uma organização 
de pessoas ligadas por laços 
de afinidade e de sangue. E 
a afinidade hoje tende a ser 
mais importante do que a 
consanguinidade, porque ul-
trapassa o modelo da repro-
dução biológica, no caso pai 
e mãe, formando uma família 

realidades. São experiências 
muito diferentes e isso é uma 
situação grave.

A justiça e o Estado 
têm reconhecido mode-
los diferentes de famílias, 
como exemplo, uniões ho-
moafetivas, filhos fora do 
casamento, mulheres que 
são amantes por anos. A 
sociedade tem reconhecido 
também esses modelos?

Eliane Gonçalves - 
Sim, isso prova que as re-
lações materiais existentes 
vão provocando mudanças 
na legislação, na forma como 
se concebe essas institui-
ções. É uma luta árdua para 
desestabilizar um conceito 
que nunca representou a 
variedade de organização, 
os arranjos existentes. Você 
aprende desde a escola que 
essa família nuclear tem o 
pai provedor, a mãe que tem 
o cuidado com os filhos e a 
casa, e você tem o modelo 
de socialização das crianças 
fora da casa, como se tudo 
fosse uma novelinha linear, 
construída com cada peça 
encaixada na outra, mas, na 
verdade, as coisas não são 
assim. É até interessante 
pensarmos em desestrutura-
ção familiar, porque se você 
tem um modelo tão estrutu-
rado, linear, com as peças 
todas funcionando, como na 
Teoria dos papéis, onde cada 
um tem sua função, você fa-
cilmente torna esse modelo 
uma normalidade e qualquer 
coisa que saia disso ganha a 
alcunha de modelo patológi-
co, anormal e desestrutura-
do. E a sociedade começa a 
ver um problema que, na ver-
dade, não existe. Não quero 
contrariar o que o Omar Bor-
ges disse, contudo, entendo 
como a Marilúcia Lago falou, 
que a família é uma entre vá-
rias instituições, mas sobre 
ela recai muitas responsabi-
lidades. Porque há uma ideia 
de que, no mundo privado, 
as relações se organizam em 
relação ao que se aprende 
e as responsabilidades, os 
deveres ficam muito restri-
tos à instituição familiar, 
quando, na verdade, são 
relações sociais interdepen-
dentes. A reivindicação da 
ampliação de direitos, como 
a união de mesmo sexo, pes-

soas que não querem casar, 
mas querem ter filhos, filhos 
que nascem por tecnologias 
reprodutivas e não por re-
produção biológica do casal,  
precisa ser acolhida e a so-
ciedade precisa se entender e 
dizer quais normas éticas ela 
quer, para poder identificar 
onde se situam os problemas 
e quais esferas deles precisa-
mos cuidar. Com isso vem a 
atenção à criança, ao adoles-
cente, à relação de igualdade 
no trabalho entre homens e 
mulheres, questões da con-
temporaneidade, que sempre 
estiveram presentes, mas 
que agora estão mais agu-
das, que dizem respeito ao 
nosso papel de cidadãos.

Quais os reflexos des-
se novo modelo de família 
na educação dos filhos, no 
equilíbrio da paternidade e 
maternidade e em relação 
à dedicação das atividades 
profissionais e familiares?

Marilúcia Lago - Para 
ligarmos essa discussão 
entre mundo tradicional e 
contemporâneo, temos que 
pensar que o ser humano é 
ao mesmo tempo singular e 
plural. No mundo atual, te-
mos um novo olhar sobre es-
sas possibilidades, um novo 
reconhecimento. Estamos 
caminhando no sentido de 
reconhecer as diversas for-
mas de ser e experimentar 
o mundo e, com isso, temos 
uma evolução dos direitos 
humanos e das liberdades 
individuais e a ampliação de 
alguns conceitos, tais como o 
de maternidade e paternida-
de. No passado, os homens, 
pais, ficavam fora muito 
tempo, porque iam para a 
guerra, porque navegavam, 
e as mães ficavam em casa. 
Hoje, temos uma outra di-
visão de papéis, até porque 
dentro da configuração afe-
tiva, nem sempre é o pai e a 
mãe que exercem esse papel 
e, além disso, a criança tem 
uma vida coletiva mais in-
tensa, passando mais tempo 
fora de casa, na escola, em 
atividades esportivas, cursos 
de línguas. Essa socialização 
da criança, o processo de 
chegada ao mundo, é parti-
lhado por diversos atores. O 
que precisamos é harmoni-
zar melhor esses atores e dar 

ERRATA: Na nota publicada na 
seção CÂMPUS EM FOCO da edição 
número 63 do Jornal UFG, a foto 
correta referente à posse do professor 
do Instituto de Ciências Biológicas 
(ICB), Reginaldo Nassar, no cargo 
de secretágio regional da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC/GO) é a que está ao lado.

No ano de 2013, foi comemorado 
os 50 anos do curso de licenciatura em 
Matemática do Instituto de Matemática e 
Estatística (IME) da UFG. Para o aniver-
sário, a coordenação do curso realizou 
uma série de eventos como palestras, 
mesas-redondas, oficinas pedagógicas 
e um encontro que reuniu estudantes 
egressos, professores aposentados e a 
atual comunidade universitária. O dire-
tor do IME, Geci José Pereira da Silva, 
lembrou que as primeiras turmas vive-
ram uma época de efervescente enga-
jamento político e estudantil, além de 
terem de superar várias dificuldades de 

pessoal e de infraestrutura. Atualmente, o 
Instituto se tornou uma referência regional 
para a formação de professores e de pesqui-
sadores.

Junto às professoras Elisabeth Cris-
tina de Faria, coordenadora da licencia-
tura em Matemática, e Jaqueline Araújo 
Civardi, coordenadora do Laboratório de 
Educação Matemática do IME, a professo-
ra aposentada Zaíra da Cunha Melo Varizo 
também participou da organização das co-

memorações. Ela foi uma das primeiras professoras do curso e lembrou que a primeira 
turma possuía apenas dois estudantes. "O interesse pelo curso foi aumentando gradati-
vamente até 1990, quando houve grande procura pelo curso. Havia muitos professores 
formados em outras áreas dando aulas de Matemática e com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, que estipula que a formação de professores para atuar na educação bá-
sica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, a formação de professores de 
matemática evoluiu", avaliou a professora. 

Além de promover o reencontro de antigos colegas, todas as atividades comemorati-
vas contemplaram a troca de experiências entre estudantes e profissionais. Entre os des-
taques, está a palestra da professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
Ângela Miorim, sobre a história da Educação Matemática brasileira. Na palestra, ela lem-
brou que a maioria dos mais de 1.600 cursos de licenciatura do Brasil é de Matemática e 
que a falta de professores na área não está ligada à oferta de curso e sim, à desvalorização 
da profissão". Ao final, a professora também reforçou que, "no Brasil, tivemos muitos mo-
delos de formação de professores e que todos aqueles que ensinam a matemática básica 
têm de conhecer formas diferenciadas de ensinar".

Encontro de egressos marcou a troca 
de experiências entre gerações

Reitor Edward Madureira Brasil 
prestigiou a comemoração dos 50 anos
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uma família desestruturada? 
Talvez o Estado e as políticas 
públicas sejam desestrutu-
rados. A família faz o que 
pode, o que está a seu alcan-
ce. Eu tenho a impressão, 
senão certeza, que essa ideia 
de desestruturação tem a ver 
com a entrada das mulheres 
no mercado de trabalho e 
uma culpabilização de que a 

mulher trabalhando fora, no 
mundo formal e ganhando 
dinheiro, deixou seus filhos 
aos cuidados da rua. Há ou-
tro discurso também perver-
so que diz que a escola está 
sendo sobrecarregada com 
aquilo que é obrigação da fa-
mília. As famílias fazem o que 
podem dentro de sua compe-
tência, dão afeto, se tiverem 
condições, dão segurança 
material, mas as outras ins-
tituições não estão sendo 
convocadas a essa responsa-
bilidade. O que me preocu-
pa é que isso não é um con-
ceito do senso comum, isso 
está na ciência, e o fato de 
as mulheres serem culpadas 
de praticamente tudo. Tudo 
o que dá errado as mães são 
culpadas, “elas deixaram os 
filhos”, “se embrenharam no 
mundo das drogas”. Temos 
que parar de considerar isso 
uma culpa pessoal, estamos 
em uma organização social, 
precisamos repartir as res-
ponsabilidades.

Como vocês enten-
dem a interferência do Es-
tado nas questões familia-
res, usando como exemplo 
a "Lei da Palmada". De que 
forma questões familiares 
devem ser preocupações de 
governos ou  instituições?

Eliane Gonçalves - 
Lei da Palmada! Eu usaria 
a palavra de Dom Evaristo, 
"tortura nunca mais". De-
pois das lições de Michael 
Foucault, em Vigiar e Punir, 
e depois de toda a nossa his-
tória, da genealogia de nossa 

de um tempo que, provavel-
mente, tinha seus problemas 
e era saudosista de um outro 
tempo. Talvez tenhamos que 
nos perguntar se essa falta 
de afetividade, se as relações 
humanas empobrecidas não 
têm a ver com outras coisas, 
com nossas formas de con-
cepção de felicidade, alegria. 
Todas as nossas observações 

sobre o mundo são cercadas 
de moralismo, sempre temos 
um conceito para compa-
rar com o outro e estamos 
achando que existe um lugar 
melhor que o que habita-
mos. Sabe aquele ditado de 
que a grama do outro lado é 
sempre mais verde? Ao olhar 
assim, perdemos a oportu-
nidade de pensar as nossas 
problemáticas de acordo 
com a nossa cultura, a nos-
sa história. E eu não posso 
deixar de dar razão para o 
Omar Borges de que as re-
lações estão empobrecidas, 
mas não apenas pelo tempo 
que se gasta na internet. Até 
porque estamos longe de sa-
ber que tipo de inteligência, 
subjetividade, mentalidade 
teremos por causa da inter-
ferência dessas tecnologias. 

As famílias desestru-
turadas são realmente as 
responsáveis pela violên-
cia, pelo desencontro dos 
adolescentes? A culpa re-
cai muito sobre as famílias. 
É isso mesmo?

Omar Borges - Volto 
de novo à internet. De cem 
adolescentes na internet, um  
está acessando um livro, 
algo interessante, os outros 
ou estão acessando a jogos 
violentos ou estão nas redes 
sociais, sujeitos aos pedófi-
los, às pessoas que usam da 
inexperiência desses adoles-
centes e da fragilidade das 
famílias, que deixam a dis-
posição as redes sociais para 
os filhos. Eu não tenho nada 
contra, mas isso precisa ser 

supervisionado pela família. 
Até drogas são vendidas na 
internet. Voltando ao tempo 
tradicional, acredito que ele 
tinha seus problemas, mas 
as famílias tinham mais con-
trole sobre seus filhos. 

Marilúcia Lago - So-
bre a questão das drogas, 
a humanidade sempre con-

viveu com elas. As drogas 
sempre existiram, não foram 
inventadas hoje. O crack é 
uma novidade, mas convi-
vemos com outros tipos há 
muito tempo. Não penso que 
o problema seja a droga em 
si, mas como convivemos 
com ela, de que forma ela 
tem entrado e que papel ela 
exerce para cada realidade, 
sociedade, grupo e adoles-
cente específico. 

Omar Borges - Na mi-
nha época, a droga era be-
bida. A droga lícita. Hoje o 
crack está acabando com as 
famílias. A professora Mari-
lúcia Lago conhece o efeito 
do crack, pois trabalha com 
adolescentes viciados.

Marilúcia Lago - Eu 
penso que o álcool ainda é 
um problema maior que o 
crack. A convivência com as 
drogas depende de outros 
fatores sociais, de uma res-
ponsabilidade social maior. 
Como a Eliane Gonçalves ci-
tou, a gente tem essa nostal-
gia e essa ideia de pensar que 
em outros países tudo é me-
lhor. Esse lugar melhor está 
para ser construído dia após 
dia, com nossa responsabi-
lidade ética e política. O Es-
tado somos nós. O ECA tem 
que estar presente na mente 
e no agir de cada um de nós.

Eliane Gonçalves - 
Essa ideia de desestrutura-
ção da família é muito pe-
sada. Isso faz com que as 
pessoas se sintam culpadas. 
Quem pode dizer que possui 

a todos condições para que 
tenham o mesmo nível de 
acesso à essas possibilida-
des e se tornar humano nas 
mesmas condições dignas. 

Omar Borges - Eu já 
sou contrário a alguns co-
mentários. Hoje as famílias 
estão entregando os filhos 
para a internet, para as esco-
las e esquecendo os laços fa-
miliares. Percebo muito a ca-
rência dos adolescentes. Ou-
tro dia um garoto de 14 anos 
chegou ao Conselho Tutelar, 
rebelde, e eu perguntei há 
quanto tempo ele não dava 
um abraço no pai. Ele disse 
que tinha uns oito anos. Dei 
um abraço nele e ele chorou. 
Quando os pais chegaram, 
ele os abraçou, chorou. As 
pessoas estão esquecendo de 
destinar parte de seu tempo 
para a família, para um abra-
ço, um carinho. As pessoas 
estão atrás de dinheiro e se 
esquecem disso.

Marilúcia Lago - O 
lado humano deve vir antes 
das coisas. Eu entendo o 
contexto, mas eu penso que 
não é por conta da internet 
que os pais não estão abra-
çando seus filhos. Porque 
eles poderiam estar tirando 
proveito da internet junto a 
eles. Internet é um recurso, 
assim como tantos outros 
instrumentos do mundo. A 
questão é que não são os re-
cursos ou os objetos que nos 
regulam, os homens cons-
troem, fazem o objeto.

Omar Borges - Vamos 
voltar então à minha época. 
Eu não dava atenção para 
meu tio ou minha tia que 
iam me ver jogar futebol, 
mas quando acabava o jogo, 
eu dava atenção. Hoje os me-
ninos entram na internet de 
manhã e ficam até a noite, 
e ali se aprende de tudo. O 
pai e a mãe chegam em casa 
e o filho nem percebe. A fa-
mília tem que se concentrar 
mais em controlar o uso da 
internet. As pessoas estão 
perdendo os laços familiares. 

Eliane Gonçalves - 
O Omar Borges nos mostra 
uma realidade muito pre-
sente. Mas falamos do nosso 
tempo com relação aos pro-
blemas que nos são contem-
porâneos. Ele mencionou a 
questão do distanciamento 
pelo uso dos recursos tec-
nológicos e o problema das 
drogas, como alternativa 
para essas objeções somos 
nostálgicos de um tempo do 
passado, “no meu tempo”, 
“no tempo dos meus avós”, 
e nos tornamos saudosistas 

história de dor, fico surpre-
sa e revoltada. Dor corporal, 
não, nunca mais.

Marilúcia Lago - Con-
cordo com a professora, te-
mos que pensar nas diversas 
formas de violência. Estamos 
falando da palmada. Será 
que a palmada é entendida 
por todos da mesma forma? 
Será que isso é necessário 
para um processo educativo? 
O Estado tem que interferir 
no processo de proteção. Fa-
lamos do ECA, mas também 
há a Lei Maria da Penha, a 
guarda familiar. Todas são 
interferências no sentido de 
proteger. Temos de pensar 
que o Estado é construído 
por nós e que essas leis sur-
gem de necessidades que a 
realidade expõe.

Eliane Gonçalves - Ao 
Estado cabe o monopólio da 
violência. Então se não for-
mos vigilantes, vamos apro-
var leis que tornam o Estado 
cada vez mais violento. Cha-
mo atenção para repensar-
mos isso. Ninguém apenas 
bate nos outros, porque vem 
à tona diversos mecanismos 
psiquícos e emocionais. A 
violência, embora faça par-
te de nossa humanidade, 
precisa ser vigiada. Precisa-
mos vigiar o que entendemos 
como punição.

Omar Borges - Essa 
Lei da Palmada, "palmada 
pedagógica". Quantas crian-
ças e adolescentes estão sen-
do espancados? 

Falta uma interven-
ção séria do governo?

Marilúcia Lago - Isso 
que o Omar Borges disse é 
uma realidade. Será que não 
temos um Estado violento? 
Essa Lei da Palmada mostra 
que existem diversas formas 
de violência e ela é construí-
da coletivamente também. 
Temos uma questão grave 
quando pensamos o Estado 
em suas funções de base. 
Nossa realidade de Estado se 
constituiu de uma maneira 
errada, porque temos o Esta-
do, como uma estrutura de 
lei e de força, e uma estrutu-
ra muito violenta, e a gente 
não tem abaixo a figura do 
cidadão que faz o controle 
social. Por que só algumas 
instituições fazem fiscaliza-
ção, enquanto o controle so-
cial é uma questão do coleti-
vo? Pensar o Estado é pensar 
em como ele se estrutura, 
em como as responsabilida-
des são partilhadas e como 
nós nos implicamos nessa 
responsabilidade.

MESA-REDONDAJornal UFG Goiânia, novembro / dezembro 2013

Marilúcia Lago Omar Borges Eliane Gonçalves
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Desafios e conquistas 
marcam gestões na UFG
Mudanças ocorridas no período de 2006 - 
2013, em que o professor Edward Madureira 
Brasil esteve à frente da Reitoria da UFG, 
levaram a um amplo cenário de conquistas 
e novos desafios. Os programas de expansão 
e de reestruturação do Governo Federal 
possibilitaram à instituição dobrar de tamanho, 
na oferta de vagas e na infraestrutura física e 

SUPLEMENTO ESPECIAL UFG (2006-2013) • Editora Executiva: Silvana Coleta • Editora: Silvânia Lima • Texto: Júlia Mariano, Kharen 
Stecca, Michele Martins, Silvânia Lima • Revisora: Letícia Braz • Fotografia: Carlos Siqueira • Editoração: Reuben Lago. 
Parte integrante da edição número 64 do Jornal UFG. 

de pessoal docente. Esses anos 
compreenderam duas gestões 
da Reitoria, cujo compromisso 
e a capacidade da equipe de 
motivar pessoas em torno 
de um projeto institucional 
sólido foram fundamentais 
aos avanços ocorridos, 
inclusive no âmbito conceitual 
da própria universidade. 
Integrada, a comunidade 
presencia esse desenvolvimento 
cada vez mais consciente 
sobre o papel e a capacidade 
transformadora da instituição.
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Crescimento com foco na participação
Participação da comunidade universitária e da sociedade foi decisiva no modelo de expansão da universidade

Desde o início da gestão (2006 - 2013), con-
duzida pelo reitor Edward Madureira, di-
retores de unidades, servidores docentes e 

técnico-administrativos e estudantes, foram cha-
mados para participar das decisões, que envol-
viam a universidades. A descentralização dos pro-
cessos foi o principal foco da administração. Uma 
das ações que marcou essa nova forma de pensar 
a UFG foi a realização das reuniões do Conselho 
de Integração Universidade-Sociedade (Cius).

O desafio do Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expansão das Universida-
des Federais (Reuni), tinha como objetivo ampliar 
o acesso à educação superior. A implantação do 
Reuni foi amplamente discutida em cada unida-
de, antes de ser aprovada pela universidade, o 
que foi determinante para a qualidade da expan-
são. Os efeitos da iniciativa podem ser consta-
tados pelos expressivos números da expansão, 
ocorrida principalmente entre 2008 e 2013.

As ações do Reuni se concentraram na 
ampliação da infraestrutura e na contratação 
de pessoal, que resultaram no aumento de va-
gas nos cursos de graduação, de 3.618 vagas, em 
2006, para 6.355, em 2013. A oferta de cursos 
noturnos, também foi ampliada, bem como ações 
de inovação pedagógica e de combate à evasão. 

A UFG passou de 1.191 para 2.175 docentes nos 
últimos oito anos, muitos deles já com doutora-
do, qualificando, ainda mais, o ensino, a pesqui-
sa e a extensão.

 
Projeção nacional – A UFG ocupou espaços 
importantes na esfera nacional, graças à opção 
pelo compartilhamento da gestão. Pró-reitores 
assumiram a coordenação dos fóruns nacionais 
nas áreas de graduação, pós-graduação, recur-
sos humanos, administração e finanças. Edward 
Madureira foi o primeiro reitor da UFG a presidir 
a Associação Nacional dos Dirigentes das Insti-
tuições Federais de Ensino Superior (Andifes), 
o que resultou em um importante canal de in-
terlocução com o governo federal. A atitude de 
aproximar a instituição com diferentes interlo-
cutores fortaleceu valores, estreitou parcerias e 
facilitou a articulação política. O diálogo autô-
nomo e isento com a bancada federal permitiu 
à UFG obter recursos de emendas de todos os 
parlamentares goianos, independentemente de 
vinculação política.

Cultura e internacionalização 

A aproximação da UFG com a comunidade 
tanto interna quanto externa também ocorreu 
pelo viés cultural, com projetos como o Música 
no Câmpus, que trouxe shows de diversos 
artistas à universidade, e o Centro Cultural 
UFG, que apresentou espetáculos de teatro, 
música, literatura e dança.

Outra forma de aproximação se deu em ou-
tros países, com a intensificação da mobilidade 
internacional de estudantes de graduação, que 
cresceu mais de 1000% na UFG. Isso foi possível, 
devido à realização de diversos convênios com 
instituições estrangeiras e também com o Progra-
ma Ciência sem Fronteiras, do governo federal. 
O crescimento do número de estudantes estran-
geiros da UFG também foi intenso, trazendo uma 

nova experiência à comunidade acadêmica, que 
tem a oportunidade de conviver com outras cul-
turas, inclusive no campo científico.

Projetos com base na economia solidária

Em 2010, a UFG inaugurou a sede própria 
da Casa Projetos Sociais, no Câmpus Samam-
baia. O espaço, vinculado à Pró-Reitoria de Ex-
tensão e Cultura (Proec), foi criado com a finali-
dade de manter importantes parcerias, por meio 
das quais se compartilham interesses e ações 
promotoras de desenvolvimento dos segmentos 
socialmente menos favorecidos.

Uma das ações da Casa Projetos Sociais 
visa impulsionar programas de coleta seletiva 
em diversos municípios do interior goiano. Tra-
ta-se do projeto Catadores Solidários (Cata Sol), 
aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
por meio da sua Secretaria Nacional de Econo-
mia Solidária, que a ele destina R$ 1,7 milhão. O 
projeto tem também a interface de importantes 

ações do Ministério Público (MP) estadual.
O maior dos projetos sediados na Casa é o da 
Incubadora Social da UFG, cujas atividades 
tiveram início em 2008 e que atualmente assiste 
oito cooperativas de seleção do lixo reciclável. 
Isso significa que os gestores dessas organizações 
têm acesso aos programas de formação e 
capacitação oferecidos pela universidade, com 
base na Economia Solidária. As atividades têm o 
envolvimento direto de estudantes e professores 
de diversos cursos. Estima-se um impacto direto 
na formação de 350 pessoas de baixa renda. 

Cresce a assistência estudantil 

Após o ingresso dos estudantes na univer-
sidade, apareceu um novo desafio: a permanên-
cia. Com o Programa Nacional de Assistência 
Estudantil (Pnaes), do MEC, implementado em 
2008, a UFG passou a ter recursos regulares 
em apoio à permanência e conclusão da gra-
duação para estudantes de baixa renda. Com 
isso, a universidade evita não só a evasão, mas 
proporciona qualidade à vida acadêmica desses 
estudantes.

Mesmo antes da criação do Pnaes, a as-
sistência estudantil já havia crescido 42% com 
recursos da própria universidade. Com o pro-
grama federal, o avanço foi vertiginoso, supe-
rior a 1,2 mil por cento. Os recursos para a 
área passaram de R$ 980 mil, em 2009, para 
mais de R$13 milhões, em 2013. Nesse perío-
do, a oferta da bolsa permanência subiu 516% 
e da bolsa alimentação 394,66%. O programa 
inclui diversas ações, como moradia estudan-
til, alimentação, transporte, atenção à saúde, 
inclusão digital, creche e apoio pedagógico, por 
meio de bolsas, da aquisição de materiais e da 
oferta de serviços.

A importância do projeto Reitoria Itinerante ,assumido desde 
2006, quando o reitor e pró-reitores transferiram suas atividades 
executivas semanalmente, para o Hospital das Clínicas, o maior 
órgão da UFG, se dá  pela descentralização, valorização integral 
da instituição e a possibilidade de uma atuação multicâmpus, 
uma vez que a iniciativa chegou aos Câmpus Catalão, Jataí e 
Cidade de Goiás, estimulando a participação acadêmica numa 
ação mais autônoma.

Fundado em 1962, sob a direção do escritor e então docente da UFG 
Gilberto Mendonça Teles, e fechado em 1964, logo após o golpe 
militar, por ser considerado um núcleo subversivo, o Centro de Estudos 
Brasileiros foi reativado na UFG. O ato marcou o X Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão (Conpeex), realizado em outubro de 2013. 
Agora um projeto de extensão da UFG, o CEB traz novas propostas, 
como a realização de estudos relativos a vários aspectos da cultura, 
local, regional e nacional e a oferta de cursos de formação.

Pessoas da comunidade universiária com necessidades especiais 
recebem atenção específica na UFG. Em 2008, foi criado o 
Núcleo de Acessibilidade, para viabilizar uma educação superior 
inclusiva às pessoas com deficiência, por meio da minimização 
de barreiras operacionais, físicas, pedagógicas e de comunicação. 
A universidade investe em pesquisas, buscando recursos e 
tecnologias assistivas para o acesso aos ambientes, às ações e aos 
processos educativos nela desenvolvidos.

Uma importante iniciativa teve início logo no começo da gestão: a efetivação do que era estabelecido no Regimento e Estatuto da UFG 
sobre a dotação de 6% do orçamento de custeio líquido para as áreas de pesquisa e pós-graduação e de 2% para a extensão e cultura. 
De 2006 a 2012, esse fomento foi de aproximadamente R$ 6 milhões para a pesquisa, inovação e melhoria da infraestrutura, e R$ 1,2 
milhão para as atividades de extensão e cultura, além dos recursos oriundos dos órgãos de fomento à pesquisa. No caso da extensão, a 
instituição viabilizou ainda  grandes projetos, como o Música no Câmpus e o Centro Cultural. O novo Estatuto da UFG, aprovado em 29 
de novembro de 2013, reafirma essa percentagem de recursos à pesquisa e eleva para 4% do custeio líquido à extensão.

A UFG tem como um de seus objetivos a interiorização de suas 
atividades fins, inclusive a transferência e a inovação tecnológica. 
Dessa forma, foi criada no Câmpus Catalão a Incubadora Athenas, 
em funcionamento desde 2011. Em 2013, iniciou o estudo de 
viabilidade para implantar outra incubadora no Câmpus Jataí. Entre 
2014 e 2015 deverão entrar em funcionamento os novos câmpus de 
Aparecida de Goiânia, no entorno de Goiânia, e Cidade Ocidental, no 
entorno de Brasília, DF.  Ações futuras apontam para o norte goiano.

Evolução dos recursos para Assistência Estudantil (2006 - 2013)

Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

Goiânia caminha para a consolidação 
do seu Parque Tecnológico. O primeiro passo 
já foi dado, com a inauguração do Centro Re-
gional para o Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação (CRTI), o primeiro edifício do Parque 
Tecnológico Samambaia.

Trata-se de um centro de tecnologia de 
ponta, situado no Câmpus Samambaia, para 
o desenvolvimento de soluções e de materiais 
para as empresas e indústrias do país, com 
foco no Estado de Goiás e região.

A iniciativa é pioneira no Centro-Oeste. 
De acordo com o coordenador do projeto de 
Implantação do CRTI, Jesiel Freitas Carvalho, 
a instalação de parques tecnológicos é um fe-
nômeno mundial, que visa aproximar a gera-
ção de conhecimento e a sua conversão em 
produtos tecnológicos. Já em funcionamento, 
o Centro multi-institucional e multiusuário, a 

serviço de empresas públicas e privadas, traz 
uma concepção inovadora baseada no com-
partilhamento de uma excelente infraestrutu-
ra em pesquisa, racionalizando recursos e po-
tencializando a relação investimento/benefício 
para diversas áreas do conhecimento.

A obra, executada pela UFG, foi possível 
graças às importantes parcerias, como as es-
tabelecidas com o Instituto Federal de Goiás 
(IFG), o Instituto Federal Goiano (IF Goiano), a 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC/
GO) e a Universidade Estatual de Goiás (UEG), 
co-executores do projeto. Os recursos investi-
dos no CRTI, da ordem de R$ 20 milhões, são 
oriundos da Financiadora de Projetos (Finep), 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Esta-
do de Goiás (Fapeg), da Secretaria de Estado de 
Ciência e Tecnologia (Sectec) e de emendas dos 
parlamentares no Congresso Nacional.

Inauguração do Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CRTI). Parceria entre: UFG, 
Fapeg, Governo de Goiás, Ministério da Ciência e Tecnologia, Finep e apoio da Caixa Econômica Federal. 

Nesta foto: reitor eleito da UFG, Orlando Afonso Valle do Amaral; governador Marconi Perillo; presidente da 
Comissão Coordenadora de Implantação do CRTI, Jesiel Freitas Carvalho; reitor da UFG, Edward Madureira 
Brasil; presidente da Fapeg, Maria ZaíraTurchi; reitor do IFG, Jerônimo Rodrigues; ex-reitora da UFG, Milca 

Severino; reitor do IF Goiano, Vicente Pereira de Almeida; reitor da UEG, Haroldo Reimer e Hélio Naves - Fieg.

Reunião entre a Coordenação de Assuntos 
Internacionais (CAI) e estudantes intercambistas  

da UFG antes da partida para estudos em 
instituições estrangeiras

Estudantes ministram cursos para membros das 
cooperativas da Incubadora Social 

Conselho Universitário 
aprova Reuni
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Suporte total à geração de conhecimento

Contra a evasão dos cursos de graduação, 
houve o aumento de 42% dos recursos financei-
ros para a assistência estudantil. Isso possibilitou 
que a ofertta de bolsas permanência subisse 516% 
e da bolsa alimentação 394,66%. O fornecimento 
de equipamentos e materiais de uso pessoal para 
estudantes das áreas específicas do conhecimen-
to, como kits de instrumentos para aulas de Arte, 
Desenho ou Odontologia, estão também entre as 
ações que visam proporcionar qualidade ao apren-
dizado dos estudantes e combater situações que 
podem causar repetência e evasão.

Servindo de principal suporte à geração de 
conhecimento, o Sistema de Bibliotecas (Sibi) da 
UFG é integrado e atende toda a sociedade.  O 
Sibi/UFG, que é vinculado à Pró-Reitoria de Pes-
quisa e Pós-Graduação (PRPPG), é composto por 
oito unidades, sendo uma central e sete setoriais, 
distribuídas entre Goiânia e o interior do Estado. 

Com o lema Integração a serviço do conhe-
cimento, no período de 2006-2013, o Sibi/UFG 
agregou todas as bibliotecas em uma única base 
de dados, o software SophiA. Depois de implan-
tado nas unidades Central (BC) e Câmpus I (BS-
CAMI), em 2008, as unidades de Catalão e de 
Jataí passaram a realizar operações de emprés-
timo, renovação e devolução, por meio do So-
phiA. Em 2009, foram incorporados no sistema 
os acervos da Sala de Leitura da Faculdade de 
Letras, transformada em Biblioteca Letras e Lin-
guística (BSLL), além de ser criada a biblioteca 
do Câmpus Cidade de Goiás.

caso de estudantes surdos, 15 vagas são desti-
nadas a eles no curso de Letras/Libras.

No Processo Seletivo 2014/1, mudan-
ças foram aprovadas pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e Cultura da UFG (Cepec), 
quanto ao Sistema de Reserva de Vagas da UFG, 
com destaque para o aumento do percentual de 
reserva de vagas destinadas aos estudantes de 
escolas públicas, de 20% para 30%. A UFG, que 
está fazendo gradativamente a mudança nos 
percentuais para atender à Lei 12.711/2012, 
prevê que, até 2016, 50% das vagas sejam des-
tinadas ao Sistema de Reserva de Vagas. Essa 
reserva valerá tanto para as vagas destinadas 
ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) quanto 
para as vagas do Processo Seletivo da UFG.

 No mais recente Processo Seletivo da 
UFG, foram destinadas 1.978 vagas para Goiâ-
nia, 511 vagas para Jataí, 736 vagas para Ca-
talão e 105 vagas para a Cidade de Goiás. O 
restante das vagas será oferecido via Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu). Somente os cursos que 
realizam Verificação de Habilidades e Conheci-
mentos Específicos (como Música, Musicotera-
pia, Arquitetura e Design de Ambientes) não são 
oferecidos por meio do Sisu, apenas pelo Pro-
cesso Seletivo. No total, foram oferecidas 6.180 
vagas no Processo Seletivo 2014/1 e no Sisu. 

O Sisu seleciona os candidatos aos cursos 
superiores, utilizando a nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) como única fase do Pro-
cesso Seletivo.  Em todo o Brasil, coordenadores 
de cursos de graduação e dirigentes das univer-
sidades federais têm discutido sobre a adoção ou 
não do Sisu como forma de ingresso de estudan-
tes nas graduações. Na UFG não foi diferente, 
uma decisão colegiada aprovou a ampliação do 
percentual de vagas destinadas ao Sisu que, a 
partir de 2014, passará para 50%, com exceção 
dos cursos que requerem a Verificação de Ha-
bilidades e Conhecimentos Específicos (VHCE). 
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A falta de um local que abrigasse todas as formaturas  e o alto custo dos serviços, participação de muitos estudantes, motivaram 
mais uma ação de inclusão, com vistas a democratização da participação dos estudantes da UFG nas cerimônias de colação de grau. 
A primeira decisão foi a criação de um edifício para abrigá-las. Esse foi um dos objetivos da criação do Centro de Cultura e Eventos 
Professor Ricardo Freua Bufáiçal, inaugurado em 2008. A partir de então, a UFG realiza as solenidades de formatura, sem gastos para 
os estudantes. “O Centro de Cultura  e Eventos é a maior obra do Câmpus, mas por conta do seu significado”, enfatiza o reitor Edward 
Madureira. Em 2012, teve início a transmissão ao vivo pela internet das colações de grau pela Fundação Rádio e Televisão Educativa 
(www.rtve.org.br). Este apoio foi ampliado e, atualmente, a universidade oferece o diploma no ato no ato de colação de grau e, 
posteriormente, as fotos da cerimônia.

Diversas ações visam auxiliar o estudante a entrar para a 
universidade. Como o UFG vai à escola, em que equipes vão 
até às instituições de ensino para falar sobre a universidade, 
as profissões e o Processo Seletivo; Espaço das Profissões, em 
que estudantes do ensino médio vão ao Câmpus Samambaia; 
Corrigindo Redações na UFG, voltado aos professores de Língua 
Portuguesa, além do  Seminário dos livros do vestibular da UFG 
que oferece análise literária aos estudantes.

O estudante estrangeiro também tem seu lugar na UFG: em 2012, foram 33 discentes originários, principalmente, da África e da América 
Latina. Alguns vêm por conta própria, outros recebem financiamento de convênios, como o Programa Estudante-Convênio para a 
Pós-Graduação (PEC-PG) e o Programa de Alianças para a Educação e Capacitação (PAEC), formado pela Organização de Estados 
Americanos (OEA) e pelo Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB).

O programa de  Ações Afirmativas de inclusão de estudantes 
oriundos de escolas públicas, negros, quilombolas, indígenas 
e surdos permitiram o acesso, de 2009 a 2013, de seis mil 
estudantes no ensino superior  em Goiás, por meio da UFG. 
Entre eles as turmas especiais de Direito e de Pedagogia para 
beneficiários da Reforma Agrária e agricultores familiares.  

Ampliação do ensino com 
qualidade e responsabilidade
Nos últimos oito anos, a adesão ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(Reuni) permitiu à UFG vivenciar uma expansão sem precedentes e políticas internas que garantem a qualidade do ensino

Desde 2008, quando o Programa de Apoio 
a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (Reuni) co-

meçou a ser implantado, eram oferecidas 3.998 
vagas no Processo Seletivo e o total de alunos de 
graduação era em torno de 13 mil. Em 2013, a 
realidade era outra: foram oferecidas 6.355 va-
gas em 147 cursos de graduação por meio de 
dois Processos Seletivos. Os novos cursos foram 
criados nos câmpus de Goiânia e fora de sede, 
Jataí (CAJ), Catalão (CAC) e Cidade de Goiás 
(CCG) para atender às diversas demandas.

Frente a esse cenário de ampliação de va-
gas, um desafio surgiu: a necessidade de pro-
mover a inclusão e a permanência do estudante 
no curso. O debate sobre a inclusão social e 
étnico-racial culminou, em 2008, com a apro-
vação do Programa UFGInclui, que ampliou as 
Ações Afirmativas da universidade. Com essa 
política de inclusão, foram implementadas me-
didas que incluem a isenção de taxas do Pro-
cesso Seletivo e a ampliação de bolsas estudan-
tis, visando ao acesso e ao acompanhamento 
do estudante desde o ingresso até o final de sua 
trajetória na graduação.

Inicialmente, o programa definiu a reser-
va de 10% para estudantes oriundos de escolas 
públicas e mais 10% para estudantes negros 
também de escolas públicas. Além da reserva 
desses 20% das vagas, foi criada uma vaga nos 

cursos que tivessem demanda para estudantes 
quilombolas ou indígenas. Em avaliação desse 
programa promovida em Seminário realizado 
em setembro de 2013, a presidente do Centro 
de Seleção da UFG, Luciana Freire, apresentou 
dados de cursos de alta e baixa concorrências 
no Processo Seletivo, que mostraram  que há 
pouca diferença entre as notas dos cotistas e 
dos optantes do Sistema Universal. Uma di-
ferenciação significativa só é maior nos cur-
sos de alta demanda, como Medicina. Nestes 
cursos, segundo Luciana Freire, é evidente a 
necessidade das cotas para garantir o acesso 
de estudantes de escolas públicas, negros, qui-
lombolas e indígenas.

Turmas especiais 

Em decorrência da política de inclusão 
adotada pela universidade, foram criadas tur-
mas especiais de graduação reservadas às de-
mandas específicas, como indígena e dos traba-
lhadores rurais. O objetivo foi oferecer formação 
de nível superior para membros atuantes nes-
sas comunidades com o compromisso de bene-
ficiá-las em suas realidades.

Adotando critérios específicos de ingresso 
e metodologia de ensino, em 2007, foram efeti-
vadas as turmas especiais de Licenciatura In-
tercultural Indígena, Pedagogia e Direito. Estas 

últimas voltadas para beneficiários da reforma 
agrária e agricultores familiares tradicionais. 
Em 2011, a UFG devolveu para essas comuni-
dades 55 profissionais graduados em Direito e 
59 em Pedagogia. No caso dos indígenas, estu-
dos mostraram a necessidade da oferta perma-
nente de ensino superior e, no âmbito do Reuni, 
em 2012, foi criado o curso regular de gradua-
ção em Educação Intercultural Indígena, com as 
mesmas exigências do Processo Seletivo. A UFG 
já graduou 76 indígenas. Atualmente, a institui-
ção possui sete turmas do curso em andamento, 
que somam 1.009 estudantes.

A turma especial de graduação em Direito 
para beneficiários da reforma agrária e agriculto-
res familiares tradicionais foi criada em 2007. O 

Oferta de vagas na UFG (2006-2013)

curso, que teve duração de cinco anos, manteve o 
currículo do curso tradicional de Direito, porem, 
dividido em semestres letivos de três meses, com 
aulas em dois turnos, matutino e vespertino, para 
atender às necessidades específicas dos 56 estu-
dantes provenientes de 19 Estados do país. En-
tre eles, estavam representantes dos movimentos 
sociais do campo, que almejavam conquistar seu 
espaço no ambiente acadêmico e na sociedade.

Mudanças na forma de ingresso

A UFG realiza, semestral ou anualmente, de-
pendendo do curso, o Processo Seletivo, que recebe 
mais de 30 mil inscrições por edição. Para atender 
a demanda de estudantes que desejam ingressar 
em um dos 147 cursos de graduação da instituição 
o candidato pode fazer a opção pelo Sistema Uni-
versal ou por programas de ação afirmativa.

Continua valendo o UFG Inclui, que des-
tina vagas exclusivas para negros quilombolas 
de escola pública, indígenas e alunos surdos. 
No caso das categorias negro quilombola e in-
dígenas, caso exista demanda, tais estudantes 
terão uma vaga criada no curso desejado. Já no 

Seminário UFGInclui 2013 avalia o programa

Reunião semestral entre acadêmicos indígenas e 
a administração da UFG no Núcleo Takinahaky  

de Formação Superior Indígena

Formandos da turma especial de Direito 
comemoram conquista da formação superior 

voltada para beneficiários da reforma agrária e 
agricultores familiares

O ingresso na universidade e a conclusão da graduação: momentos marcantes da vida acadêmica. 
As formandas são da turma especial de Pedagogia, que ficou conhecida como Pedagogia da Terra.

De acordo com a pró-reitora de Graduação, San-
dramara Matias Chaves, essas mudanças foram 
discutidas e refletem o reconhecimento do aper-
feiçoamento dos procedimentos adotados pelo 
Sisu e a qualidade das provas do Enem.
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Crescimento da oferta de cursos nos câmpus da UFG

Fonte: Centro de Seleção - UFG

Fonte: Prograd
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A Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária 
(Procom) consegue atender, praticamente, todos os solicitantes 
da bolsa alimentação que comprovam a necessidade do 
auxílio. Atualmente, a UFG tem 4.107 alunos que recebem Bolsa 
Permanência. A universidade oferece, ainda, 274 bolsas moradia 
no interior e 314 vagas nas Casas do Estudante Universitário em 
Goiânia.

Hoje, o Sibi/UFG possui quase 43 mil usuários ativos em sua 
base, realiza em média 55 mil empréstimos mensais e reúne, 
aproximadamente, 575 mil itens no acervo impresso  (livros, teses, 
dissertações, periódicos e outros). Dispõe ainda de 10.749 itens no 
acervo de e-books.

A primeira Casa do Estudante Universitário (CEU) do Câmpus 
Samambaia foi inaugurada em 2010 e abriga, atualmente, 150 
estudantes do interior de Goiás e de outros Estados inseridos nos 
programas de assistência estudantil. A Casa foi entregue aos 
estudantes totalmente mobiliada.

Também estão sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação: a) o Programa de Educação Tutorial (PET), que apoia atividades 
acadêmicas que integram ensino, pesquisa e extensão, visando à uma ampla formação do aluno por meio da interdisciplinaridade, à 
atuação coletiva, ao planejamento e à execução de ações em grupos tutoriais; b) o Programa Nacional de Reorientação da Formação 
Profissional em Saúde (Pró-Saúde), que, articulado com o PET Saúde, desenvolve, desde 2008, atividades para a consolidação da 
integração ensino-serviço-comunidade e a educação pelo trabalho no SUS; c) o Programa Jovens Talentos para a Ciência, que concede 
bolsas de estudo de iniciação científica para estudantes calouros das Universidades Federais e Institutos Federais, e d) o Programa de 
Mobilidade Estudantil (PME), um convênio celebrado entre as Instituições Federais de Ensino Superior, que proporciona aos estudantes 
da UFG, regularmente matriculados, a possibilidade de estudar em outra instituição por um período de dois semestres letivos.

Ampliar cada vez mais a sua 
capilaridade, especialmente para as regiões 
norte e nordeste do Estado de Goiás, é um 
objetivo permanente que consta nos planos 
institucionais da UFG. Além da capital 
goiana, atualmente, a universidade está 
fortemente presente nos Câmpus Catalão, 
Jataí e Cidade de Goiás. Em breve, serão 
inaugurados os Câmpus Aparecida de 
Goiânia e Cidade Ocidental. Para tanto, 
estudos são feitos a fim de melhor aliar a 
atuação da universidade com as demandas 

dessas regiões.
A UFG também se faz presente em 29 

municípios goianos, além de um em São 
Paulo e três em Moçambique, África. Essas 
localidades constituem polos de ensino a 
distância. Entre 2009 e 2013, foram gra-
duados na UFG 4.837 estudantes em 27 
cursos dessa modalidade, oferecidos nos 
níveis de aperfeiçoamento, extensão, gra-
duação, especialização e mestrado profis-
sional. Em 2014, outros dez cursos serão 
oferecidos em EaD pela UFG.

A UFG mantém campos de estágio na área de Saúde, por meio 
de convênio com as prefeituras de Firminópolis, há 40 anos, e 
de Morrinhos. As ações conjuntas asseguram a formação de 
profissionais e a assistência à saúde para as comunidades. Por 
ano, 100 estudantes de Biomedicina, Enfermagem, Medicina e 
Odontologia atuam em unidades de saúde de Firminópolis. O 
convênio com Morrinhos teve início em 2009, abrindo 50 vagas 
anuais para os estudantes de Enfermagem e Medicina.

Fortalecimento das Licenciaturas

O Brasil é um país que tenta superar uma 
triste realidade: a desvalorização da carreira de 
professor, principalmente, em decorrência de 
baixos salários e da falta de condições de tra-
balho. Trata-se de um problema complexo cuja 
solução depende do empenho de diferentes es-
feras do poder. No âmbito da universidade, as 
iniciativas passam pelo reconhecimento dos pro-
fessores como profissionais importantes para o 
desenvolvimento do país e a adoção de uma po-
lítica de valorização dos cursos de licenciatura.  

 O Programa Institucional de Bolsa de Ini-
ciação à Docência (Pibid), financiado pela Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior (Capes), foi implantado na UFG em 
2009 com o objetivo de valorizar a formação de 
professores para a educação básica. A principal 
característica do Pibid, que se apresenta como 
um diferencial em relação aos outros programas 
de estágio, é a possibilidade que o bolsista tem 
de atuar em diferentes funções na escola.

 Os estudantes de licenciatura da UFG 
também podem participar do Programa Bolsas de 
Licenciatura (Prolicen), que financia pesquisas de 
iniciação científica voltadas para o ensino. Existe 
também o Programa Licenciaturas Internacionais 
(PLI), que, desde 2010, tem o intuito de elevar a 

qualidade da graduação, tendo como prioridade 
a melhoria do ensino dos cursos de licenciatu-
ra em Química, Física, Matemática, Biologia, Le-
tras/Português, Artes e Educação Física. Esse 
programa estimula a graduação sanduíche, com 
dupla titulação, desses estudantes em universi-
dades brasileiras e portuguesas. Outro programa 
é o Pibid/Diversidade, iniciado em 2010, com o 
propósito de promover a inserção de alunos re-
gularmente matriculados no curso de Educação 
Intercultural nas escolas indígenas.

Lugar de aprender a ensinar

 O Centro de Ensino e Pesquisa Aplica-
da à Educação (Cepae) oferece à comunidade a 
educação infantil, o ensino fundamental e o en-
sino médio e possui como direcionamento a con-
solidação de seu papel no processo de reflexão, 
reformulação e fortalecimento das licenciaturas. 
No período de 2006-2013, o Cepae criou o mes-
trado profissional em Ensino na Educação Bá-
sica, voltado aos professores com interesse nos 
aspectos constitutivos do sistema escolar. Dois 
outros cursos de especialização lato senso tam-
bém são ofertados: Linguística Aplicada ao en-
sino-aprendizagem de línguas estrangeiras, na 
modalidade presencial, e Metodologia do Ensino 
Fundamental, na modalidade a distância.

 Em 2010, foi implantada a Bolsa de Ini-
ciação Científica (Pibic-Jr.) no ensino médio, 
que permite ampliar as experiências dos alu-
nos em várias áreas de conhecimento. As bol-
sas, concedidas pela UFG por meio de editais, 
são financiadas pelo CNPq.  Em 2013, 50 es-
tudantes foram contemplados com esta bolsa. 
Além disso, desde fevereiro de 2013, a Creche 
da UFG, no Câmpus Samambaia, passou a ser 
vinculada ao Cepae, denominada agora Unida-
de de Educação Infantil. A unidade atende 83 
crianças e, desde 2006, tem se firmado como 
efetivo campo de observação e prática pedagó-
gica para os estagiários dos cursos de licencia-
tura em Educação Física e Pedagogia. 

Também desde 2006, as aulas da primeira 
fase do ensino fundamental são realizadas em 
novo prédio, adaptado para as crianças menores. 
Incluindo as fases I e II do ensino fundamental, 
o Cepae possui mais de 500 alunos. As vagas 
tanto do Cepae quanto da Unidade de Educação 
Infantil são abertas à comunidade e preenchidas 
por meio de sorteio.

Programa de Formação para a Docência 

Com o propósito de melhorar o ensino na 
graduação, foi criado, em 2006, o Programa de 
Formação para a Docência no Ensino Superior, 
coordenado pela  Pró-Reitoria de Graduação. O 
programa foi concebido a partir de uma política 
de formação continuada entre os professores e, 
além de ampliar a compreensão sobre a docência 
universitária e a universidade, possibilita a aná-
lise das diretrizes curriculares dos cursos e de 
seus projetos político-pedagógicos. A metodologia 
adotada para esse programa foi a da discussão 
e reflexão do processo de ensino-aprendizagem, 
mediante situações-problemas vivenciadas pelos 
professores no cotidiano de suas aulas. 

Nos últimos sete anos, 1.137 professores 
passaram pela formação Docência no Ensino Su-
perior, que é composta por quatro cursos: Estágio 
Probatório, Formação Permanente, Gestão Aca-
dêmica e Professores Substitutos. Seminários de 
Formação na Graduação da UFG, destinados aos 
docentes, discentes e técnico-administrativos de 
todos os câmpus da universidade, também fazem 
parte dessa política adotada pela instituição. 

Estágio: amplas possibilidades de 
aprendizado

A etapa de estágio na vida acadêmica dos 
estudantes da UFG é de fundamental importân-
cia. O processo de estágio, de suas práticas e con-
cepções, favorece a construção de conhecimen-
tos, propostas e práticas que visem a melhoria da 
qualidade da educação socialmente referenciada.

Até fevereiro de 2008, havia apenas oito 
convênios firmados e, em julho de 2013, esse 
quantitativo atingiu 1.302 convênios, distribuí-
dos por todo o território nacional e também em 
países da América, Ásia e Europa. Os estágios es-
tão previstos nos Projetos Pedagógicos dos cursos 
de graduação e possuem regulamento próprio, 
que explicitam as exigências legais e as rotinas 
necessárias à realização dos estágios. Em todos 
os câmpus da UFG, em 2013, foram registra-
dos120 coordenadores da área.

Com o objetivo de socializar e repensar o 
estágio acadêmico como ato formativo, são reali-
zados anualmente seminários com a apresenta-
ção de conhecimentos vivenciados na prática do 
estágio, sob a responsabilidade da coordenação 
de cada curso. Os estágios curriculares obrigató-
rios dos cursos de licenciatura são desenvolvidos 
em escolas, preferencialmente públicas, ONGs e 
outros espaços não formais de educação. Vagas 
de estágio não obrigatórios também são oferta-
das, mediante editais, dentro da universidade, 
sob a supervisão de profissionais capacitados.

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae): há mais de 40 anos cumprindo 
importante missão de campo de estágio para as licenciaturas da UFG

Estudantes confraternizam no Câmpus Catalão. 
Cada qual usufruindo das possibilidades 

proporcionadas pela universidade

Estagiários atuando na Assessoria 
de Comunicação da UFG
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Iniciação Científica

A UFG se mantém atenta às oportunidades 
de inserção da pesquisa na graduação. Assim, a 
instituição oferece várias modalidades de víncu-
lo, como os Programas Institucionais de Iniciação 
Científica (Pibic), de Ações Afirmativas (Pibic-AF) 
e em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pi-
biti), com bolsas do CNPq, além dos programas 
correspondentes voluntários (Pivic e Piviti). Uma 
modalidade inédita de iniciação científica teve iní-
cio em 2011, o Pibic-EM, voltada aos estudantes 
do ensino médio. Sob a coordenação da universi-
dade, em 2011 e 2012, 102 estudantes de escolas 
públicas de Goiânia, Catalão e Jataí foram con-
templados com bolsas dessa modalidade.

Política institucional 

De 2006 a 2012, foram destinados à UFG 
um total de R$ 5 milhões e 836 mil, por meio 
do Programa de Apoio aos Periódicos Científi-
cos (Proapupec). Outros programas e serviços 
de apoio à pós-graduação também foram inten-
sificados, nesse período, como:
• Processo de qualificação e de capacitação 

do quadro de pessoal permanente. Desde 
2006, 6.130 servidores docentes e técnico-
-administrativos, foram afastados, inclusive 
para o exterior, para se especializarem.

• Reconhecimento de diplomas e certificados 
de pós-graduação expedidos por universi-
dades estrangeiras, com 189 solicitações já 
atendidas.

• Doutorado Sanduíche, em que cada progra-
ma passou a ter duas cotas – ou cerca de 
R$ 12 mil – para o envio de estudantes ao 
exterior.

•  Programa Pró-Qualificar, instituído em 2010, 
que beneficiou 77 servidores docentes e téc-
nico-administrativos com bolsas de mestra-
do e doutorado da própria instituição.

• Incentivo dado às revistas científicas. Em 
2012, foram R$ 200 mil destinados à edito-
ração de 33 publicações.

nity/2013, entre os pesquisadores mais citados do 
mundo em publicações científicas. José Alexandre 
Diniz Filho e Luís Maurício Bini, respectivamente, 
constam em 7º e 19º lugares na área em que atuam.

Grupos e núcleos de pesquisa

Nos últimos oito anos, houve um grande 
crescimento e consolidação dos grupos de pesqui-
sa cadastrados no CNPq e dos núcleos de pesquisa 
da UFG. Em 2006, eram 173 grupos de pesquisa 
e 1.445 projetos em andamento, em 2012, foram 
217 grupos e 3.066 projetos cadastrados no Sis-
tema de Acompanhamento de Pesquisa (SAP). Em 
2013, foram 66 os núcleos de pesquisa cadastra-
dos na PRPPG. Ao perceber que a organização da 
pesquisa merecia um guia, foi lançado o Catálogo 
de grupos e núcleos de pesquisa da UFG.

A consolidação dos grupos e dos núcleos 
de pesquisa permitiu que diversos programas e 
redes fossem institucionalizados*, como as Re-
des Centro-Oeste, Dengue, Antidrogas, Saúde, 
Interuniversitária para o Desenvolvimento e Es-
tudo do Setor Sucroalcooleiro (Ridesa); os Pro-
gramas Meia Ponte, Biotecnologia e o Museu de 
Ciências, em fase de criação.
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Ciência, Tecnologia e Inovação
A consolidação de grupos de pesquisa foi reforçada pela alta titulação docente e por 
mais investimentos na melhoria e construção de laboratórios 

A produção científica na UFG é destaque, 
sendo reconhecida nacional e internacio-
nalmente. “Desde meados da década de 

1980, a pesquisa vem adquirindo mais vigor e 
maior abrangência, aumentando gradativamen-
te nas décadas seguintes. Desde 2006, ela se 
destaca pela consolidação de grupos de pesqui-
sa, com investigações de ponta, reforçada pela 
alta titulação docente e pela expansão das rela-
ções. Pode-se afirmar que interação e maturida-
de são dois atributos importantes da pesquisa 
desenvolvida atualmente na instituição”, diz a 
pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Divina 
das Dores de Paula Cardoso.

No período de 2006 a 2013, mais de R$ 220 
milhões foram investidos – em sua maioria pelas 
financiadoras Finep, CNPq e Capes – em projetos 
de pesquisa da UFG. A produção científica impac-
ta a própria instituição e a sociedade. Diversas re-
des e programas de pesquisa são mantidos com 
a finalidade de promover estudos multidisciplina-
res, que objetivam a solução de problemas coleti-
vos relacionados à saúde e ao meio ambiente.

A instituição se preocupa também com a 
transferência de tecnologias e inovação, a fim 
de contribuir para o desenvolvimento regional. 
Com a construção do Centro Regional para o 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CRTI), 
a instituição deu início ao Parque Tecnológico 
Samambaia da UFG, centro de alto nível para 
apoiar a pesquisa goiana, que resultará em de-
senvolvimento para Goiás e região Centro-Oeste.

Captação de recursos

No período de 2006 a 2012, houve um 
significativo investimento na melhoria e cons-
trução de laboratórios da UFG. Com essa fi-
nalidade, a participação em editais de fomento 
para projetos institucionais, principalmente 
junto à Agência Brasileira de Inovação – Finep, 
por meio das Chamadas Públicas destinadas à 
melhoria da infraestrutura de pesquisa, resul-
tou na captação de recursos no valor de R$ 45 
milhões. Outros R$ 4,5 milhões foram capta-
dos da mesma fonte, para a área de inovação 
tecnológica na UFG, abrangendo, entre outros, 
o Programa de Incubação de Empresas e a im-
plantação do Parque Tecnológico Samambaia. 

Mestrado e Doutorado

Atualmente, a UFG oferece 66 programas 
de pós-graduação stricto sensu, com 89 cursos 
de mestrado e de doutorado. Desses, 41 progra-
mas de pós-graduação – 62% do total – foram im-
plantados de 2006 a 2013. Nesse período, foram 
criados 57 cursos, nos níveis de mestrado (38) e 
doutorado (19). Além dos números, o reconheci-
mento da qualidade dos cursos também é motivo 
de orgulho para a instituição. Os programas de 
pós-graduação em Geografia e Ecologia e Evolu-
ção conquistaram o conceito seis na mais recente 
avaliação da Capes.

Os estudantes de pós-graduação da UFG 
têm amplas oportunidades de bolsas para o mes-
trado e para o doutorado. Em 2012, 1.808 estu-
dantes de pós-graduação receberam bolsas, con-
cedidas por diversas agências de fomento, como 
Capes (1.041), CNPq (206), Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg/278 bol-
sas) e o programa Reuni/UFG (283).

Produção científica reconhecida

A produção científica tem crescido de forma 
muito expressiva na UFG. Em 2006, seu corpo 
docente publicou cerca de 1 mil trabalhos cientí-
ficos, já em 2012, foram 6,3 mil publicações, na 
forma de periódicos científicos indexados, capí-
tulo de livros, livros e anais de congressos. 

Em 2011, a UFG foi contemplada com o 
Prêmio American Society for Testing and Mate-
rials (ASTM), como a Instituição que mais aces-
sou as Normas Técnicas da ASTM e, em 2012, o 
Prêmio SciVal Brasil, parceria da Capes com a 
editora internacional Elsevier, como instituição 
que apresentou o maior crescimento na produ-
ção científica do país, no período 2007-2011.

Dois professores do Instituto de Ciências 
Biológicas (ICB), da área de Ecologia e Meio Am-
biente, estão na lista da Thomson Reuters Commu-

Veja mais detalhes em 
www.jornalonlineufg.ufg.br

O aumento da qualificação do quadro de pessoal  é considerado 
determinante para o incremento dos programas de pós-graduação, 
de pesquisa e de extensão da UFG.  Atualmente, a universidade 
possui 1.523 docentes com doutorado – 70% do quadro permanente 
–  580 com mestrado e centenas se encontram concluindo o 
doutoramento. O quadro dos servidores técnico-administrativos 
possui 45 profissionais em nível de doutorado, 309 de mestrado e 819 
de especialização.

A UFG recebeu os três prêmios pela Finep na área de inovação do 
Centro-Oeste. Em 2012, a premiação foi para os trabalhos desenvolvidos 
no Laboratório de Métodos de Extração e Separação (Lames), do 
Instituto de Química (IQ), no Centro de Pesquisa em Alimentos (CPA), da 
Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ), e no Laboratório de Pesquisas de 
Produtos Naturais (LPPN)/PD&I Bioprodutos, da Faculdade de Farmácia 
(FF). Em 2013, foram contemplados o Grupo de Métodos Eletroforéticos, 
ligado ao IQ, e, novamente, o CPA e o LPPN.

A pós-graduação lato sensu também expandiu vigorosamente, em 
grande parte, pelo aumento da demanda tanto dos setores públicos, 
quanto dos setores privados por cursos de especialização, visando à 
formação de seus servidores. Atualmente, a universidade mantém 87 
cursos de especialização, nas diversas áreas do conhecimento, alguns 
deles na modalidade de ensino a distância (EaD). Desde 2006, a UFG 
passou a ofertar também as residências profissional e multiprofissional 
na área de Saúde.

O Parque Tecnológico Samambaia já é uma realidade. A área de 17,9 mil m2, no Câmpus Samambaia, em breve, receberá a infraestrutura básica e 
a construção dos demais edifícios previstos, depois do Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CRTI), um de dois grandes 
laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento do futuro Parque. Para a urbanização, a UFG já efetivou convênio com a Prefeitura de Goiânia e, para 
as novas edificações, tem se empenhado junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação/Finep. A próxima obra deverá ser o prédio Central, 
que sediará a administração do Parque, uma incubadora de empresas e empresas consolidadas.

Apoiada pelos programas específicos da Capes para mestrado e 
doutorado interinstitucionais (Minter e Dinter), a instituição tem 
mantido parcerias com as Universidades Federais do Tocantins (UFT), 
do Maranhão (UFMA), do Piauií(UFPI), a Universidade de Rio Verde 
(Fesurv), as Universidades Estaduais de Montes Claros (Unimontes), 
do Maranhão (UEMA), o Centro Universitário de Gurupi (Unirg) e os 
Institutos Federais: IF Goiano e IF de Rio Pomba.

Recursos físicos e técnicos são fundamentais para a 
formação científica

UFG promove diversos eventos para a transmissão 
de conhecimento, como os dias de campo, feiras, 

simpósios e congressos

O trabalho em equipe é uma importante característica 
do campo atual da pesquisa 

Produção científica da UFG dá seu maior salto e 
conquista reconhecimento com premiação nacional

O apoio institucional a diversos programas e projetos 
ampliou a capacitação e qualificação de pessoal 
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Distribuição de alunos de graduação da UFG vinculados aos Programas 
de Iniciação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico (2006-2012)

Fonte: Prograd

Número de alunos de mestrado e doutorado matriculados na UFG (2006-2012)

Fonte: Prppg

Número de bolsas de mestrado e doutorado fornecidas pelas agências de 
fomento e UFG (2006-2012)

Fonte: Prppg

Distribuição anual das publicações técnico-científicas da UFG (2006-2012)

Fonte: Prppg
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A comunidade goianiense e, principalmente, 
a comunidade universitária viveram nos 
últimos anos um período de grandes mu-

danças no campo da cultura. Do cinema às artes 
plásticas, da ópera aos shows de música popular 
brasileira, é inegável a mudança do cenário cul-
tural em Goiânia. Entre as grandes contribui-
ções para essa mudança estão as inaugurações 
do Centro de Cultura e Eventos Professor Ricar-
do Freua Bufáiçal, no Câmpus Samambaia, e do 
Centro Cultural UFG, na Praça Universitária.

O Centro Cultural UFG foi inaugurado em 
dezembro de 2010, com um novo projeto arqui-
tetônico e uma nova concepção como equipa-
mento cultural. Para a coordenadora de Cultura 
da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), 
Flávia Cruvinel, hoje, ele é um dos espaços cul-
turais mais importantes de Goiânia.

O centro possui um mil m² de área cons-
truída. O prédio dispõe de duas salas de expo-
sição, reserva técnica do acervo, sala de ação 
educativa, teatro, sala de dança com camarins, 
dependências administrativas e pátio multiuso. 
Sua programação é dedicada às exibições de 
artes visuais, teatro, dança, música e eventos 
literários.

A galeria de artes do Centro Cultural UFG 
já apresentou quatro exposições desde sua cria-
ção. A inauguração da Galeria permitiu, ainda, a 
reunião e preservação das obras do Acervo UFG, 
que antes estavam espalhadas pela universidade.

Já o teatro tem apresentado diversos artis-
tas, grande parte por meio de séries, como Govio, 

Revista UFG: novo projeto gráfico e editorial

A Proec reformulou, em 2006, o projeto grá-
fico e editorial da Revista UFG, criada em 2003. A 
partir desta reformulação, a revista tornou-se temá-
tica e foram definidas seções fixas, como o Dossiê, 
com artigos sobre um tema que norteia a edição; 
Tradução, que é a tradução de um artigo com te-
mas importantes para discussões na universidade; 
Resenha, com textos críticos sobre produções artís-
ticas como livros, teatro, exposições e filmes, e Me-
mórias, que recupera artigos de documentos histó-
ricos, de difícil acesso, como artigos publicados em 
revistas já esgotadas. A revista também traz um en-
saio visual com fotos ou obras de arte, ressaltando 
temas ou trabalhos de artistas. Neste novo formato, 
a Revista UFG publicou treze números, destacando 
temas como Sertão, Mobilidade e Meio Ambiente.Acesso à cultura

O projeto Música no Câmpus foi criado em 
2009 pela Proec, com o objetivo de valorizar e di-
fundir a música brasileira em sua diversidade, 
trazendo nomes reconhecidos no meio musical, 
como também artistas populares. “O projeto traz 
ao câmpus pessoas que normalmente não fre-
quentam a universidade, muitas delas estão vindo 
pela primeira vez”, afirma Flávia Cruvinel. Reali-
zado em parceria com o Serviço Social do Comér-
cio de Goiás (Sesc/GO), o projeto oferece outra 
vantagem: ingressos a preços populares. Desde 
2009, são promovidos por volta de cinco shows 
anuais no Centro de Cultura e Eventos Professor 
Ricardo Freua Bufáiçal e, ao final de 2013, terão 
sido promovidos 23 shows pelo projeto.

Cine UFG: espaço para os clássicos do cinema

Inaugurado em setembro de 2008, o Cine 
UFG foi criado em parceria entre a UFG e a Agên-
cia Goiana de Cultura (atual Secretaria Goiana 
de Cultura). Localizado na Faculdade de Letras 
(FL),  o espaço possui 156 lugares e está equipa-
do para projeção digital e em película.  O cinema 
funciona de segunda a sexta-feira em sessões fi-
xas às 12 h e às 17h30. O objetivo é dar espaço 
aos filmes de qualidade e clássicos do cinema. 
Mesmo localizado dentro da universidade, suas 
sessões são abertas à comunidade externa. O 
Cine UFG já exibiu mais de 400 filmes e teve 
um público de mais de 15 mil pessoas em suas 
sessões. Entre as mostras já realizadas, diversos 
cineastas foram homenageados como Tarantino 
e Woody Allen. 

O Cine UFG também oferece o projeto Vá 
ao cinema de graça, para estudantes usuários 
do Restaurante Universitário (RU). Com a car-
teirinha do RU, os acadêmicos podem retirar in-
gressos gratuitos na bilheteria do cinema. 

com concertos de violonistas clássicos, e Músi-
ca Consciente, que traz artistas brasileiros que 
nunca estiveram em Goiânia. "A intenção é dar 
identificação às apresentações, de acordo com o 
perfil de cada público", explicou a coordenadora.

No Câmpus Samambaia, o grande desta-
que é o Centro de Cultura e Eventos Professor 
Ricardo Freua Bufáiçal. Inaugurado em dezem-
bro de 2008, ele possui um salão com capacida-
de para quatro mil pessoas sentadas e quatro 
salas para cem pessoas cada uma, além de esta-
cionamento para 1,5 mil veículos. 

O prédio abriga as formaturas da UFG que, 
com o novo espaço e a padronização da cerimô-
nia, permitiu que todos os estudantes conquis-
tassem o direito de participar da colação de grau 
sem custos pessoais com a cerimônia. Além das 
formaturas, outros grandes eventos já foram rea-
lizados no local, como diversas edições do Con-
gresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conpeex), 
a 63ª Edição da Reunião Anual da SBPC, além 
de shows de grandes artistas, como Gal Costa, 
Gilberto Gil e Zeca Baleiro, por meio do projeto 
Música no Câmpus.
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Universidade vive efervescência cultural e  grande ligação com a comunidade
Crescimento dos recursos e modernização do Sistema de Informação de Extensão e Cultura (Siec) marcaram extensão e cultura nos         últimos oito anos da UFG

Se na cultura, a UFG se destacou com 
novos espaços e projetos, na extensão, o des-
taque fica com o crescimento do número de 
ações e de recursos destinados aos projetos e 
bolsas. De 2006 a 2012, o número de projetos 
cadastrados pela Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura subiu de 371 ações para 1.578. Até ju-
lho de 2013, já foram 1.760 ações cadastradas. 
Segundo o pró-reitor de Extensão e Cultura, 
Anselmo Pessoa Neto, muitos fatores contri-
buíram para esse crescimento, como exemplo, 
a implementação do Sistema de Informação de 
Extensão e Cultura (Siec) e o crescimento dos 
recursos destinados à extensão.

A criação do Siec permitiu a moderniza-
ção da área de extensão na UFG.  O sistema de 
fácil navegação evita o uso do papel e diminui 
a burocracia, além de reunir dados sobre os 
projetos existentes e permitir a criação de sí-
tios na internet para os eventos cadastrados. 
Esses sítios dão visualização aos projetos, ge-
renciam inscrições dos participantes, emitem 
certificados digitais e auxiliam na produção 
dos anais dos eventos. Para aumentar a publi-
cidade do trabalho produzido, também foram 
garantidos a todos os eventos cadastrados a 
produção de material gráfico de divulgação, 
como folders e cartazes, com apoio técnico e 
de recursos da Proec.

Entre as atividades de apoio à comunidade, estão aquelas 
ligadas ao esporte e lazer. Em 2013, foi realizada a IV Volta da 
UFG, com mais de mil participantes para os percursos de 10 km 
(corrida) e 5 km (caminhada) em torno do Câmpus Samambaia. 
Todo semestre, a Faculdade de Educação Física oferece a prática 
de exercícios físicos em diversas modalidades. O apoio se 
estende, ainda, a membros da comunidade universitária que se 
despontam no esporte.

A parceria entre a UFG e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) tem sido de suma importância para as atividades do 
Centro Regional de Referência de Formação Permanente sobre Drogas (CRR). Por meio dele, cursos de atualização e de aperfeiçoamento 
têm sido ministrados a centenas de profissionais da rede de atenção integral à saúde e assistência social (SUS e SUAS), que lidam com 
usuários de drogas de diversos municípios de Goiás e do Distrito Federal. Em 2012, a UFG criou o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 
Drogas e outras Dependências, decisivo na implantação de uma política institucional de combate às drogas. Em Acordo de Cooperação 
Técnica com o Ministério Público de Goiás, a universidade se compromete a colocar à disposição o conhecimento que produz por meio 
dessa causa social.

A UFG está presente em Caldas Novas. Depois de receber a doação da antiga vila dos trabalhadores da Usina Hidrelétrica de Corumbá 
IV/ Furnas, uma área de 87 hectares na zona rural do município, a instituição executou a reforma e estruturação do Centro de Referência 
em Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial Sustentável. O espaço é destinado ao desenvolvimento de ações de formação e 
de pesquisa relacionadas aos temas educação do campo, agricultura familiar e desenvolvimento territorial sustentável, como o curso 
de licenciatura em Educação do Campo (Procampo). Compõe ainda o novo patrimônio da UFG, uma fazenda de 137 hectares, em área 
anexa ao Centro de Referência. A efetivação do Centro de Referência se dá em parceria entre a UFG e os Institutos Federais de Goiás 
(IFG) e Goiano (IF Goiano), a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag) e a Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura de Goiás (Fetaeg).      

Em 2006, a UFG teve sua logomarca reeditada. Os novos tempos 
exigiam um símbolo gráfico com maior versatilidade e um concurso 
foi criado para a sua escolha. Entre 70 propostas, o trabalho de 
Ana Paula Mattos foi o escolhido como aquele capaz de expressar 
as características da instituição de universalidade da ciência, 
multidisciplinaridade, dinamismo, potencialidade de expansão, com 
mais pregnância. Em seguida, foi confecionado o Manual de Uso da 
Logomarca UFG.
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Evolução dos número de projetos cadastrados no SIEC

O Centro Cultural UFG possui um acervo de arte 
moderna e contemporânea brasileira e internacional

A feira Agro Centro-Oeste Familiar se consolidou como um dos mais importantes eventos de extensão na UFG

Comunidade conta com atrações 
cinematográficas a baixo custo

O show de Milton Nascimento e do parceiro 
Lô Borges fechou com chave de ouro a 

programação 2013 do Música no Câmpus 

A gestão de 2006 a 2013 garantiu a des-
tinação de pelo menos 2% do custeio da uni-
versidade para a área de extensão. Apesar de 
a definição já existir, na prática, só ocorreu a 
partir de 2006. Os investimentos, porém, foram 
além dessa porcentagem, o que permitiu, entre 
outros avanços, o aumento gradativo do número 
de bolsas, com valores equiparados às bolsas do 
CNPq de Iniciação Científica. O custeio anual do 
Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (Pro-
bec) subiu de 80 mil para 480 mil reais por ano. 
Também houve crescimento do número de pro-
jetos contemplados por editais de fomento, como 
o Programa de Extensão Universitária (Proext) 
do Ministério da Educação.

Sistema de cadastro e aumento dos recursos garantem avanços na extensão

No período de 2006-2013, foram confeccionadas 
13 edições temáticas da Revista UFG 
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Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec)
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A partir de dezembro de 2007, a UFG tra-
balhou na reestruturação de seus proje-
tos acadêmicos, na aquisição de equipa-

mentos, na realização de concursos públicos 
para contratação de servidores docentes e téc-
nico-administrativos, no planejamento estra-
tégico e na execução de obras necessárias para 
que ocorresse a completa implantação do Pro-
grama de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (Reuni).

A elaboração dos projetos das 233 edifica-
ções ficou a cargo do Centro de Gestão do Espa-
ço Físico (Cegef). Estas obras, que representaram 
um aumento de 90% na área construída da UFG, 
foram financiadas com recursos do Programa Re-
uni, do orçamento da UFG, de emendas apresen-
tadas pelos parlamentares goianos no Congresso 
Nacional e do Programa CT-Infra/Finep.

No Câmpus Samambaia, entre as obras 
concluídas, destacam-se: o Centro de Cultura e 
Eventos Ricardo Freua Bufáiçal, os quatro Cen-
tros de Aulas (Aroeira, Baru, Caraíba e Pequi), o 
Centro de Recursos Computacionais (Cercomp), 
o Centro Integrado de Aprendizagem em Rede 
(Ciar), os Laboratórios de Análise e Gerencia-
mento Ambiental de Recursos Hídricos (Lamarh), 
de Processamento de Imagens e Geoprocessa-
mento (Lapig) e de Informação e Comunicação 
(Labicom), as passarelas cobertas e iluminadas, 
o Centro Regional para Desenvolvimento Tecno-
lógico e Inovação (CRTI), o Núcleo Takinahakỹ 

e, posteriormente, do Reuni, diversas ações 
administrativas e acadêmicas puderam ser 
implementadas. Atualmente, são oferecidos 25 
cursos de graduação distribuídos na Unidade 
Riachuelo, no centro da cidade, e na Unida-
de Jatobá, no setor Parque Industrial, além de 
cinco cursos de mestrado. Hoje, são 227 pro-
fessores e 72 técnico-administrativos no qua-
dro efetivo da universidade, que tem uma área 
de 37,6 mil m² por onde circulam mais de qua-
tro mil pessoas.

de Formação Superior Indígena (Oca Indígena), 
as novas sedes dos Institutos de Matemática e 
Estatística (IME), de Informática (INF) e de Es-
tudos Socioambientais (Iesa), da Faculdade de 
Artes Visuais (FAV), o Centro de Saúde Câmpus 
Samambaia, a Casa do Estudante Universitário 
Samambaia (CEU V), a quadra poliesportiva e a 
reforma do Restaurante Universitário.

Já no Câmpus Colemar Natal e Silva, são 
destaques: o novo prédio da Biblioteca, o Cen-
tro de Aulas D, o Centro Cultural UFG, o La-
boratório de Reprodução Humana, a nova sede 
da Faculdade de Farmácia, o avanço das obras 
do Bloco de Internação do Hospital das Clíni-
cas (HC) e as reformas do prédio da Faculdade 
de Direito e do Bloco B da quadra das Escolas 
de Engenharia.

O desafio virou realidade

O Reuni proporcionou uma possibilidade 
única de crescimento da instituição. Graças ao 
programa, grandes obras físicas foram inaugu-
radas, novos equipamentos foram adquiridos e 
a quantidade de cursos oferecidos foi ampliada, 
garantindo a duplicação da oferta de vagas em 
seus Processos Seletivos. Os servidores técnico-
-administrativos deram suporte para a supera-
ção do desafio de dobrar o tamanho da UFG no 
período de seis anos.

Dando continuidade ao processo de ex-
pansão de vagas nas universidades federais, o 
governo federal aprovou, em 2011, a implanta-
ção de 47 novos câmpus. No contexto dessa nova 
expansão, a UFG abrigará mais dois novos câm-
pus que terão suas obras iniciadas em 2014: um 
em Aparecida de Goiânia, região metropolitana 
da capital goiana, e outro na Cidade Ocidental, 
no entorno do Distrito Federal. As áreas já es-
tão definidas e uma comissão estuda os cursos 
a serem implantados, com base na vocação dos 
municípios e região dos novos câmpus.

Desenvolvimento regional

O primeiro câmpus fora de sede da UFG, 
o Câmpus Jataí (CAJ), data de 1980. Com a 
implantação do Projeto de Expansão das Insti-
tuições Federais de Ensino Superior, em 2005, 

UFG expande infraestrutura
Graças à implementação de políticas públicas do governo federal, do apoio de 
parlamentares goianos e outros parceiros, importantes obras foram viabilizadas

Ambientes amplos, arejados e equipados com projetores 
multimídia e ar-condicionado. Assim são os Centros de Aulas  que 
trouxeram mais qualidade às atividades de ensino na UFG. O 
primeiro prédio com essa concepção, o Centro de Aulas Aroeira, 
foi inaugurado em 2008, no Câmpus Samambaia. Com isso, foi 
possível uma readequação dos espaços dos prédios das unidades 
acadêmicas, de forma a atender às antigas demandas, como a 
criação de laboratórios e gabinetes de professores.

Em 2002, a UFG recebeu do Ministério da Saúde recursos parciais para o início da construção do novo Bloco de Internação do Hospital 
das Clínicas (HC). Essa edificação permitirá a implantação de 600 leitos hospitalares, distribuídos em seus 20 andares. Em 2005, recursos 
adicionais do Ministério da Saúde permitiram a construção dos subsolos 1 e 2, cujos serviços foram finalizados em 2007. Em 2012, com 
a liberação de recursos de novas emendas de bancada e da inserção da obra no Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 
Universitários (Rehuf), nova licitação foi feita para a conclusão do prédio, que tem previsão para se efetivar em 2015.

De forma pioneira entre as universidades federais brasileiras, 
a UFG adotou em 2010 um modelo de descentralização 
orçamentária entre os seus câmpus, garantindo que cada um 
tivesse autonomia para definir suas prioridades na execução 
orçamentária. Em 2013, o orçamento da UFG definido pela 
Lei Orçamentária Anual (LOA) foi de, aproximadamente, R$ 
800 milhões, dos quais 80% foram destinados para a folha de 
pagamento.

Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena , no Câmpus 
Samambaia, é sede da graduação em Educação Intercultural e 
da especialização em Educação Intercultural e Transdisciplinar, 
Gestão Pedagógica. A obra de 705,65 m² foi construída por meio 
de convênio com a Fundação Nacional do Índio (Funai), com 
recursos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão, do Ministério da Educação (Secadi/MEC)

O Centro de Saúde Câmpus Samambaia  dará assistência às 
40 mil pessoas da região norte da capital entre funcionários, 
servidores, alunos da UFG e moradores de bairros vizinhos 
ao Câmpus II. A unidade de saúde está preparada para tratar 
casos de menor complexidade e também contribuirá com a 
comunidade na retirada do check-in para consultas. A prefeitura 
é responsável pela equipe de profissionais de saúde e a UFG, pelo 
espaço físico e equipamentos.

O Câmpus Catalão (CAC) teve a aprova-
ção de seu regimento interno pelo Conselho 
Universitário (Consuni), em 2007, mas suas 
atividades de graduação se iniciaram, em 
1983, quando a unidade era um projeto de ex-
tensão da UFG para a interiorização da forma-
ção de professores. Quando o Reuni começou 
a ser discutido, além dos dois cursos iniciais, 
Licenciaturas Plenas em Geografia e Letras, 
outros cinco estavam estruturados: Licencia-
turas Plenas em Matemática e Pedagogia, Edu-

cação Física e Bacharelado e Licenciatura em 
História. Hoje, são 26 cursos de graduação, 
quatro cursos de mestrado e 20 de especiali-
zação, somando uma comunidade acadêmica 
com mais de quatro mil pessoas.

A antiga capital, Vila Boa, foi sede de uma 
das primeiras faculdades de Direito do país, no 
final do século XIX. Em reconhecimento à sua 
importância histórica e visando dar suporte à 
juventude local, a UFG decidiu reabrir o curso 
de Direito. Em 2009, foi instituído o Câmpus 
Cidade de Goiás, que tinha mais outros dois 
cursos: Filosofia e Serviço Social. Além destes, 
hoje o Câmpus oferece ainda o curso de Admi-
nistração. A nova fase da UFG na Cidade de 
Goiás começou com a realização de eventos na-
cionais e regionais que movimentaram a vida 
acadêmica no câmpus. 

O acesso ao ensino superior público nos 
câmpus fora de sede também foi ampliado, gra-
ças à melhoria das condições de permanência 
nos cursos proporcionada pela oferta de bolsas 
de graduação, pesquisa e extensão.

Câmpus fora de sede

Os câmpus instalados fora da capital tam-
bém vivenciaram uma grande ampliação do seu 
quadro de pessoal e da sua infraestrutura. Parte 
dos investimentos foram viabilizados com recur-
sos recebidos, em 2005, pelo Programa de Ex-
pansão das Instituições Federais de Ensino Su-
perior, que teve por objetivo a criação de cursos 
de ensino superior no interior do país. 

No Câmpus Catalão, merecem destaque 
importantes obras que foram concluídas ou 
estão em fase de conclusão: prédios de salas 
de aula, laboratórios, quadras de esporte co-
bertas, piscina, vestiários, edifício das Enge-
nharias, bloco administrativo, edifício multi-
funcional (laboratórios, gabinetes), unidade de 
pesquisa e pós-graduação, e Restaurante Uni-
versitário.

Em Jataí, foram concluídas ou estão em 
execução as obras dos blocos de salas de aula, 
dos edifícios da Educação Física, do Restau-
rante Universitário, do Hospital Veterinário, do 
Centro de Ciências Humanas e da Engenharia 
Florestal. A construção de uma nova biblioteca 
está sendo licitada, com previsão para ser con-
cluída em 2015.

No Câmpus Cidade de Goiás, foi entregue o 
Centro de Aulas com espaço para o gabinete dos 
professores e ambientes administrativos. Diver-
sas reformas foram realizadas, visando à melho-
ria das condições de funcionamento do câmpus. 
Está previsto para 2014 o início da construção 
da biblioteca.

Novo prédio do Instituto de Estudos Socioambientais 
no Câmpus Samambaia da UFG Câmpus Jataí: expansão ocorreu igualmente no interior Câmpus Catalão também tem seu centro de aulas Câmpus Cidade de Goiás ganha prédio próprio

Nova sede da Faculdade de Artes 
Visuais no Câmpus Samambaia

Laboratório de Inovação Tecnológica em Construção 
Civil no Câmpus Colemar Natal e Silva

Novo prédio da Biblioteca Câmpus 
I - Praça Universitária tem estrutura 

moderna, com amplos espaços 
internos e mais iluminação natural  

2006

11.4 mi

Orçamento de Capital Executado 
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2008

30.9 mi

2011

63.1 mi

2007

35.2 mi

2010

56.9 mi

2009

68.0 mi

2012

73.5 mi
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do também ser acessada pela internet no site 
www.radio.ufg.br e redes sociais. Integrada ao 
Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa 
(Sinred), a RU vem consolidando sua política 
acadêmica como laboratório de diversos cursos, 
entre eles Jornalismo, Música, Engenharia e In-
formática. 

A Fundação Rádio e Televisão Educativa 
e Cultural (Fundação RTVE) foi instituída em 
1996 para apoiar ações voltadas à radiodifu-
são, comunicação, educação e cultura, além de 
abrigar um canal de televisão, só concedido em 
2004, 42 anos após a solicitação. Em dezembro 
de 2009, a Fundação RTVE ativou os transmis-
sores que levariam o sinal da TV UFG, no canal 
14 UHF ou no canal 13 da NET - Goiânia para 
toda a cidade de Goiânia e região metropolitana. 
A sua programação também pode ser acompa-
nhada via web nos endereços www.tvufg.org.br 
e www.rtve.org.br.
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Crescimento e avanços na gestão 
institucional marcam reitorado
Silvânia Lima

Ao encerrar suas funções diretivas na Universi-
dade Federal de Goiás, onde cumpriu mandato 
no cargo de reitor em duas gestões consecutivas 

(2006-2013), Edward Madureira Brasil se mostra sa-
tisfeito com os progressos e o lugar que a universidade 
ocupa hoje no Estado de Goiás e no Brasil. Em entre-
vista, Edward Madureira faz um breve balanço de sua 
gestão, dos desafios que permanecem para a UFG e 
fala dos seus planos futuros.

Entre os objetivos e desafios presentes ao as-
sumir a UFG, em que a instituição avançou?

Houve uma mudança na percepção interna do 
papel e da importância da universidade e também na 
percepção externa, seja pela sociedade, seja pelos seus 
diferentes atores, como governo, empresas, organiza-
ções formais e informais. Estamos em um importante 
período de consolidação da instituição como uma das 
principais do país, em diversos níveis. A UFG passou a 
ser vista em diferentes ambientes como uma institui-
ção de elevado nível de protagonismo, que tem muito 
a colaborar com o sistema federal de ensino superior 
como um todo.

Isso se deu pela combinação de vários fatores. 
Cito quatro deles, sem hierarquização: a herança de 
solidez institucional; o fato de estarmos na gestão 
em um momento de implementação de uma políti-
ca de governo, que permitiu grandes investimentos 
nas Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), 
especialmente por intermédio dos programas de in-
teriorização (2005-2011) e do Programa de Expansão 
e Reestruturação das Ifes (Reuni - 2007); o ambiente 
muito favorável que permitiu conseguirmos motivar 
as pessoas em torno de um objetivo, que efetivamen-
te participaram da elaboração de um projeto insti-
tucional maior, e pelo trabalho da equipe da gestão 
da administração central, juntamente com dirigentes 
das unidades acadêmicas, pautado pelo diálogo, a 
grande ferramenta que deu coesão e permitiu a cons-
trução de um projeto coletivo.

Em sua opinião, o corpo efetivo da universidade 
soube aproveitar as oportunidades?

A instituição estava preparada para um salto. 
Como disse, a solidez de sua história, o investimen-
to na qualificação de seu pessoal e a mudança cul-
tural com a consolidação dos ambientes de pesquisa 
permitiram avanços significativos em todas as áreas 
do conhecimento. Em 2005, tínhamos 11 cursos de 
doutorado e hoje alcançamos 28, o número de progra-
mas de pós-graduação stricto sensu aumentou de 28 
para 68. Claramente, isso não se faz de um dia para 
o outro. Na pesquisa, a UFG recebeu o Prêmio SciVal 
como reconhecimento por ser a instituição que teve 
maior crescimento da produção científica de 2007 a 
2011. O sentimento de pertencimento dos membros 
da comunidade e o querer fazer com que a instituição 
cresça são muito importantes. Penso que avançamos 
na gestão, contribuindo também para a criação de 

uma cultura de respeito à autonomia das unidades, 
dos órgãos e setores, ao mesmo tempo, integrando-os.

Quais são as marcas que sua gestão deixará na 
história da UFG? 

A principal marca se constitui no fato da comu-
nidade perceber a sua força e a capacidade transfor-
madora que a universidade tem quando as pessoas 
se imbuem da sua responsabilidade. Tenho convicção 
de que a essência da UFG está nos seguintes fatores: 
competência, isenção, credibilidade. Esse conjunto de 
valores tem o poder de promover grandes transforma-
ções. Dessa forma, podemos inferir que a universidade 
é o agente mais estratégico para o desenvolvimento do 
Estado e, por conseguinte, o conjunto de universida-
des o é para o desenvolvimento do país. Hoje, há essa 
percepção na UFG.

Do ponto de vista físico, é inegável que a grande 
obra da gestão foi o Centro de Cultura e Eventos Pro-
fessor Ricardo Freua Bufáiçal, no Câmpus Samam-
baia, não só pela grandeza da obra, mas, sobretudo, 
pelo simbolismo da democratização das formaturas.

A instituição expandiu fisicamente e em núme-
ros. E o seu papel de formação crítica, ela também 
tem evoluído nesse aspecto?

A universidade expandiu sim, fisicamente, o que 
não faltaram foram obras nesse período em todos os 
câmpus da UFG. E essa é a forma mais visível para 
as pessoas. A instituição se interiorizou, expandiu 
numericamente em quaisquer aspectos que possa-
mos analisar: quantitativo de professores, de alunos, 
de cursos de graduação e pós-graduação, de projetos, 
de trabalhos científicos publicados. Isso sem deixar 
de dar atenção a um aspecto importante: a inclusão. 
A universidade incluiu de forma efetiva, responsável, 
para além, até mesmo, das determinações do governo. 
Há outro aspecto sobre o qual não descuidou, a UFG 
melhorou a sua qualidade sob quaisquer indicadores 
que possamos avaliar, nas avaliações dos cursos, nas 
publicações científicas qualificadas e conceituadas e 
outros, por órgãos oficiais e não oficiais. Quanto à for-
mação, penso que, com todas essas coisas acontecen-
do simultaneamente na universidade, estamos contri-
buindo com a formação de cidadãos mais críticos e 
conscientes do seu papel na universidade. Para além 
da educação formal, quem convive na universidade, 
na completa acepção da palavra, pratica e executa en-
sino, pesquisa, extensão e cultura em sua integridade, 
cresce sua visão crítica. Assim, está intrínseca na ati-
vidade acadêmica essa formação.

Um dos últimos atos de sua gestão foi a atuali-
zação do Estatuto da UFG. O que ele traz de novo?

O dia 29 de novembro de 2013 entra definitivamen-
te para a história da UFG, pois nesse dia foi aprovada, 
após dois anos de trabalho de uma comissão e seis reu-
niões envolvendo os três conselhos superiores, a versão 
final do novo Estatuto da UFG. Esse documento, que 
agora segue para a análise do MEC e, na sequência, do 
Conselho Nacional de Educação (CNE), traz como mu-

dança principal o conceito de universidade regional que 
reconhece, no principal marco legal da universidade, 
a sua natureza multicâmpus. A partir da sua imple-
mentação, a representatividade dos chamados câmpus 
fora de sede da universidade se torna proporcional ao 
seu tamanho, entendido esse tamanho como número 
de cursos de graduação e pós-graduação, bem como 
de estudantes. Além disso, avança-se muito no quesito 
autonomia desses câmpus e muitas questões adminis-
trativas e acadêmicas locais passam a ser definidas nas 
instâncias regionais, ficando para os conselhos supe-
riores as definições das políticas de caráter institucio-
nal. O estatuto estabelece ainda novos parâmetros para 
a criação de unidades acadêmicas e flexibiliza uma sé-
rie de aspectos nas rotinas da universidade.

Cite alguns dos momentos mais significativos 
que guardará da sua gestão? 

A posse no cargo de reitor no dia 6 de janeiro de 
2006; a aprovação e adesão da UFG ao Reuni, que foi 
o maior programa de expansão da história das Ifes; a 
inauguração do Centro de Cultura e Eventos Professor 
Ricardo Freua Bufáiçal, no final de 2008, com a presen-
ça de ex-reitores, diretores das unidades e comunidade 
universitária, bem como deputados federais e senado-
res que contribuíram efetivamente para a concretização 
daquela obra; a primeira formatura nele realizada, as 
grandes formaturas subsequentes, com mais de quatro 
mil pessoas, ocorrendo de maneira solene e democráti-
ca, sem pirotecnia; a retomada das obras do Hospital 
das Clínicas (HC); a cerimônia em homenagem aos 50 
Anos da UFG no Congresso Nacional, proposta pela en-
tão deputada federal Raquel Teixeira; as solenidades de 
colação de grau das turmas especiais de Pedagogia, Li-
cenciatura Indígena e Direito, esta última ocorrida na 
Cidade de Goiás, no mês de agosto de 2012; as audiên-
cias anuais dos reitores das Universidades Federais com 
o Presidente Lula, em especial a do dia 20 de julho de 
2010, em que tive a oportunidade de representar o grupo 
como presidente da Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes); a 
entrega da Medalha de Honra UFG para ex-alunos, lan-
çada este ano e que ocorrerá de quatro em quatro anos, 
sendo um homenageado por unidade acadêmica e três 
indicados pelo reitor, e a inauguração do Centro Regional 
para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CRTI), 
que marca o início do Parque Tecnológico Samambaia.

O que o senhor define como desafios para a pró-
xima gestão?

No âmbito da UFG, considero como desafios: pla-
nejamento da oferta das disciplinas para aproveitar 
mais o potencial do quadro docente; revisão e adequa-
ção dos projetos pedagógicos dos cursos, cujas cargas 
horárias, via de regra, são muito grandes; normatiza-
ção do aproveitamento de estudos, principalmente, do 
exterior; continuar promovendo a expansão da UFG, 
dado ao seu papel estratégico, ocupando com novos 
câmpus espaços ainda não ocupados, como o norte e o 
nordeste de Goiás; continuar investindo nos diversos 
segmentos da sociedade; perseguir a excelência em to-
das as atividades.

No âmbito externo, ou seja, as ações que depen-
dem mais do governo, vejo como desafios já clara-
mente constituídos: buscar formas de valorizar mais 
as licenciaturas, onde temos uma crise na procura e 
permanência; a recomposição e valorização do quadro 
técnico-administrativo, cujo déficit está em torno de 
800 a 1 mil profissionais, e nossa bandeira perma-
nente, a autonomia universitária, principalmente, nos 
processos de compra e contratação de obras. Nossa 
autonomia, praticamente, restringe-se ao âmbito aca-
dêmico, do ponto de vista financeiro, não há quase ne-
nhuma e isso pode gerar de desperdícios a riscos mais 
sérios de comprometimento da qualidade da produção 
acadêmica. Precisamos dar passos mais firmes com 
relação à autonomia universitária.

Quais são seus planos futuros? 
Continuar trabalhando pela universidade. Pre-

tendo experimentar o caminho político, filiei-me ao 
Partido dos Trabalhadores (PT) pelo qual devo me 
candidatar nas próximas eleições, embora ainda não 
tenha a definição sobre o cargo que irei concorrer. In-
dependente disso, depois de passar o cargo de reitor, 
reassumo minhas atividades docentes na Escola de 
Agronomia (EA). Aposentadoria, só compulsória.

ENTREVISTA
Edward Madureira Brasil
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C om a função de gerir e executar ações de co-
municação para os públicos interno e exter-
no da universidade, a Assessoria de Comu-

nicação (Ascom) trabalha de forma integrada, com 
profissionais das áreas de Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda e Relações Públicas. Reestruturada em 
2006, a assessoria conquistou um espaço que per-
mite uma integração entre as suas coordenadorias, 
passando a cumprir efetivamente o papel de comu-
nicação institucional.

A equipe de Jornalismo é responsável pela 
atualização diária do Portal UFG com divulgação 
e cobertura de eventos; pelas transmissões diá-
rias na Rádio Universitária do boletim noticioso 
UFG Informa, produções bissemanais do Boletim 
Informativo da UFG (on-line), mensais do Jornal 
UFG (impresso e on-line), semestrais da Revista 
UFG Afirmativa, além do atendimento de deman-
das da imprensa, da confecção do clipping, e do 
envio de releases, sugerindo pautas para a im-
prensa e da manutenção de contato com os se-
guidores dos perfis da UFG nas redes sociais Fa-
cebook e Twitter. 

O pessoal de Relações Públicas busca fortale-
cer a imagem positiva da UFG, realizando cerimônias 
de colação de grau, homenagens e títulos honoríficos, 
além de outros eventos. A equipe capacitou, recente-
mente, servidores para uniformizar os procedimentos 
em cerimonial e eventos nas unidades e nos órgãos 
da universidade, e elaborou o Manual de Cerimonial e 
o Manual de Planejamento de Eventos da UFG.

Já a Coordenação de Publicidade e Propaganda, 
criada na gestão do reitor Edward Madureira Brasil, 
dá suporte ao desenvolvimento da identidade visual 
da UFG. Esta equipe ampliou a imagem institucional, 
desenvolvendo campanhas publicitárias segmentadas 
para seus diversos públicos.

Editora UFG

Com mais de 400 obras editadas, a Edito-
ra UFG possui 12 coleções em sua linha editorial, 
entre elas, duas cujas obras são escolhidas por 
meio de editais: a Coleção Expressão Acadêmica, 
que consiste em obras resultantes de dissertações 
e teses de professores, técnico-administrativos e 
alunos da UFG e de outras instituições de ensi-
no superior brasileiras; e a Coleção Vertentes, que 
contempla obras literárias inéditas escritas em lín-
gua portuguesa nas categorias: romance, conto, 
poesia, prosa infantil e teatro. 

Durante a gestão do reitor Edward Madurei-
ra, a Editora UFG lançou a Loja Virtual e a Livraria 
UFG: uma rede de livrarias com três lojas fixas, 
sendo duas localizadas no Câmpus Samambaia e 
uma no Câmpus Colemar Natal e Silva. 

A Editora UFG é vinculada ao Centro Edito-
rial e Gráfico (Cegraf). Além das publicações da Edi-
tora UFG, em sua maioria impressas na gráfica da 
universidade, também são comercializadas obras 
de outras editoras universitárias e comerciais bra-
sileiras e produtos exclusivos da UFG, como ca-
misetas, blocos de anotação, canecas e agendas. 
Gerenciadas pela Fundação de Apoio à Pesquisa 
(Funape), as Livrarias UFG negociam para que os 
livros tenham preços acessíveis e, com isso, che-
guem às mãos do maior número de leitores.

Rádio Universitária e TV UFG

Com 51 anos de existência, a Rádio Uni-
versitária (RU) é um veículo de comunicação 
educativo-cultural e informativo, que opera 24 
horas por dia, na frequência 870 AM, poden-

A Coleção Expressão Acadêmica divulga 
dissertações e teses produzidas na UFG

Equipe parcial da coordenadoria de imprensa

Informação e música selecionada são marca da RU

TV UFG se faz presente na universidade

A produção de peças publicitárias institucionais foi uma novidade 
na gestão 2006-2013, a cargo de uma coordenadoria específica 
ligada à Ascom. Uma das novidades trazidas pela Coordenação 
de Publicidade Institucional foi a divulgação dos eventos da UFG 
em outdoors nos Câmpus Samambaia e Colemar Natal e Silva, 
dando a eles maior visibilidade. Os anúncios estampados nos 
outdoors são parte das campanhas, que incluem ainda cartazes 
e banners digitais.

Destaca-se o papel da equipe de Relações Públicas e Cerimonial 
da UFG, que está sempre pronta a atender com profissionalismo 
às demandas dos eventos da universidade, especialmente, as 
colações de grau. Hoje, os estudantes da UFG têm  amplo suporte 
para essas cerimônias. Em média, são atendidos 200 eventos por 
ano, nos câmpus de Goiânia, Catalão, Cidade de Goiás e Jataí.

Por diversos meios e produtos, a Ascom cumpre o seu papel 
de integrar os públicos interno e externo. A Coordenação de 
Imprensa cuida das demandas  da  mídia, da atualização e 
divulgação de notícias no Portal UFG, um dos mais acessados do 
Estado de Goiás; o Jornal UFG nas versões impressa, com tiragem 
de onze mil exemplares, e on-line (www.jornalufgonline.ufg.
br),  a Revista UFG Afirmativa, voltada para os grandes temas 
institucionais, científicos e sociais, e redes sociais.

Comunicação avança com diversos veículos
O sistema de comunicação da UFG está a cargo de diversos órgãos e setores. Trabalho integrado e dedicação 

respondem à expansão das demandas dos diversos públicos
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Ana Cristina Garcia

Com o objetivo de mostrar aos acadêmicos 
e à comunidade como funciona a política 
brasileira, foi criado o projeto de exten-

são Politizar, que tem como atividade central a 
simulação do trabalho legislativo realizado na 
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O 
projeto foi idealizado pelas alunas Adriane Vi-
nhal, Crislâini Nunes e Maria Clara de Olivei-
ra, do curso de Ciências Sociais da UFG, que 
se inspiraram em projetos semelhantes, como 
o Projeto Politeia/DF, o Parlamento Jovem To-
cantinense/TO e o Parlamento Jovem de Mi-
nas/MG. O evento também teve participação de 
graduandos dos cursos de Publicidade e Propa-
ganda, Jornalismo e Relações Públicas.

O orientador das estudantes, o professor 
da Faculdade de Ciências Sociais (FCS/UFG) 
Robinson de Sá Almeida, informou que o projeto 
começou a se concretizar no início do 2º semes-
tre deste ano e teve o apoio e a receptividade 
da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 
(Alego). De acordo com Adriane Vinhal, a Assem-
bleia Legislativa disponibilizou ao projeto equipe 
de apoio, assessoramento temático, jornalistas, 
servidores da limpeza e copa, técnicos de taqui-
grafia, de som e imagem, cerimonial e seguran-
ças. “A participação de toda a equipe da Alego 
foi muito importante para o sucesso do projeto. 
Ela tratou nossos deputados como deputados de 
verdade”, disse ela. 

Segundo Robinson de Sá, o projeto de ex-
tensão tem como intuito levar o conhecimento 
sobre a política e o processo legislativo para 
além da universidade, procurando alcançar toda 
a  sociedade. Ele enfatizou, ainda, a experiência 
direta e enriquecedora proporcionada aos alu-
nos com os tramites da Assembleia. “Este proje-
to servirá para mostrar aos nossos alunos como 
são realizadas as atividades dos deputados, 
assessores e jornalistas durante estas sessões 
parlamentares”, disse o professor.

O evento Politizar, que ocorreu entre os 
dias 30 de outubro e 3 de novembro, teve sua 
abertura no auditório da Faculdade de Ciên-
cias Sociais da UFG com a presença de polí-
ticos, professores da UFG e do reitor Edward 
Madureira Brasil. Para o diretor da FCS/UFG, 
Luiz Melo, “o nome Politizar é muito oportuno, 

PROJETO DE EXTENSÃO SIMULA ATIVIDADE POLÍTICA
Jovens universitários se reúnem para simular sessões da Assembleia Legislativa 

de Goiás e descobrem que a política brasileira tem um futuro promissor.

assim como o próprio projeto. Não podemos es-
quecer que são pessoas que querem aprender 
a contextualizar o mundo para uma sociedade 
que seja mais justa, mais ética e mais demo-
crática”.

Avaliação – O evento superou as expectativas 
do grupo. As idealizadoras do projeto ficaram 
surpreendidas com o interesse dos participan-
tes que acompanharam a simulação e com a 
receptividade dos colaboradores da Assembleia 
Legislativa. Para Adriane Vinhal, o projeto será 
aprimorado em alguns aspectos, principalmente 
em relação ao conhecimento das atividades par-
lamentares. “Tivemos um bom retorno dos par-
ticipantes durante as simulações. Todos tinham 
interesse de conhecer o que é feito dentro das 
sessões na Assembleia”, disse a estudante.

Para ela, é um desafio mudar a visão do 
cidadão sobre a política e os rumos que ela está 
tomando, por isso, a importância de um projeto 
como o Politizar que apresenta o papel dos de-
putados para a sociedade, a atuação dos asses-
sores partidários, da imprensa, das articulações 
políticas e como se dá todo o processo legislativo 
que culmina na formulação das leis.

Equipe Organizadora:

Cronograma do Politizar

Conheça os detalhes da simulação

1º dia: votação no plenário para escolha do 
presidente e secretários da mesa diretiva. 
2º dia: Reuniões das comissões temáticas e 
escolha dos presidentes de cada comissão. 
3º dia: Comissões e reuniões partidárias. 
4º e 5º dias: Encaminhamento de algumas 
propostas ao plenário para a votação; coletiva 
de imprensa e coquetel de despedida.

A simulação da sessão parlamentar e dos 
trabalhos dos bastidores da política durou três 
dias, totalizando 73 envolvidos. Os alunos 
assumiram o papel de 41 deputados, oito 
assessores partidários e seis repórteres. Os 
participantes seguiram um cronograma que 
foi definido pelas equipes organizadoras, 
que eram subdivididas em coordenações 
acadêmica, administrativa e comunicação. Os 
assessores partidários auxiliaram por todo o 
tempo os deputados, repassando informações 
atualizadas e formulação das propostas de 
leis que seriam defendidas. Os repórteres 
acompanharam todas as discussões para 
elaborarem as manchetes do jornal Politizar, 
que foi criado especialmente para o projeto. 

Acadêmica: Orientar os presidentes das 
comissões sob como preceder e encaminhar 
as propostas de lei (PL) às comissões 
determinadas.
Administrativa: Organização dos espaços e 
direcionamento dos participantes.
Comunicação: Responsável pela produção 
do jornal, desde a coleta de dados e 
entrevistas até sua entrega.

Simulação da sessão parlamentar ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

Participantes do projeto Politizar registram momento diante mural de fotos de parlamentares
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Cinquentenário

A UFG é uma instituição 
cinquentenária. A data foi am-
plamente comemorada duran-
te 2010, em um momento ím-

Baile UFG 

Entre as atrações dos 50 
Anos da UFG esteve o Baile 
do Cinquentenário, em 14 de 
dezembro de 2010, no Centro 

de Cultura e Eventos Profes-
sor Ricardo Freua Bufáiçal, 
que, desde então, entrou para 
o calendário anual da univer-
sidade. Ao som da Banda Vê-
nus, o jantar dançante reuniu 
a comunidade universitária, 

par vivido pela universidade, 
como o crescimento proporcio-
nado pelo Programa de Apoio 
a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Instituições 
Federais de Ensino Superior 
(Reuni) e o desafio exitoso da 

Winston Garcia é Servidor Emérito

UFG convoca ex-alunos com homenagens e cria associação
Com o intuito de estreitar os 

vínculos entre a UFG e seus ex-
-alunos, foram implantadas al-
gumas importantes ações como 
a Medalha de Honra UFG e a As-
sociaçáo dos Ex-alunos da UFG. 
A primeira objetiva reconhecer 
os profissionais graduados na 
instituição por contribuições 
relevantes prestadas à socie-
dade independente da área de 

conhecimento e a segunda visa 
congregar as turmas que passa-
ram pela universidade.

Os homenageados com a 
Medalha de Honra UFG, ins-
tituída pelo Conselho Univer-
sitário (Consuni), Resolução 
n. 33/2012, são escolhidos 
pelas unidades acadêmicas e 
três pela Reitoria. Na primei-
ra edição da honraria, em 29 

de novembro, 31 ex-alunos de 
graduação, mestrado ou dou-
torado da UFG foram home-
nageados. A intenção é que a 
cerimônia de entrega ocorra de 
quatro em quatro anos.

Na oportunidade, o reitor 
Edward Madureira destacou a 
importância dos homenagea-
dos e cumprimentou especial-
mente o senhor João Neder, 

homenageado da Reitoria, por 
sua trajetória na universida-
de. A lista dos ex-alunos que 
receberam a Medalha de Hon-
ra UFG pode ser conferida no 
Portal UFG.

Já a Assembleia de 
constituição da Associação dos 
Ex-alunos da UFG ocorreu no 
dia 19 de dezembro, no terraço 
do Centro de Aulas D, na Praça 
Universitária. O evento foi 
presidido pelo reitor Edward 

Madureira, que ressaltou a 
importância da entidade para 
fortalecer os vínculos entre os 
ex-alunos, bastante sólidos 
em outros países, como os 
Estados Unidos. Durante o 
evento, foi aprovada a proposta 
de estatuto e eleita a primeira 
diretoria, sob a presidência de 
Guilherme Margonari Fausto 
de Souza. Os presentes foram 
registrados em ata como 
associados-fundadores.

interiorização, tudo isso, com 
a manutenção da qualidade de 
suas ações. A UFG se expan-
dia, mantendo-se como refe-
rência regional e nacional, e 
cumprindo as aspirações dos 
pioneiros da UFG.

incluindo personalidades im-
portantes da história de lutas 
e conquistas da instituição. O 
Baile de fim de ano da UFG tem 
sido um importante espaço de 
confraternização entre a uni-
versidade e a comunidade. 

O auditório do Centro de 
Aulas D, na Praça Universitá-
ria, recebeu vários servidores 
técnico-administrativos e do-
centes, entre ativos e aposen-
tados, no dia 22 de novembro, 
para a entrega do título de 
Servidor Emérito da UFG para 
Winston Garcia. Ele é o se-
gundo servidor da instituição 
a receber esta honraria. O tí-
tulo foi outorgado pelo Conse-
lho Universitário (Consuni) em 
reconhecimento à sua dedi-
cação durante os 34 anos em 
que trabalhou na UFG, gran-
de parte no Departamento do 
Pessoal (DP), onde foi assessor 
e chefe. Ele também foi diretor 
da Divisão de Material e Patri-
mônio (DMP). Winston Garcia, 
agora aposentado, integrou di-
versas comissões relacionadas 
à carreira dos servidores. 

A cerimônia teve a presen-
ça dos ex-reitores Maria Cassi-
miro, Ari Monteiro e Milca Se-
verino, além do reitor Edward 
Madureira e do reitor eleito 
Orlando Amaral. O ex-reitor 
Joel Ulhôa enviou uma men-
sagem, parabenizando-o. 

“O que a minha que-
rida Universidade Federal 
de Goiás me proporciona é 
mais do que a conquista de 
um título, o qual considero 
como um gesto amável, tra-
duzido pelo reconhecimento 
aos trabalhos que executei, 
com a consciência de que 
estava apenas cumprindo o 
meu dever”, declarou Wins-
ton Garcia sobre a homena-
gem, dedicando o título a to-
dos os colegas servidores. O 
Servidor Emérito da UFG foi 
aplaudido de pé.
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Desmistificando a Matemática:  do básico às brincadeiras 

Iniciativas do Instituto 
de Matemática e 
Estatística (IME) e 
do Centro de Ensino 
e Pesquisa Aplicada 
à Educação (Cepae) 
ampliam o ensino da 
matemática 

Laura Braga

A matemática básica, 
uma das vilãs das 
disciplinas nos colé-

gios, é o ponto de partida 
do novo projeto de extensão 
Curso de Matemática Bási-
ca do Programa de Educa-
ção Tutorial do curso de 
licenciatura em Matemáti-
ca (PET/MAT), do Instituto 
de Matemática e Estatística 
(IME), da Universidade Fe-
deral de Goiás. 

O curso, ministrado 
pelo professor José Pedro 
Machado Ribeiro e por 
seis alunos da graduação 
que integram o projeto, 
teve como motivação a ne-
cessidade de pessoas em 
solucionar os problemas  e 
sanar suas dúvidas sobre 
a matemática aplicada. 
“Em uma conversa com 
a minha esposa, que era 
estudante de Pedagogia, 
ela me contou a dificulda-
de dela e de suas amigas 
em aprender o conteúdo 
da Matemática e que para 
estudar essa matéria era 

O Ludens: jogos e brinca-
deiras na Matemática é um even-
to proposto por um projeto de de 
extensão realizado anualmente, 
desde 2009, pelo Centro de En-
sino e Pesquisa Aplicada à Edu-
cação (Cepae) da UFG. Em 2013, 
foram registradas 300 inscrições 
de alunos de colégios próximos, 
além dos estudantes do Cepae, 
contabilizando aproximadamen-
te 700 participantes.

Coordenado pelo professor 
Marcelo Lucas, o Ludens é volta-
do para graduandos, professores 
e alunos da educação básica, e 
tem por objetivo contribuir tan-
to com a formação inicial e con-
tinuada dos professores, quanto 
possibilitar aos jovens a vivência 
do conhecimento matemático por 
meio de atividades lúdicas, como 
jogos que envolvem cálculos, ra-
ciocínio lógico, figuras geométri-
cas, construção de maquetes, re-
conhecimento de senhas, cubos 
mágicos e até aulas de dança. “A 
ideia é mostrar para o aluno que 
a Matemática permeia diversas 
áreas do conhecimento. Quere-
mos mostrar novas abordagens, 
novos jeitos de se aprender Mate-
mática”, diz o professor.

A novidade do evento em 
2013 foi a participação de todos 
os níveis de ensino. Além disso, 
ampliou-se a oferta de atividades 
voltadas especificamente aos pro-
fessores do ensino básico, que dis-

preciso começar do zero, 
em ‘continhas’ de somar 
e dividir”, afirmou o pro-
fessor. Depois disso, ele 
notou que muitas pessoas 
demonstravam o interesse 
em retomar o estudo da 
Matemática e alegavam a 
mesma dificuldade, tendo 
de partir de conteúdos do 
ensino fundamental.

O projeto foi estrutu-
rado a partir de um estu-
do realizado em 20 esco-
las estaduais de Goiânia, 
para elencar, juntamente 
com os professores destas 
instituições, quais eram 
os conteúdos do ensino 
fundamental que mais fge-
raram dúvidas e questio-
namentos nos alunos. O 
passo seguinte foi iniciar a 
produção do material a ser 
distribuído. Segundo José 
Pedro, o desenvolvimento 
desse material foi muito 
importante, já que o cur-
so tinha de ser mais com-
pacto para atender a uma 
demanda de trabalhadores 
e jovens acima de 14 anos, 
que já concluíram o ensino 
fundamental. O curso, di-
vidido em quatro módulos, 
é gratuito, mas o material 
teve um custo de R$ 24 
por aluno. Os encontros 
começaram no dia 28 de 
setembro, no Planetário da 
UFG, e serão ofertados em 
doze sábados.

Thalison da Silva 
Brasileiro, aluno do curso 

cutiram as metodologias utilizadas 
para trabalhar o lúdico como recurso 
pedagógico. De acordo com Marcelo 
Lucas, nos anos anteriores, o even-
to era destinado, principalmente, à 
segunda fase do ensino fundamen-
tal e ao ensino médio. Neste ano, as 
crianças até o 5º ano também pude-
ram participar do evento por meio de 
um concurso de brinquedos. 

De acordo com Leandro Cru-
vinel, estagiário da instituição e 
ministrante de uma das oficinas 
de origami (dobraduras), com o 
Ludens, o aprendizado dos estu-
dantes se torna mais efetivo, pois o 
evento quebra o estigma da maté-
ria. Na oficina de origami, as crian-
ças trabalharam com as diversas 
formas geométricas, suas dimen-
sões e o que a dobradura permi-
tia transformar em figura. “Essas 
atividades são muito importantes 
para que os alunos vejam esse ou-
tro lado de aprender. Para mim, 
que também sou estudante, o 
evento e a oficina têm uma grande 
contribuição à minha carreira aca-
dêmica. É muito bom ver a curiosi-
dade das crianças, o retorno delas 
é muito interessante”, comenta. 

Marina Tavares Gonçalves, 
do 1º ano do ensino médio, tam-
bém participou do Ludens no ano 
passado. Para ela, as oficinas são 
legais. Neste ano, a estudante par-
ticipou da oficina de senha, para 
desenvolver e estimular seu racio-
cínio lógico.

Aprendendo de forma LÚDICA

de licenciatura em Matemá-
tica e ministrante do curso, 
ficou impressionado com a 
quantidade de telefonemas 
que o grupo recebeu, mes-
mo com pouca divulgação. 
“Não temos capacidade de 
atender todos os interes-
sados. A ideia era iniciar o 
curso com 30 alunos, mas 
em  pouco tempo todas as 
vagas foram preenchidas e 
aumentamos a quantida-
de de alunos para 50 pes-
soas”, declarou. 

Segundo Eliene, de 
29 anos, recém-formada 
em Pedagogia, o curso vai 
ajudar em sua profissão. 
“Trabalho na educação in-
fantil, mas penso em tra-
balhar também no ensino 
fundamental. Na faculda-
de, aprendemos as metodo-
logias, mas não nos apro-
fundamos nesses conteú-
dos. Então esse curso só 
tem a me ajudar”. 

Para Higor Gabriel, 
de 22 anos, que pretende 
prestar vestibular para o 
curso de Arquitetura e Ur-
banismo, na UFG, a expec-
tativa é grande. “Interes-
sei-me por esse curso por 
achar que ele pode contri-
buir para o meu desenvol-
vimento e para o meu de-
sempenho no vestibular. 
Sempre tive dificuldade 
em Matemática e no curso 
universitário terei matérias 
que vão utilizar bastante 
esses conteúdos”. 
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“Essas atividades são 
muito importantes para 
que os alunos vejam esse 
outro lado de aprender. 
É muito bom ver a 
curiosidade das crianças, 
o retorno delas é muito 
interessante”, destacou 
o estagiário Leandro 
Cruvinel

“Sempre tive 
dificuldade em 
Matemática e no 
curso universitário 
terei matérias que vão 
utilizar bastante esses 
conteúdos”, afirma o 
vestibulando Higor 
Gabriel 

Curso de matemática básica tem grande 
procura e apresenta público diversificado

Poliedrolândia: maquete de uma cidade 
confeccionada com figuras geométricas

Projeto de extensão Ludens reuniu mais de 700 
participantes entre estudantes e professores

Origami: dobraduras que se transformam 
e ensinam novas formas
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Novo reitor prevê uma gestão desafiadora

O professor Orlando Afonso Valle do 
Amaral assume a Reitoria da UFG. 
Sua trajetória na instituição teve início 

em 1984, quando ingressou no Instituto 
de Física (IF) como docente. Ao longo dos 
anos, suas habilidades técnicas e humanas 
lhe renderam cargos administrativos 
importantes, como de coordenador do 
curso de Física, diretor do IF, coordenador 
de Assuntos Internacionais da UFG, 
diretor executivo da Fundação de Apoio à 
Pesquisa da UFG (Funape) e pró-reitor de 
Administração e Finanças no período de 2006 
a 2013. É com essa bagagem de experiências 
acadêmicas e administrativas que ele deve 
conduzir a gestão de uma universidade 
em crescente expansão. Confira abaixo 
a entrevista na qual o professor Orlando 
Afonso Valle do Amaral destaca a forma como 
pretende conduzir sua gestão e os principais 
desafios que deve encontrar pela frente.

Michele Martins

Para o senhor, o que significa assumir 
a Reitoria da UFG?

Dirigir uma instituição da importância 
da UFG é uma responsabilidade enorme. É 
uma grande honra para mim ter sido escolhi-
do pela comunidade universitária para estar à 
frente desta instituição. Assumir a Reitoria é, 
antes de tudo, um enorme desafio que quero 
enfrentar e vencer com o apoio de toda a co-
munidade. É também uma enorme responsa-
bilidade que dividirei com a equipe e com todos 
os membros da comunidade universitária. 

Por sua atuação como pró-reitor de 
Administração e Finanças da UFG por oito 
anos, parece-me  natural que a sua gestão 
apresente um direcionamento comum em 
relação ao reitorado anterior. Que diferen-
ças existirão em seu mandato?

O mandato que nos foi concedido pela 
comunidade universitária significa a aprova-
ção das propostas apresentadas por mim e 
pelo professor Manoel Rodrigues e dos rumos 
trilhados pela universidade nos últimos oito 
anos. Creio que seja natural darmos continui-
dade aos vários projetos da gestão anterior. 
O ciclo de crescimento e expansão propicia-
do pelo Reuni se encerrou em 2012, mas no-
vos desafios surgirão quanto à consolidação 
da expansão e do crescimento da UFG. Tere-
mos outra realidade e novos desafios, como 
a implantação do novo estatuto. Em fase fi-
nal de discussão nos conselhos superiores da 
universidade, esse novo estatuto promoverá 
uma grande transformação institucional em 
termos da constituição e definição de novas 
regras para as representações nos órgãos co-
legiados, além da distribuição das responsa-
bilidades e autonomia dos câmpus. A UFG 
é hoje uma universidade multicâmpus, com 
unidades/câmpus fora de sede adquirindo 
uma importância cada vez maior. Teremos o 
desafio da implantação de mais dois novos 

câmpus, nas cidades de Aparecida de Goiâ-
nia e Cidade Ocidental. A evasão nos cursos 
da UFG, sobretudo nas licenciaturas, exigirá 
uma atenção muito especial, com destaque 
para o fortalecimento dos programas de apoio 
aos estudantes cotistas oriundos da escola 
pública. Vamos reforçar ainda mais as ações 
que visem ao incremento da internacionali-
zação da UFG e buscar, permanentemente, a 
melhoria dos conceitos de nossos cursos de 
graduação e pós-graduação. Entre tantas e 
complexas ações, terei ainda o grande desa-
fio de suceder o professor Edward Madurei-
ra. A sua liderança é reconhecida por todos, 
não apenas pela competência e dedicação à 
UFG, mas também pela maneira democrática, 
transparente e aberta com que conduziu sua 
gestão. O professor Edward Madureira e eu 
temos muitas afinidades, mas somos pessoas 
diferentes, com estilo e personalidade pró-
prios. O essencial é que temos em comum o 
desejo de transformar a UFG em uma univer-
sidade cada vez melhor.

Que tipo de metodologia de trabalho 
será adotada?

A equipe de pró-reitores está praticamen-
te definida, assim como os nomes de alguns 
assessores diretos da equipe da Reitoria que, 
em breve, serão divulgados. Quanto aos de-
mais assessores, alguns serão escolhidos por 
mim e outros pelos próprios pró-reitores. Cri-
térios como identificação com o nosso projeto, 
disponibilidade e representatividade por área 
do conhecimento estão sendo adotados  pro-
cesso de definição da equipe, que nos acompa-
nhará na gestão.

O Plano de Gestão já está fechado? 
Quais são as suas prioridades ao assumir o 
cargo de reitor?

Durante a campanha, realizamos várias 
reuniões para a construção de uma propos-
ta de Plano de Gestão para o mandato 2014-
2017. Esse documento foi apresentado para 

toda a comunidade acadêmica e amplamente 
debatido. Definido o núcleo central da equipe, 
está em nosso planejamento voltar a rediscutir 
e aprimorar as metas e os compromissos con-
tidos nesse Plano de Gestão. Uma versão defi-
nitiva  será apresentada, no início do próximo 
ano, ao Conselho Universitário, para a devida 
análise e aprovação. Esse plano foi construído 
a partir da participação de várias pessoas da 
universidade e como todo plano estará perma-
nentemente em discussão e revisão.

Considerando a conjuntura política e 
econômica do país, podemos acreditar que 
as universidades públicas conseguirão man-
ter o mesmo ritmo de crescimento e conso-
lidar a expansão e a qualidade do ensino?

O processo da ampliação das vagas no 
ensino superior federal é um processo sem vol-
ta. O Brasil, hoje, é um país com uma parce-
la muito pequena de jovens, com idade entre 
18 e 24 anos, matriculados no ensino supe-
rior, o que é uma taxa muito baixa mesmo em 
comparação com os outros países da América 
Latina. É preciso ampliar esse quantitativo de 
alunos na educação superior. A meta previs-
ta no Plano Nacional de Educação (PNE), que 
está em fase final de discussão no Congres-
so, é que tenhamos 33% dos jovens nesta fai-
xa etária matriculados na educação superior. 
Isso significa mais que dobrar o número atual 
de estudantes matriculados. Existe uma pers-
pectiva bastante otimista resultante da apro-
vação da destinação de parte dos recursos 
advindos da exploração de petróleo na faixa 
do pré-sal para as áreas da Educação (75%) 
e Saúde (25%). Em relação à qualidade do 
ensino, creio que a implantação do Reuni na 
UFG é uma resposta. Dobramos a quantidade 
de cursos da graduação, triplicamos a de pós- 
graduação e construímos toda essa nova es-
trutura sem perdermos a qualidade. Esse é um 
desafio permanente e uma preocupação que 
estará presente em qualquer novo processo de 
expansão da UFG.

C
arlos S

iqu
eira


