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Atividades de Ensino 
 

 
Em 2021, devido à continuidade das restrições sanitárias causadas pela pandemia da Covid-19, iniciamos nossas 

atividades de ensino de forma remota. Para a ofertas das aulas, utilizamos a plataforma chinesa VooV, uma plataforma 

gratuita semelhante ao Zoom. Assim, pudemos oferecer cursos na área de mandarim e de medicina chinesa a 

estudantes de Goiânia e de outros estados do Brasil. 

No primeiro semestre de 2021, foram ofertadas três turmas de mandarim e uma turma na área de Medicina Chinesa, 

conforme discriminado a seguir. 

 

 
Disciplina Professor(a) Número de 

estudantes 
Mandarim 1 A Ivone Tian (Tian Shiyuan) 20 
Mandarim 1 B Ivone Tian (Tian Shiyuan) 21 
Mandarim 2 Julia Zhao (Zhao Meishang) 5 
Introdução à Medicina Tradicional Chinesa Thiago dos Santos Freire e Andy Zhang (Zhang 

Xuaping) 
41 

Total  87 
 
Estudantes de Mandarim: 46 estudantes (26 da UFG e 20 da comunidade em geral). 

Estudantes de Medicina Chinesa: 41 estudantes (17 da UFG e 24 da comunidade em geral) 
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Já no segundo semestre de 2021, foram ofertadas 5 turmas de Mandarim e duas turmas na área de Medicina Chinesa, 

conforme discriminado a seguir.  

Disciplina Professor(a) Número de 
estudantes 

Mandarim 1 A Kate Yang 18 
Mandarim 1 B Simone Wang (Wang Zhen) 18 
Mandarim 2 A Ivone Tian (Tian Shiyuan) 13 
Mandarim 2 B Ivone Tian (Tian Shiyuan) 15 
Mandarim 3 Bonita Huang (Huang Xiaoyan) 5 
Introdução à Medicina Tradicional Chinesa Thiago dos Santos Freire e Andy Zhang (Zhang 

Xuaping) 
39 

Acupuntura e Tai Chi Andy Zhang (Zhang Xuaping) e Claudia Li 27 
Total  135 

 

Estudantes de mandarim: 69 estudantes (44 da UFG e 25 da comunidade em geral). 

Estudantes de Medicina Chinesa: 66 estudantes (19 da UFG e 47 da comunidade em geral). 
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Entrevista à TV UFG sobre o Instituto Confúcio 
 

No dia 20 de janeiro de 2021, o Professor Francisco José Quaresma de Figueiredo, Diretor do Instituto Confúcio de 

Medicina Chinesa na UFG, concedeu uma entrevista à TV UFG sobre o Instituto. Também participou da entrevista 

a Professora Claci Fátima Weirich Rosso, Diretora da FEN. 
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UFG recebe certificado de agradecimento por sua atuação no combate à Covid-19 
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Atividades Acadêmico-culturais 
  

Palestra de abertura sobre o Instituto Confúcio de Medicina Chinesa na UFG durante a II Jornada de 

Práticas Integrativas e Complementares da Faculdade de Enfermagem – UFG 

 

No dia 8 de dezembro de 2021, o Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, Secretário de Relações Internacionais, 

ministrou a palestra “O instituto Confúcio de Medicina Chinesa da UFG: difusão de conhecimento e formação em 

MTC”, na qual apresentou o histórico da implantação do Instituto Confúcio na UFG e as ações desenvolvidas em 

2021. 
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Festival do Barco do Dragão 

 

Na noite do dia 9 de junho de 2021, às 19h30, horário do Brasil, o Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da UFG 

comemorou o Festival do Barco do Dragão. 
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A atividade cultural ocorreu de forma on-line, e os participantes receberam informações sobre esse Festival e 

aprenderam a fazer a comida tradicional chinesa (zongzi), feita de arroz glutinoso, recheada com diferentes tipos de 
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sabores e envolta em folhas de bambu para o cozimento. Também aprenderam a fazer sachês típicos (sacos com ervas 

medicinais). 
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O Diretor brasileiro do Instituto Confúcio, Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, deu as boas-vindas aos 

participantes e falou sobre as atividades que o Instituto realizará no próximo semestre. Em seguida, a Profa. Julia 

Zhao (Zhao Meishang), Diretora chinesa do Instituto apresentou alguns professores e estudantes de pós-graduação 

da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei. A apresentação da história do festival foi feita pela Profa. Ivone Tian 
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(Tian Shiyuan). Ao final os estudantes e professores da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei apresentaram 

os zongzi e os sachês que fizeram durante a apresentação da Profa. Ivone. 
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Participaram do evento estudantes do nosso Instituto Confúcio, bem como estudantes de outros Institutos, sediados 

em outros estados do Brasil. 
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Festival do Outono 

 

No dia 17 de setembro de 2021, ocorreu a atividade cultural “Festival do Meio de Outono”. Celebrado na China no 

15º dia do 8º mês do calendário lunar, a origem do Festival da Lua, ou Festival do Meio do Outono, está estritamente 

ligada a uma cultura tradicionalmente agrária, regida pelos ciclos da natureza. Durante a apresentação, feita pela 

Profa. Ivone Tian, os estudantes receberam informações sobre o Festival e aprenderam a fazer o Bolo da Lua. 
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Palestra “O controle da dor crônica e a aplicação da Medicina Chinesa” 
 

No dia 19 de novembro de 2021, ocorreu a palestra intitulada “O controle da dor crônica e a aplicação da 

Medicina Chinesa”, ministrada pelo Prof. Yu Tao, Doutor em Teoria Fundamental em Medicina Chinesa. 

Durante a palestra, o Prof. Tao apresentou alguns dados sobre a questão da dor crônica no Brasil e discutiu de 

que forma a medicina e a filosofia chinesa podem prevenir e curar a dor, fazendo, com isso, que menos dinheiro 

seja gasto para o tratamento da dor crônica no Brasil. 
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Realização do 1º Concurso de Canto de Músicas Chinesas 
 

No dia 15 de dezembro de 2021, ocorreu o 1º Concurso de Canto de Músicas Chinesas, uma atividade cultural do 

Instituto Confúcio de Medicina Chinesa na UFG. Participaram do concurso estudantes do Instituto, que puderam 

concorrer nas categorias solo ou em grupo de, no máximo, 4 pessoas. Para participar, os estudantes tiveram de gravar 

um vídeo em que cantavam uma música chinesa. Os premiados receberam brindes do Instituto e tiveram descontos 

em suas matrículas.   
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Os estudantes que obtiveram Menção Honrosa foram: 1. Leonardo Marques Cantuario, com a música Xue Mao Jiao; 

2. Fernando Alves Leão, com a música Xiăng Nǐ De Yě; 3. Caio Augusto Damião Franco, com a música Mo Li Hua; 

4. Lara Alves Guirra, com a música Tián mì mì; 5. Rafael Camargo De Oliveira, com a música Yue liang dai biao 

wo de xin.   

 

Os estudantes classificados em terceiro lugar foram os cantores solo: 1. Maria Helena dos Anjos de Andrade, com a 

música Ba li dao; e 2. Bruna Loures Nunes, com a música Tīng wǒ shuō xièxiè nǐ.   

 

O cantor solo classificado em segundo lugar foi: Felipe Pessoa Da Silva, com a música Tián mì mì. A dupla 

classificada em segundo lugar na categoria grupo foram: Thiago Leonel Gomes Chaves e Angeles Lujan Giorgini, 

com a música Hua xiang. 

 

A vencedora na categoria solo, classificada em primeiro lugar neste concurso foi: Isabela Sandoval Da Rocha 

Lavigne, com a música Tong hua.  E os vencedores na categoria grupo também classificados em primeiro lugar 

foram: Heloisa Fermino Lemos e Guilheme Han Thsan Tai, com a música Yue liang dai biao wo de xin. 
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Participações em reuniões e em eventos on-line 
 

O Diretor brasileiro do Instituto Confúcio, Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, participou das seguintes 

reuniões on-line: 

 

Tipo de reunião Data 

Reunião sobre o Instituto Confúcio com parceiros chineses 25/02/2021 

Participação em evento da GACICM 22/03/2021 

Palestra ministrada sobre o Estado de Goiás para a China 25/03/2021 

Reunião com a Profa. Rosângela Carreira sobre aulas de Português para parceiros chineses 14/05/2021 

Reunião da GACICM 17/05/2021 

Reunião do Conselho Deliberativo do Instituto Confúcio de Medicina Chinesa na UFG 26/05/2021 

Reunião com parceiros da China 02/06/2021 

Reunião com parceiros da China 16/06/2021 

Reunião com professores da FEN 17/06/2021 

Reunião com parceiros da China 22/06/2021 

Reunião da GACICM 19/07/2021 
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Reunião com parceiros da China 23/07/2021 

Reunião sobre o Instituto Confúcio 12/08/2021 

Participação em evento para Diretores de Instituto Confúcio 09/09/2021 

Participação em evento para Diretores de Instituto Confúcio 10/09/2021 

Participação em evento para Diretores de Instituto Confúcio 14/09/2021 

Participação em evento para Diretores de Instituto Confúcio 15/09/2021 

Participação em evento para Diretores de Instituto Confúcio 16/09/2021 

Participação em evento para Diretores de Instituto Confúcio 17/09/2021 

Participação em evento da GACICM 21/09/2021 

Entrevista para a TV UFG 27/09/2021 

Reunião com parceiros da China 29/09/2021 

Reunião com parceiros chineses 03/11/2021 

Evento da GACICM 17/11/2021 

Mediação na Palestra do Prof. Chinês Yu Tao. 19/11/2021 

Participação na Abertura de evento na FEN 24/11/2021 

Reunião com parceiros na China 03/12/2021 

Participação em evento da GACICM 06/12/2021 
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Palestra sobre o Instituto Confúcio em evento da FEN 08/12/2021 

Participação em reunião da GACICM 13/12/2021 

Reunião com parceiros na China 15/12/2021 

Participação no Concurso de Canto em chinês do Instituto Confúcio 15/12/2021 

Entrevista para a TV UFG 20/12/2021 
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Reunião do Conselho Deliberativo do Instituto Confúcio de Medicina Chinesa na UFG 
 

Na manhã do dia 26/05/2021, às 9h, hora de Brasília, ocorreu a primeira Reunião do Conselho Deliberativo do 

Instituto Confúcio de Medicina Chinesa na UFG. A reunião debateu o trabalho realizado até aquela data, a prestação 

de contas, o novo plano de atividades para 2021 e a Resolução do Instituto Confúcio. O encontro ocorreu por 

videoconferência, via Zoom Meeting, nos idiomas mandarim e português. A reunião teve a mediação da Diretora de 

Relações Internacionais da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei, profa. Wei Long, e a colaboração dos 

intérpretes da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin. 

Durante a reunião, houve a apresentação do resumo do trabalho realizado no Instituto Confúcio desde 2019 até o 

momento, feita pela Profa. Zhao Meishang (Júlia Zhao).  
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Em seguida, o prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo apresentou o Relatório Financeiro do período de 2019 a 

2021, contendo a prestação de contas, bem como o Plano de trabalho para o ano de 2021. Ademais, houve a aprovação 

da inclusão de novos membros no Conselho Deliberativo, e foram aprovados o novo plano de trabalho, o relatório 

financeiro e a Resolução do Instituto Confúcio pelos membros do Conselho Deliberativo. 

Participaram da reunião o reitor e a vice-reitora da Universidade Federal de Goiás, prof. Edward Madureira Brasil e 

profa. Sandramara Matias Chaves; a presidente e a vice-presidente da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei, 

profa. Gao Weijuan e profa. Zhang Mingli; o presidente da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin, prof. 

Chen Fachun; o secretário de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás e diretor brasileiro do 

Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da Universidade Federal de Goiás, prof. Francisco José Quaresma de 

Figueiredo; a diretora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, profa. Claci Fátima Weirich 

Rosso; a diretora de Relações Internacionais da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei, profa. Wei Long; a 

vice-diretora de Relações Internacionais da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei, e a diretora chinesa do 

Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da Universidade Federal de Goiás, profa. Zhao Meishang (Júlia Zhao); o 

diretor de Relações Internacionais e do Escritório do Instituto Confúcio da Universidade de Estudos Estrangeiros de 

Tianjin, prof. Zhang Zhanqi; a vice-presidente da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin, profa. Li 

Yingying; o diretor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, prof. Jamesson Buarque de Souza; a 

diretora da Faculdade de Acupuntura, Moxabustão e Tuiná da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei, profa. 

She Yanfen. 
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Também estavam presentes os servidores do corpo administrativo: secretária do Instituto Confúcio de Medicina 

Chinesa da Universidade Federal de Goiás, sra. Denise Barros Nascimento e Silva; a secretária do Escritório 

Internacional/Escritório do Instituto Confúcio da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei, sra. Mu Ruifeng; a 

diretora do Escritório do Instituto Confúcio da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin, sra. Wang Lan; o 

vice-diretor do Escritório do Instituto Confúcio da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin, sr. Huang 

Bingjing. 

O reitor Edward Madureira Brasil externou sua satisfação em saber que todos conseguiram estar presentes na reunião 

do Conselho apesar da crise sanitária no mundo. Ainda, rememorou que os diálogos foram intensificados desde 2019, 

na primeira visita à China com a missão a Shijizuang, na província de Hebei, e a Pequim, capital da China, da qual 

participaram, além do reitor, o prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo, secretário de Relações Internacionais 

(SRI); a profa. Claci Fátima Weirich Rosso, diretora da Faculdade de Enfermagem; profa. Cacilda Pedrosa de 

Oliveira, da Faculdade de Medicina e Presidente da FUNDAHC; e, a profa. Laís Forti Thomaz, da Faculdade de 

Ciências Sociais, que culminou na assinatura do acordo para o estabelecimento do Instituto Confúcio de Medicina 

Chinesa na UFG em outubro de 2019. Após essa assinatura, a nossa relação começou a se estreitar com a vinda dos 

professores chineses à UFG, Júlia Zhao e Luís Liu, para ministrar aulas de Mandarim e de Medicina Tradicional 

Chinesa. “A comunidade da UFG recebeu muito bem essa iniciativa, e as ações planejadas se multiplicaram de 

maneira muito rápida”, apontou o reitor em continuidade. 
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O prof. Edward Madureira Brasil concluiu sua fala afirmando que “apesar dos desafios que estão sendo apresentados, 

na mesma medida estamos superando-os, sendo motivados pela trajetória do trabalho do professor Francisco José 

Quaresma de Figueiredo e da professora Claci Rosso com os parceiros chineses. Além disso, precisamos alcançar os 

objetivos dos trabalhos que nos propusemos a fazer através da plataforma do Instituto Confúcio para expandir a 

relação com a China para além do ensino de línguas e da medicina tradicional chinesa”. 

Em seguida, a presidente da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei, profa. Gao Weijuan, lembrou que “no 

início de 2020, a pandemia de COVID-19 afetou nosso trabalho, as atividades de estudo e a vida dos amigos e 

familiares. Também trouxe vários desafios para a criação do Instituto Confúcio de Medicina Chinesa na UFG. Porém, 

estamos gratos que está tudo bem com nossos amigos e ficamos felizes que estejam todos seguros e saudáveis. A 

pandemia é implacável, mas nós temos amor.” 

A profa. Gao Weijuan ressaltou que existe uma série de resultados excelentes com o curso de língua e de Medicina 

Tradicional Chinesa, bem como o intercâmbio para formação de mestres doutores, atividades culturais etc. “No ano 

passado, a nossa universidade contou com o Centro Internacional de Pesquisa de Hebei para fortalecer o ensino da 

Medicina Tradicional Chinesa e o Instituto Confúcio apresentou uma ampla plataforma entre UFG e Universidade 

de Medicina Chinesa de Hebei para aumentar o intercâmbio de pesquisas”, destacou. 
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A Profa. Gao completou sua fala dizendo: “Espero que, quando possível, possamos sentar face a face para discutir o 

desenvolvimento do Instituto Confúcio”. O presidente da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin, prof. 

Chen Fachun, iniciou sua fala dizendo que a cultura e a medicina chinesa estão cada vez mais conhecidas pelos povos 

do mundo, e o Instituto Confúcio de Medicina Chinesa na UFG, com suas características, está estreitando as relações 

entre as três universidades parceiras e os dois países: Brasil e China. “Vamos aprofundar a colaboração e o 

entendimento entre as três universidades, apesar dos desafios apresentados pela pandemia de COVID-19”. 
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Por fim, o prof. Chen Fachun, reitor da Universidade de Estudoss Estrangeiros de Tianjin, agradeceu a ajuda e a 

confiança da UFG e da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei com o estabelecimento do Instituto Confúcio e 

estendeu os agradecimentos à confiança e ao interesse do povo brasileiro. Além disso, cumprimentou a profa. Claci 

Rosso e o prof. Francisco Quaresma pelo fortalecimento e pelo trabalho desenvolvido no instituto Confúcio. "Creio 

que o Instituto Confúcio vai ser uma ponte de amizade entre os dois países e talvez seja uma plataforma mundial por 

ser uma plataforma pela qual podemos conseguir grandes avanços. É uma honra para a nossa universidade! Podem 

contar com nossa colaboração em outras áreas.", completou. Ao final da reunião, o Relatório Financeiro, o Plano de 

Trabalho para o segundo semestre de 2021 e a Resolução do Instituto Confúcio foram aprovados por unanimidade.  

  

 

 

 

 

  



 29 

Diretor do Instituto Confúcio recebe premiação 
 

No dia 14 de dezembro de 2021, como uma das comemorações do 61º aniversário da UFG, a Câmara Municipal de 

Goiânia entregou o Diploma Honorífico e a Comenda Colemar Natal e Silva a 20 docentes da UFG que se destacaram 

em suas atividades no ano de 2021. O Professor Francisco José Quaresma de Figueiredo, Diretor brasileiro do 

Instituto Confúcio de Medicina Chinesa na UFG, foi um dos premiados, recebendo o Diploma e a Comenda em 

sessão pública realizada no Centro de Convenções da UFG. 
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Considerações Finais 
 

 

A sala do Instituto Confúcio foi finalizada, e as atividades de aulas iniciaram-se em março de 2021, com a oferta de 

cursos de Mandarim e de cursos na área de Medicina Chinesa. 

Foi possível a realização de palestras e de eventos culturais para divulgar a medicina e a cultura chinesa. 

Realizamos a primeira reunião do Conselho Deliberativo do Instituto. 

A Faculdade de Letras da UFG cedeu, ao Instituto, outra sala para que possamos ampliar o espaço físico, de modo a 

melhor realizarmos nossas atividades. 

Participamos efetivamente das reuniões do Global Alliance of Confucius Institutes for Chinese Medicine (GACICM). 

 


