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Encontre o Câmpus Goiás nas mídias



Antiga capital do estado de Goiás, em 2001, a
cidade foi reconhecida como Patrimônio Mundial
pela Unesco por sua arquitetura peculiar, por
suas tradições culturais seculares e pela
natureza exuberante que a circunda. O
município tem uma população estimada em 22
mil habitantes. Além de ser conhecida como
cidade patrimônio histórico e de nascimento da
poetiza Cora Coralina, ela desponta como uma
cidade universitária, abrigando além da UFG, a
Universidade Estadual de Goiás (UEG) e o
Instituto Federal de Goiás (IFG), com alunos,
técnicos e professores engajados em proteger e
promover  o  bioma Cerrado e  o patrimônio
cultural de Goiás.

O Câmpus Goiás da Universidade
Federal de Goiás (UFG) está
localizado no município de Goiás. Foi
nessa cidade, historicamente, onde
se plantou a primeira semente do
que hoje se tornou a UFG. Quando
ainda era capital do Estado de Goiás,
a antiga Vila Boa de Goiás inaugurou
em 1898 o sexto curso de Direito do
país, e, posteriormente, a Escola de
Farmácia e Odontologia, na década
de 1920. Esses cursos foram
transferidos para Goiânia com a
inauguração da nova capital. 

Um século depois foi assinado um
convênio entre a Prefeitura da cidade
de Goiás e a UFG para que
começasse a funcionar, na antiga
capital do Estado, uma extensão da
Faculdade de Direito de Goiânia.

Em 2009 foi criado o Câmpus Goiás,
recebendo os cursos de Licenciatura
em Filosofia e Serviço Social. Quatro
anos mais tarde a UFG inauguraria os
cursos de Administração,
Bacharelado em Filosofia e
Licenciatura em Educação do Campo.
Em 2014, segundo o Estatuto da UFG,
o Câmpus Goiás transforma-se em
Regional, vindo a aprovar a criação do
seu mais recente curso de
graduação: Arquitetura e Urbanismo.
Em 2021, a Regional Goiás volta a ser
Câmpus Goiás após uma reforma
administrativa na UFG, mesmo ano
em que é aprovada a criação do
curso de Pedagogia.
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