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A comunidade jataiense comemora 
mais uma conquista do Câmpus 

Jataí da Universidade Federal de Goiás. 
Trata-se do Hospital Veterinário, que 
iniciou suas atividades no dia 11 de ju-
nho de 2013.

O hospital, localizado na Cidade 
Universitária José Cruciano de Araújo, 
tem o objetivo de atender as demandas 
relacionadas às atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Atualmente, de-
zenas de estudantes do curso de Medi-
cina Veterinária executam projetos de 
pesquisa e extensão nas dependências 
do hospital veterinário. Com relação às 
atividades de extensão, o hospital realiza 
atendimento para animais de pequeno 
porte (cães e gatos), tais como, serviços 
de cirurgia, oftalmologia, dermatologia  
e odontologia, além da rotina em clínica 
geral. Esses atendimentos são realizados 
por estudantes e professores do Curso de 
Medicina Veterinária do Câmpus Jataí.

Atualmente, o Curso de Me-

Inaugurado o Hospital Veterinário
dicina Veterinária do Câmpus Jataí 
possui 15 professores, além de ou-
tros 18 professores ligados a outros 
cursos tais como Zootecnia, Agrono-
mia e Ciências Biológicas. Apesar do 
crescimento do curso, não há como 
deixar de reconhecer que a formação 
de médicos veterinários ocorre den-
tro dos melhores padrões de qualida-
de e pautados no rigor ético e moral. 
Para tanto, a estrutura e o projeto 
pedagógico do curso visam a forma-
ção técnica e humanística. Apesar 
do atendimento a animais de gran-
de porte continuar sendo realizado 
na Fazendinha da Unidade Jatobá 
do Câmpus Jataí mediante agenda-
mento pelo telefone (64) 3606-8326, 
a construção do Hospital Veterinário 
preenche uma lacuna existente até 
então no curso.

Estudantes, servidores docentes 
e técnico-administrativos recebem des-
conto especial nos serviços ofertados 
pelo hospital, que funciona de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 19h30.

Fábio Gaio

Professores de Matemática do ensino 
médio estiveram reunidos de 15 a 

19 de julho no Câmpus Catalão (CAC) 
da UFG para um período de aperfeiço-
amento por meio de aulas teóricas e 
resolução de exercícios. O projeto, cha-
mado de Programa de Aperfeiçoamento 
de Professores de Matemática do Ensi-
no Médio (PAPMEM) ocorre duas vezes 
ao ano, sempre no período de férias 
escolares, em diversas instituições de 
ensino superior.

O coordenador do Programa no 
Câmpus Catalão, professor Alexander 
Serejo Santos, explica que o PAPMEM 
funciona a partir de vídeo aulas dispo-
nibilizadas em tempo real, ministradas 
por professores do Instituto Nacional 
de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). 
Durante o período da manhã ocorrem 
as exposições teóricas e à tarde os par-
ticipantes resolvem em grupo e com 
auxílio dos professores da UFG os exer-
cícios propostos. Nesta edição, todas as 
50 vagas oferecidas foram preenchidas. 

De acordo com Serejo, são abor-
dados assuntos variados relativos ao 
conteúdo de matemática abordado no 
ensino médio. Nessa edição do PAP-
MEM os temas trabalhados foram: Áre-
as, Aritmética, Combinatória, Probabili-
dade, Problemas do 1º Grau, Problemas 
do 2º Grau, Proporcionalidade e Teore-
ma de Pitágoras. Para o coordenador do 

Professores de Matemática participam 
de aperfeiçoamento no Câmpus Catalão

Professores de Matemática do ensino médio ampliam as possibilidades de conhecimento e utilização 
de novas ferramentas em sala de aula a partir de videoaulas e resolução de exercícios

CâMPus Jataí

Programa, essa é uma importante opor-
tunidade para o educador se aperfeiço-
ar por meio da aplicação do conteúdo 
estudado em sala de aula. “Normalmen-
te essas aulas trazem curiosidades e 
aplicações. O aperfeiçoamento é feito de 
forma que o professor de Matemática re-
flita sobre diversas formas de trabalhar 
os temas em sala de aula”, explica.

Alexander Serejo acrescenta 
que nessa edição, o material utilizado 
pelo PAPMEM é o livro Temas e Pro-
blemas Elementares, disponibilizado 
gratuitamente para os participantes, e 
usado com frequência para confecção 
do exame de acesso ao mestrado pro-
fissional em Matemática (PROFMAT), 
oferecido por diversas universidades, 

entre elas o Câmpus Catalão da UFG. 
Além disso, os professores que atuam 
no Programa são os mesmos que lecio-
nam no mestrado.

Para Diana Cortes, professora 
da Escola Municipal Eduardo de Pai-
va, no município de Cristalina, par-
ticipar do PAPMEM é uma excelente 
oportunidade de aprimoramento e ino-
vação. Diana Cortes conta que após 
ter acompanhado a última edição da 
Olimpíada de Matemática, teve a per-
cepção da necessidade de atualização 
profissional. “Eu me inscrevi no PAP-
MEM para melhorar minhas aulas e 
melhorar a qualidade do ensino que 
ofereço aos meus alunos”, conclui. 

Diego Ferreira, professor do Co-
légio Aprov de Catalão, considera útil a 
participação no PAPMEM. Para ele esta 
é uma grande oportunidade para voltar 
à universidade e rever conteúdos, além 
de se atualizar. Diego Ferreira acredita 
que a partir do Programa poderá me-
lhorar o planejamento de suas aulas, 
utilizando estratégias, ferramentas e 
conhecimentos adquiridos durante o 
aperfeiçoamento. 

Além da participação no PAP-
MEM, Diego Ferreira e Diana Cortes 
concorrem a uma vaga no Mestrado 
Profissional em Matemática (PROFMAT) 
e para ambos, a participação no Progra-
ma ajuda na preparação para a seleção 
e proporciona uma aproximação com os 
professores da universidade.

Cerca de ciquenta professores do ensino médio acompanharam as 
videoaulas minitradas no miniauditório Professora Sirlene  Duarte

O hospital está preparado para atender cães e gatos nas áreas de clínica 
geral, oftalmologia, dermatologia, odontologia e cirurgia veterinária
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