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O Subsistema Integrado de 
Atenção à Saúde do Servidor 

(Siass), preocupado com o pro-
cesso de aposentadoria dos ser-
vidores públicos promove evento 
que propõe a reflexão sobre mo-
mento importante na vida do tra-
balhador. Servidores técnico-ad-
ministrativos e docentes da UFG, 
Instituto Federal de Goiás (IFG) e 
Instituto Federal Goiano (IFGoia-
no) estão convidados à participar 
no dia 19 de agosto do seminário 
de Aposentadoria do Servidor Pú-
blico. O evento será marcado por 
atividades culturais e palestras 
que discutirá as relações e qua-
lidade de vida na terceira idade.  

Durante o evento, ocorre-
rá o lançamento do Transcender: 
Programa de Preparação para 
Aposentadoria(PPA). O PPA é um 
programa que visa o planejamen-
to da aposentadoria dos servido-
res públicos à médio e longo pra-
zo. O programa oferecerá semi-
nários e eventos que instruem os 
servidores na transição entre o 
trabalho e a aposentadoria, com 
dicas de educação financeira, ali-
mentação saudável e a discussão 
sobre direitos sociais do idoso.

As inscrições dos servido-
res da UFG estão sendo realiza-
da no site do Departamento de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (DDRH).

A Universidade Fe-
deral de Goiás será aplica-
dora do projeto Estudo de 
Riscos Cardiovasculares 
em Adolescentes (Erica). A  
Liga de Hipertensão Arte-
rial da Faculdade de Medi-
cina da UFG será respon-
sável pela coleta de dados 
para o projeto que terá in-
formações de todo o país. 

O ERICA, coordena-
do em Goiás pelos profes-
sores da UFG, Paulo César 
Veiga Jardim e Ana Luiza 
Lima Sousa é uma iniciati-
va da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
tem o apoio do Ministério 
da Saúde. O estudo será 
realizado com adolescen-
tes, de ambos os sexos, 
entre 12 e 17 anos, que 
frequentam escolas públi-
cas e privadas das cidades 
brasileiras selecionadas 
para participar do estudo, 
todas com mais de 100 mil 
habitantes. Essa amostra 
será composta por 75 mil 
adolescentes. O objetivo é 
estimar a prevalência de 
diabetes mellitus, obesida-
de, fatores de risco cardio-
vascular e de marcadores 
de resistência à insulina e 
inflamatórios em adoles-
centes que frequentam es-
colas públicas e privadas.

Seminário sobre aposentadoria reúne 
servidores federais de Goiás

Projeto avalia 
obesidade e 
diabetes em 
adolescentes

UFG instala estação remota de monitoramento em física de partículas
O professor Ricardo Avelino 

Gomes e o doutorando do Institu-
to de Física, Stefano Castro Tag-
nini, colocaram em operação na 
UFG, no mês de julho, a primeira 
estação de monitoramento remo-
to de um dos experimentos do 
maior laboratório do mundo es-
pecializado em Física de Partícu-
las, o  Fermi National Accelerator 
Laboratory  (Fermilab), localizado 
em Chicago, Estados Unidos.

A partir de dois computado-
res que comportam um software 
desenvolvido por eles em conjunto 
com outros pesquisadores, agora 
é possível monitorar via internet 
o  experimento Minos que produz 
um feixe de neutrinos (partículas 
elementares) a partir de um feixe 
de prótons vindos de um acelera-
dor chamado Main Injector do Fer-
milab.  O feixe de neutrinos viaja 
735 km pela Terra e é captado por 
dois detectores: um do próprio 
Fermilab, instalado a 100 metros 
de profundidade e outro construí-
do em uma antiga mina de ferro 
a 705 metros de profundidade em 
Soudan, Minnesota, EUA.  O ob-

temos imagens em tempo real do 
local dos detectores. Caso alguma 
mensagem de erro seja emitida, os 
pesquisadores devem entrar em 
contato imediatamente como os 
técnicos do Fermilab para a reali-
zação dos devidos reparos”, expli-
cou o pesquisador.

Para o professor Ricardo 
Avelino a estação remota repre-
senta uma grande contribuição 
dos pesquisadores da UFG   que 
formam  um dos grupos mais im-
portantes do Brasil em estudos de 
física de neutrinos experimental 
e possui estudantes de iniciação 
científica, mestrado, doutorado e 
pós-doutorado.  Além de conse-
guirem  reduzir o número de via-
gens dos pesquisadores até o Fer-
milab,    ele e o seu orientando são 
os responsáveis por configurar e 
certificar a implantação de esta-
ções remotas em outras localida-
des. “Físicos de São Paulo virão 
realizar plantões na UFG e já es-
tamos orientando pesquisadores 
de Varsóvia, na Polônia, a criarem 
outra estação remota”, conta Ri-
cardo Avelino.

O grupo de física de partículas do 
Instituto de Física, liderado pelo professor 
Ricardo Gomes tem tido sucesso com a fí-
sica de neutrinos e também com a física 
de raios cósmicos, demonstrando grande 
excelência em pesquisas básicas. No iní-
cio do ano a doutoranda que pertence ao 
grupo, Michelle Mesquita de Medeiros, re-
cebeu o prêmio de melhor poster do User’s 
Meeting 2013, encontro anual de pesqui-
sadores do Fermilab.

O encontro serve para os pesquisa-
dores apresentarem os seus trabalhos para 
a comunidade física internacional. Michelle 
Mesquita desenvolveu seus estudos a partir 
dos experimentos do Minos, sob a orienta-
ção de Ricardo Gomes, sobre a medida dos   
parâmetros de oscilacão dos neutrinos, 
usando dados completos do experimento 
MINOS. O estudo produziu a medida mais 
precisa, até hoje, do parâmetro de massa 
de neutrinos e antineutrinos.

jetivo do experimento é investigar 
a emissão e as propriedade dos 
neutrinos e requer constante mo-
nitoramento.

Os físicos da UFG fazem 
parte de uma colaboração interna-
cional  na  qual participam mais 
de 150 pesquisadores do Brasil, 
Estados Unidos, Grécia, Polônia 
e Reino Unido dedicados ao ex-
perimento Minos. De acordo com 
o professor Ricardo Gomes, o ex-
perimento ocorre 24 hora por dia, 
sete dias por semana com a gera-
ção de um grande volume de da-
dos. “Todos os colaboradores de-
vem passar alguns meses do ano 
na sede do Fermilab para realiza-
rem plantões de monitoramento. 
A criação de estações remotas nos 
permite realizar o mesmo trabalho 
sem nos deslocarmos”, informou 
o professor.   Stefano Castro dis-
se também que  a estação remota 
possui  protocolos de segurança 
para a transmissão de dados via 
Internet que monitoram o acele-
rador de partículas e os dois de-
tectores do experimento. “Sabe-
mos  a temperatura, a pressão e 
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