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Vivemos, hoje, sob bombardeio de informações. Se os meios 
de comunicação tradicionais  já nos atingem ostensivamen-

te em nosso cotidiano, esse fluxo informativo se multiplica com 
o uso da internet. As redes sociais, em particular, colocam os 
indivíduos como sujeitos ativos dos processos comunicacionais, 
assumindo o bônus de sua liberdade individual e o ônus de sua 
responsabilidade social.

Há, nesse cenário, a emergência do cidadão, que pas-
sa a ter mais acesso à informação e aos bens de consumo, 
e, principalmente, mais oportunidades para a manifestação 
de opiniões e  posicionamentos. Neste sentido, a sociedade 
conquista mais canais de participação e de exercício da de-
mocracia. 

É preciso, entretanto, certa cautela em relação a esta in-
tensa navegação virtual. Na internet – em especial nas redes so-
ciais – há um excesso de boatos, notícias falsas e propagandas 
enganosas. Ao sujeito, resta estar sempre atento aos conteúdos, 
acionando seu olhar crítico diante dos fatos. Caso contrário, o 
sujeito ou o profissional da imprensa, se for o caso, perderá o que 
há de mais precioso: a credibilidade.

No entanto, para além das posturas individualizadas e con-
sumistas, uma sociedade cidadã deve pautar-se pela busca da 
ampliação dos espaços e canais de participação democráticas. Os 
processos midiáticos devem guiar-se pela ética e pela responsabili-
dade social. Assim, a mídia  estará contribuindo com a sociedade, 
mudando sua postura mercantilista. E essa mudança de postura 
passa pela formação educacional dos sujeitos comunicadores.

Mas, do ponto de vista estrutural, é necessário descons-
truir a atual economia política das comunicações no Brasil, 
onde impera o oligopólio dos meios de comunicação e o pre-
domínio de um modelo midiático autoritário e restritivo. Para 
transformar essa realidade só há uma alternativa efetivamente 
promissora: a criação de um novo marco regulatório da comu-
nicação no Brasil. 

As correntes de pensamento que se opõem à necessidade 
de regulação da mídia o fazem por razões políticas, pois para 
tais correntes regular a mídia implica praticar a censura. Ledo 
engano, pois é justamente o contrário: queremos um marco re-
gulatório que garanta plenamente a liberdade de imprensa, de 
opinião e expressão. É importante ponderar que liberdade impli-
ca responsabilidade. Por isso, é necessário que a regulação das 
comunicações crie mecanismos legais para assegurar o direito de 
resposta e punir os abusos midiáticos.

O marco regulatório da mídia é uma questão de ética 
aplicada à área da comunicação. Trata-se, portanto, de uma 
garantia legal e legítima de proteção e ampliação dos direitos 
de cidadania. A propósito, a regulação da mídia tem previsão 
legal na atual Constituição brasileira. Os artigos referentes à 
comunicação social nunca foram regulamentados por razões 
políticas, pois essa regulamentação não interessa aos donos da 
mídia. Contudo, a cena democrática requer o estabelecimento 
de normas éticas que protejam a sociedade dos excessos e dos 
abusos midiáticos. 

* Diretor da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC/UFG)
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UFG forma primeira turma 
do Mestrado Profissional 
de Matemática

Câmpus Jataí realiza Espaço das Profissões 2013

Nilzio Antônio da Silva recebe título 
de Professor Emérito da UFG

No dia 9 de agosto, foi realizada a 
formatura da primeira turma do Mestra-
do Profissional de Matemática (ProfMat). 
O curso de Pós-Graduação stricto sen-
su, nível de mestrado, tem como obje-
tivo proporcionar ao professor da escola 
básica a formação matemática aprofun-
dada e uma competência matemática 
certificada, relevante ao exercício de do-
cência no ensino básico. Dos 50 alunos 
que ingressaram no curso em 2011, 40 
se formaram neste mês. Segundo o rei-
tor da UFG, Edward Madureira Brasil, a 

tes de ensino médio, o evento é realizado com 
o intuito de promover o encontro dos futuros 
universitários com alunos e profissionais da 
Universidade Federal de Goiás, como também 
auxiliar o vestibulando na difícil escolha por 
um curso de graduação no vestibular. Neste 
ano, o evento aconteceu na Cidade Universitá-
ria José Cruciano de Araújo. Guiados por mo-
nitores, os visitantes tiveram a oportunidade 
de conhecer melhor cada curso de graduação 
ofertado naquele câmpus, podendo conversar 
com alunos, professores e técnicos, tendo, en-
tão, uma oportunidade ímpar de esclarecer 
suas dúvidas. Além do Espaço das Profissões, 
os vestibulandos podem conhecer melhor os 
cursos de graduação da UFG por meio do site 
www.vestibular.jatai.ufg.br

nunca imagi-
nei que recebe-
ria tão grande 
honraria. Fui 
tomado por 
dois sentimen-
tos: um de or-
gulho e outro 
de temor. Or-
gulho porque 
o título de Pro-
fessor Emérito 
é muito espe-
cial. Temor por saber que aqueles que já rece-
beram o título são personalidades de grande 
relevância, aos quais eu não considero que 
posso ser comparado”, refletiu o professor.

formatura dessa primeira turma do ProfMat 
é um marco na história da universidade, por 
ser uma iniciativa pioneira, pelo índice de 
conclusão, e pela qualidade do curso realiza-
do em apenas dois anos, um tempo recorde, 
de acordo com o reitor.

O Câmpus Jataí realizou, nos dias 20 
e 21 de agosto, mais uma edição do Espa-
ço das Profissões. Destinado aos estudan-

Uma noite de homenagens ao professor da 
UFG e médico Nilzio Antônio da Silva foi 
realizada dia 29 de agosto. Em cerimônia 
solene, presidida pelo magnífico reitor Ed-
ward Madureira Brasil, Nilzio Antônio da 
Silva recebeu o título de Professor Emérito, 
outorgado pelo Conselho Universitário da 
UFG. O título é considerado a maior hon-
raria que pode ser dada pela universidade 
a um professor por sua trajetória acadê-
mica e de serviços prestados à instituição. 
A solenidade de entrega do título foi reali-
zada no Teatro Asklepiós da Faculdade de 
Medicina, onde o homenageado foi pres-
tigiado por ex-reitores da UFG, professo-
res, residentes em Reumatologia, amigos 
e familiares. “Ao longo da minha carreira, 
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