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UFGJornal

A edição desse mês do Jornal UFG é um convite à re-
flexão sobre alguns desafios que nos deparamos hoje 
em diversas áreas na região Centro-Oeste. O primeiro, 

de tão significativo, foi eleito como tema para a capa des-
sa edição e aborda a problemática da produção audiovisual 
goiana. Dessa forma, é imprescindível que sejam debatidas 
questões referentes à formação acadêmica, à legislação e, 
principalmente, ao financiamento estadual das produções 
locais. Foi com essa ideia que a equipe da Assessoria de Co-
municação da UFG e a TV UFG produziram mais um debate 
para a mesa-redonda. 

Mesmo que, em contexto nacional, o histórico da pro-
dução goiana nesse setor tenha sido inconstante e pouco 
estruturado, registrou-se nos últimos anos um crescimento 
nessa área, refletindo em uma maior participação em festivais 
internacionais e na consolidação de um curso superior. Mas 
a nossa realidade ainda é marcada por muitos desafios, como 
a excessiva dependência do amparo financeiro do Estado, que 
fica a mercê da boa vontade de gestores, assim como acontece 
em outros ramos das atividades culturais. Foi nesse sentido 
que, de acordo com os profissionais da área  convidados para 
esse debate, chegou-se a seguinte conclusão: a necessidade 
de elevar as questões da área cultural para além dos aspectos 
autorais e artísticos, com vistas a impulsionar a economia 
local também com atividades artísticas.

Outro desafio, que foi amplamente discutido na uni-
versidade no mês de setembro, é o de promover de forma efi-
ciente a assistência estudantil e a inclusão dos estudantes. 
Após cinco anos de implementação do UFG Inclui, chegou 
a hora das coordenações de cursos e a Pró-reitoria de Gra-
duação analisarem os dados, como notas, evasão e frequên-
cia estudantil, na tentativa de atender a um novo perfil de 
estudantes que ingressaram por meio de ações afirmativas. 
Essa análise foi realizada em um seminário e apontou que, 
em geral, os estudantes contemplados por essas ações apre-
sentaram um bom desempenho acadêmico, mas ainda pre-
cisam de mais apoio para permanecerem na universidade e 
concluírem os cursos.

No âmbito da pesquisa, quinze anos de estudos reali-
zados pelo Laboratório de Geomorfologia, Pedologia e Geo-
grafia Física (Labogef) do Instituto de Estudos Socioam-
bientais da UFG revelaram os impactos negativos da ação 
do homem, que produziram  intensos desequilíbrios no 
ecossistema que integra a bacia do Rio Araguaia. O desafio 
será considerar os resultados desses estudos de forma a 
recuperar os prejuízos causados à natureza e promover a 
preservação dos recursos naturais. 

Enfim, com essas e outras matérias dessa edição, a 
equipe do Jornal UFG pretende levar a seus leitores informa-
ções atualizadas sobre assuntos de interesse à sociedade e 
mobilizar forças coletivas capazes de compreender e superar 
esses e outros desafios!

*Michele Martins, Editora do Jornal UFG

Alguns dos nossos 
desafios colocados 
em pautaMichele Martins*

Colóquio Interamericano de Educação em Direitos 
Humanos ocorre pela primeira vez no Brasil

Hélio Naves é Professor Honoris Causa da UFG

O V Colóquio Interamericano So-
bre Educação Em Direitos Humanos, que 
ocorreu pela primeira vez no Brasil, foi 
uma realização da Universidade Federal 
de Goiás (UFG) e da Universidade de Quil-
mes, da Argentina. Autoridades munici-
pais, estaduais e nacionais em Educação e 
Direitos Humanos prestigiaram a abertura 
do evento, que reuniu participantes de 18 
Estados brasileiros, da Argentina, da Bolí-
via, do Chile, da Costa Rica, do México, do 
Peru, de Porto Rico e do Uruguai. 

A ministra chefe da Secretaria dos 
Direitos Humanos, Maria do Rosário Nu-
nes, destacou que a UFG “abraçou os di-
reitos humanos, tornando-o um tema de 
seu cotidiano”. Ela lembrou também que 
o Comitê Nacional de Educação em Direi-
tos Humanos (CNEDH) completa em 2013 
dez anos de existência, “realizando um 
trabalho importantíssimo para a educa-
ção brasileira, ao fazê-la transformadora 
e que produz diálogo”, declarou a minis-
tra. Ademais, Maria do Rosário Nunes dis-
se que os direitos humanos representam 
uma bandeira emancipatória essencial 
para os povos. “Esta bandeira precisa es-
tar nas mãos de todos os brasileiros e é 

O título de Professor Honoris Causa da 
UFG para Hélio Naves foi entregue na noite de 
18 de setembro, na Faculdade de Medicina, 
dia em que ele completou 87 anos. Ao receber 
o diploma do reitor da UFG e propositor do 
título, Edward Madureira Brasil, Hélio Naves 
declarou: “Sou Professor Honoris Causa da 
UFG com muito orgulho! O título reveste-se 
de grande significado, pois durante toda a mi-
nha vida me dediquei ao desenvolvimento das 
pessoas por meio da educação. Tudo o que 
fiz na vida foi com convicção e ela continua 
a mesma: o conhecimento é o bem maior que 
o cidadão pode ter, pois o liberta e o capacita 
para exercer o livre arbítrio”.

O reitor o chamou de “um dos pais da 
UFG”, devido à contribuição dada por Hélio 
Naves ao surgimento da universidade. Seu en-
volvimento com a UFG teve início com sua par-
ticipação na comissão que trabalhou para a 
autorização da Escola de Engenharia do Brasil 
Central, que deu origem a Escola de Engenha-
ria da UFG, entre 1952 e 1953. Além disso, o 
professor faz parte do Conselho Universitário 
da universidade, como representante da Fede-
ração das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg).

a educação que possibilita o acesso real a 
todos os direitos”, finalizou.

Um dos organizadores do evento, o pro-
fessor da UFG Ricardo Barbosa de Lima, fez 
um balanço positivo dessa quinta edição, devi-
do à representatividade que obteve nas áreas 
de humanidades e saúde pública. “A interdis-
ciplinaridade marcou esse Colóquio, que teve 
um impacto positivo ao lançar diversos olha-
res e perspectivas sobre a temática, com mais 
de 200 trabalhos apresentados”, comemorou.

Fo
to

s:
 C

ar
lo

s 
S

iq
u

ei
ra


