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Logo no início de 2014, a UFG ultrapassará a marca de 5 mil 
alunos formados na modalidade a distância (EaD), contabiliza-
dos desde 2009, concluintes nos níveis de graduação, mestra-

do, especialização, aperfeiçoamento e extensão. Se analisarmos esse 
número e os dados das turmas em atividade, é possível perceber de 
forma clara a importância da EaD e da nossa instituição para a edu-
cação, tanto em nosso Estado quanto além de suas fronteiras.

Os polos de apoio presencial, que dão suporte aos cursos, 
têm possibilitado a atuação da UFG em 33 municípios até o mo-
mento, sendo 29 no Estado de Goiás, um em Votuporanga (SP) e 
três em Moçambique (na África), com o curso de licenciatura em 
Ensino de Biologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB).

Em 2014, serão oito cursos de graduação em atividade, 
sendo um bacharelado em Administração Pública e sete licencia-
turas, foco atual da Universidade Aberta do Brasil (UAB), maior 
programa de educação a distância do governo federal. 

Teremos ainda a maior expansão de cursos de especialização 
que já presenciamos, passando de seis para 14 formações de diver-
sas áreas, fomentadas pela Capes e pelas secretarias de Educação 
Básica (SEB) e de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 
e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação, oferecidos sem ne-
nhum custo para os alunos, nem mesmo de matrícula. Essa expan-
são, diga-se de passagem, deve-se à entrada forte do Câmpus Cata-
lão na EaD, em conjunto com novos cursos do Câmpus de Goiânia.

Seguem, nesse mesmo ritmo de crescimento, os cursos de 
aperfeiçoamento e extensão, negociados com as referidas secre-
tarias do MEC e que têm como objetivo a formação continuada 
de professores. Apesar de ter os professores das redes públicas 
de ensino do país como público-alvo, há, para cada curso, uma 
porcentagem de vagas (algo em torno de 20%) que pode ser pre-
enchida por demanda social, isto é, pela comunidade. A oferta 
desses cursos de curta duração, combinada com a capilaridade 
característica da educação a distância, tem trazido grandes be-
nefícios para a educação em Goiás. Por exemplo: será ofertado, 
em 2014, um curso de aperfeiçoamento em prevenção ao uso de 
drogas para 10.000 educadores de escolas públicas de todo o 
Estado, o que será possível apenas por meio da EaD. 

Com essa expansão, crescem também os desafios. A pro-
posta e o início de cada nova turma de um curso EaD são tare-
fas complexas, envolvendo participação em editais, articulação 
acadêmica, aprovação dos projetos pedagógicos, negociações fi-
nanceiras, parcerias com prefeituras e Secretaria de Estado da 
Educação, levantamento de demanda, divulgação dos cursos nos 
municípios e regiões, seleção e formação de tutores e, por fim, o 
Processo Seletivo. Tudo isso em um curto espaço de tempo. Há 
também a necessidade de garantir, frente à expansão da modali-
dade no próximo ano, o quadro necessário de técnicos e professo-
res, a qualidade das aulas e atividades pedagógicas, a realização 
de web e videoconferências e a produção de materiais impressos, 
audiovisuais e multimídia reconhecida nacionalmente. 

Esse processo precisa ser cuidadosamente redimensiona-
do, bem definido, coordenado e, principalmente, “institucionali-
zado” com base na experiência acumulada pela UFG nesses anos 
de EaD, para que a marca dos 10.000 alunos formados possa ser 
atingida, com qualidade, na nova gestão que se inicia.

* Diretor do Centro Integrado de Aprendizado em Rede 
da UFG
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Nova direção da SBPC Regional toma posse

UFG recebe Prêmio Finep 
de Inovação 2013 

Professor da Faculdade de Informação e Comunicação 
assume direção da Cinemateca

O novo secretário regional da Socie-
dade Brasileira para o Progresso da Ciência 
em Goiás (SBPC/GO), professor do Instituto 
de Ciências Biológicas da UFG, Reginaldo 
Nassar Ferreira, tomou posse dia 14 de ou-
tubro em cerimônia realizada paralelamente 

O Grupo de Métodos Eletroforéticos 
(GME), coordenado pelo professor Wendell 
Coltro (esquerda), do Instituto de Química 
(IQ), recebeu no dia 13 de outubro, acom-
panhado pelo pró-reitor de Administração 
e Finanças, Orlando Afonso Vale do Amaral 
(direita) o prêmio Finep de Inovação, etapa 
regional, em cerimônia realizada no Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro.

A conquista do primeiro lugar na 
categoria Instituições de Ciência e Tecno-
logia  foi um reconhecimento às atividades 
do GME. O grupo atua no desenvolvimen-
to de sistemas analíticos miniaturizados 
para análises químicas e diagnósticos clí-
nicos. Testes rápidos para glicose, proteí-
nas, triglicérides, entre outros, podem ser 
conduzidos simultaneamente usando pla-
taformas confeccionadas com materiais 
simples, como toner e papel.

O professor da Facul-
dade de Informação e Co-
municação da UFG (FIC), Li-
sandro Nogueira, assume em 
novembro a direção da insti-
tuição responsável pela pre-
servação do patrimônio audio-
visual brasileiro. 

Lisandro Nogueira é 
professor de Cinema da Uni-
versidade Federal de Goiás, 

à programação do 10º Congresso de Pesquisa, 
Ensino e Extensão (Conpeex), no Centro de 
Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bu-
fáiçal da UFG. Na oportunidade, a SBPC/GO 
fez homenagem à professora Raquel Figueiredo 
Alessandri Teixeira por sua relevante contribui-
ção em prol do desenvolvimento do ensino, da 
pesquisa científica e da inovação tecnológica no 
Estado de Goiás. Foi na gestão da professora 
Raquel Teixeira, como Secretária Estadual de 
Ciência e Tecnologia (entre 2005 e 2006), que 
foi criada a Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Goiás (Fapeg), um anseio de mais 
de 30 anos da comunidade científica goiana. A 
SBPC/GO também fez o lançamento da cam-
panha pela criação das Fundações de Amparo 
à Pesquisa Municipais.

As inovações alcançadas permitem que 
o paciente tenha acesso ao diagnóstico de ma-
neira simples, rápida e barata. Devido à rapidez 
na análise, estes dispositivos podem ser adota-
dos por unidades médicas móveis, permitindo, 
assim, um acesso rápido ao estado clínico dos 
pacientes. O custo “quase zero” permite que essa 
tecnologia tenha um impacto social significativo 
na área da saúde pública.
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com mestrado em Cinema 
e Televisão pela ECA/USP e 
doutorado em Cinema e Jor-
nalismo pela PUC/SP. Além 
disso, ele possui uma página 
na internet sobre cinema, é 
autor do livro O autor na tele-
visão (Edusp e Editora UFG) 
e consultor do Festival Inter-
nacional de Cinema e Vídeo 
Ambiental (Fica).

ERRATA: Na matéria Pesquisas comemoram 15 anos e apresentam dados preocupantes, publicada 
na edição nº 62 de setembro de 2013, os créditos das fotos são do professor Maximiliano Bayer
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