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Arte e 
diversidade na 
Galeria da CEU5
Águita Araújo

Criar um espaço físico 
para dar visibilidade à 
expressão artística, tan-

to dos moradores da Casa do 
Estudante Universitário V (CEU 
V) quanto de artistas da comu-
nidade, por meio da publicação 
de editais para seleção, era um 
desejo antigo dos residentes da 
moradia estudantil. Diante des-
se anseio, desde janeiro deste 
ano, integrantes da Comissão 
Permanente de Cultura e Lazer 
da CEU V e de órgãos da uni-
versidade se articularam e se 
reuniram para criar uma gale-
ria na casa do estudante. 

De acordo com o es-
tudante do curso de Letras, 
Pedro Moreira, a Galeria da 
CEU5 surgiu a partir de ações 
da Comissão Permanente de 
Cultura e Lazer da CEU V, que 
é constituída pelos moradores 
da casa e na qual ele é diretor, 
em parceria com as Pró-rei-
torias de Extensão e Cultura 

(Proec) e de Assuntos da Co-
munidade Universitária (Pro-
com). A Galeria da CEU5 ini-
ciou suas atividades culturais 
em julho deste ano com uma 
exposição de obras de arte, 
intitulada Horizontes, produzi-
das pelos residentes da mora-
dia estudantil, durante a Ter-
ceira Jornada Cultural, evento 
anual de comemoração do ani-
versário da Casa do Estudante 
que ocorreu na CEU V.

As próximas exposições 
serão realizadas por meio de 
editais para a seleção de obras 
artísticas. Pedro Moreira, que 
também é diretor provisório da 
galeria, afirma que o espaço 
ainda está em processo de im-
plantação. “Começamos com 
uma estrutura mínima para o 
início das atividades”, explicou. 
Em um segundo momento, ele 
aguarda que o Centro de Ges-
tão do Espaço Físico (Cegef) 
realize algumas reformas para 
adequar o funcionamento efe-
tivo da Galeria da CEU5.

Apoio institucional
De acordo o pró-reitor de As-

suntos da Comunidade Universitária, 
Elson Ferreira de Morais as CEUs são 
vinculadas à Procom e o órgão procu-
ra desenvolver trabalhos que visam 
humanizar atividades desenvolvidas 
por estudantes. Já a Proec auxiliou 
na divulgação da exposição produzin-
do material gráfico, em parceria com 
o Centro Editorial Gráfico da UFG 
(Cegraf). Servidores do Cegef também 
contribuíram com a pintura do espa-
ço e a instalação de algumas peças da 
exposição. Segundo a Pró-reitora de 
Extensão e Cultura, Giselle Ottoni, a 
iniciativa é de fundamental importân-
cia para que os estudantes possam 
ter maior contato com a arte dentro 
da própria casa, além de receber pes-
soas de outras localidades para de-
senvolver atividades artísticas.

Horizontes
Estudantes dos cursos de Artes Visuais, Dança, De-

sign de Ambientes, Ecologia, Filosofia e Letras, que residem 
na CEU V, produziram o material para a exposição Horizon-
tes. A mostra artística esteve aberta ao público durante o 
mês de julho e tinha temática livre, uma vez que as obras já 
estavam prontas e a escolha ficou a cargo de cada expositor. 

Contudo, o estudante Pedro Moreira afirma que um 
critério norteou todo o trabalho: diversidade. “Diversidade de 
linguagens, técnicas, temas e formação artístico-acadêmica. 
Assim, o objetivo era mostrar a riqueza que advém disso, como 
num bordado ou mosaico, onde o todo é mais que a soma das 
partes coloridas: é a figura em sua unidade”, esclareceu.

João Carlos Ferreira dos Santos é autor das aqua-
relas sobre papel cartão, Banhista e Santinha, que foram 
expostas. Para o estudante do curso de Artes Visuais, a 
exposição Horizontes foi interessante para a divulgação de 
trabalhos e contribui para que os estudantes, cuja gradua-
ção é relacionada com o desenvolvimento artístico, possam 
se ambientar com a experiência de expor obras. “Essa ini-
ciativa fomenta o desenvolvimento artístico e cultural dos 
moradores”, acrescentou.

A Galeria foi inaugurada durante a Terceira Jornada Cultural da CEUV

Estudantes da educação básica e da graduação aprendem sobre 
como transformar óleo de fritura em biodiesel 

Regional Jataí intensifica divulgação de pesquisas

Renan Vinicius Aranha

Constantemente, veí-
culos de comunicação 
anunciam resultados de 

pesquisas que podem mudar 
a forma como o homem vive, 
desde a cura de doenças até a 
descoberta de métodos mais 
baratos e rápidos para a rea-
lização de importantes exames 
médicos. Entretanto, a maior 
parte das pesquisas se encer-
ra sem que seus resultados se-
jam amplamente divulgados à 
comunidade. Isso se deve, en-

O primeiro tema a ser 
abordado nessa série de ma-
térias é a produção de ener-
gia por meio de formas alter-
nativas, com destaque para o 
projeto Produção de biodiesel 
obtido a partir do óleo de fri-
tura, coordenado pelo docente 
do curso de Química e asses-
sor de Extensão e Cultura da 
Regional Jataí, Paulo Roberto 
Rodrigues Meira. O projeto, 
um dos contemplados pelo 
Programa de Extensão Univer-
sitária (ProExt) 2015, do Mi-
nistério da Educação (MEC), 
problematiza o baixo índice de 
municípios que fazem o uso 
deste resíduo para fins energé-
ticos e sugere a utilização em 
larga escala de óleo de cozinha 
na produção de biodiesel.

Em parceria com o es-
tudante de graduação do curso 
de Química, Alysson Benite de 
Freitas, que também atua como 
professor em algumas escolas 
particulares de Jataí, pode-se 
verificar inicialmente por meio 
do projeto que não existe na 
cidade o serviço de coleta siste-
mática e permanente do óleo de 
fritura para ser reaproveitado. 
Com o apoio de estudantes de 
ensino médio de quatro esco-

las particulares em Jataí, nos 
quais Alysson Freitas é profes-
sor, foi constatado que cerca de 
75% do óleo utilizado pelas re-
sidências na cidade era descar-
tado no esgoto, enquanto 21% 
eram destinados à fabricação 
de sabão e 4% tinham destinos 
diversos. “Com isso, ficou evi-
dente a necessidade de cons-
cientizar a população sobre a 
importância da reutilização de 
tal resíduo que, se descartado 
irregularmente, pode causar 
graves danos ao meio ambiente. 
Dessa forma foi proposta,  uma 
parceria entre essas institui-
ções e a UFG”, explicou Paulo 
Roberto Meira.

Em sua primeira etapa, 
o projeto envolveu diversas ati-
vidades nas escolas parceiras, 
como palestras de conscien-
tização e uma gincana, com 
a qual foi possível arrecadar, 
apenas no ano de 2013, a sig-
nificativa marca de 3.000 li-
tros de óleo. Na competição, 
o prêmio para a escola que 
conseguisse arrecadar a maior 
quantidade de óleo de fritura 
foi uma visita ao Laboratório 
de Química Orgânica e Inorgâ-
nica, do Bloco de Ciências Exa-
tas da UFG, para que os estu-

dantes pudessem acompanhar 
a transformação do material 
coletado em biodiesel.

A equipe do Laboratório 
de Química Orgânica e Inorgâ-
nica, formada por estudantes 
de graduação, sob coordena-
ção do professor Paulo Roberto 
Meira, analisou o material co-
letado e verificou, entre outros 
fatores, a acidez e a quantidade 
de água presente no óleo para, 
em seguida, realizar a produção 
de biodiesel. Análises realizadas 
apontaram que o biodiesel pro-
duzido se encontra dentro dos 
padrões das normas da ANP 
(Agência Nacional do Petróleo).

“É importante ressaltar 
que os resultados positivos do 
projeto não se restringem aos 
acadêmicos da UFG, já que, 
além de terem participado e 
acompanhado o projeto, muitos 
estudantes de ensino médio re-
produziram o processo de reci-
clagem do óleo de cozinha nas 
feiras de ciências realizadas por 
suas escolas, sob supervisão 
dos acadêmicos da UFG, com-
partilhando, assim, a informa-
ção e contribuindo no processo 
de conscientização da popula-
ção”, afirmou a acadêmica Ma-
ria Aparecida G. Vieira.

tre outras coisas, pela comple-
xidade dos assuntos tratados, 
que, muitas vezes, fogem do 
entendimento da população.

Diante do exposto, a 
Assessoria de Comunicação 
(Ascom) da Regional Jataí da 
Universidade Federal de Goiás 
(UFG) pretende promover a in-
terface entre o que é produzido 
na instituição e a comunidade, 
divulgando resultados de proje-
tos de pesquisa e de extensão 
promovidos por acadêmicos, do-
centes e servidores técnico-ad-
ministrativos da universidade.
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