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CÂMPUS EM FOCOEDITORIAL

Kharen Stecca

Parto 
humanizado

Nesta edição do Jornal UFG, proporcionamos a dis-
cussão de um tema ainda pouco conhecido: o parto 
humanizado. O nascimento há muito deixou de ser 

um processo fisiológico, inerente à vida reprodutiva huma-
na, para se tornar um processo cada vez mais sistematizado 
e mercadológico. Nesse processo de sistematização, foi re-
duzido o número de partos naturais e normais ou, quando 
realizados, ocorrem com diversas intervenções que, em ex-
cesso e, às vezes, sem o consentimento da gestante, carac-
terizam o que hoje chamamos de violência obstétrica.

Diante desse processo que vem tirando da mulher sua 
autonomia e competência para um parto natural, surge um 
movimento de valorização do parto humanizado que visa 
dar novamente à mulher o protagonismo desse ato. O parto 
humanizado é aquele em que as decisões da mãe são respei-
tadas e o acompanhamento do nascimento, com o mínimo 
de intervenções, seja de uma forma que garanta o bem-estar 
da mãe e do bebê. Contudo, apesar de um movimento cres-
cente, ele ainda é incipiente. Em Goiânia, poucos médicos 
adotam essa vertente e os enfermeiros obstetras, que podem 
atuar nesse tipo de parto, são poucos. As maternidades pú-
blicas começam, por meio de políticas públicas, a adotar 
o modelo, mas ainda há muito a ser feito para garantir o 
atendimento humanizado às gestantes recebidas nessas 
instituições. Mas o que fica claro é que há pouco interesse 
de todo um sistema em mudar essa realidade.

Para esclarecer o assunto, o Jornal UFG traz uma 
mesa-redonda, realizada em parceria com a TV UFG, em 
que profissionais da área de saúde discutem os caminhos 
para essa mudança; e, em uma  entrevista com uma mãe 
que, após uma cesárea indesejada, encontrou no trabalho 
de doula (profissional que dá apoio à mãe no momento do 
parto) uma nova vocação e, por último, uma reportagem 
que apresenta o trabalho do Hospital e Maternidade Dona 
Iris, em Goiânia, referência em parto humanizado na cida-
de, no qual a UFG participa da administração por meio da 
Fundação Hospital das Clínicas (Fundahc).

Outras problemáticas enfrentadas por nossa socieda-
de também pautam esta edição. Como a entrevista com a 
professora da Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Luma Nogueira de An-
drade, travesti que superou preconceitos e a inadequação 
do sistema educacional brasileiro e foi a primeira a conquis-
tar o título de doutora, e a reportagem sobre a forma como 
a UFG tem lidado com a falta de interesse dos jovens pelos 
cursos de licenciatura. Com essas e outras matérias, espe-
ramos levar informações a todos para que juntos, possamos 
refletir sobre os percalços que o País precisa superar.
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Programação do Processo de Avaliação 
de Desempenho é divulgada

Curso de Medicina da 
Regional Jataí tem início

O Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos da UFG (DDRH) inicia o pro-
cesso de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-administrativos da universidade. A 
ação, referente a 2013, tem o objetivo de, por meio da avaliação de desempenho dos servidores e 
dos docentes em funções administrativas, contribuir com a gestão da UFG. Os dados da avaliação 
também são utilizados pelos servidores para as seguintes finalidades: obtenção da progressão por 
mérito profissional, concessão de licenças e afastamentos e solicitação de remoção e redistribuição.

A novidade no processo desse ano é que todas unidades e órgãos deverão designar servi-
dores para a ação de capacitação certificada “Avaliação de Desempenho e Sistema de Avaliação 
de Desempenho (SAD)”, com carga horária de oito horas. Nessa ação, eles serão capacitados para 
atuar como multiplicadores, convocando reuniões para discutir a avaliação de desempenho em 
suas unidades e órgãos. Para compor as subcomissões de avaliação de desempenho e realizá-la 
em seus locais de trabalho, os membros designados deverão concluir a capacitação. Os servidores 
da Regional Goiás deverão realizar a capacitação em algum dos câmpus da Regional Goiânia. Tais 
mudanças pretendem aprimorar o processo como ferramenta de gestão na UFG.

Confira as principais etapas do cronograma da Avaliação de Desempenho:

Período de inscrição na capacitação: 
19/08 a 19/09 no Sistema SAD do DDRH
Datas das capacitações:
- Câmpus Colemar Natal e Silva: 22/09/2014
- Câmpus Samambaia: 23/09/2014.
- Regional Catalão: 24/09/2014.
- Regional Jataí: 26/09/2014.
Período de cadastro das equipes (membros e gestores em cada unidade/órgão): 
22 de setembro a 10 de outubro de 2014
Período de execução da avaliação de desempenho:
14 de outubro a 14 de novembro de 2014
Resultados:
19 de novembro de 2014

No dia 11 de agosto, foi realizada a 
solenidade de abertura do curso de Medi-
cina da Regional Jataí. Esse é o primeiro 
curso público de Medicina do interior do Es-
tado. O curso funcionará em seus primeiros 
anos no Câmpus Riachuelo até que as ins-
talações no Câmpus Cidade Universitária 
sejam construídas.

Estudantes e professores do cur-
so acompanharam no Auditório Maior, 
do Câmpus Cidade Universitária, a aula 
inaugural com a presença do ministro da 
Saúde, Ademar Arthur Chioro dos Reis, do 
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Reitor da UFG, Orlando Amaral, do prefeito de 
Jataí, Humberto Machado da coordenadora de 
Projetos Especiais da UFG, Sandramara Ma-
tias Chaves, da diretora da Faculdade de Me-
dicina (FM) da Regional Goiânia, Fátima Maria 
Lindoso, do diretor da Regional Jataí, Wagner 
Gouvêa dos Santos, do vice-diretor da Regio-
nal Jataí, Alessandro Martins, do coordenador 
do curso de Medicina da Regional Jataí, Hélio 
Ranes Filho, da assessora de Graduação da 
Regional Jataí, Eliana Melo Machado Moraes, 
além de membros da sociedade, que prestigia-
ram o evento.


