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Audiência pública é promovida pela equipe
gestora da Regional Catalão
Welliton Alves

N

o dia 21 de outubro, foi realizada na Regional Catalão uma audiência pública
que tratou de questões referentes à implantação do Restaurante Universitário (RU). A
audiência foi conduzida pelo diretor da Regional
Catalão, Thiago Jabur Bittar, que prestou esclarecimentos sobre o processo de implantação do
restaurante e a fase de edição do edital de licitação para escolha da empresa de alimentação
que gerenciará o restaurante. Participaram da
audiência o pró-reitor adjunto de Assuntos da

Comunidade Universitária da UFG , Joaquim
Leite de São José, a assistente social do Setor
de Assuntos da Comunidade Acadêmica da Regional Catalão, Laurita Bomdespacho, a nutricionista do Serviço de Nutrição da Pró-Reitoria
de Assuntos da Comunidade Universitária (Procom), Gilciléia Inácio de Deus, e a representante da Vigilância Sanitária da cidade de Catalão,
Lucélia Cristina, além de estudantes.
O pró-reitor adjunto da Procom destacou a
constante luta da instituição para atender às demandas da comunidade universitária, buscando
sempre a horizontalização dos recursos por meio
da assistência estudantil da UFG. Na oportunidade, Gilciléia Inácio esclareceu sobre diferenças do
RU e do Restaurante Executivo (RE) e deu explicações sobre cuidados com o cardápio e detalhes em
relação à responsabilidade da empresa contratada
que devem constar no edital. Os estudantes que
compareceram à audiência pública expuseram
suas opiniões e sugestões, que serão consideradas
para a finalização do edital de licitação.
A equipe gestora da Regional Catalão
apresentou dados sobre a necessidade de implantação do restaurante e expôs os impedimentos para a abertura do RU até agora. A equipe
reforçou o pedido para que os estudantes continuem participando das discussões e anunciou a
criação de uma comissão de implantação do RU,
que se estabelecerá para continuar tratando do
assunto em novos debates em prol da implantação do restaurante na Regional Catalão.

Projeto da Regional Goiás promove
reuniões sobre saúde popular
Michele Martins
Por meio de uma parceria entre a UFG e
a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde (Aneps),
ocorre de abril de 2014 a abril de 2015, o
projeto de extensão Saberes, fazeres e sabores: encontros de saberes e práticas integrativas da Política Nacional de Educação Popular e Saúde (PNEPS) em Goiás e articulações
com o Centro-Oeste. O projeto, coordenado
pela professora do curso de Direito da Regional Goiás, Fernanda Sousa Oliveira, visa
contribuir com a divulgação e implementação
da PNEPS no âmbito do SUS.
A iniciativa surgiu para atender à Resolução nº 9, de dezembro de 2013, do Ministério da Saúde (MS) que estabelece estratégias e
ações que orientam o plano operativo para implementação da PNEPS-SUS. Fernanda Sousa Oliveira informou, que as ações ocorreram
a partir do diálogo e da problematização das
necessidades locais na área da saúde para a
construção compartilhada do conhecimento com a construção do projeto democrático
e popular. “São as experiências populares no

trato com a relação saúde-doença que darão
suporte aos diálogos, para posteriormente,
termos condições de compilar os dados focados nestas ações populares para a obtenção/
manutenção da saúde”, disse a professora.
De acordo com Fernanda Sousa, até o
momento, foram realizadas três rodas de diálogos. Uma delas ocorreu na Regional Goiás,
com a participação de 56 pessoas entre agentes de saúde, representantes políticos, usuários do SUS, líderes de movimentos sociais
da localidade, além de estudantes e professores da UFG. Em Senador Canedo e em Goiânia, cerca de 140 pessoas participaram. Em
Cuiabá, nos dias 20, 21 e 22 de novembro,
houve um encontro regional para discutir os
desdobramentos da PNEPS e fortalecer as
práticas populares de saúde. Nos meses de
janeiro a abril de 2015 as rodas de diálogos
serão realizadas novamente em Ceres, Cidade de Goiás Goiás, Hidrolândia, Rio Verde e
Aparecida de Goiânia. Segundo a professora,
os resultados obtidos até o momento revelam
o crescente interesse da população em se tornar parte ativa da construção de um projeto
político, democrático, inclusivo e solidário.
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Regional Catalão discute implantação
do Restaurante Universitário

Acadêmicos aprovaram a realização do evento no
interior do Estado

Conpeex é realizado
pela primeira vez
na Regional Jataí
Renan Vinicius Aranha

A

proximar comunidade e universidade é uma tarefa que a Regional Jataí
tem buscado. A exemplo de outros
eventos de popularização da produção acadêmica regional, os alunos da Regional Jataí também puderam apresentar seus trabalhos, na própria cidade onde estudam,
no Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conpeex) da UFG, no período de
3 a 5 de novembro. A ação foi uma forma
da universidade apresentar à comunidade
externa o que está sendo desenvolvido em
suas instalações.
O evento foi realizado no Câmpus
Riachuelo, no centro da cidade, onde
aconteceram exposição de painéis, palestras, mesas-redondas e minicursos, além
da oferta de atendimentos de saúde para
a comunidade. De acordo com a assessora de Comunicação da Regional Jataí,
Estael de Lima Gonçalves, a realização
do Conpeex no interior do Estado atende não só aos anseios da comunidade
acadêmica local, que há tempos sentia a
necessidade de ampliar sua participação
no evento sem se deslocar para a Regional Goiânia, mas também confere maior
autonomia das Regionais e permite a
ampliação da troca de informações entre
integrantes de diversas áreas do conhecimento. “A Regional Jataí fortalece sua
produção acadêmica ao realizar um grande evento como o Conpeex em suas dependências”, ressaltou Estael Gonçalves.
A novidade foi bem recebida pelos
acadêmicos da Regional Jataí. “Participei pela primeira vez do Conpeex. Tive a
oportunidade de apresentar e popularizar
minha pesquisa para a comunidade acadêmica, além de conhecer outros projetos
de pesquisa aqui realizados”, comentou o
estudante Willian Garcias de Assunção.

