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O docente, médi-
co e escritor, Hélio Mo-
reira, agora é Professor 
Emérito da Universidade 
Federal de Goiás. Após 
aprovação pelo Conse-
lho Universitário, o título 
foi entregue no dia 6 de 
março, em solenidade no 
Teatro Asklepiós, da Fa-
culdade de Medicina, presidida pelo reitor 
Edward Madureira Brasil. Hélio Moreira 
fez questão de agradecer o reconhecimen-
to da universidade ao trabalho desenvolvi-
do por ele em mais de 40 anos de atuação 
profissional.

Médico e professor coloproctologista, 
Hélio Moreira é conhecido por sua dedicação 
ao ensino e atuação na pesquisa e extensão. 
Dias antes de receber o título, Hélio Moreira 
também foi homenageado pelo Departamen-
to de Cirurgia, do Hospital das Clínicas.

Além de vários trabalhos, novas 
técnicas de procedimentos médicos, con-
ferências, artigos científicos, o Professor 
Emérito Hélio Moreira foi diretor executivo 
da Fundação de Apoio ao Hospital das Clí-

nicas da UFG. Tem quatro livros científicos 
publicados: Hemorróidas – Manual para pa-
ciente; Atualização em Coloproctologia – Edi-
tora Escaleno/1992; Conceitos em Coloprocto-
logia – Editora Escaleno/1993; e Atualidade 
em Coloproctologia – Editora Byk/1996.

Escritor literário e membro da Acade-
mia Goiana de Letras, Hélio Moreira tem ain-
da cinco livros publicados: Entre o Sonho e a 
Realidade – Do Brasil dos anos 60 à Rússia 
dos anos 90 – memórias; Couto de Magalhães 
– O último desbravador do império – romance 
histórico; Vá, Disse-me Ela, Procure as Estre-
las do seu Firmamento – posse na Academia 
Goiana de Letras; Deixe-me Contar Enquanto 
me Lembro – coletânea de crônicas; e Alma de 
Sertanejo.

Medicina comemora 
título de Professor 
Emérito a Hélio Moreira

A Faculdade de Educa-
ção Física (FEF) oferece uma 
nova modalidade esportiva, 
o rugby, jogo que utiliza bola 
com as mãos. Neste semestre, 
a unidade já incluiu essa mo-
dalidade em suas atividades de 
extensão voltadas tanto para 
a comunidade interna quanto 
externa. Os projetos que envol-
vem o esporte estão focados no 
processo de ensino-aprendiza-
gem do rugby, tanto na inicia-
ção esportiva quanto no aperfeiçoamento 
e treinamento. 

O rugby teve sua origem na Ingla-
terra em período próximo ao surgimen-
to do futebol moderno, com o qual pos-
sui algumas características em comum, 
como a realização do jogo entre duas 
equipes em um campo e a condução da 
bola para a linha do gol. Contudo, ape-
sar desta proximidade, a forma de jogo 
é bastante diferente, além da condução 
da bola feita com as mãos, os passes são 
efetuados para trás da linha da bola que 

divide os dois times, sendo fundamental a 
permanência dos atletas no apoio ao porta-
dor da bola.

Isto possibilita criar um sentido de 
companheirismo entre os atletas, um dos 
pontos fortes dentro da filosofia do esporte. 
Há um contato físico vigoroso já que o atleta 
que conduz a bola pode ser derrubado (Tack-
le). Este contato físico requer dos jogadores 
um elevado espírito de respeito às regras para 
jamais tentar machucar o adversário. O juiz 
nunca á questionado e só o capitão do time 
pode dirige-lhe a palavra.

Rugby: esporte de contato com bola nas mãos

Desde de novembro de 2012, a UFG convive com um novo 
Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG).  

Até então, vigorava o Regulamento aprovado em 2002. O 
crescimento da graduação, a implantação de cursos a dis-
tância e as inovações curriculares conferiram um cenário 
acadêmico mais diversificado e complexo, o que exigia o 
aperfeiçoamento das normas em vigor.

Assim, em março de 2008, a Pró-reitoria de Gradua-
ção (Prograd), ouvida a Câmara de Graduação, instituiu uma 
comissão composta por docentes coordenadores de curso, 
servidores técnico-administrativos da Prograd e do Centro 
de Gestão Acadêmica (CGA) e discentes para reformulação 
do RGCG. O trabalho da comissão, além de revisar todo o 
RGCG em vigor, agregou à nova proposta outras resoluções 
que tratavam da gestão e administração acadêmica dos cur-
sos de graduação. 

Concluída em novembro de 2008, a proposta da comis-
são foi apresentada à comunidade universitária que, atenta 
às mudanças em discussão, opinou e contribuiu com suges-
tões, aprimorando ainda mais o texto da proposta. 

O processo de apreciação iniciou-se em março de 
2009, na Câmara de Graduação, e finalizou-se em novembro 
de 2012, quando da sua aprovação no Conselho de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e Cultura (Cepec). Assim, o RGCG refor-
mulado foi aprovado na forma da Resolução CEPEC Nº 1122, 
de 9 de novembro de 2012.  

Durante esse tempo, tais instâncias deliberativas de-
flagraram importantes discussões acerca da proposta, real-
çando o comprometimento e a sensibilidade de todos os en-
volvidos na aprovação do Regulamento. Dessas discussões, 
destacamos a elevação da nota final para aprovação de 5,0 
para 6,0 e as regras de exclusão de alunos da UFG, que de-
mandou pesquisa consultiva a outras instituições públicas 
de ensino superior. 

A consolidação de um formato de projeto pedagógico, 
a adequação das normas para os cursos a distância e os 
estágios curriculares, o novo modelo de registro acadêmico 
que contempla o intercâmbio e a mobilidade estudantil são 
elementos indicadores de que as mudanças perpetradas no 
novo RGCG coadunam com a realidade acadêmica advinda 
da expansão e da reestruturação da UFG.

Assuntos de interesse estudantil foram, também, foco 
da reformulação. Assim, o novo Regulamento dispõe, de for-
ma mais criteriosa e detalhada, sobre revisão de nota, segun-
da chamada, aproveitamento de disciplinas, trancamento de 
matrícula, exercício domiciliar, entre tantas outras situações 
interpostas na vida acadêmica dos estudantes.

Sabe-se que a qualidade do ensino de graduação per-
passa as normas acadêmicas fixadas pela instituição, mas 
o RGCG contribui, à sua maneira, para o processo didático-
-pedagógico e de formação dos estudantes da UFG. 

Convidamos todos a conhecê-lo!

*Profa. Sandramara Matias Chaves
Pró-Reitora de Graduação da UFG

Mudanças 
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acadêmica Sandramara 

Matias Chaves*


