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Produção 

audiovisual em 

foco
Profissionais que atuam no campo audiovisual goiano 

chamam a atenção para a importância do fomento 

às atividades do setor em âmbito estadual. Entre as 

principais questões discutidas por eles estão os  desafios 

em relação à formação acadêmica, às modificações da 

legislação e, principalmente, ao financiamento estadual 

das produções locais. Confira essa discussão nas páginas 

6 e 7 dessa edição.

Seminário discute 
desafios para a 
efetiva inclusão 
estudantil p. 4 e 5

Pesquisas sobre a 
bacia do Rio Araguaia 
apresentam resultados 
preocupantes p. 8 e 9

Curso de Medicina 
no Câmpus Jataí 
está em fase de 
implantação p. 13
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Paul Claval

A edição desse mês do Jornal UFG é um convite à re-
flexão sobre alguns desafios que nos deparamos hoje 
em diversas áreas na região Centro-Oeste. O primeiro, 

de tão significativo, foi eleito como tema para a capa des-
sa edição e aborda a problemática da produção audiovisual 
goiana. Dessa forma, é imprescindível que sejam debatidas 
questões referentes à formação acadêmica, à legislação e, 
principalmente, ao financiamento estadual das produções 
locais. Foi com essa ideia que a equipe da Assessoria de Co-
municação da UFG e a TV UFG produziram mais um debate 
para a mesa-redonda. 

Mesmo que, em contexto nacional, o histórico da pro-
dução goiana nesse setor tenha sido inconstante e pouco 
estruturado, registrou-se nos últimos anos um crescimento 
nessa área, refletindo em uma maior participação em festivais 
internacionais e na consolidação de um curso superior. Mas 
a nossa realidade ainda é marcada por muitos desafios, como 
a excessiva dependência do amparo financeiro do Estado, que 
fica a mercê da boa vontade de gestores, assim como acontece 
em outros ramos das atividades culturais. Foi nesse sentido 
que, de acordo com os profissionais da área  convidados para 
esse debate, chegou-se a seguinte conclusão: a necessidade 
de elevar as questões da área cultural para além dos aspectos 
autorais e artísticos, com vistas a impulsionar a economia 
local também com atividades artísticas.

Outro desafio, que foi amplamente discutido na uni-
versidade no mês de setembro, é o de promover de forma efi-
ciente a assistência estudantil e a inclusão dos estudantes. 
Após cinco anos de implementação do UFG Inclui, chegou 
a hora das coordenações de cursos e a Pró-reitoria de Gra-
duação analisarem os dados, como notas, evasão e frequên-
cia estudantil, na tentativa de atender a um novo perfil de 
estudantes que ingressaram por meio de ações afirmativas. 
Essa análise foi realizada em um seminário e apontou que, 
em geral, os estudantes contemplados por essas ações apre-
sentaram um bom desempenho acadêmico, mas ainda pre-
cisam de mais apoio para permanecerem na universidade e 
concluírem os cursos.

No âmbito da pesquisa, quinze anos de estudos reali-
zados pelo Laboratório de Geomorfologia, Pedologia e Geo-
grafia Física (Labogef) do Instituto de Estudos Socioam-
bientais da UFG revelaram os impactos negativos da ação 
do homem, que produziram  intensos desequilíbrios no 
ecossistema que integra a bacia do Rio Araguaia. O desafio 
será considerar os resultados desses estudos de forma a 
recuperar os prejuízos causados à natureza e promover a 
preservação dos recursos naturais. 

Enfim, com essas e outras matérias dessa edição, a 
equipe do Jornal UFG pretende levar a seus leitores informa-
ções atualizadas sobre assuntos de interesse à sociedade e 
mobilizar forças coletivas capazes de compreender e superar 
esses e outros desafios!

*Michele Martins, Editora do Jornal UFG

Alguns dos nossos 
desafios colocados 
em pautaMichele Martins*

Colóquio Interamericano de Educação em Direitos 
Humanos ocorre pela primeira vez no Brasil

Hélio Naves é Professor Honoris Causa da UFG

O V Colóquio Interamericano So-
bre Educação Em Direitos Humanos, que 
ocorreu pela primeira vez no Brasil, foi 
uma realização da Universidade Federal 
de Goiás (UFG) e da Universidade de Quil-
mes, da Argentina. Autoridades munici-
pais, estaduais e nacionais em Educação e 
Direitos Humanos prestigiaram a abertura 
do evento, que reuniu participantes de 18 
Estados brasileiros, da Argentina, da Bolí-
via, do Chile, da Costa Rica, do México, do 
Peru, de Porto Rico e do Uruguai. 

A ministra chefe da Secretaria dos 
Direitos Humanos, Maria do Rosário Nu-
nes, destacou que a UFG “abraçou os di-
reitos humanos, tornando-o um tema de 
seu cotidiano”. Ela lembrou também que 
o Comitê Nacional de Educação em Direi-
tos Humanos (CNEDH) completa em 2013 
dez anos de existência, “realizando um 
trabalho importantíssimo para a educa-
ção brasileira, ao fazê-la transformadora 
e que produz diálogo”, declarou a minis-
tra. Ademais, Maria do Rosário Nunes dis-
se que os direitos humanos representam 
uma bandeira emancipatória essencial 
para os povos. “Esta bandeira precisa es-
tar nas mãos de todos os brasileiros e é 

O título de Professor Honoris Causa da 
UFG para Hélio Naves foi entregue na noite de 
18 de setembro, na Faculdade de Medicina, 
dia em que ele completou 87 anos. Ao receber 
o diploma do reitor da UFG e propositor do 
título, Edward Madureira Brasil, Hélio Naves 
declarou: “Sou Professor Honoris Causa da 
UFG com muito orgulho! O título reveste-se 
de grande significado, pois durante toda a mi-
nha vida me dediquei ao desenvolvimento das 
pessoas por meio da educação. Tudo o que 
fiz na vida foi com convicção e ela continua 
a mesma: o conhecimento é o bem maior que 
o cidadão pode ter, pois o liberta e o capacita 
para exercer o livre arbítrio”.

O reitor o chamou de “um dos pais da 
UFG”, devido à contribuição dada por Hélio 
Naves ao surgimento da universidade. Seu en-
volvimento com a UFG teve início com sua par-
ticipação na comissão que trabalhou para a 
autorização da Escola de Engenharia do Brasil 
Central, que deu origem a Escola de Engenha-
ria da UFG, entre 1952 e 1953. Além disso, o 
professor faz parte do Conselho Universitário 
da universidade, como representante da Fede-
ração das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg).

a educação que possibilita o acesso real a 
todos os direitos”, finalizou.

Um dos organizadores do evento, o pro-
fessor da UFG Ricardo Barbosa de Lima, fez 
um balanço positivo dessa quinta edição, devi-
do à representatividade que obteve nas áreas 
de humanidades e saúde pública. “A interdis-
ciplinaridade marcou esse Colóquio, que teve 
um impacto positivo ao lançar diversos olha-
res e perspectivas sobre a temática, com mais 
de 200 trabalhos apresentados”, comemorou.
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O senhor já esteve por vá-
rias vezes no Brasil. O que 
despertou o seu interesse 
em nosso país?

O interesse pelo Bra-
sil é antigo. A curiosidade se 
deu desde que fui estudante 
na Universidade de Toulou-
se, onde convivi com estu-
dantes brasileiros, que des-
pertaram minha curiosidade 
sobre o desenvolvimento do 
país. Desde o ano de 1982, 
tive várias oportunidades de 
visitar o Brasil e, para mim, 
é interessante ver um país 
que foi colonizado por Por-
tugal e hoje possui cerca de 
200 milhões de habitantes. 
Eu procuro entender o su-
cesso desse desenvolvimen-
to colonial, pós-colonial e 
até os dias de hoje. Existe 
uma cultura original deri-
vada das culturas indíge-
na, europeia e africana e 

esse dinamismo cultural é 
impressionante. Portanto, 
o que me atrai é a proble-
mática cultural e o Brasil 
é muito interessante nessa 
perspectiva.

Houve alguma experiência 
que o senhor destacaria?

Tive a oportunidade 
de visitar o Brasil 22 vezes. 
O mais curioso foi quando 
naveguei pelo Rio Madeira 
acompanhado de outro pes-
quisador da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). 
Foi uma experiência incrí-
vel, porque realizamos um 
estudo sobre o papel da vida 
religiosa, das festas e a so-
ciabilidade das populações 
ribeirinhas da Amazônia. Fi-
zemos essa viagem no mês 
de junho para acompanhar 
as festas juninas de San-
to Antônio e de São João e 

a do Boi Bumbá, em Parin-
tins, para encerrar a viagem. 
O mais interessante fui ver 
o papel dessas festas na ge-
ração de uma identidade, 
como elas influem na vida 
das populações ribeirinhas, 
e as transformações dessas 
festas, especialmente em Pa-
rintins, nas quais os apelos 
comerciais deu um sentido 
diferente do modelo original. 
Observamos a movimenta-
ção de muitos turistas e a 
alta criminalidade, uma re-
flexão positiva e negativa ao 
mesmo tempo. 

Como as festas popula-
res ligadas à religião con-
tribuem para reforçar as 
identidades locais?

As festas podem ter ex-
plicações variadas. Em uma 
religião universal, a festa tem 
a função de  desenvolver o 
sentimento de pertencimento 
à cristianidade/cristandade, 
é um sentido universal. Mas, 
hoje, a festa vem reforçar o 
sentido da identidade local 
e das identidades comunitá-
rias. É interessante, mas um 
pouco perigoso por desenvol-
ver esse tipo de comunitaris-
mo. Isso me deixa inquieto 
por não achar que é boa coi-
sa. Creio que seja uma ques-
tão de geração. É importante 
afirmar que o pertencimento 
à uma comunidade é impor-
tante, mas não pode se tor-
nar comunidade de seitas. 
Julgo importante desenvolver 
uma abertura das culturas 

em detrimento das formas fe-
chadas de culturas. As festas 
possuem duas dimensões im-
portantes. A primeira é a  di-
mensão de comercialização. 
O papel econômico das festas 
se torna mais importante do 
que há 30 anos e, dessa ma-
neira, a festa propriamente 
dita passou a ser menos im-
portante. A outra dimensão é 
a identitária, que me parece 
mais uma ameaça à vida das 
sociedades modernas. Posso 
citar,  por exemplo, a expe-
riência da Europa Ocidental 
onde o comunitarismo hoje 
é um problema maior. Acho 
que no Brasil existiram pro-
blemas menores, mas o de-
senvolvimento de novas  reli-
giões evangelistas representa 
uma transformação sem pre-
cedentes e é difícil entender 
os conflitos do Brasil quanto 
a essa nova diversidade re-
ligiosa. O Brasil foi um país 
com uma religião dominan-
te, hoje possui uma grande 
diversidade de religiões, en-
tão me parece que é possível 
manter tolerância. Já a expe-
riência da Europa Ocidental é 
uma experiência difícil e sou 
um pouco pessimista quanto 
a isso, mas no Brasil a situa-
ção é diferente. 

Como os outros campos 
científicos como Antropo-
logia, Sociologia e Comu-
nicação  contribuem para o 
desenvolvimento da Episte-
mologia da Geografia?

A minha concepção 

das ciências sociais é uma 
concepção unitária. O ho-
mem é o objeto comum das 
ciências sociais e acho que 
é importante a colaboração 
das diversas  disciplinas so-
ciais, uma vez que cada uma 
desenvolve uma perspectiva 
diferente nas novas fron-
teiras de pensamento. Pes-
soalmente, o que fiz em toda 
minha carreira foi trabalhar 
todas as interações entre 
Economia e Geografia, en-
tre os anos de 1960 e 1970, 
e depois trabalhar sobre as 
relações sobre Geografia, 
Sociologia e Antropologia e 
um interesse permanente 
por História. Hoje trabalho 
muito com os problemas de 
comunicação e nunca consi-
derei que essa divisão entre 
as disciplinas fosse funda-
mental. Temos de observar 
o que se desenvolve na So-
ciologia, Antropologia e His-
tória. Um dos meus interes-
ses sempre foi traduzir para 
a Geografia os assuntos e os 
resultados das investigações 
das Ciências Sociais. Para 
mim, a Geografia desenvol-
ve uma perspectiva sobre 
os processos espaciais, mas 
esses processos também 
têm dimensões sociais, eco-
nômicas e antropológicos. É 
impossível estabelecer uma 
diferença e criar uma fron-
teira entre os estudos des-
sas disciplinas. É importan-
te desenvolver uma ciência 
da sociedade e do homem 
em um contexto social.

Em busca de 
uma explicação 

para o mundo 
moderno

Michele Martins

Aos 80 anos, Paul Claval, pesquisador francês, é 
uma referência obrigatória entre os geógrafos. Ele é 
considerado o criador e renovador de alguns ramos 

da Geografia, entre eles, os campos da Geografia Cultu-
ral, Regional, Econômica e da Epistemologia da Geogra-
fia. Para os profissionais da área, as convicções pessoais 
e profissionais do pesquisador o levaram a inaugurar um 
novo gênero da literatura geográfica e do itinerário intelec-
tual, como autobiografia científica. Paul Claval viajou por 
todos os continentes e sua experiência de viajante lhe per-
mitiu construir um repertório singular sobre o mundo. Por 
várias vezes, ele incluiu o Brasil em suas viagens, devido à 
sua curiosidade sobre o nosso desenvolvimento econômico 
e a nossa diversidade cultural. Confira.



4 INCLUSÃO 5Jornal UFG Jornal UFGGoiânia, setembro de 2013 Goiânia, setembro de 2013INCLUSÃO

Seminário discute desafios a serem 
superados na inclusão dos estudantes
Participantes do evento alertam necessidade de 
acompanhamento pedagógico para estudantes 
com dificuldades e de mais recursos para 
assistência estudantil que garantam sua 
permanência

Kharen Stecca

Desde 2009, com a im-
plementação do Pro-
grama UFG Inclui, que 

foi precedido por uma ampla 
discussão da comunidade uni-
versitária, a universidade rece-
be um grande número de estu-
dantes com perfis diferentes do 
que recebia desde sua criação. 
O ensino superior público, que 
sempre foi elitista, com raras 
exceções, passou a receber 
alunos de escolas públicas, ne-
gros, indígenas e quilombolas, 
pessoas que sem as ações afir-
mativas de inclusão na univer-
sidade, não teriam acesso ao 
ensino superior, em especial 
em cursos de grande demanda. 

Cinco anos se passaram 
desde que o processo se iniciou 
na UFG. Já é possível encontrar 
estudantes que foram selecio-
nados pelo programa no mer-
cado de trabalho. Para discutir 
os números e as experiências 
de cada unidade com esses 
alunos, a Pró-reitoria de Gra-
duação (Prograd) realizou nos 
dias 25 e 26 de setembro o Se-
minário UFG Inclui 2013, con-
vidando ao debate professores, 
técnico-administrativos e estu-
dantes para discutir os resulta-
dos dos primeiros quatro anos 
do programa, que já tem dados 
finalizados. O tema do seminá-
rio foi Ações Afirmativas: inclu-
são e permanência. A intenção 
foi discutir o que é preciso para 
que o aluno selecionado pelas 
cotas tenha condições de se 
manter no curso e permanecer 
na universidade. 

A palestra de abertura 
foi realizada pelo coordenador 
do Núcleo de Apoio Pedagógi-

co, da Pró-reitoria de Gradua-
ção da Universidade Federal 
de Ouro Preto (UFOP), Adilson 
Pereira dos Santos. O professor 
coordena as Ações Afirmativas 
naquela universidade e fez um 
panorama do desenvolvimento 
dessas ações no país, mostran-
do as experiências de universi-
dades pioneiras dessas ações, 
como a Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (UERJ) e a 
Universidade de Brasília (UnB).

No primeiro dia do even-
to, foi feita a análise dos dados 
gerais do Processo Seletivo e 
também do Programa de Assis-
tência Estudantil. A presidente 
do Centro de Seleção da UFG, 
Luciana Freire, mostrou amos-
tras de dados de cursos de alta 
e baixa concorrência no vesti-
bular.  Sobre as notas dos es-
tudantes no Processo Seletivo, o 
que se percebe é que há pouca 
diferença entre as notas dos co-
tistas e dos optantes do sistema 
universal. Essa diferenciação só 
é maior nos cursos de alta de-
manda, como Medicina. Nestes 
cursos, segundo ela, é evidente 
a necessidade das cotas para 
garantir o acesso de estudan-
tes de escolas públicas, negros, 
quilombolas e indígenas. 

Outro curso que tem, 
no Programa UFG Inclui, a de-
finição do perfil de seus alunos 
é o de Letras: Libras, que re-
serva 15 vagas para surdos no 
curso. A adesão é maciça de 
estudantes surdos e a evasão 
entre os cotistas é muito bai-
xa. No entanto, sem a reserva 
de vagas, os números de estu-
dantes com a deficiência não 
seriam os mesmos, segundo o 
coordenador do curso Hildo-
mar José de Lima.

O professor Dijaci Oliveira coordenou a mesa que teve a participação de Carlianne Gonçalves, 
que pesquisou o programa, e do pró-reitor de Assuntos da Comunidade Universitária, 

Júlio Prates, que mostrou a evolução dos recursos em assistência estudantil

Diversos cursos apresentaram a análise dos dados enviados pela Pró-reitoria de Graduação referente ao desempenho dos estudantes do 
Programa UFG Inclui. O destaque ficou com os cursos do interior, com grande participação no seminário e na sessão de pôsteres

Pesquisa mostra perfil dos 
estudantes cotistas

Demandas não atendidas por assistência estudantil ainda é grande

Estudantes de escola pública 
ainda têm pouco acesso

Cursos analisaram dados, como notas, evasão e 
frequência, dos estudantesA professora da Fa-

culdade de Educação da 
UFG, Gina Glaydes Guima-
rães de Faria,  apresentou o 
trabalho realizado pelo Nú-
cleo de Estudos e Pesquisa 
em Psicologia, Educação e 
Cultura (NEPPEC). Segundo 
ela, os estudos indicam um 
bom desempenho dos estu-
dantes, mas uma preocupa-
ção com sua permanência 
na universidade. São estu-
dantes egressos de camadas 
populares, cujos pais não fi-
zeram faculdade, e que pre-
cisam de auxílio financei-
ro para se manter em seus 
cursos, além de depender de 
serviços como restaurante 
universitário, bolsa alimen-
tação e biblioteca. Apesar 
das dificuldades, a profes-
sora acrescenta que eles 
são mais dedicados e pro-

O pró-reitor de Assuntos 
da Comunidade Universitária 
(Procom), Júlio Prates, fez uma 
análise da assistência estudan-
til na UFG. Ele explicou que 
há uma imensa demanda não 
atendida das ações estudantis. 
"A bolsa permanência só conse-
gue atingir estudantes que têm 
renda menor que R$ 234 per 
capita. Há um universo para 
ser atendido acima dessa renda 
até 1,5 salário mínimo per ca-
pita". Por outro lado, a Procom 

Na mesma mesa que discutiu a assistência estudantil, par-
ticipou a estudante egressa da Faculdade de Letras da UFG, Car-
lianne Paiva Gonçalves. A estudante, que realizou pesquisa sobre 
o UFG Inclui em seu mestrado, apontou que há alguns questiona-
mentos sobre o acesso que precisam ser vistos pela universidade. 
Para ela "a informação chega aos estudantes do ensino médio, mas 
é preciso entender o porquê de alguns optarem por não ingressar 
por cotas". Quanto à questão da permanência, ela destacou que a 
universidade precisa ir além dos dados duros e investigar qualitati-
vamente os estudantes ingressantes pela reserva de vagas. 

Sobre o acesso à UFG, a pró-reitora de Graduação, Sandra-
mara Matias Chaves, ressaltou que em 2012, 59 mil estudantes 
concluíram o ensino médio. Desses, cerca de 30 mil se inscre-
veram na UFG, 10 mil de escola pública e o restante de escolas 
privadas. Há uma imensa quantidade de pessoas que não se ins-
crevem para o Processo Seletivo da UFG, ou por desconhecimen-
to ou por acreditarem que não têm capacidade de ingressar na 
universidade. Apesar da democratização do acesso com as ações 
afirmativas, ainda é preciso repensar as ações de divulgação não 
só do Processo Seletivo, mas do sistema de reserva de vagas, ten-
tando assim ampliar o acesso dos estudantes a universidade.

Para a discussão, 
todos os cursos recebe-
ram os dados da Prograd 
sobre o desempenho dos 
estudantes nos Processos 
Seletivos e também nas 
disciplinas do curso. Cada 
coordenação realizou estu-
dos desses dados que fo-
ram apresentados em pôs-
teres e apresentações orais 
realizadas no segundo dia 
do evento. Foram apresen-
tados 62 pôsteres, com am-
pla participação dos câm-
pus do interior. 

O que ficou claro nos 
dados é que os estudantes 
de escola pública têm de-
sempenho praticamente 
igual ao dos estudantes 
do sistema universal, mas 
quando é feita a estratifica-
ção dos estudantes negros 
de escola pública, há uma 
diferenciação um pouco 
maior das notas. O número 
de reprovações em discipli-
nas é maior entre os alunos 
cotistas em muitos cursos, 
como é o caso do curso de 
Nutrição.  Por outro lado, a 
evasão entre cotistas é me-
nor. Diversos participantes 
das plenárias levantaram a 
necessidade de pensar em 
uma melhor recepção des-
ses estudantes na UFG, de 
um acompanhamento com 
monitores e tutores para 
superar falhas de sua for-
mação básica e, além dis-

consegue atender a pratica-
mente todos os solicitantes da 
bolsa alimentação que compro-
vam a necessidade do auxílio. 
Hoje, a UFG tem 4.107 alunos 
na Bolsa Permanência, 274 bol-
sas moradia no interior e 314 
vagas nas Casas do Estudante 
Universitário em Goiânia e 847 
bolsas permanência, divididas 
entre os câmpus do interior e 
Goiânia.

Segundo Júlio Prates, 
hoje os recursos do Plano Na-

A partir de 2008, houve um crescimento maior dos recursos com a 
implementação do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)

cional de Assistência Estu-
dantil (PNAES) para todo o 
país são de cerca de R$ 500 
milhões. Para atender toda a 
demanda seria necessário tri-
plicar esses recursos. Mesmo 
assim, a evolução na área foi 
enorme. Em 2008, quando os 
recursos do PNAES começa-
ram a chegar às universida-
des, a UFG recebeu quatro mi-
lhões de reais para assistência 
estudantil. Em 2013, o valor 
chegou a quase R$ 14 milhões.

so, de estruturar melhor os 
cursos para que possam fazer 
o acompanhamento desses es-
tudantes que devem aumentar 
nos próximos anos na UFG. 

Outro dado importan-
te, levantado pela professora  
Eliana Moraes, do Câmpus 
Jataí, é que na análise dos 
dados daquele câmpus, es-
tudantes que se envolvem em 
projetos como Programa de 
Bolsas de Licenciatura (Pro-
licen) ou bolsas do Centro de 
Línguas se saem melhor no 
curso. Outra necessidade le-
vantada por ela e outros par-
ticipantes é a divulgação dos 
programas de bolsa, já que os 
alunos nem sempre conhe-
cem os programas existentes 
na UFG, sejam programas de 
bolsas de pesquisa ou de as-
sistência estudantil. 

 Após a discussão dos 
dados na plenária, foi ressal-
tado a importância deste tipo 
de evento para despertar na 
comunidade universitária a 
necessidade de se preocupar 
com a questão pedagógica; e 
isso vale tanto para alunos 
ingressantes por reserva de 
vagas quanto pelo sistema 
universal. Em alguns cur-
sos como os de Engenharia 
em geral, o problema com 
conteúdos básicos se mos-
tra evidente nos dois grupos 
de alunos. No entanto, não 
existem análises mais pro-
fundas desse fenômeno, que 

mostrem os motivos des-
ses resultados.

Um outro ponto 
fortemente levantado foi 
a definição da universi-
dade quanto a assumir o 
nivelamento dos alunos 
com dificuldades. Essa 
necessidade foi levantada 
por diversos professores, 
mas segundo o professor 
Osni Silva, do Instituto 
de Física e participante 
da comissão de acompa-
nhamento do UFG Inclui, 
esse é um problema que 
não tem uma solução fá-
cil, já que a UFG já tentou 
algumas vezes fazer esse 
nivelamento e o resultado 
não foi como o esperado. 
Segundo ele, os cursos 
de Física e de Nutrição, 
por exemplo, já tentaram 
fazer esse reforço e não 
tiveram adesão dos es-
tudantes. A experiência 
levantada pelo professor 
Osni Silva, torna ainda 
mais importante a neces-
sidade de conhecer quali-
tativamente as necessida-
des desses estudantes. A 
pró-reitora de Graduação, 
Sandramara Matias Cha-
ves, demonstrou seu apoio 
e incentivo para que pro-
fessores e estudantes fa-
çam essas análises dentro 
da UFG, trazendo luz aos 
questionamentos levanta-
dos pelo seminário.

curam mais os professores 
para atendimento extraclas-
se. Uma das constatações 
do estudo, que apareceram 
também nos pôsteres dos 
cursos, é que a dificuldade 
tende a ser superada ao lon-
go dos semestres. Para com-
plementar as discussões da 
tarde, o estudante Leonilson 
Roch a dos Santos, da Fa-
culdade de Direito, deu seu 
depoimento em relação ao 
programa. Ele, que  ingres-
sou na universidade como 
cotista em 2009 e foi um dos 
participantes da pesquisa 
do NEPPEC, acredita que 
o acolhimento desses estu-
dantes precisa ser repen-
sado, porque dependendo 
da forma como é feito, pode 
tornar mais difícil a inserção 
do aluno cotista na univer-
sidade.
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A assistência estudantil é essencial 
para a permanência dos estudantes 

de baixa renda na universidade
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sileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex), o mercado 
mundial de audiovisual movimenta  
U$ 450 bilhões de dólares por ano 
e o Brasil não tinha nem 1% desse 
mercado. Com a Lei 12.485/2011 
agora alcançamos esse 1%. Olha o 
tamanho do potencial dessa lei e do 
potencial do produtor audiovisual 
brasileiro. Nós temos uma série de 
animações sendo feitas e exporta-
das; produções documentais sen-
do produzidas. Estamos tendo um 
crescimento muito grande nacio-
nalmente, mas não local. Este ano 
foi a primeira vez que tivemos apoio 
para ir a um evento, o Rio Content 
Marketing, do Sebrae, para poder-
mos conhecer o que é esse mercado 
em expansão do audiovisual. Este 
ano fomos em uma comitiva de nove 
pessoas. Voltamos deslumbrados 
ao ver a grandiosidade do que está 
acontecendo fora do Estado.

Marcelo Costa – O governo 
do Estado vê que política de desen-
volvimento audiovisual é realizar um 
grande festival internacional onde se 
tem cinco milhões de reais sendo in-
vestidos anualmente. Essa tem sido a 
política de Estado nos últimos quatro 
mandatos. Como o próprio secretário 
de Cultura afirma, o Fica não é um 
festival exclusivo de cinema. Então, há 
essa miopia da gestão em relação ao 
que seriam políticas de fato favoráveis 
ao desenvolvimento do audiovisual. 
Eu tenho certeza que, se esse fomen-
to fosse feito de fato, nós teríamos um 
cenário muito melhor, porque o que de 
mais importante se necessita no seg-
mento do audiovisual é de mercado 
criativo e disso nós não padecemos. 
Mas infelizmente, sem ação efetiva do 
poder público para fomentar e esti-
mular esse mercado, levaremos muito 
tempo para chegar aonde outros Esta-
dos conseguem mais rapidamente.

artista tem seu projeto aprovado por 
uma lei, ele tem que fazer uma capta-
ção que é do segmento privado. Mes-
mo que ele tenha mérito, capacidade 
artística, ele precisa ser patrocinado 
por uma empresa com interesse mer-
cadológico. Então, pensar a cultura 
e o audiovisual com um olhar para 
além da questão autoral e artística, 
pensando em como o mercado se de-
senvolve e está organizado, é funda-
mental para que possamos ter artis-
tas e realizadores audiovisuais sendo 
remunerados dignamente. Por conta 
dessas particularidades, uma políti-
ca de Estado voltada ao audiovisual, 
como ocorre em Pernambuco, pode 
auxiliar no desenvolvimento não só 
do audiovisual, mas do setor cultural 
como um todo. 

Carlos Cipriano – Mas aí tem 
que haver uma compreensão do Esta-
do de que o audiovisual é uma priori-

dade. Uma prioridade até econômica. 

Como vocês avaliam as políticas 
de financiamento de Goiás para o 
audiovisual? Como mudar as polí-
ticas públicas para ampliar a parti-
cipação do setor?

César Kiss – Não temos no 
Estado de Goiás mecanismos de 
fomento específicos para o audio-
visual, enquanto diversos Estados 
brasileiros e o governo federal têm 
linhas exclusivas de financiamen-
to, buscando o desenvolvimento 
deste mercado. A Mandra partici-
pou duas vezes do Plano Interno 
de Trabalho (PIT) da TV Cultura, 
para produção de séries infantis 
para televisão e por duas vezes nos 
perguntaram se havia algum fundo 
em Goiás que apoiasse a produção 
para televisão. Falamos que não e 
já saímos perdendo por não haver 
esse apoio. Segundo a Agência Bra-

Qual o cenário atual do audiovisual 
em Goiás? Existe uma repercussão 
forte da produção goiana em âm-
bito nacional? Podemos falar da 
existência de um cinema goiano?

Carlos Cipriano – Nós pode-
ríamos falar da existência do cinema 
goiano desde que se começou a fazer 
filmes por aqui. Mas esse ano, em par-
ticular, tivemos a indicação de qua-
tro curtas-metragens goianos para o 
Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, 
promovido pela Academia Brasileira 
de Cinema, dois curtas de animação 
Destimação e O Ogro, da Mandra, o 
Número Zero, de Cláudia Nunes, na 
categoria documentário, e o Julie, 
Agosto, Setembro, de Jardel Barbosa, 
na categoria ficção. É um fato inédito 
e mostra o quão estamos engajados 
em fazer um produto de qualidade e 
com nível para concorrer com outros 
Estados brasileiros e no exterior, por-
que todos esses curtas concorreram 
também no exterior.  E isso é perce-
bido pela Associação Brasileira de 
Documentaristas e Curta-metragistas 
(ABD Nacional) não só de produção, 
mas de articulação, realização e con-
quistas em relação às outras lingua-
gens artísticas de Goiás.

César Kiss – O cinema goia-
no tem crescido há algum tempo. 
Eu acompanhei esse crescimento do 
audiovisual. Nos últimos cinco anos, 
temos tido uma aceitação maior dos 
produtos goianos nos festivais de au-
diovisual. A Mandra foi para Berlim, 
Tóquio, Londres, diversos festivais no 
exterior. O cinema goiano está rodan-
do muito e o pessoal que produz cine-
ma está querendo produzir para tele-
visão, de olho na Lei 12.485/2011, da 
TV paga. Nós fomos para o Rio Content 
Marketing, evento que ocorreu no Rio 
de Janeiro, para comercialização de 
material audiovisual. Vimos que te-
mos qualidade e potencial, o que falta 
é o apoio do Estado de Goiás, como 
faz em diversas outras áreas. 

Marcelo Costa – O curso de 
Audiovisual tem um papel importan-
te no fomento do audiovisual. Somos 
o único curso que forma profissionais 
no Estado. Em sete anos de existên-
cia, percebemos que boa parte dos 
profissionais que atuam no mercado 
são egressos nossos. Temos colabo-

rado bastante no desenvolvimento do 
segmento audiovisual em Goiás. Na 
última mostra ABD durante o Estival 
Internacional de Cinema e Vídeo Am-
biental (Fica), a comunidade ligada 
ao curso teve seis dos treze prêmios, 
entre eles melhor filme e melhor di-
reção. Percebemos que o investimen-
to em formação é muito importante. 
Ele não garante, mas ajuda a dar 
uma força para o desenvolvimento 
e a propulsão da área cultural, que 
está num momento muito especial. 
Não só em relação às oportunidades 
do Estado, mas também em relação 
à nova lei da TV paga, que demanda 
profissionais qualificados e abre no-
vas possibilidades de produção.

 
Vemos a consolidação de um cine-
ma fora do eixo Rio-São Paulo, em 
Pernambuco, muito incentivado 
por políticas do Estado. O cinema 
pernambucano já tem grandes no-
mes na esfera nacional. O que falta 
para que Goiás atinja esse patamar 
em produções reconhecidas nacio-
nalmente?

Carlos Cipriano – É um pou-
co complicado comparar Goiás com o 
Estado de Pernambuco, porque este 
tem muito mais tradição em produ-
ção de cinema, assim como em outras 
áreas da arte. Houve ciclos nos anos 
1920 de produção cinematográfica 
pujante nesse Estado. Como ele che-
gou nessas políticas de Estado? Não 
foi do dia para a noite, nem por gene-
rosidade de um governante, foi uma 
conquista. Se existe mais pessoas fa-
zendo cinema há mais tempo naquele 
Estado, existe uma tradição. A briga 
por uma política que dê sustentação 
para essa produção é mais forte. Há 
mais cineastas com mais idade, mais 
peso e, na relação com o governo, eles 
conseguiram se impor. O Fundo de 
Cultura de Pernambuco disponibiliza 
R$ 33 milhões por ano para o setor 
cultural e 1/3 vai para o audiovi-
sual. Isso é uma conquista do setor, 
de sua articulação, o reconhecimento 
de uma trajetória. Em Goiás, o gover-
nador liberou agora R$ 13,5 milhões 
para este primeiro ano do Fundo de 
Cultura. E desse dinheiro a perspecti-
va é que o audiovisual não fique com 
mais de dois milhões de reais. 

O dinheiro é direcionado a cada área?
Carlos Cipriano – Sim, dife-

rente da Lei Goyazes, que funciona 
por demanda espontânea dos pro-
jetos, que faz uma chamada só para 
todas as áreas, o fundo vai funcionar 
como um estimulador de demandas 
específicas. Diferente de uma lei de 
incentivo, vem para descentralizar os 
recursos, fazendo uma distribuição 
territorial e setorial, de modo que haja 
algum equilíbrio entre as áreas de 
produção da cultura. Nós não temos 
ainda uma política de Estado consis-
tente para o setor de audiovisual. Por-
que ainda é pouco o dinheiro liberado 
para o fundo. R$ 13,5 milhões pare-
ce muito, mas se você for considerar 
todo o contingente, todas as áreas e 
todos os municípios é nada. O dinhei-
ro é dividido várias vezes. 

César Kiss – Estamos na con-
tramão dos outros Estados. Em Per-
nambuco, um terço da verba vai para 
o audiovisual, porque ele mexe com 
todos os setores. Envolve o pessoal do 
teatro, atuando nos filmes ou séries, 
da literatura, escrevendo os roteiros, 
os músicos compondo. Você mexe 
com todos os setores, mas em Goiás 
tem menos verba. Diferente de ou-
tros Estados que estão demandando 
uma verba maior para o audiovisual,  
justamente pelo desenvolvimento do 
mercado, do desenvolvimento que ele 
pode trazer para o Estado,  mas tam-
bém por aglutinar todas as áreas em 
uma só. Não é um problema do con-
selho, nós sabemos da atuação dele e 
sabemos o que ele tem feito pela cul-
tura em Goiás. O que falta é o apoio 
do Estado ao conselho, escutá-lo, ele 
está lá para aconselhar. 

Carlos Cipriano – Conselho 
nenhum é ouvido. Gestor público 
não gosta de conselho. Significa divi-
dir o poder de decidir sobre as coisas. 
O conselho só é ouvido quando ele se 
faz ouvir. Tem que chegar lá e dizer. 
Costumo dizer que o governo tem 
muita cera no ouvido, então é preciso 
pegar um megafone para dizer. 

Marcelo Costa – Quem está 
envolvido no meio cultural percebe, 
na gestão do Carlos Cipriano no con-
selho, até por ele ser indicado pela 
sociedade civil e não pelo governo, 
a militância própria dele construída 
junto a ABD e ao conselho. Não há 
um entendimento dos gestores em 
relação ao segmento do audiovisual, 
como uma área dentro do âmbito da 
cultura que é capaz de promover um 
desenvolvimento mais amplo,  liga-
do ao desenvolvimento econômico. 
Também existe ainda um ranço mui-
to grande nas relações entre cultura 
e mercado. Por mais que um produto 
cultural seja autoral e artístico, di-
ficilmente ele se desenvolve fora do 
entendimento mercadológico. As pró-
prias ferramentas de fomento público 
passam por esse olhar. Quando um 

Carlos Cipriano - No Rio Con-
tent Marketing, perguntei à direto-
ra do audiovisual da Secretaria de 
Cultura em Pernambuco como che-
garam nesse estágio. Ela disse que 
foi a bronca dos cineastas que não 
aguentavam mais ter seus proje-
tos avaliados por pessoas de outras 
áreas que ficavam escandalizadas 
com o valor total do orçamento. Ora, 
o audiovisual tem esse diferencial, é 
caro produzir. Envolve equipamento 
de ponta, que é alugado, uma equi-
pe grande. Apesar de Goiás ter um 
presidente do conselho que é da 
área, não conseguimos dialogar nem 
dentro do conselho. As comissões de 
avaliação dos projetos estranham um 
longa-metragem solicitar 1 milhão 
de reais. Talvez estranhem porque 
o dinheiro é muito curto. Como va-
mos dar um milhão para um longa, 
se temos só cinco milhões para toda 

a área? Eu identifico isso como um 
problema. R$ 160 mil foram concedi-
dos para quatro longas-metragens, a 
título de apoio. Os longas-metragens 
pedem R$ 500, 600 mil, mas a Lei 
Goyazes aprova um longa-metragem 
com 160 mil reais de financiamento.

Carlos Cipriano – Até pouco 
tempo eram R$ 30 mil, agora mu-
daram para o teto da lei municipal. 
Esse valor serve de apoio para pro-
duzir um curta. O pessoal de Per-
nambuco conseguiu os recursos, 
mas não só isso, conseguiu que o as-
sunto começasse a ser considerado 
como estado prioritário e que tivesse 
ali uma comissão e regras próprias 
que entendam de fato da natureza 
do cinema. Enquanto não conseguir-
mos fazer com que um governante 
perceba essa especificidade e a ne-
cessidade de maior investimento e 
que depois isso trará retorno para o 
Estado, vamos continuar apoiando 

longas-metragens com R$ 160 mil. O 
que é nada dentro de um orçamento 
geral de um filme. O edital de longa 
de baixo orçamento do Ministério da 
Cultura é de R$ 1,2 milhão.

Com isso perdemos um grande ni-
cho aberto com a nova legislação?

Carlos Cipriano – Sabe o que 
vai acontecer e já está acontecendo? 
Enquanto outros mercados estão 
fazendo investimentos, estão tam-
bém atraindo o que há de melhor 
em termos de mão de obra capaci-
tada e talentos. Para quê continuar 
em Goiás, se eu posso ir para ou-
tro lugar me desenvolver enquanto 
ser humano, cidadão, de uma forma 
muito mais digna? Por que ficar aqui 
brigando por uma coisa que na mi-
nha cabeça teria que estar pronta? 
As coisas mudam muito lentamente, 
quando mudam.

César Kiss – Há dez anos cria-
mos a Mandra e, desde então, vemos 
que Goiás não está acompanhando o 
desenvolvimento de outros Estados. 
A UEG está formando produtores au-
diovisuais e exportando. Há muitas 
pessoas trabalhando em São Paulo, 
Rio de Janeiro. Eles não poderiam 
estar em Goiás, trabalhando em pro-
dutos que a gente sabe que tem con-
dições de desenvolver? 

Marcelo Costa - O Estado de 
Goiás tem um imenso potencial e tem 
exportado profissionais, porque aqui 
eles não encontram oportunidades 
necessárias para desenvolver o seu 
trabalho e viver dignamente. Mesmo 
em um cenário nacional favorável, 
com a lei da TV paga, na conjuntura 
interna, nós não vivenciamos isso, as 
políticas não favorecem.

Como vocês avaliam a formação na 
área do audiovisual hoje?

Marcelo Costa – O curso de 
Audiovisual da UEG, ao longo dos 
sete anos de existência, tem procu-
rado se estruturar da melhor forma 
possível. Foi feito um estudo que 
resultou em muitas mudanças den-
tro da nova matriz curricular. Es-
tamos saindo da Comunicação So-
cial, que é uma área transversal, e 
se realocando no campo das artes. 
O curso deixa de se chamar Comu-
nicação Social com habilitação em 
Audiovisual e passa a se chamar 
Cinema e Audiovisual. A mudança 
é importante para reposicionar o 
curso. Embora nós tenhamos mui-
to a conquistar, sobretudo no que 
diz respeito a estrutura tecnológica, 
o curso desenvolveu uma atuação 
militante em relação à formação de 
profissionais do audiovisual no Es-
tado. É claro que os cursos rápidos, 
não formais, oferecidos em festivais 
e oficinas, exercem um papel fun-
damental, trazendo profissionais 
de outras realidades, com outros 
pontos de vista, experiências. So-

bretudo profissionais que não pas-
saram pela universidade, que têm 
uma experiência empírica. O curso 
está propondo, dentro do edital do 
Ministério da Cultura, implantar 
no próximo ano uma incubadora de 
economia criativa, com ênfase no 
audiovisual, justamente para gerar 
formação na área, com foco em em-
preendedorismo e gestão de negó-
cios. A universidade funcionaria não 
só como polo de formação, mas um 
centro que cataliza, que busca gerar 
condições favoráveis, dentro de suas 
limitações institucionais, para que o 
setor possa se desenvolver.

Carlos Cipriano – Dentro da 
cadeia produtiva local, a formação 
é um fator condicionante. Não te-
mos formação de qualidade e ela 
extrapola o papel da UEG, que não 
consegue cobrir esse déficit no Es-
tado, que é a formação técnica. Lá 
não é o lugar para essa formação, 
é para formar pesquisadores, pro-
fissionais que vão atuar em outra 
dinâmica. Tanto que os alunos da 
UEG que conseguem adquirir esse 
conhecimento técnico, conseguem 
em oficinas e, principalmente, com 
vivências no set. E daí a importân-
cia de se ter um financiamento vi-
goroso da produção, até para fazer 
a formação complementar, porque 
nenhuma universidade consegue 
fazer essa formação técnica, porque 
o perfil não é esse. O Senac cobre 
um pouco, a Escola Goiana de De-
senho Animado faz isso muito bem, 
com apoio de projetos aprovados em 
leis de incentivo, e tem dado ótimos 
resultados. Fica muito nítido o quão 
ainda estamos deficitários na forma-
ção técnica. O Instituto Federal de 
Goiás da Cidade de Goiás preten-
de aproveitar a vivência que o Fica 
trouxe para o município, para abrir 
um curso técnico e depois um curso 
de Cinema. Vejo que outras institui-
ções poderiam nos ajudar. Para fazer 
essa formação técnica, precisamos 
de investimento para trazer profis-
sionais com experiência em diversas 
áreas e, para isso, precisamos pagar 
bem para que eles fiquem aqui por 
um tempo, dividindo o conhecimen-
to que eles têm conosco. 

César Kiss – Tem série de 
produção sendo produzida no Rio 
de Janeiro com 52 episódios, com 
equipe de 110 pessoas e está fal-
tando gente. Toda semana rece-
bo e-mails de produtoras procu-
rando animadores. Como estamos 
saindo atrás nessa corrida da Lei 
12.485/2011, daqui a pouco as 
portas hoje abertas, que nós temos 
possibilidade de entrar, vão se fe-
char. O meio da televisão é muito 
fechado, minha família trabalha há 
mais de 40 anos nesse mercado. E 
estamos saindo atrás. Se não hou-
ver mudança, nós vamos continuar 
exportando mão de obra.

MESA-REDONDAJornal UFG Goiânia, setembro de 2013MESA-REDONDAJornal UFG Goiânia, setembro de 2013

Produção audiovisual em Go iás precisa de investimento
Ascom e TV UFG

A mesa-redonda do Jornal UFG, produzida em parceria com a TV UFG 
e a Rádio Universitária, debate este mês sobre o campo audiovisual 
em Goiás, tema importante no contexto atual do Estado com a conso-

lidação do curso de Audiovisual na UEG e  o fortalecimento das produções 
feitas no Estado de Goiás, muitas premiadas nacionalmente. Além disso, 
tratar da produção audiovisual é importante em decorrência das alterações 
da legislação para a produção da TV paga, por meio da Lei 12.485/2011 que 
pode abrir novas perspectivas para o setor. Para falar sobre o assunto, trou-
xemos para o debate o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Carlos 
Cipriano, o coordenador do curso de Audiovisual da UEG, Marcelo Costa, e 
o produtor audiovisual da Mandra Filmes, César Kiss.

Carlos Cipriano César Kiss Marcelo Costa
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Pesquisas completam 15 anos e 
apresentam dados preocupantes
Segundo estudos do Labogef, assoreamento e hidrovia são as principais preocupações quanto à maior riqueza natural goiana

Erneilton Lacerda

O ano de 1998 foi marcante para 
o Instituto de Estudos So-
cioambientais (IESA) da UFG. 

Nele, foi criado o Laboratório de Geo-
morfologia, Pedologia e Geografia Fí-
sica (Labogef), e também foi o ano em 
que se iniciaram as pesquisas na ba-
cia do Rio Araguaia, com o Programa 
de Pesquisas para o Desenvolvimento 
Integrado da bacia do Rio Araguaia 
(Pamira) e a organização do Internatio-
nal Symposium on Geomorphology and 
Paleohydrology of Large Rivers, que 
contou com a participação de pesqui-
sadores brasileiros e estrangeiros. Ao 
longo desses quinze anos, os estudos 
foram fundamentais na compreensão 
da dinâmica ecológica e ambiental do 
principal bem natural goiano. O aler-
ta que esses estudos trazem é que o 
Rio Araguaia corre sérios riscos. 

A bacia hidrográfica do Rio Ara-
guaia representa aproximadamente 
25% do território goiano e abriga 8% 
da população do Estado. Segundo a 
pesquisadora Selma Simões de Cas-
tro, o processo erosivo e de assorea-
mento é a principal preocupação em 
relação à bacia atualmente, “porque, 
de fato, nos últimos anos, pouca coisa 
foi feita em termos de controle. Ago-
ra, com a implantação do novo Código 
Florestal, pode ter diminuído ainda 
mais a possibilidade de recomposição 
de Reservas Legais (RL) e das Áreas de 
Preservação Permanente (APP)”. 

Na alta bacia do Araguaia, 
concentram-se mais de 300 focos 
erosivos, sendo um quinto deles de 
grande porte (de 300 a 4 mil metros 
de ramo principal). A maioria desses 
focos surgiu na década de 1980. Para 
a professora Selma Simões, há uma 
estreita relação entre o uso e a ocu-
pação inadequados do solo e a frag-
mentação da cobertura vegetal natu-
ral e o isolamento dos remanescentes 
do Rio Araguaia. Pesquisas recentes 
estimaram que o desmatamento e as 
mudanças no uso do solo afetaram 
cerca de 70% da área de estudo e o 
rebanho mostra um incremento na 
ordem de 400% nas últimas décadas. 

Além disso, a professora men-
ciona a expansão da fronteira agrícola 
nacional dos anos 1970, que chegou 

Preocupações
À época do início dos trabalhos, em 1998, a erosão hí-

drica intensa, do tipo voçoroca, motivou a criação dos eixos 
de pesquisa do Pamira. O problema ainda hoje afeta a alta 
bacia do Rio Araguaia, nas proximidades da nascente, em Mi-
neiros, e também municípios circunvizinhos. Nessa região, 
predominam solos frágeis e a sedimentação afeta o canal do 
médio curso do rio nos arredores de Luiz Alves e São Miguel 
do Araguaia, o que alarga as margens e influencia na qualida-
de da água e nas praias e ilhas utilizadas pelo turismo. 

O vice-coordenador do Labogef, o professor argentino 
Maximiliano Bayer, chegou à UFG também em 1998, por 
meio do Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Gradua-
ção (PEC-PG) para alunos estrangeiros, pelo qual concluiu 
mestrado em Geografia e posteriormente o doutorado no Pro-
grama de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (CIAMB). 
Desde sua chegada ao Brasil, Maximiliano Bayer tem se dedi-
cado às pesquisas na bacia do Rio Araguaia. “Foram 15 anos 
intensos. No início, as tarefas foram desenvolvidas, sobretu-
do, à criação de um banco de dados, os trabalhos de pesquisa 
eram escassos e diretamente não existiam informações bá-
sicas que permitissem avaliar a dinâmica do sistema fluvial. 
Assim, foram desenvolvidos trabalhos de conclusão de curso 
(TCC), além de várias dissertações de Mestrado e teses Douto-
rado, que nos permitem ter uma visão mais detalhada das al-
terações e mudanças ambientais que vêm sendo observadas 
nos últimos anos, sobretudo aquelas associadas ao avanço do 
agronegócio na alta bacia do Rio Araguaia.”

“O Rio Araguaia, de acordo com as nossas pesquisas, 
está sofrendo um desequilíbrio. Ele tem uma determinada ca-
pacidade de transportar materiais, mas, como a alta bacia está 
sofrendo com desmatamento, pecuária e agricultura intensi-
vas, o aporte de sedimentos supera a sua capacidade natu-
ral de transporte. Em suma, o rio recebe material, mas não 
tem como transportá-lo”, preocupa-se o professor Maximiliano 
Bayer. Ele enfatiza que em vários trechos o rio está cada vez 
menos profundo e mais largo, surgindo assim mais praias que 
agradam aos turistas, mas que envolvem consequências nefas-
tas para a manutenção dos diferentes ambientes na planície 
de inundação do rio. Maximiliano Bayer explica que, no trecho 
goiano do Rio Araguaia, existem mais de 500 lagos, que se 
encontram, em muitos casos, em estágio avançado de assorea-
mento e com a perda da capacidade de conexão com o canal 
principal do rio. “Isso resulta na modificação da dinâmica hi-
drológica e na impossibilidade da ocupação desses ambientes 
nos processos reprodutivos de muitas espécies de peixes, o que 
provoca uma notável diminuição da biodiversidade e perda de 
heterogeneidades de hábitats aquáticos.” 

Os sedimentos citados pelo professor são compostos, 
principalmente, de minerais primários (areias quartzosas), 
que são transportados pelos afluentes até o sistema princi-
pal da bacia. As pesquisas estimam valores de 4.000 tone-
ladas de sedimentos por dia que são transportados pelo sis-
tema fluvial. Essa enorme quantidade de areia impossibilita, 
ao menos na parte goiana, a utilização do sistema fluvial do 
Rio Araguaia como uma hidrovia de uso contínuo. “Apesar 
disso, todos os anos, importantes grupos econômicos, prin-
cipalmente ligados ao agronegócio, tentam dar força ao pro-
jeto. A atuação de nossos grupos de pesquisa se transforma 
numa resposta da sociedade diante desses cenários de rápi-
das transformações e mudanças associadas à deterioração 
dos recursos naturais”, acredita Maximiliano Bayer.

Eixos de pesquisa: 
Impactos ambientais
• Estudo da fragmentação da cobertura vegetal e suas relações 
com as APP, considerando o novo Código Florestal.

• Levantamento e estudo do comportamento dos focos erosivos 
em escala de ultra detalhe e o desenvolvimento desse processo, 
considerando o comportamento e funcionamento dos sistemas 
de solos do topo do relevo aos fundos de vale. Avalia a susten-
tabilidade da expansão da cana-de-açúcar e impactos decorren-
tes da substituição de usos anteriores. 

• Qualidade dos recursos hídricos. Relaciona-se aos impactos 
dos usos do solo no próprio canal do Rio Araguaia, em termos 
de assoreamento e qualidade da água.

Características Rio Araguaia*
• Rio exclusivamente nacional, com bacia que drena área 
de cinco Estados, destacando-se Goiás e Mato Grosso, no 
que se referem às suas alta e média sub-bacias. 

• A parte norte da bacia é uma área de contato entre o 
Cerrado e a Floresta Amazônica.

• A planície do Bananal é uma das maiores e mais des-
conhecidas áreas de sedimentação fluvial do continente.

• Sua planície contém extensas praias de areia, algumas 
móveis, utilizadas durante os períodos de estiagem para 
o turismo e para a reprodução de várias espécies.

* Com informações do Dossiê Araguaia, presente na edição 7 da Revista 
UFG, de 2009.

à área na década seguinte e desconsi-
derou os solos e setores sensíveis da 
paisagem. Resultados como os apon-
tados demonstram a má implementa-
ção de políticas públicas, “cujos efei-
tos negativos se acumularam nas últi-
mas quatro décadas aproximadamen-
te, sem solução eficaz em longo prazo, 
e que podem comprometer ainda mais 
os recursos hídricos, a biodiversida-
de, os solos e, consequentemente, a 
economia”, defende Selma Simões. A 
pesquisadora espera, todavia, que os 
resultados obtidos possam constituir 
subsídios relevantes para as políticas 
públicas, no que concerne à sustenta-
bilidade de toda aquela região. 

Além da própria universidade, 
as pesquisas do Pamira receberam 
apoio financeiro de diversos órgãos, 
como do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológi-
co (CNPq), da Fundação de Amparo à 
Pesquisa de São Paulo (Fapesp), da 
Fundação de Amparo à Pesquisa de 
Goiás (Fapeg) e da Embrapa Solos do 
Rio de Janeiro.

Presença de gado em áreas de preservação às margens do Rio Araguaia

Biodiversidade do Rio Araguaia está ameaçada pelo avanço do 
agronegócio e a má implementação de políticas públicas

Bacia do Rio Araguaia
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Câmpus Catalão e Cidade de Goiás terão 
curso de Educação do Campo Federalização 

de investigações 
criminais é 
debatida na UFG

Proposta é formar professores que trabalhem ou residam na zona rural, diminuindo 
as desvantagens educacionais dessas regiões

Seminário na Faculdade de Ciências Sociais abordou a 
apuração de 40 crimes ocorridos em Goiás que pode se tornar 
responsabilidade da Justiça Federal

Fábio Gaio e Kharen Stecca

Oferecer um curso de gradua-
ção específico para formar 
educadores para docência 

nos anos finais do ensino funda-
mental e médio nas escolas rurais 
goianas. Com essa proposta, o 
Câmpus Catalão (CAC) e o Câmpus 
Cidade de Goiás da Universidade 
Federal de Goiás (UFG) implan-
tam a licenciatura em Educação do 
Campo em Ciências da Natureza 
(Procampo). Projeto realizado por 
meio de iniciativa do Ministério da 
Educação (MEC), que visa comba-
ter às desvantagens educacionais 
históricas sofridas pelas populações 
rurais e valorizar a diversidade nas 
políticas educacionais. 

O curso já existe há mais de 
quatro anos no Brasil em universi-
dades como a UFMG, UnB e UFSC.  
O público alvo são professores em 
atividade de docência em escolas 
rurais da região, em cidades que 
possuam até 50 mil habitantes. O 
Processo Seletivo ocorrerá junta-
mente com o Vestibular, entretan-
to, em apenas uma fase, prevista 
para novembro de 2013. As aulas 
têm previsão de início em janeiro 
ou fevereiro de 2014.

De acordo com a coordenado-
ra do curso em Catalão, Elis Regina 
da Costa, as vagas de professores e 

Erneilton Lacerda

No Estado de Goiás, 
diversas famílias 
vivem o drama de 

chorar a morte ou o desa-
parecimento de um de seus 
membros após abordagem 
policial. Atualmente, são 
43 casos de desapareci-
mento que continuam sem 
solução. O sofrimento fa-
miliar foi sintetizado pelas 
palavras do subprocurador 
da República e professor 
da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), Lucia-
no Mariz Maia, da seguin-
te maneira: “É um choro 
imenso, guardado no cora-
ção de muitos. Um choro 
que as lágrimas já se seca-
ram e está mais seco que 
a terra deste cerrado”. O 
Estado e seu aparato de se-
gurança e justiça têm sido, 
em muitos casos, os cau-
sadores do choro dessas 
famílias, de acordo com o 
subprocurador. 

técnico-administrativos dos cursos 
estão asseguradas e o concurso já 
está em andamento. Os Câmpus 
Catalão e Cidade de Goiás deverão 
oferecer estrutura física para ali-
mentação, transporte e hospeda-
gem para os alunos, uma vez que 
as aulas serão ministradas no re-
gime de alternância e condensadas 
em períodos de 30 a 40 dias, du-
rante o período chamado de “tem-
po universidade”. As atividades 
não ocorrerão necessariamente em 
períodos de férias escolares, a fim 
de que o estudante interaja com 
o ambiente universitário. Nos mo-
mentos em que não ocorrem os en-
contros presenciais, os estudantes 
terão o “tempo comunidade”, com 
orientações de trabalho nas comu-
nidades rurais. 

Segundo a coordenadora do 
Câmpus Cidade de Goiás, Maria 
Meire de Carvalho, o Projeto Político 
Pedagógico desse curso visa contri-
buir para que seus alunos tenham 
também acesso a conteúdos ligados 
à questão agrária,  hortas comuni-
tárias, proteção ambiental, gestão e 
organização de políticas públicas, 
dentre outros. “Esses futuros pro-
fessores terão a oportunidade de se 
inserirem, desde o primeiro semes-
tre do curso, em reflexões e análises 
dos equipamentos sociais, educa-
cionais e da realidade de seu mu-

nicípio, não só co-
nhecendo a realida-
de do campo, mas 
também se tornan-
do aptos a interferir 
nela”, explica ela.  

Outro motivo 
para o adensamen-
to é o fato de que 
a partir de 2017, 
ano de conclusão 
da primeira turma, 
haverá seis grupos 
em atividade, o que 
inviabiliza do pon-
to de vista técnico 
e logístico o curso 
ser realizado ape-
nas nos períodos de 
recesso. Os parti-
cipantes receberão 
ainda as apostilas e 
o material didático 
referentes aos con-
teúdos ministrados 
e poderão concor-
rer, havendo dispo-
nibilidade, a incen-
tivo do Programa de 
Bolsas de Iniciação 

a Docência (PIBID-Diversidade).
Elis Regina da Costa avalia 

que a defasagem de ensino nas es-
colas públicas rurais é ainda maior 
do que a observada na cidade. De 
acordo com a coordenadora, pes-
quisas têm demonstrado que pro-
fessores que saem dos centros ur-
banos sem o devido conhecimento 
da realidade da zona rural encon-
tram dificuldades na transposição 
dos conteúdos para a população 
que vive no campo. Por esta razão, 
de acordo com a professora, o Pro-
campo opta por qualificar docentes 
residentes ou que trabalhem em 
áreas rurais. 

Na primeira turma, a inten-
ção é abranger, em Catalão, a zona 
rural da região da estrada de ferro. 
Existe ainda a possibilidade de fu-
turamente utilizar como Centro de 
Treinamento uma área em Caldas 
Novas, doada à universidade, que, 
no momento, passa por reforma 
e adequações. Já segundo Regina 
Sousa, no Câmpus Cidade de Goiás 
há um compromisso social com a 
região do Rio Vermelho e Vale do 
Araguaia. “A cidade de Goiás tem 
o maior número de assentamentos 
no Estado (24), região com gran-
de quantitativo de trabalhadores 
camponeses, com escolas rurais 
sendo fechadas por falta de profes-
sores, com esvaziamento de jovens 
do meio rural, que se levantam nas 
madrugadas e vão para as cidades 
estudar, retornando tarde da noite.  
Assim, além de serem influenciados 
pelos conteúdos urbanos de suas 

escolas, também perdem o contato 
com a cultura do campo, por isso, 
após concluírem seus estudos, dei-
xam o campo em busca de emprego 
nas cidades. E seus pais não vão ter 
para quem legar seus conhecimen-
tos”, ressalta a professora.

O Câmpus Cidade de Goiás 
já teve outras experiências na área 
agrária. Já foi ofertado o curso de 
Direito Agrário para os trabalha-
dores do campo (Turma Evandro 
Lins e Silva) e agora está ofertando 
o primeiro curso de Pós-Graduação 
em Direitos Sociais do Campo - Re-
sidência Agrária, nível lato sensu, 
para os filhos dos trabalhadores 
concluintes de graduação de todo o 
Brasil, com o apoio da Capes. 

Estrutura - O curso contará, 
inicialmente, com oferta de 120 va-
gas anuais para cada um dos câm-
pus, dividido em duas entradas 
de 60 alunos, ou seja, 240 vagas 
serão ofertadas pela UFG a cada 
ano. Para o início das aulas e ma-
nutenção das atividades, foi repas-
sado ao MEC a planilha de custeio, 
que tem previsão de gastos no valor 
de R$ 480 mil para 2014. O pró-
ximo passo a ser percorrido pela 
coordenação e pelos professores 
e técnico-administrativos envolvi-
dos no Procampo é manter contato 
com prefeituras, sindicatos rurais, 
movimentos sociais, assentados e 
outros segmentos da sociedade en-
volvidos com as questões do cam-
po, a fim de divulgar e explicar as 
características da licenciatura em 
Educação do Campo.

Atividade da prefeitura da Cidade de Goiás no assentamento Bom Sucesso, um 
dos locais que será beneficiado com a formação  mais específica dos professores
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A declaração de Lu-
ciano Mariz Maia ocorreu 
no II Seminário Justiça, 
Direitos Humanos e Fede-
ralização das Investigações 
Criminais, realizado pela 
Faculdade de Ciências So-
ciais (FCS) da UFG, em 4 
de setembro. O seminário 
deu prosseguimento a um 
debate já iniciado no mes-
mo dia em audiência pro-
movida pela Assembleia 
Legislativa de Goiás. 

Na lista de argumen-
tos para uma possível fe-
deralização investigativa, 
estão 40 crimes cometidos 
em território goiano, cujo 
nome do processo é Inci-
dente de Deslocamento de 
Competência (IDC-3).  Em 
maio de 2013, após o pe-
dido de federalização feito 
pelo Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Hu-
mana (CDDPH), o procu-
rador-geral da República, 
Roberto Gurgel, solicitou 
a transferência das apura-

ções ao Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), a quem 
cabe a decisão. 

Se aprovada, a medi-
da faz com que casos como 
a sequência de mortes de 
pessoas em situação de rua 
na Região Metropolitana 
de Goiânia sejam investi-
gados pela Polícia Federal. 
E ainda: ocorrências já in-
vestigadas pela Polícia Civil 
no Estado seriam julgadas 
pela Justiça Federal, em 
vez de tramitar em âmbito 
estadual. Um desses crimes 
que pode ter a investigação 
federalizada é a do cronis-
ta esportivo Valério Luiz de 
Oliveira, assassinado em 
julho de 2012, quando saía 
da Rádio Jornal onde tra-
balhava. A família do jorna-
lista exige a federalização, 
visando à imparcialidade 
das investigações.

O coordenador do II 
Seminário Justiça, Direitos 
Humanos e Federalização 
das Investigações Criminais, 

professor Francisco da Mata 
Machado Tavares, relacio-
nou os 43 casos de pessoas 
desaparecidas em Goiás a 
um quadro de exceção vivi-
do no Estado. Ele ressaltou 
também que, além de regis-
trar um plano físico de vio-
lência (elevados índices de 
crimes) com homicídios não 
apurados e supressão de di-
reitos civis, Goiás vive um 
panorama problemático de 
abuso de poder. 

“Elevadas autorida-
des da Polícia Militar têm 
se reportado aos próprios 
comandados como ‘onça’ 
e aos cidadãos como ‘ma-
cacos’, como se isso fosse 
uma doutrina militar em 
um Estado democrático de 
direito”, referiu-se o profes-
sor ao episódio, em novem-
bro de 2011, no qual o en-
tão comandante da PM de 
Goiás, coronel Edson Costa 
Araújo, afirmou que “em 
mato que tem onça, maca-
co não desce do pau”.

O deputado estadual 
Mauro Rubem (PT-GO), 
presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, Cidada-
nia e Participação Legislati-
va da Assembleia Legislati-
va de Goiás e integrante do 
CDDPH, afirmou que “a po-
pulação goiana tem acom-
panhado quase que a natu-
ralização da violência e das 
violações de seus direitos e, 
ao mesmo tempo, é possível 
observar a apatia   - ou seria 
a concordância - das insti-
tuições estaduais que deve-
riam zelar pela segurança”. 

Um dos advogados do 
Cerrado Assessoria Popular 
de Goiás, Allan Hahnemann 
Ferreira, apontou para gra-
ves violações de direitos 
humanos em Goiás e reite-
radas omissões do Estado 
ante o enfrentamento de tais 
violações. “Estou seguro de 
que o IDC-3 é um instru-
mento necessário e impres-
cindível não somente no pla-
no simbólico, mas também 
no enfrentamento real das 
violações”, defendeu.

Federalização – O Incidente 
de Deslocamento de Compe-
tência foi inserido na Cons-
tituição Federal de 1988 por 
meio da Emenda Constitu-
cional 45, de 31 de dezem-
bro de 2004. Nela, a federa-
lização é identificada como 
interesse da União nas gra-
ves violações de direitos hu-
manos, na medida em que 
transcendem os limites dos 
Estados federados. Dessa 
forma, o IDC atua no senti-

do de combater a impunida-
de de violações de direitos 
humanos perpetradas por 
agentes do Estado, preser-
vando a União em face das 
instâncias internacionais de 
proteção aos direitos huma-
nos, com as quais tem acor-
do firmado. 

Em 2011, em uma de-
cisão inédita, o STJ decidiu 
aplicar o IDC no caso do as-
sassinato do advogado per-

nambucano Manoel Bezerra 
de Mattos Neto e de cerca de 
200 outros crimes atribuí-
dos aos grupos de extermí-
nio na fronteira entre Per-
nambuco e Paraíba. Ainda 
não há decisão do Superior 
Tribunal de Justiça sobre o 
pedido de federalização dos 
crimes em Goiás. 

Opinião contrária – O Mi-
nistério Público de Goiás 
(MP-GO) se mostra contrá-
rio ao pedido de federali-
zação. O procurador-geral 
de Justiça de Goiás, Lau-
ro Machado Nogueira, e o 
coordenador do Centro de 
Apoio Operacional Crimi-
nal e promotor de Justiça, 
Vinícius Marçal Vieira, en-
viaram ao STJ um relató-
rio, no qual concluem pela 
improcedência do pedido 
de deslocamento de compe-
tência. 

Em um trecho do do-
cumento, critica-se a petição 
pela federalização: “O pro-
curador-geral da República 
almeja entregar à Justiça Fe-
deral todos os casos de vio-
lência miliciana havidos em 
Goiás, como se por aqui não 
se fizesse justiça; como se ex-
termínio de pessoas somente 
ocorresse em terras goianas; 
como se a Constituição con-
templasse a possibilidade de 
uma ‘federalização em mas-
sa’”. O documento está dis-
ponível no site do MP (www.
www.mpgo.mp.br.)

“Elevadas 
autoridades da 
Polícia Militar 
têm se reportado 
aos próprios 
comandados como 
‘onça’ e aos cidadãos 
como ‘macacos’, 
como se isso fosse 
uma doutrina militar 
em um Estado 
democrático de 
direito”

No seminário, a federalização foi apontada como resposta à demora da 
conclusão de investigações de 40 crimes cometidos em Goiás 
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Trabalho 
voluntário 
promove 
solidariedade 
e humanização 
do atendimento 
hospitalar
Em comemoração ao Dia Nacional do 
Voluntário, o Hospital das Clínicas da UFG (HC) 
realizou no dia 28 de agosto o 14º Treinamento 
Solidário, capacitando 34 voluntários

Júlia Mariano

Fundado em 1999, o 
Programa de Volunta-
riado foi criado para 

humanizar o atendimento 
hospitalar no HC. Regis-
trado como extensão uni-
versitária, o projeto recebe 
pessoas que querem ser 
solidárias, doando tempo 
e dedicação aos pacientes. 
Atualmente, o programa 
conta com mais de 300 vo-
luntários cadastrados.

Os voluntários, tam-
bém conhecidos como 
“Amigos do HC”, podem se 
envolver em diversas ações. 
Alguns preferem desempe-
nhar atividades diretamen-
te com os pacientes, como 
exemplo, oferecer-lhes in- 
formações sobre o HC, 
acompanhá-los em marca-
ções de exames ou contar 
histórias para as crianças 
no ambulatório. Outros 
optam por realizar ativi-
dades na administração do 

rios para seguir as regras 
do hospital e não compro-
meter os procedimentos 
hospitalares.

Perfil – O perfil dos volun-
tários do HC é bastante va-
riado. Participam do projeto 
estudantes, trabalhadores 
e aposentados vinculados 
ou não à UFG. A dentista 
e professora aposentada da 
Faculdade de Odontologia 
da UFG, Vânia Jardim de 
Oliveira, é voluntária há 
um ano e meio. Ela conta 
que resolveu ser voluntária 
para preencher uma lacu-
na que surgiu na sua vida 
depois da aposentadoria, 
optando em desenvolver a 
tarefa na própria UFG, ins-
tituição na qual trabalhou 
durante muitos anos: “Esta 
tarefa está me preenchendo 
e estou me sentindo muito 
feliz com o voluntariado”, 
garante a professora.

Alty José da Costa 
tem 75 anos e é voluntá-
rio há 30 anos, sendo 15 
deles dedicados ao HC. Ele 
é cabeleireiro e comentou 
sobre a alegria dos pacien-
tes em encontrá-lo. “É difí-
cil um não aceitar que eu 

corte seus cabelos, suas 
unhas ou faça sua bar-
ba. Mas tem uns que não 
aceitam!”. Alty José com-
plementa que é uma hon-
ra para ele trabalhar como 
voluntário, além de ser um 
“divertimento total”, conta 
com entusiasmo.

Motivação – As motivações 
que levam as pessoas a se-
rem voluntárias são diver-
sas. O administrador de 
empresas, Adilson Borges, 
conheceu o trabalho do vo-
luntariado do HC na Feira 
da Solidariedade desse ano. 
Ele contou que, por motivo 
de doença, aposentou-se 
em 2002, passou por várias 
cirurgias e, depois de recu-
perado, deparou-se com a 
ociosidade. “Por que eu não 
posso fazer alguma coisa 
para ajudar os outros?”, 
questionou-se emocionado. 
“A ociosidade vem me inco-
modando muito desde que 
a minha saúde melhorou, 
por isso, quero participar 
do voluntariado!”, anima-se 
ele com a possibilidade de 
ocupar seu tempo e ajudar 
as pessoas que precisam.

A servidora do Depar-
tamento Pessoal da UFG, 
Ana Paula de Oliveira Ro-
drigues, conta que sentiu a 
fragilidade de um doente e 
de sua família quando seu 
pai ficou hospitalizado.  Ela 
quer ser voluntária, pois 
acredita que pode fazer al-
guma coisa para ajudar 
essas pessoas. Experiência 
semelhante teve a estudan-
te Jéssica Machado Cor-
reia, que ficou sabendo do 
voluntariado quando sua 
mãe fez uma cirurgia no 
HC. Ao acompanhá-la, ela 
percebeu a importância do 
trabalho do voluntário ao 
oferecer ajuda e afeto aos 

Voluntários mostram o certificado de participação no último Treinamento Solidário

voluntariado, organizando 
campanhas de arrecada-
ção de materiais doados 
aos pacientes – como brin-
quedos, enxovais, kits de 
higiene – e de materiais 
para uso hospitalar – como 
toalhas de banho, lençóis, 
cadeiras de roda.

Antes de começarem 
suas tarefas, os interessa-
dos em desenvolver as ativi-
dades voluntárias recebem 
orientações no Treinamento 
Solidário sobre as ações que 
podem ser desenvolvidas, as 
funções e os deveres do vo-
luntário, estabelecidos pela 
Lei do Voluntariado (Lei nº 
9.608 de fevereiro de 1998), 
pelo regimento e Manual do 
Voluntário do HC. A capaci-
tação é realizada anualmen-
te no dia 28 de agosto, Dia 
Nacional do Voluntário, e a 
coordenadora do programa, 
a assistente social Coracilde 
da Silva Mattos, ressalta a 
importância do treinamento 
para preparar os voluntá-

pacientes. “Enquanto esta-
va no HC, recebi um mate-
rial de divulgação do volun-
tariado e, na a mesma hora, 
eu me cadastrei”, justifica. 
Ronaldo Silva é estudante e 
já esteve hospitalizado. Se-
gundo ele, o trabalho dos 
voluntários o ajudou bas-
tante. “Foi importante na 
minha reabilitação, prin-
cipalmente na parte psi-
cológica, por isso eu quero 
reconfortar o coração dos 
pacientes”, justifica ele.

Já a estudante do 
curso de Administração da 
UFG, Thaís Carvalho de 
Souza, decidiu ser volun-
tária por ter tempo livre, 
para ajudar quem precisa 
e para aprender com essas 
pessoas. “Nós estamos com 
saúde, os pacientes do HC 
não. Eles precisam do nos-
so apoio e da nossa aten-
ção”, explica a estudante.

A coordenadora do 
voluntariado do HC, Cora-
cilde Mattos da Silva, co-
menta que os 15 anos de 
trabalho na coordenação 
do Voluntariado não foram 
fáceis, pois, no início, nem 
mesmo os funcionários do 
hospital acreditavam que 
o programa daria certo. 
Contudo, ela ressalta que o 
mérito do sucesso do pro-
grama são dos voluntários.  
“São eles que dão ideias e 
sugestões de campanhas a 
serem realizadas, são eles 
que conquistam novos vo-
luntários e doadores e, as-
sim, transformam nosso 
trabalho em uma rede so-
lidária”, garante a coorde-
nadora. 

Se você quer ser um 
voluntário amigo do HC, en-
tre em contato com a coor-
denação do programa: (62) 
3209-8366
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O Programa de atenção humanizada a pessoas 
com necessidades especiais, PAHPE, é com-
posto por quatro projetos de extensão da Uni-

versidade Federal de Goiás, que são realizados há 
cerca de 15 anos. Os projetos de extensão que inte-
gram o programa são o Núcleo de estudos em seda-
ção odontológica (Neso), Grupo de estudos sobre pa-
cientes especiais e tratamento odontológico (Gepeto) e 
Saúde bucal para o recém-nascido de risco.

Desenvolvido na Faculdade de Odontologia e 
no Hospital das Clínicas, o programa realiza atendi-
mentos de saúde bucal em pessoas com deficiências 
e/ou necessidades especiais, além de assistência psi-
cológica e odontológica multidisciplinar. A coordena-
dora do programa, professora Luciane Costa, explica 
que para o PAHPE, “a pessoa com deficiência é aquela 
que apresenta qualquer limitação física ou mental. Na 
odontologia, chamamos de paciente com necessidade 
especial aquele que temporariamente ou permanente-
mente precisa de uma forma especial de atendimento, 
como as grávidas, as crianças que apresentam resis-
tência ao dentista, o adulto fóbico ou que tenha uma 
ansiedade odontológica muito grande, dentre outros. 
Tentamos ajudar para que o atendimento seja mais 
confortável”.  

Arlete Moura, mãe de Samuel Silva, paciente 
do PAHPE, diz que chegou ao programa por meio de 
encaminhamento do Sistema Único de Saúde (SUS), 
porque o filho se recusava aos tratamentos. “Ele era 
muito bravo, quando a sedação era pela boca não 
funcionava, mas agora que é pelo nariz, ele não apre-
senta tanta resistência. Não tenho nada para recla-
mar daqui, só agradecer”.

Sedação odontológica

O trabalho realizado pelo Núcleo de estudos 
em sedação odontológica, Neso, coordenado pelo mé-
dico pediatra e professor do curso de Medicina, Paulo 
Sucasas, começou a ser desenvolvido em 1998. Pau-
lo Sucasas afirma: “O Neso é um programa que tem 
uma assistência muito grande e um ensino muito in-
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Tratamento odontológico diferenciado na UFG
Programa das Faculdades de Odontologia, de Medicina e do Hospital das Clínicas oferece atendimento especializado às 

pessoas portadoras de deficiência e/ou necessidades especiais

tenso na graduação, na pós-graduação e na parte de 
pesquisa também”. 

De acordo com dados do próprio professor, são 
feitos em média seis atendimentos com sedação por 
semana, já que o projeto é realizado somente às quin-
tas-feiras pela manhã. Para o professor, esse trabalho 
é inovador e proporciona 
um ambiente de estudo 
importante e de grandes 
descobertas. “Somos pio-
neiros na utilização do 
aparelho de atomização 
de mucosa nasal usado 
para que o anestésico 
seja absorvido de forma 
mais rápida pelo nariz. 
Desenvolvemos pesqui-
sas com doses baixas de 
anestésicos inalatórios 
para sedar crianças, são 
projetos de vanguarda e 
arrojados”.

Os tratamentos 
feitos com anestesia ge-
ral, em casos indicados, 
são realizados no Hospi-
tal das Clínicas (HC), por 
ainda não existir na Fa-
culdade de Odontologia 
um centro cirúrgico ade-
quado para esses proce-
dimentos. Mas, segundo 
o professor Paulo Sucasas, isso é uma questão de 
tempo. Ele acredita que, em aproximadamente dois 
anos, muitos atendimentos de anestesia geral já esta-
rão sendo feitos na unidade. Os pacientes atendidos 
pelo projeto Neso são encaminhados pelo SUS. O pro-
grama segue um fluxo das redes públicas, obedecen-
do uma fila de atendimento.

Necessidades especiais
O Grupo de estudos sobre pacientes especiais e tra-
tamento odontológico, Gepeto, é o mais antigo dos 
projetos - existe desde meados de 1994. A professora 
Cerise Campos é a responsável pela coordenação do 
projeto que trabalha especificamente com pacientes 
portadores de necessidades especiais. Segundo ela, 
a população brasileira tem cerca de 15% de pessoas 
que apresentam deficiência ou alguma necessidade 
especial. Isso motivou o surgimento do projeto dentro 
da universidade, com o propósito de prestar serviços 
à sociedade, àqueles que precisam de atendimentos 
odontológicos diferenciados e de qualidade.

 A equipe multiprofissional é composta por 
dentistas e musicoterapeutas. Além desse atendimen-
to à comunidade, o projeto Gepeto oferece a capacita-
ção de profissionais da rede pública ou particular que 
queiram trabalhar com esse público. O grupo elabo-
rou um manual facilitado de atendimento ao paciente 
com necessidade especial que serve como guia para 
os interessados no assunto. De acordo com uma cam-
panha do Ministério Público de Goiás, a universidade 
vem se tornando um centro de referência no estado e, 
por isso, orienta o público a procurar a UFG. No Gepe-
to, além dos pacientes encaminhados pelo SUS, exis-
te uma demanda espontânea. Nesse caso, as pessoas 
podem solicitar atendimento na própria Faculdade de 
Odontologia. De acordo com a professora Cerise Cam-
pos, aproximadamente 100 pessoas permanecem em 
tratamento durante o ano, por precisarem de procedi-
mentos específicos e não poderem ser reencaminhadas 
para outros centros de saúde. Ela afirma que o mais 
importante desse projeto são os vínculos formados 

com os pacientes, o que facilita o acompanhamento 
durante esse período. “Têm crianças conosco desde 
bebês. Criamos um vínculo afetivo muito grande com 
os pacientes. O que funciona em promoção de saúde 
é isso, estar com o paciente e com a família dele. Essa 
relação é de mão dupla”.

Saúde bucal de recém 
nascidos de risco

 O projeto, que promove o atendimento de 
recém-nascidos de risco, é realizado no Hospital das 
Clínicas e tem por objetivo acompanha os bebês pre-
maturos desde o período de internação até completa-
rem dois anos de idade. A dentista do hospital, An-
dréa Cortines, que está à frente deste trabalho, diz 
que o propósito é minimizar os problemas dentários 
e doenças da boca desses bebês que podem aparecer 
devido à prematuridade e ao uso de grande quanti-
dade de remédios. A equipe acompanha o desenvolvi-
mento das crianças, orienta na dieta do bebê e ensina 
as mães como cuidar da higiene bucal de seus filhos. 
“A nossa intenção é criar bons hábitos nas famílias, 
para que as mães também usem esse conhecimento 
com os outros filhos”. De acordo com Andréa Corti-
nes, as crianças que já completaram o acompanha-
mento tiveram resultados satisfatórios.

Atendimentos

Neso – Pessoas de qualquer idade com medo, 
ansiedade e/ou que apresentam dificuldades no 
tratamento odontológico, às quintas-feiras, 8h às 12h, 
coordenação: professores Paulo Sucasas e Luciane 
Costa. 

Gepeto – Pessoas com deficiência e/ou 
necessidades especiais, às quartas-feiras, 14h às 
18h, coordenação: professora Cerise Campos.

Saúde bucal para bebês prematuros – Funciona às 
terças-feiras no período vespertino e às sextas-feiras 
no período matutino, no Hospital das Clínicas. 

Telefones para contato: (62) 3209-6068 / 3209-6063

Sedação nasal: alternativa às 
sedações tradicionais

Programa oferece atendimento especial a crianças 
e adultos com necessidades especiais
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Campanhas de arrecadação organizadas pelo voluntariado 
do HC garantem a alegria no Dia das Crianças
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Curso de Medicina no Câmpus Jataí está em 
fase de implantação

Projeto propõe desenvolvimento de veículo ecológico a baixo custo

Comissão de implantação 
do curso

Desde a divulgação da 
lista das universida-
des contempladas 

no programa de expansão 
do ensino médico no Brasil, 
em junho de 2012, o Câm-
pus Jataí (CAJ) da UFG, por 
meio da comissão formada 
por integrantes do CAJ, da 
Pró-reitoria de Graduação 
(Prograd) e da Faculdade 
de Medicina do Câmpus 
Colemar Natal e Silva, tra-
balha intensamente para 
implantar o curso de Me-
dicina e realizar um sonho 
compartilhado por toda a 
comunidade jataiense. Das 
270 vagas a serem criadas 
na região Centro-Oeste, 60 
foram alocadas para a cria-
ção do curso de Medicina 
no Câmpus Jataí.

  A ampliação das 
vagas na graduação em 
Medicina e a criação de no-
vos cursos foram pensadas 
pelo Ministério da Educa-

Chico Santos

Projetar um veículo ecologicamente 
correto, de baixo custo, com estru-
tura tubular de PVC, movido a 

energia solar. Foi com essa meta que o 
professor do curso de Matemática In-
dustrial, Marcelo Henrique Stoppa, 
do Câmpus Catalão, iniciou suas 
investigações sobre o veículo e os 
meios necessários para ele se 
tornar possível. Das pesqui-
sas iniciais, surgiu o projeto 
Desenvolvimento de Veículo 
Ecológico a baixo custo, que vem 
sendo realizado pelo professor em 
parceria com outros cursos. O ob-
jetivo do projeto é desenvolver um 
veículo para pequenas distâncias, 
com estrutura em PVC, movido a 

Comissão trabalha para atingir a meta de realização do primeiro Processo Seletivo para o curso de Medicina no segundo semestre de 
2014

O veículo poderá ser utilizado para 
pequenos deslocamentos ou mesmo 
em um ambiente acadêmico para 
promoção da educação no trânsito

ção, em conjunto com o 
Ministério da Saúde, com 
a intenção de melhorar a 
relação de médicos por mil 
habitantes no país, calcu-
lada pela Organização para 
a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico, em 
2009. Os dados apontam 
que a relação do Brasil é 
de 1,8 médico por mil ha-
bitantes, deixando o país 
atrás de países como Es-
tados Unidos (2,4);  Reino 
Unido (2,7); França (3,5) 
Uruguai (3,7); e Cuba (6,4).

 De acordo com o 
diretor do CAJ, Wagner 
Santos, membro da co-
missão de implantação do 
curso, várias reuniões e 
ações têm sido realizadas, 
focando principalmente na 
definição  e construção da 
infraestrutura necessária, 
na elaboração do projeto 
pedagógico do novo curso, 
na contratação dos docen-
tes e no estabelecimento de 
convênios com as Secreta-
rias municipal e estadual 

de Saúde, envolvendo os 
hospitais do município de 
Jataí e da região. O proje-
to arquitetônico do prédio 
a ser construído está sen-
do discutido com a equipe 
do Centro de Gestão do Es-
paço Físico da UFG (Cegef) 
para as adequações finais. 
O prédio terá salas de aula, 
anfiteatros, laboratórios es-
pecíficos do curso com seus 
respectivos equipamentos, 
tais como, laboratório mor-
fofuncional, laboratório de 
habilidades médicas, além 
de laboratório de informá-
tica, salas de estudo, sala 
de professores, lanchone-
te, centro acadêmico, den-
tre outros ambientes que 
servirão não apenas para 
o curso de Medicina, mas 
também para os outros 
cursos da área da saúde 
existente no CAJ.

 O projeto pedagó-
gico do curso está sendo 
criado dentro de uma pers-
pectiva de utilização de me-
todologias ativas de ensino 

em sistema de módulos, em 
que a inserção do estudan-
te no sistema de saúde local 
acontecerá desde o primeiro 
período do curso. Com rela-
ção aos novos docentes, os 
editais para a contratação 
dos primeiros professores já 
estão em fase final de ela-
boração, com previsão de 
contratação nas principais 
áreas da Medicina, como 
Clínica Médica, Obstetrícia 
e Ginecologia, Pediatria, Ur-
gência e Emergência, e Saú-
de Mental.

 A comissão já reali-
zou diversas visitas a cur-
sos de Medicina de diferen-
tes universidades privadas 
e públicas para avaliar os 
principais problemas e de-
safios enfrentados pelas 
instituições e trocar expe-
riências para subsidiar a 
implantação de um curso 
de qualidade e em sinto-
nia com as demandas e 
características regionais. A 
comissão trabalha com a 
hipótese de vestibular no 

meio do próximo ano, de 
forma que a primeira tur-
ma teria início no segundo 
semestre de 2014.

 Atualmente, a co-
missão de implantação é 
formada por Allison Gus-
tavo Braz (Câmpus Jataí), 
Claudio Andre Barbosa de 
Lira (Câmpus Jataí), Elia-
na Melo Machado Moraes 
(Câmpus Jataí), Gisele 
Araújo Prateado de Gus-
mão (Prograd), Lawrence 
Gonzaga Lopes (Prograd), 
Marciana Gonçalves Fari-
nha (Câmpus Jataí), Mar-
cos Lázaro Moreli (Câmpus 
Jataí), Marilda Shuvartz 
(Prograd), Marise Ramos 
de Souza (Câmpus Jataí), 
Sandramara Matias Cha-
ves (Prograd), Vardeli Al-
ves de Moraes (diretor da 
Faculdade de Medicina), 
Fátima Maria Lindoso da 
Silva Lima (vice-diretora e 
coordenadora do curso de 
Medicina) e Wagner Gou-
vêa dos Santos (Diretor do 
Câmpus Jataí/UFG).

pas, será feita a otimização estrutural, para 
reduzir o custo dos protótipos e a realização 
de testes de segurança. Ao final do projeto, 
a intenção é doar os protótipos construídos 
a escolas, para promover a educação no 
trânsito e também a aproximação de novas 
tecnologias, motivando o aprendizado.

Para Marcelo Henrique Stoppa, esse 
projeto é importante, pois pode ser muito 
útil para  escolas, universidades e outros 
lugares, onde se vê a necessidade de des-
locamento em curta distância. Ele teria a 
mesma utilidade de um carrinho de golfe, 
que é de custo bem elevado.

O professor informa ainda que o pro-
jeto necessita de financiamento, pois para 
a montagem dos protótipos serão utilizados 
diversos materiais. O projeto foi submetido 
ao Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) 
para possível financiamento e aguarda res-

posta. Entretanto, qualquer empresa 
pode auxiliar no projeto, para isso, 
basta procurar o Setor de Contra-
tos e Convênios do Câmpus Catalão 
(CAC) e formalizar pedido.

motor elétrico de baixa potência e alimentado 
por placas flexíveis de energia solar.

O projeto se encontra na fase de projeção 
da primeira configuração da estrutura, que foi 
feita em LEGO©, para determinar a funcionali-
dade, a ergonomia e o dimensionamento e tes-
tes de simulação computacional, por meio de 

softwares de elementos finitos. 
Isso, para avaliar o seu 

funcionamento, 
com simulações 

de tensões e de-
formações do 
chassi. Após 

essas eta-
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ARTIGO

Quatro estudantes do curso de gradua-
ção em Enfermagem da Universidad de Córdo-
ba, Espanha, passaram os meses de agosto e 
setembro por estágio no Hospital das Clínicas 
(HC) da UFG. O estágio faz parte do Progra-
ma de Intercâmbio Acadêmico Internacional 
Santander, uma integração da UFG com a 
Universidad de Córdoba. As estudantes foram 
supervisionadas pela professora da Faculdade 
de Enfermagem (FEN), Ana Lúcia Queiroz Be-
zerra, e tiveram o apoio do setor de serviços de 

Nos dias 3 e 4 de setembro, foi reali-
zado, em Montevidéu, Uruguai, sob a coorde-
nação da Universidad de la Empresa (UDE), 
o Encontro Regional da Área Mercosul do 
Projeto Alfa Trall. O objetivo foi discutir a sus-
tentabilidade do Projeto, desenvolvido desde 
2011 e que se encerra em janeiro de 2014. 
Está prevista a formação de uma rede, com os 
propósitos de buscar a definição de agendas 
comuns entre universidades e stakeholders 
(em âmbitos local, nacional e supranacional) e 
reforçar a possibilidade de incidir nas políticas 
de Aprendizagem ao Longo da Vida em diver-
sos níveis. Representaram a UFG no evento, 
a coordenadora de Assuntos Internacionais, 
Ofir Bergemann de Aguiar, e o pró-reitor de 

Faculdade de Enfermagem e Hospital das Clínicas 
recebem estudantes espanholas para estágio

Projeto Alfa Trall realizou encontro regional

Professores moçambicanos visitam a UFG 
e propõem parcerias

Gestão de Pessoas e de Enfermagem do HC. 
 As estudantes Maria del Carmen 

Lopez Toledano, 26 anos, Paloma Holgado 
Muñoz, 22, Isabel Luque Cantarero, 23, e 
Marina Fernandez Leon, 25, ficarão no Bra-
sil até janeiro de 2014. Elas estão no último 
período do curso de Enfermagem e fizeram o 
intercâmbio para complementar seus conhe-
cimentos, por meio de estágio prático, nas 
áreas Materno-infantil e Atenção Primária. As 
330 horas de estágio na área Materno-infantil 
foram realizadas no Hospital das Clínicas da 
UFG e na Maternidade Dona Íris. Já as 250 
horas de estágio em Atenção Primária foram 
cumpridas nas unidades básicas de saúde de 
Goiânia. As estudantes contaram que estão 
aprendendo diferentes técnicas em partos e 
cesáreas. Elas também destacaram as dife-
renças que perceberam entre a saúde no Bra-
sil e na Espanha. “Aqui há menos intimida-
de. Uma enfermaria aqui tem quatro ou seis 
leitos. Na Espanha, uma enfermaria de um 
hospital público tem somente dois leitos. São 
realidades bastante diferentes”, relataram.

O século XXI inaugura na América Latina um clima 
político significativo para refletir sobre aconteci-
mentos no contexto dos regimes autoritários. Mas 

refletir sobre o passado implica refletir sobre o presente, 
assim sobre qual futuro se deseja à nossa sociedade. No 
passado, as ações ditatoriais procuraram consolidar a 
formação de uma cultura de terror, que passou a orga-
nizar e disciplinar a vida social. Os regimes autoritários 
produziram, pela extrema violência de suas ações, even-
tos traumáticos e contínuas rupturas microssociais. 
Mas a pergunta central é: a memória deve se converter 
em um lembrar para esquecer ou será que é preciso es-
quecer para não lembrar? Simplesmente, deve-se lem-
brar para que nunca mais aconteça.

É necessário reafirmar que jamais existiram dita-
duras benevolentes, pois, em todo processo repressivo, 
as alterações da vida cultural, política e social são pro-
duto de múltiplas rupturas com diversos graus de inten-
sidade de violência política. Assim, por motivos políticos, 
pode-se contar, em toda a América Latina, milhares de 
mortos, um número considerável de desaparecidos, mi-
lhares de torturados e um incomensurável número de 
vítimas indiretas da repressão.

Como expõe o livro Direito à Memória e à Verdade, 
publicado pela então Secretaria Especial de Direitos Hu-
manos da Presidência da República, as feridas abertas 
durante o regime militar no Brasil são desconhecidas 
pela maioria da população, especialmente pelos jovens. 
No Brasil, a radiografia dos atingidos pela repressão po-
lítica ainda está longe de ser concluída, mas se sabe que 
pelo menos 50 mil pessoas foram presas somente nos 
primeiros meses da ditadura; cerca de 20 mil brasileiros 
foram submetidos à tortura, e mais de quatrocentos ci-
dadãos foram mortos ou estão desaparecidos. Isso sem 
falar nas milhares de prisões políticas não registradas, 
nas quatro condenações à pena de morte, nos 130 ba-
nidos, nos 4.862 cassados, nas levas de exilados e nas 
centenas de camponeses assassinados.

Nessa perspectiva, o que significa a memória e 
a verdade? Significa revisitar a história desse período, 
conectando os fatos passados com os atuais e relacio-
nando-os com outras violações dos direitos civis, entre 
eles o direito à informação. Com o intuito de promover 
uma cultura em direitos humanos, o Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos (PNEDH) de 2008 foi 
concebido tendo em vista que, no país, “como na maio-
ria dos países latino-americanos, a temática dos direitos 
humanos adquiriu elevada significação histórica, como 
resposta à extensão das formas de violência social e po-
lítica vivenciadas nas décadas de 1960 e 1970” (PNEDH, 
p. 22). E, em virtude disso, “a educação em direitos hu-
manos, ao longo de todo o processo de redemocratização 
e de fortalecimento do regime democrático, tem buscado 
contribuir para dar sustentação às ações de promoção, 
proteção e defesa dos direitos humanos, e de reparação 
das violações” (PNEDH, p. 26). 

Assim, o tema da memória se coloca como um 
desafio de como se insere na sociedade, passando pela 
necessária reflexão em termos que a memória é seleti-
va, recordando e olvidando de acordo com os complexos 
processos mentais. Chega-se, então, à conceituação da 
memória como um direito. Esta memória não deve limi-
tar-se a cumprir um compromisso restringido com as 
vítimas da repressão política, senão deve servir também 
para construir um futuro que, a partir do recordar, logre 
sanar e superar a herança perversa do autoritarismo. 

* Professores da Faculdade de Ciências Sociais

Memória e 
Verdade

Carlos Santander e
Ricardo Barbosa de Lima*

Dois professores moçambicanos estive-
ram na UFG dia 11 de setembro para marcar o 
início da implementação do Projeto  Paisagens 
e Desenvolvimento Local: inventário, análise e 
estudo comparativo de Chibuto/Moçambique e 
Goiás/Brasil. Mário Jessen, diretor da Esco-
la Superior de Negócios e Empreendedorismo 
de Chibuto (ESNEC) da Universidade Eduar-
do Mondlane, e o coordenador do projeto pelo 
lado africano, Constâncio Machanguana, da 
mesma instituição, participaram de uma reu-
nião com o reitor Edward Madureira Brasil, 
a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, 
Divina das Dores de Paula Cardoso, o coor-
denador de Transferência e Inovação Tecno-
lógica, João Teodoro Pádua, a coordenadora 
de Assuntos Internacionais, Ofir Bergemann 
de Aguiar, acompanhados por Maria Geral-
da de Almeida, coordenadora do projeto pelo 

Extensão e Cultura, Anselmo Pessoa Neto. O 
projeto integra 15 instituições latino-ameri-
canas e cinco europeias.

lado brasileiro, João Batista de Deus, dire-
tor do Instituto de Estudos Socioambientais 
(IESA), e Paulo Hellmeister Filho, da Escola 
de Veterinária.

Entre os objetivos do projeto,  desta-
ca-se a transferência de métodos e técnicas 
de pesquisa ligados às paisagens e ao desen-
volvimento local, nos aspectos relacionados 
aos modos de vida, pecuária e agricultura. 
No âmbito desse projeto, a UFG enviará, 
para uma mobilidade de curta duração em 
Moçambique, três estudantes de graduação, 
um de doutorado e um docente, e receberá 
dois estudantes de graduação, um de mes-
trado, um de doutorado e um docente. O 
projeto é financiado pela Capes, por meio do 
Programa Pró-Mobilidade Internacional Ca-
pes/AULP (Associação de Universidades de 
Língua Portuguesa).
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Ciar apresenta projetos 
desenvolvidos para 
cursos EaD
Programas de 
simulação, videoaulas 
e animações foram 
criados para os cursos 
de Artes Cênicas e 
Biologia

Raniê Solarevisky

Em seu papel de su-
porte aos cursos a 
distância da UFG, o 

Centro Integrado de Apren-
dizagem em Rede (Ciar) de-
senvolve projetos pedagógicos, tecnológicos e 
audiovisuais em parceria com as coordena-
ções desses cursos. No dia 02 de setembro, 
a equipe de produção do órgão apresentou 
parte do material produzido para uma disci-
plina do curso de Artes Cênicas e um projeto 
criado para os cursos da área de Biologia. Os 
produtos, financiados pelo programa Univer-
sidade Aberta do Brasil (UAB), foram apre-
sentados em reunião do Ciar com os coorde-
nadores dos cursos a distância da UFG e re-
presentantes das Pró-reitorias de Graduação 
(Prograd), de Extensão e Cultura (Proec) e de 
Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG).

Um dos produtos apresentados du-
rante a reunião faz parte do projeto de vi-
deoaulas desenvolvido para a disciplina 
“Artes do Corpo”, do curso de Artes Cêni-
cas a distância da UFG. O material, cujo 
conteúdo foi reunido numa caixa estilizada, 
inclui um encarte com contações de histó-
rias produzidas por diversos autores, DVDs 
contendo as peças “Maria Grampinho” e 
“Um dia, uma banana” – ambas videoaulas 
– e cartões postais com imagens das peças. 
As contações são histórias criadas por au-
tores populares que, com a devida autoriza-
ção, foram reproduzidas no material.

O coordenador de audiovisual do 
Ciar, professor Flávio Gomes, mostrou ce-
nas do making of das videoaulas, filmagens 
de contações transcritas para a disciplina 
e entrevistas com as professoras Valéria 
Maria Chaves e Urânia Maia, responsáveis 
pelo projeto. “Todo esse conteúdo se con-
verteu em recurso pedagógico e está reuni-
do nos dois DVDs que acompanham o ma-
terial”, destacou o professor Flávio durante 
a apresentação. “Agradecemos à equipe do 
Ciar por ter nos ajudado na confecção de 
um material de grande qualidade estética e 

O coordenador de multimídia do Ciar, Prof. Wagner 
Bandeira, e o professor do Instituto de Ciências Biológicas 
(ICB/UFG), Carlos Eduardo Anunciação, apresentaram o 
projeto BioTic. O produto, que ainda está em fase de testes, 
é uma plataforma multimídia, em que o aluno pode assistir 
a vídeos, manipular instrumentos de laboratório em exer-
cícios interativos e conferir funções bioquímicas e fisioló-
gicas em animações que simulam movimentos de órgãos e 
células, dentre outras funções. 

 “Os polos sentem muita falta de uma interlocução 
mais direta com a universidade, e ferramentas como essa 
podem nos ajudar na aproximação com nossos alunos no 
interior do Estado”, declarou o Prof. Carlos Eduardo. “A 
visualização prévia das atividades de laboratório de forma 
interativa e lúdica torna a experiência prática mais fácil 
e enriquecedora”, completa. O professor Wagner Bandei-
ra anunciou que o projeto já está entrando em uma nova 
fase, com a busca por melhorias de aspectos técnicos e 
a ampliação dos recursos disponíveis para os alunos. “A 
ferramenta simula laboratórios de fisiologia e bioquímica, 
mas estamos trabalhando para aperfeiçoar algumas fun-
ções e oferecer mais conteúdo aos alunos”, ressaltou.

A coordenadora de produção do Ciar, professora Ana 
Bandeira, ressaltou que todos os materiais mostrados fo-
ram produzidos, porque os professores envolvidos apre-
sentaram suas demandas e projetos. “Estamos abertos a 
auxiliar no desenvolvimento de produtos dessa natureza 
para qualquer curso a distância que tenha interesse em 
confeccioná-los”, afirmou. As produções para os cursos de 
Artes Cênicas e Biologia foram desenvolvidas por bolsistas 
e estagiários que integram a equipe de produção do Ciar.

pedagógica. O empenho já nos incentivou a 
iniciar um novo projeto”, declarou a respon-
sável pela disciplina, Profa. Valéria Maria.

“Desde 2009, quando o curso de Artes 
Cênicas foi criado, trabalhávamos mais com 
a plataforma Moodle. Esse projeto nos per-
mitiu inovar, porque trazemos um pouco da 
prática que é construída durante o processo 
da disciplina”, declara a professora Urânia 
Maia, numa das entrevistas disponibilizadas 
nos DVDs. Durante a apresentação, os atores 
Alexandre Ferreira e Luciano Di Freitas ence-
naram parte da peça “Maria Grampinho”. A 
trama se baseia na personagem que dá nome 
à peça, inspirada num poema de Cora Cora-
lina que descreve uma mulher simples, que 
fabricava as próprias roupas, usava dezenas 
de grampos na cabeça e teria residido na mes-
ma casa da poetisa. Durante toda a atuação, 
Maria Grampinho (Alexandre Ferreira) realiza 
várias performances de dança. “Essa videoau-
la ainda é transdisciplinar, sendo um vídeo de 
auxílio para o professor de dança e também de 
teatro. Ele amplia essa possibilidade criativa”, 
explica a professora Urânia Maia.

Prática e teoria
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A filmagem e o  making of  da  peça  
Maria Grampinho  foram incluídos 
no material estilizado produzido 
para a disciplina  Artes do Corpo

O BioTic é uma plataforma 
multimídia que agrega 
simuladores de laboratório, 
videoaulas, animações e 
exercícios interativos
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