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Jornal      UFG
UFG implementa estrutura 

multicâmpus com novo Estatuto
O grande crescimento da UFG nos últimos anos apresentou desafios que exigiram uma reconfiguração da universidade. Concluiu-

se que é preciso elevar o grau de interdisciplinaridade de suas atividades, redefinir os conselhos superiores e propiciar mais 
liberdade para a realização de ações. Assim, a UFG inova entre as Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) com a criação das 
Regionais Catalão, Cidade Ocidental, Goiânia, Goiás e Jataí, cada qual com seu Conselho Gestor e suas Câmaras de Graduação, 

de Pesquisa e Pós-graduação e de Extensão e Cultura, o que significará mais autonomia para as Regionais.  p. 4 e 5

Reflexos da Ditadura Militar. 
Meio século ainda não foi suficiente para apagar 

as marcas da repressão no Brasil p. 6 e 7

Multiplicam-se as ações de apoio acadêmico.
Além da formação superior, oportunidades levam ao 
desenvolvimento humano e cultural p. 10, 11 e 12

UFG cresce na pesquisa e na pós-graduação. 
Área ganha novas Pró-Reitorias e dois programas 

atingem conceito de excelência Capes p. 8 e 9

Regional Goiânia

Regional Catalão

Regional Jataí

Regional Cidade de Goiás
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É com muita satisfação que nos dirigimos aos membros da co-
munidade universitária por meio do Jornal UFG. O profes-
sor Manoel Chaves e eu tomamos posse, respectivamente, 

como vice-reitor e reitor da UFG, no dia 6 de janeiro de 2014. Que-
remos, antes de tudo, manifestar o nosso compromisso de man-
ter um diálogo franco, permanente e transparente com docentes, 
técnico-administrativos e estudantes. O Jornal UFG cumpre um 
importante papel neste processo, mas, além dele, utilizaremos to-
das as formas, individuais e coletivas, de promoção e fortalecimen-
to do processo de comunicação com a comunidade universitária. 

Nossa primeira mensagem é de alegria e orgulho por assu-
mirmos a direção da universidade. Vivemos um momento ímpar, 
marcado pela materialização de antigos sonhos da comunidade 
universitária e de todos que nos antecederam, na rica história de 
construção desse patrimônio público, que é a Universidade Fede-
ral de Goiás. Representativo deste momento, para além do visível 
crescimento quantitativo da instituição, é a melhoria dos indica-
dores qualitativos da UFG. Destacamos o aumento dos conceitos 
atribuídos aos cursos de graduação (por meio da avaliação do 
Enade) e de pós-graduação (por meio da avaliação trienal da Ca-
pes), em especial, pelo conceito 6 a dois de nossos programas de 
pós-graduação: em Geografia e em Ecologia e Evolução. Quere-
mos avançar e melhorar ainda mais a nossa instituição e, para 
isso, dependemos de forma direta do trabalho competente e com-
promissado de toda a comunidade universitária. A Administração 
Superior da UFG estará sempre ao lado de todos na busca das 
melhores condições para alcançarmos esse objetivo. 

Ademais, temos grandes e complexos desafios pela fren-
te. Um deles será a implementação do novo Estatuto da UFG, 
aprovado pelo MEC em 23 de janeiro último. Este Estatuto pre-
vê mudanças muito significativas na estrutura organizacional de 
nossa instituição, como uma maior e mais justa participação dos 
representantes dos câmpus instalados nas Regionais (nomencla-
tura do novo Estatuto) Catalão, Cidade Ocidental, Goiânia, Goiás 
e Jataí. A implementação do novo Estatuto, a ser concretizada 
em um prazo máximo de 180 dias, dará organicidade à estrutura 
multicâmpus da UFG, ampliará a autonomia de suas regionais 
do ponto de vista administrativo e acadêmico, além de tornar 
mais democrática a gestão universitária.

Dando continuidade ao programa de expansão da UFG, 
anunciamos o início das atividades acadêmicas nos câmpus Apa-
recida de Goiânia (Regional Goiânia) e Cidade Ocidental (Regional 
Cidade Ocidental), no segundo semestre.  Temos hoje uma nova 
universidade, que é mais inclusiva, com maior presença no inte-
rior do Estado e mais relevante como instituição formadora, gera-
dora de conhecimentos e transformadora da sociedade.

Otimistas, em relação ao futuro da UFG, gostaríamos de 
desejar a todos, especialmente aos estudantes ingressantes, que o 
ano de 2014 seja pleno de realizações acadêmicas e pessoais e que 
possamos, ao final de cada um dos próximos anos, celebrar novos 
avanços e conquistas dessa grande e querida instituição, que é a 
Universidade Federal de Goiás. 

*Reitor da Universidade Federal de Goiás

Ian Michael Orme

Avanços e entraves no combate à 
tuberculose no mundo
Como podemos caracteri-
zar a evolução da tuber-
culose? 

A tuberculose é um 
problema global. Em al-
gumas áreas do mundo, 
como na América do Norte, 
a incidência é baixa, mas 
em outras ainda prevale-
ce com índices muito al-
tos, como na África do Sul. 
Há 20 anos a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
listou os 20 países em que 
o problema era grave, sen-
do o Brasil um deles. Po-
rém, o Brasil realizou bem 
o programa de controle e 
conseguiu melhorar os ín-
dices da doença. Já a Áfri-
ca do Sul tem outros pro-
blemas alarmantes, como 
a AIDS, que afeta o sistema 
imunológico, que deixa o 
indivíduo mais susceptível 
a desenvolver a tuberculo-
se, contribuindo para que 
a doença continue muito 
presente naquele lugar. 
Neste momento, não es-
tamos ganhando a guerra 
contra a tuberculose, mas 
estamos tendo progres-
so com o desenvolvimento 
de novas e melhores com-
binações de drogas para 
combater as formas resis-
tentes da doença. 

Qual o foco das atuais 
pesquisas sobre tubercu-
lose?

Estamos tentando de-
senvolver novas vacinas, mas 
não chegamos aos estágios 
de testes clínicos. Há muito 
esforço por parte dos pesqui-
sadores, mas as pesquisas 
são muito caras. É preciso ter 
instalações sofisticadas que 
atendam aos critérios de bios-
segurança em nível 3. No Es-
tado norte-americano do Co-
lorado, temos um prédio bas-
tante sofisticado que atende 
a essas exigências. São insta-
lações que custam em torno 
de 10 a 15 milhões de dólares 
e precisam de pesquisadores 
e técnicos capacitados para 
que não haja contaminação 
com tuberculose. No Brasil, 
existem dois ou três laborató-
rios pesquisando a doença, já 
nos Estados Unidos entre 10 
e 15 laboratórios.

A empresa Johnson e 
Johnson tem uma subsidiá-
ria, a Tibtech, que começou 
a estudar muitas drogas es-
pecíficas para bloquear nas 

bactérias um processo enzi-
mático celular de obtenção 
de energia. A ideia era des-
cobrir uma droga para com-
bater as bactérias Staphylo-
coccus aureus, resistentes à 
droga meticilina (MRSA).  Ao 
testar essas drogas contra a 
S. aureus e, em seguida, re-
alizar uma seleção, os pes-
quisadores incluíram uma 
outra bactéria nos experi-
mentos, a Mycobacterium 
smegmatis. Dessa forma, 
foi possível encontrar uma 
droga, à época, denominada 
de R207910, que não elimi-
nava a Staphyloccus, mas 
a M. smegmatis. Os pes-
quisadores pensaram: será 
que esta droga destrói a M. 
tuberculosis, a bactéria cau-
sadora da tuberculose? A 
empresa nos procurou para 
testar a droga, em animais, 
que se mostrou muito efi-
ciente e capaz de reduzir o 
tempo de tratamento da do-
ença de seis meses para 15 
dias. Ensaios clínicos com 
pacientes humanos foram 
realizados na África e mos-
traram que a droga é mui-

to eficiente. A equivalente 
americana para a Anvisa, 
a U.S. Food and Drug Ad-
ministration (FDA), aprovou 
essa droga em seguida, que 
foi a primeira aprovada em 
40 anos. Em breve, a droga 
Bedaquilina deverá chegar 
aos países em desenvolvi-
mento, inclusive no Brasil. 
Falta aumentar a produção 
dessa droga, mas imagino 
que em seis a 12 meses es-
tará disponível. Outra coisa 
importante é que ela é bas-
tante específica, pois inibe 
a produção de energia da 
bactéria sem interferir na 
produção de energia das cé-
lulas do hospedeiro. Várias 
outras drogas que possuem 
outros mecanismos de ação 
estão sendo testadas em 
humanos.

As mutações sofridas pela 
bactéria são a maior difi-
culdade para o desenvol-
vimento de novas drogas?

A bactéria tem sofrido 
mutações há milhares de 
anos, tornando-se resisten-
te às drogas cada vez mais 

rápido. A pressão evolutiva 
está levando a isso, pois a 
bactéria evoluiu para poder 
infectar os indivíduos mais 
saudáveis, um processo 
chamado high fitness. Exis-
tem algumas famílias de 
bactérias, como a Beijing, 
que consideramos mais vi-
rulentas. Essa virulência 
(capacidade de um agente 
infeccioso produzir casos 
graves de uma doença) tem 
aumentado, provavelmen-
te, porque os indivíduos 
melhoraram seus sistemas 
imunes em virtude de me-
lhores condições de vida. 
Isso as tornaram mais for-
tes para combater as in-
fecções. É necessário usar 
uma combinação de drogas 
no tratamento da doença 
para evitar essas resistên-
cias. Na Rússia, por exem-
plo, foi usado a monotera-
pia, terapia com apenas 
uma droga, e isso causou 
o desenvolvimento da re-
sistência em uma grande 
quantidade de pessoas.

Quais as novidades em re-
lação ao desenvolvimento 
de uma vacina para a tu-
berculose?

O processo de de-
senvolver uma vacina não 
é difícil, já desenvolvemos 
os modelos animais de 
infecção e temos instala-
ções para isso. O difícil 
é desenvolver uma nova 
vacina  BCG que proteja 
mais que a atual. A vaci-
na BCG tradicional age 
de forma profilática (pre-
ventiva) impedindo que a 
criança vacinada adquira 
e desenvolva a  tubercu-
lose. Recentemente, estão 
desenvolvendo uma vacina 
terapêutica (de tratamen-
to), ou seja, algo que pos-
sa ser administrado após a 
aquisição de tuberculose. 
Serviria, por exemplo, para 
uma pessoa que entrou em 
um avião e se infectou com 
uma tuberculose MDR e 
quer uma vacina para im-
pedir a piora da infecção. 
A dificuldade para desen-
volver a vacina terapêutica 
é bem maior, mas temos 
alguns candidatos para 
testes. Isso não vai curá-
-los, mas diminuirá a car-
ga bacteriana e permitirá 
que o próprio hospedeiro 
controle a infecção.

Um terço da 
população 
mundial pode 

estar infectado 
pela tuberculose, 
doença contagiosa 
com transmissão 
pelas vias aéreas. O 
principal desafio da 
ciência é vencer a 
resistência multidroga 
(MDR) que algumas 
formas da doença têm 
apresentado.

Em janeiro de 2014, 
a Rede Goiana 
de Pesquisa em 
Tuberculose e a Rede do 
Programa Pró-Centro-
Oeste de Pesquisa do 
CNPq realizaram no 
Instituto de Patologia 
Tropical e Saúde Pública 
(IPTSP) o 2° Workshop 
de Imunopatologia 
da Tuberculose. O 
principal convidado do 
evento foi o professor 
da Colorado State 
University, Ian Michael 
Orme. Reconhecido 
internacionalmente 
por desenvolver 
pesquisas referentes à 
tuberculose com mais 
de 300 publicações 
científicas de referência, 
o pesquisador também 
foi o responsável pelo 
estabelecimento de um 
laboratório de nível de 
biossegurança 3 para 
testar vacinas para 
tuberculose em modelo 
animal, produzidas 
por meio de projetos 
financiados pelo NIH 
(Instituto Nacional de 
Saúde dos Estados 
Unidos), e novas drogas 
contra a doença. Ele 
falou sobre o assunto 
para o Jornal UFG.

Por Michele Martins
Tradução: Ana Paula 
Kipnis, professora do 
Instituto de Patologia 
Tropical e Saúde Pública 
(IPTSP/UFG)

W
ag

n
as

 C
ab

ra
l 

C
ar

lo
s 

S
iq

u
ei

ra

Bonecas Karajá destacam Museu Antropológico

UFG apoia fortalecimento do Ensino Médio

Com o objetivo de melhorar a quali-
dade da educação do ensino médio nas es-
colas e diminuir a evasão escolar, o governo 
federal, por meio do Ministério da Educa-
ção (MEC), desenvolveu o Pacto Nacional 
pelo Fortalecimento do Ensino Médio, re-
gulamentado, em novembro de 2013, pela 
portaria ministerial nº 1.140.  A ação tem 
o apoio da UFG, da Secretaria de Educação 
de Goiás (Seduc), dos Institutos Federais de 

O Museu Antropológico da UFG 
foi contemplado com a comenda Diploma 
de Destaque do Ano 2013, concedida 
pelo Conselho Estadual de Cultura do 
Estado de Goiás, durante a cerimônia de 
entrega do Prêmio Jaburu 2013, no dia 
12 de fevereiro de 2014. A outorga foi 
concedida em reconhecimento ao trabalho 
desenvolvido pela equipe de pesquisa do 
projeto Bonecas Karajá: arte, memória e 
identidade indígena no Araguaia, baseado 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFG) e Goia-
no (IF Goiano) e da Universidade Estadual de 
Goiás (UEG), que estão a cargo do preparo de 
52 formadores regionais no Estado, incentivan-
do a formação continuada dos professores da 
rede pública de ensino, por meio de cursos de 
qualificação. O lançamento do Pacto em Goiás 
se deu em fevereiro com a realização de um 
seminário na UFG. O programa prevê bolsas e 
materiais de apoio para todos os envolvidos.

em estudos etnográficos dos povos Karajás 
e seus saberes na confecção da boneca 
de cerâmica ritxòkò, arte tombada como 
patrimônio cultural brasileiro em 2012. A 
pesquisa foi desenvolvida por membros do 
Museu Antropológico, Manuel Ferreira Lima 
Filho, Nei Clara de Lima, Rosani Moreira 
Leitão, Telma Camargo da Silva, e pela  
historiadora da Superintendência do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) em Goiás,  Maíra Torres Corrêa.



4

Orçamento 2014

Este ano a UFG conta com recursos da ordem de R$ 972 milhões e 
301 mil em seu orçamento geral,  sem contar os recursos próprios. 
Desses, R$ 102 milhões e 446 mil serão destinados ao Hospital das 
Clínicas. Esses valores constam no orçamento estabelecido pela 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC em termos de 
receita e despesa. São R$235 milhões a mais do que o orçamento de 
2013.
 
Entre as novidades, estão os recursos a serem destinados à 
implantação dos novos câmpus da UFG, em Aparecida de 
Goiânia e Cidade Ocidental, da ordem de R$ 21,3 milhões. Para a 
reestruturação e construção de novos laboratórios, estão previstos 
R$ 22,3 milhões. O Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(Pnaes) deverá ser contemplado com R$ 16,7 milhões, mais de R$ 3 
milhões em relação ao ano passado.
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Universidade passa por grandes mudanças        com implementação do novo estatuto

Criação das estruturas administrativas 
regionais e dos Conselhos Gestores procura 
dar maior representatividade e autonomia aos 
câmpus da UFG

Águita Araújo
Silvânia Lima

A UFG viveu um rápi-
do processo de de-
senvolvimento nos 

últimos oito anos, como 
o aumento do número de 
cursos de graduação, pós-
-graduação e de estudan-
tes. Essa mudança se deu 
tanto nos câmpus de Goiâ-
nia quanto nos câmpus 
fora de sede, tendo como 
consequência a necessida-
de de uma reestruturação 
administrativa da univer-
sidade. 

Em janeiro de 2011 foi 
criada uma comissão para 
discutir mudanças no Es-
tatuto da UFG. De acordo 

com o reitor, Orlando Afon-
so Valle do Amaral, era pre-
ciso redefinir a composição 
dos Conselhos Superiores 
e das câmaras que existem 
na universidade, especial-
mente, em função de seu 
novo cenário.  Depois das 
etapas de coleta de suges-
tões com a comunidade, 
elaboração de propostas e 
discussões, o documento 
foi elaborado para suprir 
as novas demandas. Nos 
três conselhos superiores 
da universidade, Conse-
lhos Universitário (Consu-
ni), de Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Cultura (Cepec) 

e de Curadores, as discus-
sões e votações ocorreram 
entre agosto e novembro 
de 2013. As mudanças es-
tatutárias ocorridas são 
consideradas como uma 
atualização da última re-
formulação geral do docu-
mento efetuada em 1996. 

O novo estatuto foi 
aprovado pelo Ministério 
da Educação (MEC) no dia 
23 de janeiro. A universida-
de tem o prazo de 90 dias, 
prorrogáveis por mais 90 
dias, para implementar as 
alterações e adequações. 
De acordo com o reitor, há 
muito trabalho pela frente 
e as mudanças ocorrerão 
paulatinamente.

Entre as mudanças, o 
novo estatuto estabelece a 
criação de Conselhos Ges-
tores das regionais, no in-
tuito de possibilitar maior 
autonomia aos vários 

câmpus, que constituem 
as chamadas regionais da 
UFG. Tal denominação é 
decorrente da nova estru-
turação administrativa que 
será Multirregional: Regio-
nal Goiânia (Sede), Regio-
nal Catalão, Regional Cida-
de Ocidental (em implanta-
ção), Regional Goiás e Re-
gional Jataí. Cada uma terá 
seu Conselho Gestor para 
tratar das questões admi-
nistrativas, orçamentárias 
e outras pertinentes à re-
gional. Com essa alteração, 
vários assuntos ficarão 
restritos a cada regional, 
dando uma nova função 
ao Conselho Universitário, 
que será responsável pela 
análise das questões ins-
titucionais de abrangência 
mais geral.

“Muitos assuntos, que 
hoje são tratados no Con-
suni, poderão, se caracte-

rizados como de interesse 
regional, ser analisados e 
discutidos apenas no âm-
bito dos Conselhos Gesto-
res regionais. A regra para 
a composição dos Conse-
lhos Gestores é semelhante 
àquela utilizada hoje para 
a composição do Consuni”, 
explica o reitor.

Consuni e Cepec – Os 
assuntos de interesse ge-
ral da UFG continuarão a 
cargo do Consuni, órgão 
máximo de função norma-
tiva, deliberativa e de pla-
nejamento da universida-
de, convocado a cada três 
meses. Além da presença 
de representantes de do-
centes,  técnico-adminis-
trativos e estudantes, a 
composição do Consuni 
será feita com base nas 
representações das regio-
nais, em quantitativos que 

são divididos proporcio-
nalmente por número de 
cursos de graduação, mes-
trado e doutorado, de cada 
regional.

Da mesma forma, a 
composição do Cepec tam-
bém foi alterada. Câmaras 
Regionais de Graduação, 
de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção e de Extensão e Cultu-
ra serão criadas também 
com o objetivo de dar maior 
autonomia às regionais. Já 
as composições e a forma 
de funcionamento de cada 
câmera serão estabelecidas 
por Resolução do Consuni. 

O reitor Orlando Ama-
ral considera que essa nova 
composição dos conselhos 
é mais justa e condizente 
com o tamanho da univer-
sidade. Além disso, acredi-
ta que o novo Estatuto da 
UFG está sendo pioneiro 
no que diz respeito à maior 
participação dos câmpus 
nas decisões da institui-
ção. “Em algumas univer-
sidades, ampliou-se muito 

Estatuto e regimento geral
O estatuto é o principal documento para o funciona-

mento e a normatização da universidade. De acordo com 
o reitor Orlando Amaral, é o estatuto que define a estrutu-
ra da instituição e como a Reitoria e as Pró-Reitorias serão 
organizadas. O documento também normatiza a compo-
sição dos colegiados superiores da universidade, o Consu-
ni, o Cepec e todos os outros órgãos. Mudanças nesse do-
cumento são necessárias, a fim de respaldar a instituição 
para novas demandas que surgem.

Já o regimento geral trata de assuntos mais especí-
ficos da universidade, com detalhes, inseridos apenas no 
seu conteúdo, sobre todas as resoluções e regulamen-
tações dos órgãos que compõem a universidade. “O es-
tatuto é a grande norma da universidade e o regimento 
preenche as lacunas, os detalhes que não foram esclare-
cidos no documento principal”, esclarece o reitor.

o número de câmpus fora 
de sede. Então, acredito 
que em algum momento 
os administradores des-
sas universidades sentirão 
a mesma necessidade que 
tínhamos, isto é, de dar or-
ganicidade a uma estrutu-
ra que é essencialmente di-
ferente daquela que existia 
antes”, comenta.

Novas unidades acadê-
micas – Os critérios para 
a criação de unidades aca-
dêmicas se tornaram mais 
restritivos com o novo esta-
tuto. O objetivo é diminuir 
as subdivisões que se torna-
ram frequentes nos últimos 
anos na Regional Goiânia. A 
medida evita que a tendên-
cia de subdivisão se torne 
uma realidade também nas 
outras regionais.

As novas regras para a 
criação de unidades acadê-
micas procuram aglutinar 
pelo menos quatro cursos 
de uma mesma área de 
conhecimento, sejam to-

dos de graduação ou com 
determinadas divisões en-
tre graduação, mestrado e 
doutorado. Com isso, serão 
reforçadas interdisciplina-
ridade nas atividades de 
ensino, pesquisa e exten-
são da UFG, de forma mais 
colaborativa e integrada. 

Nova rotina administra-
tiva – A criação dos Con-
selhos Gestores nas regio-
nais da UFG é uma grande 
inovação, principalmente, 
para as regionais fora de 
sede. Cada câmpus tinha 
seu conselho diretor, mas 
se alguma questão impli-
casse em uma decisão for-
mal, ela deveria ser discu-
tida nos Conselhos Supe-
riores em Goiânia.  Com os 
Conselhos Gestores, certas 
decisões formais poderão 
ser resolvidas em âmbito 
local, nas próprias regio-
nais. Além disso, os deslo-
camentos para as reuniões 
do Consuni e no Cepec di-
minuirão.

Outra mudança diz 
respeito à maior possibili-
dade de circulação do rei-
tor e dos pró-reitores nas 
regionais, que não seja a 
Regional Goiânia. Eles de-
sempenharão um papel 
importante nas reuniões 
dos Conselhos Gestores e 
das câmaras regionais se-

Nova estrutura administrativa da UFG

Câmaras regionais setoriais
(de Graduação, de Pesquisa e Pós-
Graduação, de Extensão e Cultura)

Câmaras superiores setoriais
(de Graduação, de Pesquisa e Pós-
Graduação, de Extensão e Cultura)

Conselho 
Universitário

Plenário do 
Cepec

Conselhos Gestores das regionais
(Goiânia, Catalão, Goiás, Jataí)

Conselhos diretores das unidades 
acadêmicas ou Colegiados das 
unidades acadêmicas especiais

toriais, uma vez que podem 
participar com direito à voz 
e voto. Caso o reitor esteja 
presente no dia da reunião 
do Conselho Gestor de 
uma regional da UFG, ele 
deverá presidi-la. O mes-
mo vale para o pró-reitor 
correspondente à câmara 
regional setorial.

Reunião histórica

Reunidos no dia 29 de 
novembro de 2013, no 
Cine UFG, os três conselhos 
superiores – Curadores; 
Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Cultura (Cepec) e Universitário 
(Consuni) – aprovaram três 
importantes atos para a 
instituição. O primeiro deles foi 
a Proposta Orçamentária 2014, 
seguido pelo desmembramento 
da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação (PRPPG) e, por 
fim, as últimas votações do 
novo Estatuto da UFG.

Novas Pró-Reitorias 

O reitor da UFG, Orlando 
Amaral , tem mais um pró-reitor 
em sua equipe, agora num total 
de sete. O desmembramento  
Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação (PRPPG) em 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
(PRPG) e Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Inovação (PRPI) 
justifica-se pelo aumento 
expressivo de atividades nessas 
áreas. Em apoio à essa decisão, 
o MEC destinou mais uma CD-2 
para a UFG, gratificação de 
cargo de direção destinada aos 
pró-reitores. 

Unidades Acadêmicas 
Especiais 

Atualmente, a criação de cursos 
cumpre uma rigidez estrutural, 
que inicia com a exigência 
de vínculo com uma unidade 
acadêmica. Entre as novidades 
previstas no novo Estatuto da 
UFG, está a criação de Unidades 
Acadêmicas Especiais, que 
poderão abrigar um ou mais 
cursos de graduação ou pós-
graduação.

Criação das regionais

De acordo com o novo estatuto, 
a UFG passa a ser dividida em 
regionais: Regional Goiânia 
(engloba os Câmpus Colemar 
Natal de Silva, Samambaia, 
Aparecida de Goiânia – em 
fase de implantação – e o de 
Extensão, em Firminópolis), 
Regional Catalão, Regional 
Goiás, Regional Jataí (Câmpus 
Riachuelo e Jatobá) e Regional 
Cidade Ocidental, também em 
implantação.

Novas instâncias decisórias

Os conselhos superiores da UFG passaram por reformulação e 
novos conselhos foram criados. Cada regional terá o seu Conselho 
Gestor e suas Câmaras de Graduação, de Pesquisa e Pós-graduação 
e de Extensão e Cultura, com reuniões mensais. Acima das câmaras 
regionais há as Câmaras Superiores Setoriais, que  enviarão 
representantes para compor o plenário do Cepec.

O Consuni será convocado a cada três meses, para discutir e aprovar 
grandes questões da universidade. Composto por dirigentes e 
30 membros  das regionais, a representação dos segmentos com 
direito à voto permanece a mesma: 70% servidores docentes e 
30% servidores técnico-administrativos e estudantes. As reuniões 
continuam abertas à comunidade.

Está prevista ainda a criação de comitês nas Pró-Reitorias 
e coordenações, com a função de desenvolver atividades 
multidisciplinares. Também será incentivada a criação de núcleos de 
estudo, de pesquisa e de extensão.

Em cinco de julho de 2013, a Comissão de reformulação do Estatuto da UFG entregou o documento ao Conselho Universitário (Consuni), 
que prosseguiu com as discussões e votações até sua aprovação final 

Orlando Amaral, reitor da UFG, diz que mudanças exigirão 
esforços conjuntos e serão feitas gradualmente
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Equipe Ascom e TV UFG

Este ano completam-se 50 anos 
do Golpe Militar ocorrido no Brasil 
em 1964. A data é um momento 
importante para lembrar e debater 
sobre o período de mais de 20 anos 
que o país esteve sob Ditadura Militar, 
opressora e violenta, que limitou 
direitos, censurou a imprensa, 
torturou e matou opositores. Para falar 
sobre o tema, o Jornal UFG e a TV 
UFG (Programa Conexões) realizaram 
um debate com os professores da 
Universidade Federal de Goiás, Noé 
Freire, da Faculdade de História (FH), 
Pedro Célio Alves Borges, da Faculdade 
de Ciências Sociais (FCS), e Juarez 
Maia, da Faculdade de Informação e 
Comunicação (FIC).

 
Quais foram as condições políticas, so-

ciais e econômicas que permitiram o Golpe 
Militar com pouca resistência a ele?

Nóe Freire - Acho fundamental contex-
tualizar o governo João Goulart, que se encon-
trava em um momento de polarização ideológica 
e política, com um projeto de reforma de bases 
que o presidente alavancava com  dificuldade. 
O governo foi isolado pelo Congresso e restou a 
ele o apelo às ruas. Nas ruas, rompeu-se o pacto 
que permitia alguma articulação política do pre-
sidente. A sociedade se polarizou, o grupo con-
servador também fez marchas e começou a arti-
cular o Golpe. Na verdade, o desfecho do Golpe 
era esperado, mas a reação a ele foi uma reação 
menor, porque acabou tirando a possibilidade 
de ação política dos partidos e da população. A 
reação veio posteriormente, uma reação dimi-
nuta no primeiro momento, mas, no segundo 
momento, a sociedade brasileira reagiu e essa 
reação levou ao endurecimento da Ditadura.

Pedro Célio Borges - É muito importante 
essa observação do professor Noé Freire, porque 
todo ato político marcante na história de uma na-
ção é avaliado depois pelo grau de legitimidade  
obtido, e o Golpe Militar brasileiro teve uma re-
serva de legitimidade assegurada. Imaginem, na-
quela época, em cidades como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, passeatas, marchas com 
500 mil, um milhão de pessoas nas ruas, contra 
o governo Goulart, contra a tendência, que se di-
zia esquerdizante. No contexto interno, o Golpe se 
apoiava nisso, e do ponto de vista internacional 
também. Essa polarização, a qual o professor Noé 
Freire se referiu, foi entendida no plano internacio-
nal. Vivíamos momentos fortes da Guerra Fria, em 
que qualquer possibilidade de autonomia nacional 
no Terceiro Mundo era vista como vínculo com a 

mente, por meio das Forças Armadas do Brasil.

Muitos professores e alunos foram ex-
pulsos da universidade por causa do vínculo 
com movimentos contrários a Ditadura?

Pedro Célio Borges - A universidade criou 
instrumentos que legalizaram ações ilegítimas, 
repressivas. O decreto/lei 477 é uma sequência 
do AI-5 para as instituições de ensino, universi-
dades e escolas secundaristas. No caso da UFG, 
o decreto fez com que o Diretório Central dos Es-
tudantes (DCE) da universidade fosse fechado. 
Deixaram de existir, portanto, a ação estudantil, 
os debates de problemas da vida nacional, so-
cial. Os estudantes foram presos, exilados, ex-
pulsos de seus cursos.

Noé Freire - Embora tenha existido esse 
clima, é preciso também afirmar que o movimen-
to estudantil e a população civil nunca deixaram 
de debater os problemas do país. Evidentemente, 
houve momentos de fechamento, desarticulação, 
mas de um modo geral, os estudantes e a própria 
universidade conseguiram dar respostas. 

Pedro Célio Borges - Foi a chamada resis-
tência democrática.

Juarez Maia - Fui uma das vítimas do De-
creto 477, que dava direito ao governo militar de 
expulsar das universidades ou das escolas se-
cundárias qualquer aluno considerado subver-
sivo. Principalmente na UFG, vários estudantes 
foram afastados por causa desse  decreto. 

A resistência democrática foi impres-
cindível para o fim do Golpe Militar?

Noé Freire - Acredito que essa resis-
tência era a manifestação da sociedade civil, 
por meio da cultura, da universidade, do mo-
vimento estudantil. A resistência foi a chave 
para que, posteriormente, tivéssemos condi-
ções políticas de alavancar a sociedade civil. A 
anistia, que surgiu em 1979, em meio ao Re-
gime Ditatorial com Figueiredo, foi parte des-
se projeto. A sociedade, embora pressionada 
pelos instrumentos da repressão, nunca per-
maneceu inerte e foi essa resistência que per-
mitiu a mudança do Regime.

Pedro Célio Borges - O Golpe instala um 
ambiente de medo e de terror na vida do Estado. 
A sociedade reage, mas com o cidadão sempre 
com medo de perder o emprego no serviço pú-
blico, nas universidades, ser preso, assassina-

Brasil ainda reflete consequências 
do Golpe de 1964

União Soviética. As forças do Ocidente, lideradas 
pelos Estados Unidos, entraram bravamente no 
Brasil para articular o Golpe. Golpe Militar é uma 
expressão que reduz muito a qualidade explicativa 
daquele momento. O golpe foi militar, mas tam-
bém civil. Sem o forte apoio das forças civis, na 
Igreja Católica, entre as lideranças partidárias e 
no Congresso Nacional, ele não teria legitimidade. 
No Estado de Goiás, por exemplo, o governador 
Mauro Borges, um democrata, nacionalista, que 
convivia muito bem com os agrupamentos de es-
querda regional, apoiou o Golpe Militar no mês de 
março daquele ano. Só depois, no mês de novem-
bro, que as forças de apoio perceberam o golpe em 
que caíram, se desgarraram-se e passaram para a 
oposição. Foi quando Mauro Borges se tornou um 
opositor ao Regime Militar.

Durante os mais de 20 anos do regime, 
houve apoio civil e político à Ditadura?

Noé Freire - É preciso pensar a história do 
Golpe em seus vários momentos. Uma coisa é a 
articulação do Golpe, com o presidente Castelo 
Branco, e a ideia de que a tomada de poder ti-
nha um braço civil forte. É possí-
vel acreditar que havia um projeto 
de devolução dos poderes civis. 
Isso modifica a análise postura de 
Mauro Borges, além de mostrar 
que o Golpe precisa ser pensado 
no tempo. Houve um apoio civil, 
houve legitimidade. Mas, histori-
camente, percebeu-se que o endu-
recimento do Regime e a formação 
da oposição, principalmente com 
o Movimento Democrático Bra-
sileiro (MDB) se fortalecendo nas 
eleições de 1974, modificaram a 
dinâmica do Golpe. Então, uma 
coisa é pensar o Regime em 1964, 
outra é pensá-lo  com  o Presiden-
te Médici  (1969) e ainda outra é 
pensar o Regime com a Anistia 
(1979). Evidentemente, o Golpe de 
1964 teve uma hegemonia militar, 
mas os civis não perderam a articulação, mesmo 
porque existiam uma vida partidária e interesses 
sendo efetivamente trocados.

Pedro Célio Borges -  Observamos no pe-
ríodo da Ditadura algumas datas emblemáticas. 
O Golpe de 1964, com sua natureza autoritária, 
ditatorial e agressiva, só se confirmou em 13 de 
dezembro de 1968, quando foi editado o Ato Ins-
titucional 5 (AI-5), embora, no segundo mês após 
o Golpe, já tivesse sido editado o Ato Institucional 
1, que acabou com os partidos políticos, fechou o 
Congresso Nacional, cassou mandatos de muitas 
lideranças, prendeu sindicalistas, perseguiu o Mo-
vimento Estudantil, prendeu a Inteligência Nacio-
nal e decretou censura aos jornais. O teor repres-
sivo apareceu desde o início, mas não se consoli-
dou porque passava por muitas negociações inter-
nas entre as forças que apoiavam o Golpe. Havia a 
expectativa de devolução do poder às forças civis, 
ainda que de direita, o que a cada ato não se con-
firmava, e isso se consumou com o AI-5.

Como foi a Ditadura em Goiás e a rea-
ção a ela? 

Pedro Célio Borges - Os efeitos do Regime 
Político Militar na sociedade goiana foram muito 
intensos, do mesmo modo que no restante do 
Brasil. Foram causados prejuízos enormes para 
a trajetória que o Estado de Goiás e o país vi-
nham seguindo, em termos de uma nação que 
queria se modernizar e ter um povo livre, capaz 
de construir suas expectativas, suas institui-
ções e de exercitar a autonomia tão necessária 
para que sua juventude e seus grupos sociais 
pudessem se desenvolver. 

Noé Freire - Existe também o depoimento 
de anistiados na Anigo (Associação dos Anistia-
dos pela Cidadania e Direitos Humanos do Es-
tado de Goiás), que recompõe um pouco essa 
história. Dentro da UFG, nesse período, não só 
o movimento estudantil foi cerceado, como tam-
bém o Centro de Estudos Brasileiros (CEB), que 
era bastante avançado e reunia várias áreas das 
Ciências Humanas na UFG, foi fechado.

Pedro Célio Borges - Um dos maiores cri-

mes da Ditadura foi reprimir o exercício da inte-
ligência. Para que ele exista, é preciso liberdade, 
que é algo que define a universidade, a liberda-
de de crítica, de ideias, de posições e ações. Em 
Goiás, o peso da UFG era muito grande, então o 
que acontecia na universidade tinha uma reper-
cussão enorme no conjunto das instituições po-
líticas. Havia o Movimento de Delatores, de pes-
soas civis, a serviço da perseguição política dos 
seus opositores. Isso aconteceu intensamente 
na universidade. 

Juarez Maia - Resistência e repressão ocor-
reram em momentos diferentes. Houve uma repres-
são generalizada contra todos os setores da peque-
na burguesia, classe média, intelectuais de Goiás, 
na  imprensa, principalmente, durante o período do 
interventor Beira Matos em Goiás. Outra coisa foi a 
resistência, da qual eu tive a oportunidade de par-
ticipar. Após a queda de Mauro Borges, houve uma 
quebra institucional em Goiás que levou o Estado 
a ser submetido às forças da repressão, principal-

do, ter a família prejudicada. A 
resistência sempre ocorreu, mas 
em alguns momentos havia com 
mais intensidade o medo e o ter-
ror. No período Médici, isso ficou 
muito evidente até 1976. A rea-
ção da sociedade foi algo notável, 
independentemente da orienta-
ção que os grupos e as lideranças 
tiveram na eleição de 1974. Hoje, 
os historiadores colocam esse 
ano como o momento em que o 
Regime Militar começou a perder 
legitimidade. Entre 1974 e 1978, 
há mais reviravoltas, o Regime 
Militar tentou reforçar a censura 
na imprensa e diminuir a frágil 
representação parlamentar da 
sociedade com o senador “biôni-
co” – eleito indiretamente por um 
Colégio Eleitoral –, em 1977, mas 

em 1978 surgiram as greves operárias no ABC 
Paulista; em 1979, a Anistia; em 1982, o retorno 
das eleições diretas para governador de Estado, 
em que alguns anistiados, ex-perseguidos, volta-
ram, disputaram e ganharam as eleições, como 
Iris Rezende Machado, eleito governador e Mauro 
Borges Teixeira, eleito senador. 

Quais as consequências desse Golpe 
ainda na atualmente?

Juarez Maia - As consequências são mui-
tas: a quantidade de pessoas que foram presas, 
torturadas e que até hoje não se recuperaram, 
instituições falidas e a criação de uma autocen-
sura muito grande por causa do Regime Militar. 
Um dos maiores problemas que temos nas insti-
tuições dos Estados são as forças de segurança, 
que seguem o mesmo modelo da época da Dita-
dura. Não houve uma mudança 
dentro das Polícias Militar e Ci-
vil, para que elas se tornassem 
democráticas, voltadas para a 
proteção da população. Então, 
muitas vezes, as instituições, os 
órgãos de segurança, tratam a 
população como se fosse inimi-
ga. Nossos órgãos de segurança 
continuam voltados a reprimir e 
não a proteger os cidadãos. 

Noé Freire - A história do 
Golpe mostra uma ruptura na 
tradição democrática brasilei-
ra. Esse período rompeu com 
a perspectiva de ordenação po-
lítica, mas, ao mesmo tempo, 
representou um outro projeto 
político-econômico em que o Es-
tado se agigantou. A tecnocra-
cia, as grandes estatais, o desenvolvimentismo 
modificaram o Brasil, que ampliou seu parque 
industrial, mas a partir de um processo conser-
vador. A herança do Golpe é uma sociedade que  
precisa se reordenar politicamente dentro de 
uma estrutura democrática, mas com uma for-
te presença da tecnocracia. O Golpe criou uma 
estrutura política com tamanha força e persis-
tência que ainda hoje é discutida no Brasil.

Pedro Célio Borges - A tradição brasilei-
ra mostra um Estado muito forte, que prece-
de a existência da própria sociedade. A partir 
do Estado, abriu-se o espaço para se formar 
o mercado e a própria sociedade. Essa é uma 
tradição patrimonialista, em que as diferentes 
oligarquias nas diversas regiões do Brasil vão, 

a partir do Estado, estimular a dinamização da 
vida econômica, cultural, da definição dos inte-
resses e das projeções de desenvolvimento. 1964 
inaugurou no Brasil a tarefa do Estado de ser o 
único intérprete e construtor do interesse nacio-
nal, desprezando mercado e sociedade de uma 
vez só. A Ditadura provoca um atraso imenso 
em toda dinamização e potencialidade da vida 
social. O Estado não deixa a sociedade se mani-
festar e se desenvolver como tal. 

No ano passado, tivemos as grandes 
manifestações populares e vários boatos sur-
giram sobre a possibilidade de um Golpe de 
direita. Haveria possibilidades de novamente 
termos Ditadura no Brasil ?

Noé Freire -  A história não é previsível, 
mas o ambiente político hoje está muito mais 
vinculado à uma dimensão democrática do que 
golpista. É claro que é preciso perceber que es-
sas manifestações mostraram que o passado 
ainda está presente. Há uma memória do Golpe. 
O pensamento conservador não está absoluta-
mente excluído das possibilidades políticas, ele 
está presente e as manifestações na internet e 
outros meios mostram claramente isso. A gran-
de questão é que direita ou esquerda até certa 
medida perderam o sentido, as ideias são muito 
próximas. Falta a proposta da diferença.

Pedro Célio Borges - Acho que as insti-
tuições no Brasil estão funcionando. A Polícia 
Federal,  procuradorias, controladorias e todos 
os outros aparatos de Estado, que perante à 
sociedade aparecem como órgãos de controle, 
estão coibindo excessos das ações dos dife-
rentes atores políticos e sociais. Eu citei esses 
exemplos para não falar de imprensa, partidos 
políticos, parlamentos que são os clássicos da 

democracia. Estas instituições denotam a fun-
ção coercitiva do Estado. Essa função, pela 
sequência de ciclos ditatoriais autoritários no 
Brasil, aparece como sendo contrária à socie-
dade. Nossa cultura política é uma cultura que 
tem medo da polícia, da postura do Estado. Es-
tamos finalmente construindo uma consciência 
em que é possível entender que o Estado pode 
existir com funções reguladoras, no sentido de 
controle social, mas do próprio Estado, no sen-
tido de garantia do direito do cidadão.  Vemos 
exemplos em que a Polícia Federal atua contra 
a corrupção e isso é positivo. A inteligência na-
cional aprova esse tipo de atuação, não há mais 
o medo da polícia. Com as instituições funcio-
nando, a possibilidade golpista fica muito me-
nor, porque a população não apoiará.  

Noé Freire

Juarez Maia

Pedro Célio Borges
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Programas de pós-graduação da UFG conquistam padrão de excelência
Os Programas de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), e em Geografia, do 
Instituto de Estudos Socioambientais (Iesa), são reconhecidos pela Capes com conceito 6 e pedem atenção especial à 
administração da UFG por melhores condições de infraestrutura e pesquisa

No final do ano passado, a 
Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes) divulgou 
a Avaliação Trienal 2013, refe-
rente ao período de 2010 a 2012. 
Nesta avaliação, os Programas 
de Pós-Graduação em Ecologia 
e Evolução, do Instituto de Ciên-
cias Biológicas (ICB), e em Geo-
grafia, do Instituto de Estudos 
Socioambientais (Iesa), da Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG) 
tiveram seus conceitos junto à 
instituição elevados para 6. Este 
conceito somente é atribuído aos 
programas com padrão de exce-
lência internacional. O conceito 
7 é o último na escala de classifi-
cação da Capes.

Para o reitor, Orlando Afon-
so Valle do Amaral, o que distin-
guirá a UFG em relação às ou-
tras instituições de ensino supe-
rior será o desenvolvimento das 
pesquisas. "O ensino na gradua-
ção é nossa obrigação e temos 
de fazê-lo bem feito, mas se não 
tivermos uma pós-graduação de 
altíssima qualidade, continuare-
mos sendo uma instituição me-
diana", afirmou. Essa declaração 
foi recebida pelos integrantes 
dos programas com grande ex-
pectativa durante reunião com 
os Programas de Pós-Graduação 
em Geografia e em Ecologia e 
Evolução, por apontar um novo 
direcionamento para as políticas 
internas da área na UFG.

ECOLOGIA E EVOLUÇÃO 

O  Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evo-
lução (PPG-EcoEvol) do ICB foi criado e recomendado pela 
Capes/MEC, em 2003, com a abertura do curso de mes-
trado. O doutorado foi oferecido em 2006. De acordo com 
o coordenador do programa, Marcus Cianciaruso, a eleva-
ção do conceito deve-se à destacada qualificação dos do-
centes e discentes. Hoje, o programa possui 19 docentes 
permanentes e quatro colaboradores, que orientam 70 es-
tudantes no mestrado e doutorado. Quase 90% dos egres-
sos do doutorado já foram contratados como docentes em 
diversas universidades federais e estaduais no país.

Praticamente todos os docentes vinculados ao pro-
grama possuem algum tipo de projeto financiado por 
agências governamentais de fomento, além de muitos se-
rem editores de revistas científicas nacionais e interna-
cionais. O coordenador do programa ainda complemen-
tou: "As colaborações internacionais precedem a criação 
do programa de pós-graduação e os principais países que 
mantemos colaboração são Austrália, Dinamarca, Espa-
nha, Estados Unidos, Finlândia, México, Portugal e Suí-
ça. Além disso, colaboramos muito entre nós, docentes, 
e coordenamos diversos projetos em redes nacionais de 
pesquisa. Muitos alunos de doutorado realizam parte do 
seu curso no exterior pelo Programa de Doutorado San-
duíche no Exterior (PDSE) da Capes. Podemos destacar 
também que o nosso Processo Seletivo é bastante crite-
rioso para selecionar os melhores candidatos que vêm de 
todas as regiões do Brasil e de outros países". 

Mesmo fazendo parte de um programa de desta-
que, Marcus Cianciaruso aponta algumas críticas à dis-
tribuição interna dos recursos do ICB e à falta de espa-
ço para equipamentos e laboratórios, além de péssimas 
condições de trabalho: "Recebemos pelo Programa de 
Apoio à Pós-Graduação (Proap) da Capes cerca de 160 
mil reais por ano. O problema é que esse recurso ser-
ve para o pagamento de diárias em cursos, trabalho de 
campo, participação em eventos e para trazer colabora-
dores. Em contrapartida, o Instituto deveria assegurar 
a infraestrutura necessária para o desenvolvimento da 
pós-graduação", argumentou.

PESQUISAS EM ANDAMENTO
• Projeto Ecológico de Longa Duração 

(PELD/CNPq) desenvolvido no Parque 
Nacional das Emas (GO)

• Genética geográfica e planejamento 
regional para conservação de recursos 
naturais no Cerrado (Rede Genpac)

• Biodiversidade na região de 
Niquelândia e Barro Alto (GO), convênio 
com a empresa Anglo American

• Filogeografia e estrutura filogenética 
em comunidades vegetais do Cerrado 
(Rede PPBio)

GEOGRAFIA
O Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGeo) foi 

criado em 1995 com o curso de mestrado e o doutorado foi ofe-
recido a partir de 2006. Atualmente, há 27 docentes permanen-
tes e mais quatro colaboradores, que orientam 63 estudantes no 
mestrado e 49  no doutorado. O foco das pesquisas desenvolvi-
das concentra-se em três linhas de pesquisa: Análise Ambiental 
e Tratamento da Informação Geográfica, Dinâmica Socioespacial, 
e Ensino e Aprendizagem em Geografia.

De acordo com o coordenador do PPGeo, Ivanilton José de 
Oliveira, a avaliação com o conceito 6 reflete não só a boa pro-
dução dos pesquisadores, mas também está associada à forma 
como os dados sobre o programa são informados à Capes. "O re-
cebimento desse conceito está diretamente associado à organiza-
ção interna do programa. Dessa forma, fica fácil identificar quais 
são nossas principais virtudes e problemas", ressaltou.  

Algumas características do programa são a articulação das 
linhas e núcleos de pesquisa e a instituição de sete grandes labora-
tórios, que possibilitam a realização de grandes projetos e o estabele-
cimento de parcerias com instituições privadas e públicas, nacionais 
e internacionais. "Isso permite uma maior integração e compartilha-
mento dos recursos financeiros e humanos", disse o coordenador. 

A seleção da pós-graduação ocorre anualmente e tem recebido 
inscrições de candidatos de todo o país e do exterior. "Tem aumen-
tado o número de alunos estrangeiros, mas a maioria dos nossos 
estudantes ainda é do Estado de Goiás. Temos uma demanda mui-
to grande de professores que atuam no Estado", informou Ivanilton 
Oliveira. Contudo, um dos fatores que mais contribuíram para a ele-
vação do conceito do programa foi quanto às ações de internaciona-
lização promovidas. Atualmente, o PPGeo possui diversos convênios 
de intercâmbios de docentes e estudantes para realização de pós-
-doutoramento ou de cursos na modalidade sanduíche e participa-
ção de docentes em bancas de avaliação de trabalhos acadêmicos. 
"Os principais países que mantemos convênios são Chile, Colômbia, 
Espanha, Estados Unidos, França e México", pontuou.

PESQUISAS EM ANDAMENTO

• Visões contemporâneas do Cerrado e 
intersecção de políticas sociais e ambientais: reserva 
da biosfera do Cerrado no norte e nordeste de Goiás

• As metodologias no processo de 
aprendizagem em Geografia

• A dimensão territorial das festas populares 
e do turismo: estudo comparativo do patrimônio 
imaterial em Goiás, Ceará e Sergipe

• Alerta de desmatamento do Cerrado

FORÇA TAREFA

POLÍTICA DE PESQUISA E 
PÓS-GRADUAÇÃO DA UFG

As prioridades são:

• consolidar os programas com o 
aumento para o conceito 4 e a excelência 
dos cursos com conceito 6;

• criar novos cursos a partir de 
grupos consolidados ou em áreas do 
conhecimento estratégicas para a UFG;

• melhorar a inserção internacional da 
produção científica local,

• conceder incentivos para publicações 
dos docentes vinculados aos programas.

Fonte: PRPI e PRPG

A PÓS-GRADUAÇÃO NA UFG

Programas de pós-graduação stricto sensu: 61
Programas em rede com mestrado e doutorado: 5
Títulos concedidos em 2012: 503 de mestre e 119 de doutor

Avaliação da Capes
Conceito 3: 27 cursos (geralmente cursos novos )
Conceito 4: 27 cursos
Conceito 5: 5 cursos
Conceito 6: 2 cursos (considerados de padrão internacional)

Fonte: PRPG

Contudo, essas dificuldades ainda não estão 
comprometendo diretamente a produção científica do 
PPG-EcoEvol, que representa cerca de 10% de toda 
a produção científica da UFG. Os trabalhos desen-
volvidos no âmbito do programa estão entre os mais 
relevantes do Brasil e do mundo. Em maio de 2013, 
a base de dados Thomson Reuters Community divul-
gou que dois professores do PPG-EcoEvol estão entre 
os mais citados do mundo em publicações científi-
cas nas áreas de Ecologia, Evolução, Conservação e 
Meio Ambiente. O pró-reitor de Pós-Graduação, José 
Alexandre Diniz Filho, foi classificado na sétima colo-
cação e Luís Maurício Bini, na décima nona posição. 
Em entrevista ao Jornal UFG, em julho de 2013, José 
Alexandre Diniz Filho explicou que "a maior parte dos 
trabalhos publicados tem alto impacto com relação às 
citações no meio científico, porque propõe métodos 
ou softwares novos para as áreas da Ecologia Quan-
titativa e da Macroecologia".

Após o reconheci-
mento da Capes, a ordem 
dentro das coordenações 
de cada programa é su-
perar as dificuldades que 
ainda dificultam a realiza-
ção das pesquisas.

Em reunião realiza-
da dia 7 de fevereiro, com 
o reitor, as Pró-Reitorias 
de Pesquisa e Inovação e 
de Pós-Graduação e in-
tegrantes dos dois pro-
gramas conceito 6, foram 
unânimes as reivindica-
ções de uma atenção es-
pecial para os programas 
de excelência. O diretor do 
Instituto de Ciências Bio-
lógicas (ICB), Cirano José 
Ulhoa, afirmou que a ne-
cessidade de crescimento 
da pós-graduação na UFG 
é muito grande e sugeriu 
que as unidades acadê-
micas criem comissões de 
pesquisas. Ele reforçou 
ainda que a falta de ser-
vidores técnico-adminis-
trativos nas secretarias 
dos programas é uma das 
maiores dificuldades. 

O diretor do Iesa, João 
de Deus, parabenizou o es-
forço e a dedicação dos do-
centes que fazem parte dos 
programas conceito 6 e re-
conheceu que algumas mu-
danças na administração 
das unidades acadêmicas 
devem ocorrer. Ele desta-
cou que a questão da carga 
horária de aulas dos docen-
tes na pós-graduação e na 
graduação e a assistência à 
questões de internacionali-
zação da pós-graduação se-
jam revistas. "Podemos dar 
um salto na pós-graduação 
quando essas questões fo-
rem revistas", comentou.

Durante a reunião, a 
doutoranda em Geografia, 
Erika Pires, disse que os 
pós-graduandos esperam 
mais atenção a algumas rei-
vindicações, como a inexis-
tência de salas de aula e de 
estudo exclusivas, a falta de 
recursos para participação 
em eventos e de bolsas para 
todos os estudantes.

Os pró-reitores anun-
ciaram que, a partir do diag-

nóstico do trabalho das duas 
Pró-Reitorias, serão postas 
em práticas ações estratégicas 
para suprir as reais necessi-
dades. O pró-reitor de Pós-
-Graduação José Alexandre 
Diniz Filho explicou que após 
de uma segunda avaliação 
com conceito 6, os programas 
são inseridos no Programa de 
Excelência Acadêmica (Proex) 
da Capes. Assim, eles passa-
rão a ter um orçamento maior 
para custear despesas, de 
acordo com suas prioridades.

Pedindo um voto de 
crédito a todos, a pró-reitora 
de Pesquisa e Inovação, Ma-
ria Clorinda Fioravanti de-
clarou: "Precisamos escutar 
mais docentes e discentes 
e sentir qual é a realidade. 
Teremos uma universidade 
menos burocrática, ao levar 
para as câmaras superiores 
discussões sobre as políticas 
internas. Não vamos trans-
formar a UFG na melhor uni-
versidade de um dia para o 
outro, mas temos condição 
de transformá-la na melhor 
universidade que pudermos".

Reunião entre integrantes dos programas conceito 6 e pró-reitores 
de Pesquisa e Inovação e de Pós-Graduação expôs uma série de 
reivindicações para a consolidação da qualidade das pesquisas 

Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento 
(Lapig) do Iesa é um dos que mais realiza cooperações 

interinstitucionais na área de Geografia

Estudantes da Pós-Graduação em Ecologia e Evolução se esforçam para manter a 
qualidade de suas pesquisas apesar da precariedade dos laboratórios do ICB
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Bolsa: Programa Jovens Talentos da 
Ciência
Vinculação: PROGRAD
O que é? Contribui para a inserção 
de estudantes de todas as áreas, 
vinculando-os a atividades de ensino, 
pesquisa e extensão
Candidatos: Estudantes de graduação
Valor: R$ 400,00 
Contato: www.prograd.ufg.br/
pages/39243 
Inscrições: Primeiro semestre
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UFG investe em políticas de incentivo  à formação acadêmica
Diversas modalidades de bolsas estimulam os 
graduandos para maior aproveitamento das 
atividades acadêmicas

Serena Veloso

Após enfrentarem o 
desafio de ingressar 
em uma universi-

dade pública, alguns es-
tudantes de graduação se 
deparam com uma nova 
limitação: terem condições 
financeiras para dar conti-
nuidade aos estudos. Pro-
piciar a equidade social no 
ambiente acadêmico e as-
segurar a permanência dos 
estudantes na universida-
de, por meio de políticas de 
assistência estudantil e de 
estímulo ao aproveitamen-
to pleno da formação aca-
dêmica, são algumas das 
metas da UFG perante o 
estudante ingresso. 

Com este propósito, a 
universidade, engajada nos 
programas do governo fede-
ral ou utilizando recursos 
próprios, tem desenvolvido 
políticas de assistência es-
tudantil, que visam ao for-
talecimento do vínculo dos 
alunos com a universidade 
em diversas áreas.

Por meio de políticas 
de atenção à educação, 
como os Programas de Bol-
sas de Iniciação Científica 
(Pibic) e Bolsas de Licen-
ciatura (Prolicen), além de 
programas de assistência 
aos estudantes com bai-
xa renda, como as Bolsas 
Permanência, Alimentação 
e Moradia Estudantil, os 
graduandos têm a possibi-

Pnaes, o programa que faz diferença

Outra ação que tem 
contribuído na formação 
acadêmica e permanên-
cia dos estudantes na 
instituição é o Programa 
Bolsa Permanência, pro-
jeto do governo federal 
efetivado por meio do Pla-
no Nacional de Assistên-
cia Estudantil (Pnaes), 
que destina recursos no 
intuito de auxiliar estu-
dantes de baixa renda, 
indígenas e quilombolas 
matriculados em institui-
ções públicas de ensino 
superior.

Com o Pnaes, o 
governo desenvolve me-
didas para contribuir 
na melhoria do desem-
penho acadêmico de 
estudantes de institui-
ções públicas do ensi-
no superior, responsá-
veis pela execução das 
ações, evitando repe-
tência e evasão. Fatores 
como dificuldade finan-
ceira, distância das uni-
dades acadêmicas para 
os alunos que residem 

em outros municípios e 
problemas familiares, são 
apontados como razões 
que justificam a evasão es-
colar. O previsto é que em 
2014 os recursos destina-
dos pelo governo para os 
programas de assistência 
estudantil da UFG sejam 
de R$ 16,3 milhões.

Além do principal re-
quisito exigido para a ins-
crição no Programa Bolsa 
Permanência – renda fami-
liar menor que um salário 
mínimo e meio – são avalia-
dos outros quesitos socioe-
conômicos que identificam 
se o candidato se encaixa 
no perfil de beneficiários. 
Com estas ações, os alunos 
têm um suporte a mais para 
continuar os estudos. “São 
as bolsas que me ajudam a 
ir à faculdade, pagar a xerox 
e até mesmo visitar a minha 
família em Nazário (GO). É 
um suporte financeiro im-
portante”, comenta a estu-
dante Cássia Lorrane Lima 
Alves, do curso de Zootec-
nia, contemplada pelos pro-

gramas Bolsa Permanên-
cia e Moradia Estudantil.

O edital da Procom 
para a Bolsa Permanên-
cia é aberto no início do 
semestre letivo e prevê 
chamadas, ao longo do 
ano, de estudantes que 
não conseguiram o bene-
fício, por meio de uma lis-
ta de espera. Os bolsistas 
contemplados devem de-
senvolver 20 horas sema-
nais de atividades ou pro-
jetos acadêmicos na área 
de conhecimento do seu 
curso, com o acompanha-
mento de um professor 
ou técnico-administrati-
vo. “O estudante de baixa 
renda tem esse direito. 
Essas bolsas contribuem 
para a permanência dele 
na universidade e previ-
ne a evasão escolar, pois 
existem estudantes com 
situação financeira muito 
difícil, que sem esses pro-
gramas não teriam con-
dições de frequentar as 
aulas”, pontua Amadeu 
Alves.

Graduandos inseridos na pesquisa

Critérios para bolsas de iniciação científica

Para fazer parte do programa, o candidato deve 
atender aos seguintes critérios: estar devidamente ma-
triculado, possuir média igual ou superior à nota seis, 
ter currículo cadastrado na plataforma Lattes, não ter pa-
rentesco consanguíneo com o orientador do projeto, não 
estar no último ano de graduação. No caso do Pibic-AF, 
além de atender a estes critérios, as bolsas são destina-
das somente para o ingresso pelo sistema de cotas.

*A Portaria PRPPG Nº 1887 de 6 de maio de 2010 
estabelece os critérios dos habilitados para concorrer 
aos programas institucionais da PRPI. A expectativa 
é de que os bolsistas desse programa estejam aptos, 
após um ano, a passarem para as bolsas de Iniciação 
Científica, como PIBIC, PIBID, PET, Ciência sem 
Fronteiras ou outros de iniciativa da instituição.

Bolsa: Programa Institucional de 
Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação  – PIBITI
Vinculação: PRPI
O que é? Contempla projetos de 
pesquisa com características de 
desenvolvimento tecnológico e inovação 
no âmbito da iniciação 
Candidatos: Pesquisadores e estudantes *
Valor: R$ 400,00 
Contato: www.prpi.ufg.br/
pages/65493 
Inscrições: 17/02 a 21/03

Bolsa: Programa Institucional de Iniciação 
Científica e Desenvolvimento Tecnológico 
nas modalidades PIBIC e PIBIC-Ações 
Afirmativas 
Vinculação: PRPI
O que é? Seleciona pesquisadores e 
estudantes para desenvolverem projetos 
de pesquisa no âmbito da iniciação 
científica
Candidatos: Pesquisadores e estudantes *
Valor: R$ 400,00 
Contato: www.prpi.ufg.br/
pages/65492 
Inscrições: 17/02 a 21/03

Programa Institucional de Iniciação 
Científica – PIVIC
Vinculação: PRPI
O que é? Seleciona pesquisadores 
e estudantes para desenvolverem 
projetos de pesquisa no âmbito da 
iniciação científica 
Candidatos: Pesquisadores e 
estudantes *
Valor: Voluntário
Contato: www.prpi.ufg.br/
pages/65492 
Inscrições: 17/02 a 21/03

Bolsa: Bolsa Mérito
Vinculação: PROGRAD
O que é? Oferece bolsa para 
estudantes estrangeiros do PEC-G 
que demonstrem desempenho 
acadêmico excepcional 
Candidatos: Estudantes-Convênios 
de Graduação (PEC-G)
Valor: R$ 622,00 
Contato: www.prograd.ufg.br/
pages/16216 
Inscrições: Encerradas

Bolsa: Projeto Milton Santos 
de Acesso ao Ensino Superior – 
PROMISAES
Vinculação: PROGRAD
O que é? Oferece auxílio financeiro a 
estudantes estrangeiros do PEC-G
Candidatos: Estudantes-Convênios 
de Graduação (PEC-G)
Valor: R$ 622,00 
Contato: www.prograd.ufg.br/
pages/65192 
Inscrições: 07/04 a 05/05

Bolsa: Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência – PIBID
Vinculação: PROGRAD
O que é? Seleciona projetos 
institucionais de iniciação à docência 
que visem ao aperfeiçoamento de 
estudantes de licenciatura em escolas 
públicas de educação básica 
Candidatos: Estudantes de licenciatura
Valor: R$ 400,00
Contato: www.pibid.prograd.ufg.br 
Inscrições: Previsto para março/2014

Bolsa: Programa Bolsas de Pesquisa 
na Licenciatura – PROLICEN
Vinculação: PROGRAD
O que é? Estimula a participação 
de estudantes das licenciaturas em 
projetos de pesquisa articulados 
com a educação básica
Candidatos : Estudantes de 
licenciatura
Valor: R$ 400,00 
Contato: www.prograd.ufg.br/
pages/16212
Inscrições: 07/02 a 05/05

Bolsa: Projeto Bolsa Alimentação
Vinculação: PROCOM
O que é? Viabiliza isenção do pagamento 
de refeições nos restaurantes universitário 
e executivo da Regional Goiânia. Nas 
Regionais Catalão, Goiás e Jataí efetiva-se 
por recebimento da bolsa em dinheiro
Candidatos: Estudantes de graduação
Valor: R$ 120,00 (Regional Goiânia). Nas 
demais regionais pode ser de R$260,00, 
para os que também recebem a Bolsa 
Moradia. 
Contato: www.procom.ufg.br 
Inscrições: Início do ano letivo Bolsa: Projeto Bolsa Permanência – 

Ministério da Educação
Vinculação: PROCOM 
O que é? Ação do governo federal 
de concessão de auxílio financeiro a 
estudantes matriculados em instituições 
federais de ensino superior em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica
Candidatos : Estudantes de graduação
Valor: R$ 900,00 para indígenas e 
quilombolas. R$ 400,00 para os demais 
Contato: www.permanencia.mec.gov.br
www.procom.ufg.br/pages/46864 
Inscrições: Durante todo o ano na 
Regional Goiânia e no início do ano para 
as demais Regionais

Bolsa: Projeto Moradia Estudantil
Vinculação: PROCOM
O que é? Assegura a permanência de 
estudantes de baixa renda
Candidatos : Estudantes de graduação
Valor: A Regional Goiânia possui 314 
vagas de moradia
Nas demais regionais, bolsa de R$ 
200,00 
Contato: www.procom.ufg.br 
Inscrições: Durante todo o ano na 
Regional Goiânia e no início do ano 
para as demais Regionais

Bolsa: Programa de Bolsas de 
Extensão e Cultura – PROBEC
Vinculação: PROEC
O que é? Apoia o 
desenvolvimento de ações de 
extensão e cultura das unidades 
acadêmicas e órgãos da UFG
Candidatos: Estudantes de 
graduação
Valor: R$ 400,00 
Contato: www.proec.ufg.br
Inscrições: 24/02 a 11/04

Programa de Voluntários de 
Extensão e Cultura – PROVEC
Vinculação: PROEC 
O que é? Apoia o desenvolvimento 
de ações de extensão e cultura das 
unidades acadêmicas e órgãos da 
UFG  
Candidatos: Estudantes de 
graduação
Valor: Voluntário 
Contato: www.proec.ufg.br
Inscrições: 24/02 a 11/04

lidade de garantir melhores 
condições para usufruir da 
universidade. Os valores 
das bolsas variam entre R$ 
120,00 e R$ 622,00. 

Segundo o assisten-
te social da Pró-Reitoria de 
Assuntos da Comunida-
de Universitária (Procom), 
Amadeu Alves Pinto, o pro-
grama Bolsa Alimentação, 
cujo objetivo é isentar alu-
nos, em situação de vulne-
rabilidade socioeconômica, 
do custo das refeições em 
Restaurantes Universitá-
rios, atendeu, no ano pas-
sado, cerca de 2.700 inscri-
tos, somente em Goiânia, 
e a expectativa é que con-
temple o mesmo número de 
estudantes em 2014. 

O benefício é concedi-
do até a conclusão do curso 
e também é estendido aos 
câmpus fora de sede, no en-
tanto, para os estudantes 
destas regionais, a bolsa é 
oferecida nos valores de R$ 
120,00 e R$ 260,00 – o últi-
mo para quem recebe tam-
bém a Bolsa Moradia Estu-
dantil. “Por parte dos estu-
dantes, a procura é gradual 
a cada ano. No segundo 
semestre de 2013, conse-
guimos mais recursos para 
o programa. No caso da Bol-
sa Alimentação, nos últimos 
três anos, a UFG conseguiu 
atender toda a demanda”, 
ressalta o assistente social.

Aproximar os estudan-
tes não só da atuação prática, 
mas também das produções 
de caráter científico,  são al-
guns dos objetivos da uni-
versidade para estimular a 
produção e circulação de co-
nhecimentos nas mais diver-
sas áreas de formação. Nesse 
intuito, e de forma a incenti-
var e fortalecer o campo da 
pesquisa no meio acadêmico, 
a UFG oferece bolsas para o 
desenvolvimento de projetos 
de iniciação científica, por 
meio dos quais os graduan-
dos têm a oportunidade de se 
familiarizar, por exemplo, com 
os processos de aprendizagem 
da pesquisa e a orientação de 
professores, com os quais ela-
boram um plano de trabalho.

Segundo a coordena-
dora administrativa da inicia-
ção científica e iniciação tec-
nológica da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Inovação (PRPI), 
Izabel Maria Lopes Cunha, as 
bolsas do Programa Institu-
cional de Iniciação Cientifica 
(Pibic, Pibic-Ações Afirma-
tivas e Pivic – de caráter vo-
luntário) são ofertadas para 
estudantes que possuem vín-
culo com pesquisadores em 
nível de mestrado ou douto-
rado – o primeiro válido so-
mente para bolsas Pivic.

Izabel Lopes avalia que 

houve uma ampliação signifi-
cativa no número de bolsas de 
2006 para 2014 e que os es-
tudantes têm se interessado 
cada vez mais em participar 
das atividades científicas. De 
acordo com as estatísticas da 
PRPI, em 2006, o número total 
de bolsas ofertadas pelas di-
versas cotas do programa era 
de 538, enquanto em 2013 o 
total chegou a 923 bolsas. 
As atividades desenvolvidas 
pelos diversos programas de 
bolsas de iniciação científica 
são apresentadas durante o 
Congresso de Ensino, Pesqui-
sa e Extensão (Conpeex), rea-
lizado anualmente na UFG.

Para a graduanda do 
curso de Letras da UFG, Fer-
nanda Carolina Mendes da 
Silva, atualmente bolsista do 
Pibic, a experiência possibili-
tada pelas bolsas de iniciação 
científica é de extrema im-
portância para aqueles que 
querem seguir a carreira aca-
dêmica. “É muito importante 
esse auxílio. Muitas vezes o 
estudante não pode trabalhar 
porque tem que priorizar os 
estudos e as bolsas ajudam 
muito nas despesas, como 
transporte e alimentação. É 
um estímulo que nós temos 
para começar a pesquisar e 
ir se preparando para a pós-
-graduação”, afirma.Programa Institucional de Iniciação 

em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação – PIVITI
Vinculação: PRPI
O que é? Visa o desenvolvimento 
de projetos de pesquisa no âmbito 
da iniciação em desenvolvimento 
tecnológico e inovação 
Candidatos: Pesquisadores e estudantes *
Valor: Voluntário 
Contato: www.prpi.ufg.br/
pages/65493 
Inscrições: 17/02 a 21/03
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Estudantes usufruem dos vários programas de apoio acadêmico
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Erneilton Lacerda

O jequitibá, a maior ár-
vore da Mata Atlân-
tica, pode atingir até 

cinquenta metros de altura 
e é uma espécie de grande 
longevidade. Por estes mo-
tivos, ele serviu de inspira-
ção para o Instituto Brasi-
leiro de Informação em Ci-
ência e Tecnologia (IBICT) 
para denominar a primeira 
rede nacional de serviços 
de preservação digital, que 
optou por escolher o nome 

científico do jequitibá: 
Cariniana legalis. Na 
Região Centro-Oes-

te, a primeira ins-
tituição a integrar 
a Rede Cariniana 

será a Universidade Fede-
ral de Goiás, que oficializou 
sua adesão no final de 
2013.

A Rede Brasi-
leira de Serviços de 
Preservação Digi-
tal – Cariniana, se-
gundo informações oficiais, 
foi criada para oferecer um 
serviço de preservação digi-
tal de documentos eletrô-
nicos para garantir o 
acesso continuado, 
em longo prazo, 

• Pré-digitalização – estabelecimento de termos con-
tratuais, inventário dos documentos, higienização;

• Digitalização – controle de qualidade no processa-
mento de captura digital, gerenciamento de dados;

• Pós-digitalização – conversão de arquivos, gerencia-
mento dos representantes digitais. 

Fonte: IBICT

Etapas da digitalização

UFG se torna parceira da Rede Brasileira 
de Serviços de Preservação Digital

A universidade é a primeira instituição da Região Centro-Oeste a aderir à rede

A Gerência de In-
formação Digital e Ino-
vação  (Gidi) será uma 
das responsáveis pela 
implantação da Rede 
Cariniana na UFG, vi-
sando à gestão e divul-
gação das produções 
técnico-científica e aca-
dêmica da universida-
de. A coordenadora da 
Gidi, Cláudia Oliveira 
de Moura Bueno, co-
memora a parceria com 
o IBICT. “Acredito que 
será um marco histórico 
na preservação do acer-
vo da UFG”, comenta.

Proporcionar que 
as futuras gerações te-
nham acesso à produção 
atual foi uma das prin-

cipais preocupa-
ções que moti-

varam a ade-
são da UFG 
à Carinia-
na. “Com 
a rede será 

possível preparar os do-
cumentos em formatos 
digitais para que daqui 
a mil anos, por exemplo, 
eles possam ser lidos. 
Iremos preservar a nossa 
documentação científica 
para as próximas gera-
ções. Se houver mudan-
ça da mídia, não iremos 
perder esse material”, es-
clarece a coordenadora. 

Neste primeiro mo-
mento, a equipe irá tra-
balhar a preservação dos 
periódicos científicos que 
estão no software Open 
Journal Systems (OJS) e 
convertê-los à plataforma 
LOCKSS. O próximo pas-

Rede Cariniana na UFG
so é fazer um diagnóstico 
de como está o processo 
de digitalização das teses 
e dissertações da uni-
versidade. Desde 2012, 
a Gidi digitaliza acervos 
de teses defendidas em 
programas de pós-gra-
duação da UFG, como as 
produções das áreas de 
Matemática e História, e 
as disponibiliza na inter-
net. Aproximadamente, 
cinco mil teses ainda pre-
cisam ser digitalizadas. 

As próximas eta-
pas da Rede Cariniana 
já estão sendo pensa-
das, diz Cláudia Bueno. 
“Estamos pensando em 
estender a metodologia 
da Rede Cariniana para 
preservar os trabalhos 
desenvolvidos pelo Cen-
tro de Gestão Acadêmica 
(CGA) e Centro de Docu-
mentação, Informação e 
Memória (CDIM).” A co-
ordenadora admite estar 
diante de um trabalho 
árduo, porém defende 
que há muitas vantagens 
em fazer parte da Rede 
Cariniana. “O principal 
benefício em fazer essa 
preservação digital é dar 
visibilidade à produção 
científica da UFG, inclu-
sive diante das agências 
de fomento à pesquisa. A 
universidade se tornará 
referência em preserva-
ção de acervo”, confia.

Nome científico do 
Jequitibá inspira 
denominação da 
rede, que objetiva 
a preservação de 
documentos em 
formato digital

dos conteúdos armazenados 
digitalmente. Na primeira 
etapa, serão disponibiliza-
dos serviços de preservação 
digital para instituições que 
possuem publicações de 
acesso livre, além de oferecer 
mecanismos que facilitem a 
automatização dos proces-
sos de identificação, arma-
zenamento, validação e con-
versão para novos formatos 
digitais. Uma segunda etapa 
lidará com o desenvolvimen-
to de uma rede de serviços, 
que permi-
ta a livre 
adesão 
e inte-
gração 
de conteúdos da memória 
institucional digital de forma 
consorciada e federada.

O lançamento da 
Rede Cariniana no 
Brasil foi possível 
graças à parceria 

entre o IBICT e 
a Stanford Uni-
versity, reali-

zada em janeiro de 2013, 
quando o instituto aderiu 
ao programa LOCKSS, que 

fornece softwares li-
vres de pre-

servação digital de baixo 
custo para bibliotecas e 
editoras. De acordo com o 
coordenador nacional da 
Rede Cariniana, Miguel 
Ángel Mardero Arellano, 
o objetivo principal desta 
rede é disponibilizar servi-
ços de preservação digital 
de recursos exclusivamen-
te eletrônicos. 

Durante o lançamen-
to em Goiânia, o coorde-
nador afirmou que “a rede 
integra uma série de ini-
ciativas, produtos e servi-
ços promovidos pelo IBICT 
que não funcionariam sem 
a interação de usuários 
(pessoas e instituições)”. 
Miguel Arellano argumen-
tou que a preservação di-
gital é imprescindível para 
a manutenção dos serviços 
de informação do instituto. 
“Com a cooperação técnica 
da Stanford University, 
estão sendo estabe-
lecidas as diretri-
zes de funciona-
mento da rede 
e a concreti-
zação da im-
plantação das 
sub-redes de periódicos, 
dissertações, teses e livros 
eletrônicos previstas no 
projeto”, esclareceu. 

A intenção do IBICT 
para os próximos anos é 
disponibilizar a Rede Cari-
niana para a comunidade 
que trabalha com informa-
ções científica e tecnoló-
gica e contribuir também 
para a preservação digital 
de acervos patrimoniais 
de bibliotecas, arquivos 

e centros de memória 
institucionais bra-
sileiros. Além da 

Stanford Universi-
ty, fazem parte da 
parceria outras 
instituições inter-
nacionais, como 

Harvard Univer-
sity, Massachusetts 

Institute of Technology 
(MIT) e Library of Congress, 
e nacionais, Universidades 
de São Paulo (USP), Esta-
dual de Campinas (Uni-
camp), Federal da Paraíba 
(UFPB), Federal de Santa 
Maria (UFSM) e Estadual 
do Maranhão (UEMA). 

Programas 
incentivam estudo 
no exterior
ESCALA ESTUDANTIL – AUGM 
(Associação das Universidades do Grupo 
Montevideo)
O que é? Mobilidade para universidades 
da América do Sul que integram a AUGM
Candidatos: Estudantes de graduação e 
pós-graduação das Regionais integradas ao 
programa (todas as áreas)
Benefícios: A UFG é responsável por 
fornecer a passagem e a universidade de 
destino, alimentação e hospedagem
Informações: www.grupomontevideo.
edu.uy
Inscrição: Previsão para maio/junho 
para a graduação e abril/maio para a pós-
graduação

ESCALA DOCENTE – AUGM 
(Associação das Universidades do Grupo 
Montevideo)
O que é? Mobilidade para universidades 
da América do Sul que integram a AUGM
Candidatos: Docentes integrados ao 
programa (todas as áreas)
Benefícios: A UFG é responsável por 
fornecer a passagem e a universidade de 
destino, alimentação e hospedagem
Informações www.grupomontevideo.
edu.uy
Inscrição: Previsão para junho/julho 

JORNADAS DE JOVENS 
PESQUISADORES AUGM 
(Associação das Universidades do Grupo 
Montevideo)
O que é? Participação em evento na 
Universidad de Playa Ancha, em Santiago 
do Chile
Candidatos: Estudantes de graduação 
integrados ao programa, participantes de 
projetos de pesquisa, ensino ou extensão 
nas áreas do programa
Benefícios: Auxílio para passagem e 
estadia oferecido pela UFG
Informações: www.grupomontevideo.
edu.uy/
Inscrição: Previsão para maio

BRAMEX 
Programa de Intercâmbio de Estudantes 
Brasil – México
O que é? Mobilidade para universidades 
mexicanas do BRAMEX
Candidatos: Estudantes de graduação 
das Regionais integradas ao programa 
(todas as áreas)
Benefícios: A UFG é responsável por 
fornecer a passagem e a universidade de 
destino, alimentação e hospedagem
Informações: www.grupocoimbra.org.br
Inscrição: Previsão para abril/maio 

Silvânia Lima

Atualmente, as atividades acadêmicas não se restringem somente às salas de aula ou aos laboratórios. 
São muitas as oportunidades de crescimento profissional e cultural, crescem as modalidades de 
bolsas, as empresas juniores, os convênios de estágio e os intercâmbios. No que tange à troca de 

experiências no exterior, a UFG, por meio da Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI), desenvolve 
políticas de ações e interações internacionais que visam ampliar a qualidade do ensino e da pesquisa, além 
de proporcionar a seus estudantes e docentes convívio e conhecimento da diversidade cultural. A univer-
sidade mantém convênios com diversas instituições no exterior e parcerias em programas de mobilidade 
internacional. A instituição tem publicado editais anuais para os interessados em participar das mobilidades 
que poderão efetuar inscrição de acordo com a vinculação dos programas em cada regional da UFG. Con-
fira a seguir as informações sobre os programas de mobilidade internacional previstos para a universidade 
em 2014. Mais informações: CAI/ Reitoria (www.cai.ufg.br) ou pelo telefone (62) 3521-1165.

BRACOL 
Programa de Intercâmbio de Estudantes 
Brasil – Colômbia
O que é? Mobilidade para universidades 
colombianas do BRACOL
Candidatos: Estudantes de graduação 
das Regionais integradas ao programa 
(todas as áreas)
Benefícios: A universidade de destino 
é responsável por fornecer alimentação 
e hospedagem. A UFG poderá oferecer a 
passagem
Informações: www.grupocoimbra.org.br
Inscrição: Previsão para abril/maio 

BOLSAS LUSO-BRASILEIRAS 
SANTANDER UNIVERSIDADES
O que é? Mobilidade para instituições 
portuguesas conveniadas com a UFG e o 
Santander
Candidatos: Estudantes de graduação 
(todas as áreas)
Benefícios: Auxílio de € 3.000,00 (euros), 
oferecido pelo Santander
Informações: www.
santanderuniversidades.com.br/bolsas/
Paginas/ProgramaLusoBrasileiras.aspx
Inscrição: Previsão para abril/maio 

BOLSAS IBERO-AMERICANAS 
SANTANDER UNIVERSIDADES
O que é? Mobilidade para instituições 
espanholas conveniadas com a UFG e o 
Santander
Candidatos: Estudantes de graduação 
da UFG (todas as áreas)
Benefícios: Auxílio de  € 3.000,00 
oferecido pelo Santander
Informações: www.
santanderuniversidades.com.br/bolsas/
Paginas/Brasil.aspx
Inscrição: Previsão para março 

BOLSAS FÓRMULA SANTANDER
O que é? Mobilidade para instituições 
conveniadas com a UFG e com o Santander
Candidatos: Estudantes de graduação e 
de mestrado (todas as áreas)
Benefícios: Auxílio de € 5.000,00 
oferecido pelo Santander
Informações: www.
santanderuniversidades.com.br/bolsas/
Paginas/Brasil.aspx
Inscrição: Previsão para setembro

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS (CSF)
O que é? Mobilidade para países 
parceiros do CsF
Candidatos: Estudantes de graduação, 
doutorado e docentes (pós-doutorado) das 
áreas contempladas pelo programa
Benefícios: Bolsa mensal, passagem, 
auxílio instalação, seguro saúde pagos pelo 
governo brasileiro
Informações: www.cienciasemfronteiras.
gov.br/web/csf
Inscrição: Dependente das Chamadas 
Públicas do CsF e dos cronogramas publicados

BE MUNDUS
O que é? Mobilidade acadêmica para 
instituições europeias membros do projeto
Candidatos: Estudantes de graduação, 
doutorandos e docentes das Engenharias/ 
Tecnologias; graduandos das Licenciaturas e 
servidores técnico-administrativos 
Benefícios: Bolsa mensal, passagem, 
seguro saúde pagos pelo projeto
Informações: www.bemundus.eu
Inscrição: Previsão para maio/junho

PRÓ-MOBILIDADE 
INTERNACIONAL CAPES/AULP 
(Associação de Universidades de Língua 
Portuguesa)
O que é? Mobilidade para as 
Universidades Agostinho Neto (Angola), 
Eduardo Mondlane (Moçambique) e  
Pedagógica de Moçambique
Candidatos: Estudantes de graduação, 
pós-graduação e docentes, do Iesa, da EA 
e da Face, integrantes dos projetos
Benefícios: Bolsa mensal, auxílios 
instalação e deslocamento,  e seguro saúde, 
pagos pela Capes
Informações: www.capes.gov.br/images/
stories/download/editais/Edital-CapesAULP-
2012-ProMobilidadeInternacional.pdf
Inscrição: Dependente do plano de 
trabalho dos coordenadores dos projetos 

CAPES/MERCOSUL 
Parcerias universitárias português/espanhol
O que é? Mobilidade para a Universidad 
de Córdoba, Argentina
Candidatos: Estudantes do curso de 
espanhol da Faculdade de Letras
Benefícios: Bolsa mensal, auxílios 
instalação e deslocamento, seguro saúde 
pagos pela Capes
Informações: www.capes.gov.br/
cooperacao-internacional/multinacional/
mercosul/parcerias-universitarias-
portugues-espanhol
Inscrição: Previsão para abril 

CAPES/BRAFITEC
O que é? Mobilidade para em instituições 
francesas do Grupo INSA
Candidatos: Estudantes de graduação 
dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia 
Ambiental e Sanitária
Benefícios: Bolsa mensal, auxílios 
instalação e deslocamento, seguro saúde 
pagos pela Capes
Informações: www.capes.gov.br/
cooperacao-internacional/franca/brafitec
Inscrição: Previsão para abril 

MARCA
Programa de Mobilidade Acadêmica 
Regional/Mercosul
O que é? Mobilidade para cursos 
acreditados pelo programa
Candidatos: Estudantes de graduação 
em Agronomia da Regional Goiânia
Benefícios: Passagem financiada pela 
SESu/Capes e condições para permanência 
garantidas pela instituição ou governo do 
país de destino
Informações: www.programamarca.siu.
edu.ar
Inscrição: Previsão para maio 

IPB
(Instituto Politécnico de Bragança)
O que é? Mobilidade para o IPB, Portugal
Candidatos: Alunos de graduação 
integrados ao programa (todas as áreas)
Benefícios: Alojamento e alimentação 
(restaurante universitário)
Informações: www.portal.ipb.pt/portal/
page?_pageid=235,1&_dad=portal&_
schema=PORTAL
Inscrição: Previsão para abril

CAPES/BRANETEC
O que é? Mobilidade para a Fontys 
University, Holanda
Candidatos: Alunos de graduação de 
Engenharia Elétrica e de Computação
Benefícios: Bolsa mensal, auxílios 
instalação e deslocamento, e seguro saúde 
pagos pela Capes
Informações: www.capes.gov.
brcooperacao-internacional/holanda/
branetec
Inscrição: Até 11 de março

CAPES/BRAFAGRI
O que é? Mobilidade para instituições 
francesas parceiras nos projetos
Candidatos: Alunos de graduação em 
Agronomia, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia Florestal e Medicina Veterinária
Benefícios: Bolsa mensal, auxílios  
instalação e deslocamento, e seguro saúde, 
pagos pela Capes
Informações: www.capes.gov.br/
cooperacao-internacional/franca/capesbrafagri
Inscrição: Até 14 de fevereiro
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Atualmente, muitos consideram que estamos na era da sociedade 
da informação e da consolidação científica, em que o conheci-
mento é o principal fator produtivo. O conhecimento intensivo 

no mundo econômico e o aumento da habilidade humana de distribuir e 
compartilhar tal conhecimento agregaram valores para todos os partici-
pantes no sistema econômico contemporâneo.

A atribuição da informação e do conhecimento nas economias 
e no processo produtivo tem levado a um reposicionamento da função 
desempenhada pelas universidades. A UFG contribui para o desenvol-
vimento econômico, não apenas formando pessoal, mas também por 
meio da prestação de serviços técnicos especializados, da transferência 
de tecnologia, da difusão da cultura de valorização do conhecimento 
para as empresas e da criação de Empresas de Base Tecnológicas, que 
surgem de spin-offs (processo de geração de novas empresas a partir de 
organizações existentes) de seus laboratórios e grupos de pesquisa.

O papel que o conhecimento tem hoje na economia força os 
agentes econômicos a repensarem as suas estruturas e se organizarem 
de uma nova forma, colocando o conhecimento no centro das estraté-
gias de desenvolvimento tecnológico. É neste cenário que surgem os 
habitats de inovação – estruturas voltadas às atividades baseadas em 
novas tecnologias, como os Parques Científicos e Tecnológicos (PCTs). 
Tais parques funcionam como instrumento e indutor de um desenvolvi-
mento sustentável, inovador e sistêmico, pois se constituem em locais 
de excelência para a transferência de conhecimento e disseminação de 
inovação tecnológica.

Sabidamente, as regiões com parques vinculados diretamente à 
universidade têm possibilidade de crescer mais rápido do que as outras 
em que os parques não possuem este vínculo. Esta é uma forte evidência 
do papel central exercido pelas universidades neste tipo de iniciativa, 
em particular, quando o foco do empreendimento são as atividades de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) em detrimento das ati-
vidades eminentemente manufatureiras.

Um eventual parque tecnológico, na região do sudoeste Goiano, 
não poderia prescindir da UFG, nem esta poderia se omitir num arran-
jo institucional de criação de um parque. Coube, portanto, à Regional 
Jataí da Universidade Federal de Goiás a função de liderar qualquer 
iniciativa desta natureza. Ciente disto, foi apresentada a proposta do 
Parque Científico e Tecnológico de Jataí, o JataíTec, após ser submetida 
ao Conselho Diretor da Regional Jataí e aprovada por unanimidade. A 
proposta também foi apreciada pelos parceiros estratégicos, a Prefeitu-
ra Municipal de Jataí; a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 
do Estado de Goiás (Sectec); o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae/GO), demais entidades empresariais e 
Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) do Estado. As instituições 
parceiras do projeto formalizaram o apoio e a colaboração para a im-
plantação e consolidação deste empreendimento com a assinatura da 
Carta de Intenções no dia 02 de setembro de 2013, em reunião solene 
realizada na própria Regional.

É grande a expectativa da sociedade da região sudoeste do Esta-
do de Goiás para a implantação de um parque tecnológico, pela perspec-
tiva de que ele possa assumir um papel relevante no que diz respeito à 
transferência de conhecimento e tecnologia da universidade; ao estímu-
lo à criação e fortalecimento de empresas inovadoras; a outros serviços 
de valor agregado e à atração de empresas conceituadas, profissionais 
qualificados, contribuindo para geração de emprego e renda com o au-
mento da cultura e da atividade empreendedora, em particular, as de 
caráter tecnológico. 

Dessa forma, é evidente a relevância do JataíTec para consolidar 
a formação de uma forte e competitiva “indústria do conhecimento” na 
ICT, bem como para agregar tecnologia e inovação aos setores indus-
trial agrícola e de serviços, impulsionando o crescimento e fortaleci-
mento da região. 

*Assessor de Desenvolvimento & Inovação Tecnológica da 
Regional Jataí/UFG

Parque Científico e 
Tecnológico de
Jataí: instrumento de 
desenvolvimento 
sustentável, inovador 
e sistêmico

ARTIGO

Danival Vieira de 
Freitas*

Licenciaturas Internacionais 
Professores da UFG participaram no mês de fe-

vereiro da missão de trabalho do Programa de Licencia-
turas Internacionais (PLI) da Capes, realizada na Uni-
versidade de Évora, em Portugal. Estiveram presentes 
os coordenadores das diversas áreas do PLI Denis Je-
sus (Física – Regional Catalão), Francisco José Quares-
ma de Figueiredo (Letras – Regional Goiânia), Geci José 
Pereira da Silva (Matemática – Regional Goiânia), Cátia 
Regina Assis Almeida Leal (Educação Física – Regional 

Jataí), Lincoln Romualdo (Química – Regional Catalão),  além dos membros das equipes de tra-
balho Paulo Bergamaschi (Matemática – Regional Catalão), Leonardo Santos Andrade (Quími-
ca – Regional Catalão) e Angela Rodrigues Luiz (Educação Física – Regional Jataí). A estudante 
de  Artes Cênicas da UFG, Pâmela Raizia Dutra Rodrigues, recebeu o primeiro duplo diploma  
por meio do programa.

Exame de proficiência em inglês gratuito
O Programa Inglês sem Fronteiras, 

desenvolvido pelo Ministério da Educação 
(MEC), juntamente à Secretaria de Educação 
Superior (SESu) e a Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes), abriu inscrições para alunos da UFG e 
de outras 56 universidades credenciadas rea-
lizarem gratuitamente o exame de proficiên-
cia em língua inglesa TOEFL. O prazo de ins-
crição irá até o dia 20 de abril, no site www.
isf.mec.gov.br e os testes serão realizados na 
Faculdade de Letras da UFG de 14 de março 
a 12 de abril. Além desta ação, pelo progra-
ma, o Núcleo de Línguas da UFG oferece curso 
presencial de inglês aos alunos de graduação 
para preparação para as provas de proficiên-
cia. Com o objetivo de proporcionar ainda aos 
estudantes a oportunidade de avaliarem seus conhecimentos em outras línguas, a UFG também 
realiza a aplicação de exames em italiano e, em breve, realizará o língua francesa.

Área de Geografia Humana no Pró-Mobilidade Internacional
Dois projetos da UFG foram aprovados no Processo Seletivo da Capes para o Pro-

grama Pró-Mobilidade Internacional. Ambos da área de Geografia Humana, os projetos 
O estudo do espaço local e sua representação a partir da produção de atlas escolares no 
Brasil e Moçambique, coordenado pela professora Miriam Aparecida Bueno, e Sementes 
crioulas, quintais agroecológicos e cooperação popular: troca de saberes e experiências de 
economia criativa do cerrado brasileiro e savanas em Moçambique, do professor Egui-
mar Felício Chaveiro, serão realizados em instituições participantes da Associação das 
Universidades de Língua Portuguesa (AULP), em Moçambique. O programa tem por ob-
jetivo incentivar a mobilidade docente e discente em universidades parceiras da AULP.  
Com estes, a UFG soma agora cinco projetos aprovados pelo programa.

Reitor participa do Fórum Brasil-União Europeia
O reitor da UFG, Orlando Afon-

so Valle do Amaral, participou de uma 
mesa-redonda realizada durante as 
atividades do 7º Fórum Brasil-União 
Europeia sobre Internacionalização da 
Educação Superior, em Bruxelas/Bél-
gica, que se deu no dia 24 de fevereiro. 
O reitor comentou sobre as demandas 
da UFG, sobretudo do setor empresarial 
e das políticas públicas, e os desafios 
para o desenvolvimento do empreende-
dorismo e inovação nas universidades 
brasileiras. Orlando Amaral apresentou 
ainda as ações na área de inovação já 
promovidas pela UFG, como a criação do Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação (CRTI), inaugurado no final de 2013. O fórum foi um evento paralelo à visita oficial 
da Presidente Dilma Roussef à Bélgica.

Nova equipe 
assume  
Reitoria da 
UFG

Caroline Pires e Silvânia Lima

A Universidade Federal de Goiás 
(UFG) iniciou 2014 com nova ad-
ministração. Em substituição a 

Edward Madureira Brasil, que exerceu o 
cargo de reitor por dois mandatos, Or-
lando Afonso Valle do Amaral foi empos-
sado na sede do Ministério da Educação 
(MEC), em Brasília, pelo então ministro 
Aloizio Mercadante, no dia 6 de janeiro. 
A solenidade teve a presença do atual 
ministro da Educação, Henrique Paim, à 
época, secretário executivo do MEC, e do 
secretário de Educação Superior, Paulo 
Speller. No mesmo dia da posse em Bra-

Depois da graduação e do mestrado em Física pela Universidade de Brasília 
(UnB), onde também deu início à sua carreira docente, Orlando Amaral muito 
tem contribuído para a UFG desde o seu ingresso na instituição, em 1984. Doutor 
em Física Atômica e Molecular pela University of Sheffield, Inglaterra, o professor 
titular do Instituto de Física (IF) exerceu muitos cargos de chefia na unidade, além 
de ser responsável por diversas disciplinas. Também foi coordenador de Assuntos 
Internacionais, diretor executivo da Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), pró-
reitor de Administração e Finanças da UFG, coordenador nacional do Fórum de 
Pró-Reitores de Planejamento e Administração das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Forplad) e integrante do grupo assessor do Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni).

Entre unidades acadêmicas, seto-
res e órgãos da universidade, os man-
datos dos cargos diretivos variam e nem 
sempre coincidem com as mudanças da 
Reitoria. Alguns novos diretores, que 
tomaram posse nos meses de janeiro e 
fevereiro, foram unânimes ao afirmar 
sobre os progressos ocorridos e do exer-
cício do diálogo e da democracia nas de-
cisões de suas unidades. Vejamos parte 
dos dirigentes empossados para o qua-
driênio 2014-2017:

Faculdade de Ciências Sociais 
– O primeiro ato oficial realizado pelo 
reitor Orlando Amaral foi a posse do 
diretor e vice-diretora da Faculdade de 
Ciências Sociais (FCS), respectivamen-
te, Dijaci David de Oliveira e Janine 
Helfst Leicht Collaço, para um manda-
to de quatro anos, no dia 7 de janeiro. 
Deixaram o cargo os professores Luiz 
Mello, que assumiu a Pró-Reitoria de 
Graduação (Prograd), e Maria Luiza Ro-
drigues Souza.

Faculdade de Educação – No dia 
20 de janeiro, assumiram a nova ges-
tão da Faculdade de Educação (FE) as 
professoras Karine Nunes de Moraes, 

no cargo de diretora, e Mirian Bian-
ca do Amaral Ribeiro, vice-diretora. A 
ex-diretora da unidade, Míriam Fábia 
Alves, assumiu a Assessoria de Licen-
ciatura na Pró-Reitoria de Graduação 
e a ex-vice-diretora, Maria Margarida 
Machado, a presidência da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Educação (Anped).

Escola de Agronomia – Uma das 
unidades pioneiras da UFG, a Escola 
de Agronomia (EA), tem nova direção, 
desde o dia 3 de fevereiro. O professor 
Robson Maia Geraldine deixou o car-
go de vice-diretor e assumiu a direção,  
substituindo Juarez Patrício de Olivei-
ra Júnior. Ao seu lado está o professor 
Wilson Mozena Leandro, o vice-diretor.

Instituto de Patologia Tropical 
e Saúde Pública – A nova diretoria do 
Instituto de Patologia Tropical e Saúde 
Pública (IPTSP) tomou posse em 10 de 
janeiro na sala de reuniões da Reitoria. 
Deixa a direção do Instituto a professo-
ra Regina Bringel Martins, que esteve 
no cargo por oito anos. Assumiram os 
cargos de diretora e vice-diretora, res-
pectivamente, Flávia Aparecida de Oli-

Luiz Mello de Almeida 
Neto – Pró-reitor de 

Graduação (Prograd)

Orlando Amaral recebe termo de posse das mãos do ministro Aloizio Mercadante, em Brasília. Na UFG, 
Edward Madureira Brasil passou o cargo de reitor ao colega, que empossou o vice-reitor Manuel Chaves 

Giselle Ferreira Ottoni 
Candido – Pró-reitora 
de Extensão e Cultura 

(Proec)

Geci José Pereira 
da Silva – Pró-reitor 
de Desenvolvimento 

Institucional e Recursos 
Humanos (Prodirh)

Carlito Lariucci – Pró- 
reitor de Administração 

e Finanças (Proad)

Elson Ferreira 
de Morais – Pró-

reitor de Assuntos 
da Comunidade 

Universitária (Procom)

Maria Clorinda Soares 
Fioravanti – Pró-reitora 
de Pesquisa e Inovação 

(PRPI)

José Alexandre 
Felizola Diniz Filho 
– Pró-reitor de Pós-
Graduação (PRPG)

veira e Adelair Helena dos Santos.
Faculdade de Enfermagem – O 

reitor da UFG, Orlando Amaral, rea-
lizou no dia 27 de janeiro a posse de 
mais uma gestão de unidade da UFG. 
Dessa vez, tomaram posse a diretora 
da Faculdade de Enfermagem, Virgínia 
Visconde Brasil, e a vice-diretora, Ruth 
Minamisava. Deixaram os cargos, res-
pectivamente, Marcelo Medeiros e Ana 
Luiza Lima Souza. Virgínia Brasil é a 
primeira ex-aluna da FEN a assumir o 
cargo de direção da unidade.

Sistema de Bibliotecas – Maria 
Silvério da Silva Siqueira é a nova di-
retora do Sistema de Bibliotecas (Sibi) 
da UFG. Ao seu lado está Sheila Cristi-
na Frazão, como assistente de direção. 
O Sibi é composto por oito unidades:  
uma na Regional Catalão, quatro na 
Regional Goiânia, uma na Regional 
Goiás e duas na Regional Jataí.

Fundação RTVE – Em 3 de fe-
vereiro, foi realizada a sessão solene 
de transmissão de cargo de diretor 
executivo da Fundação Rádio e Tele-
visão Educativa e Cultural (Fundação 
RTVE). Após quatro anos de gestão, o 

Mais posses na universidade
professor Carlito Lariucci passou o car-
go para o professor Juarez Patrício de 
Oliveira Júnior, ex-diretor da EA/UFG.

Funape – Desde o dia 6 de feve-
reiro, a Fundação de Apoio à Pesquisa 
(Funape) ligada à UFG está sob o co-
mando do professor Reinaldo Gonçal-
ves Nogueira, ex-diretor da Escola de 
Engenharia Elétrica e de Computação 
(EEEC), em substituição ao professor 
Cláudio Rodrigues Leles, que esteve à 
frente da fundação por dois mandatos 
bianuais. A gerência administrativa 
permanece a cargo da servidora Maria 
Conceição Feliciano Faria. Em caráter 
“protempore”, o professor Rodrigo Pinto 
Lemos assumiu a direção da EEEC.

Regional Catalão – 10 de feverei-
ro foi dia de posse no Câmpus Catalão 
(CAC). Assumiram os professores Thia-
go Jabur Bittar, no cargo de diretor; De-
nis Rezende de Jesus, vice-diretor; Élida 
Alves da Silva, prefeita do CAC; Maria 
Helena de Paula, coordenadora de Pes-
quisa e Pós-Graduação, Lincoln Licílio 
Romualdo, coordenador de Graduação, 
e Renata Alessandra Evangelista, coor-
denadora de Extensão e Cultura.

sília, à noite, os novos reitor e vice-reitor, 
Manuel Rodrigues Chaves, ex-diretor 
do Câmpus Catalão, tomaram posse na 
sede da instituição, cujo destino passou 
para seus comandos e de sua equipe. A 
comunidade acadêmica da UFG pres-
tigiou em grande número de pessoas a 
transmissão de cargo.

Na oportunidade, Orlando Amaral 
empossou seus pró-reitores com uma no-
vidade, a implementação das Pró-Reitorias 
de Pós-Graduação (PRPG) e de Pesquisa e 
Inovação (PRPI), conforme aprovado no fi-
nal de 2013, pelo Conselho Universitário. 
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Diálogos interdisciplinares
Programa de extensão realiza ações em escolas públicas, incentivando escolhas saudáveis para a promoção da saúde
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“O brócolis é um vegetal que parece 
uma arvorezinha. Ele é muito gostoso, 
nutritivo e uma excelente fonte 
de ferro, sendo classificado como 
alimento regulador. Vocês sabem 

o que é um alimento regulador? É o alimento que tem, em 
sua composição, elementos que ajudam nas várias funções 
do nosso organismo, como é o caso dos minerais. O ferro, 
que é um mineral, ajuda a transportar o oxigênio no nosso 
sangue. O brócolis, além de ter ferro, tem outros elementos 
importantes para nossa saúde. Você quer ter energia para 
correr e brincar durante todo o recreio? Então, coma brócolis!”

 Com essa ação na Rádio Saúde, estudantes da UFG 
iniciam mais um dia de trabalho com os alunos do en-
sino fundamental na Escola Municipal João Braz, loca-
lizada no bairro São Judas Tadeu, nas imediações do 
Câmpus Samambaia. Essa atividade faz parte do progra-
ma de extensão Construindo diálogos interdisciplinares 
entre universidade-comunidade-escola-agentes de saúde: 
ampliando a formação de multiplicadores da promoção 
da saúde do escolar, que trabalha temas relacionados 
à saúde dos estudantes e engloba projetos de extensão 
vinculados ao Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e à 
Escola de Música e Artes Cênicas (Emac). 

Em 2008, com a participação das professoras Maria 
Hermínia Domingues, da Faculdade de Educação (FE), e 
Estelamaris Tronco Mônego, da Faculdade de Nutrição 
(Fanut), foi criado o projeto que deu origem ao programa. 
À época, com poucos professores e alunos envolvidos, 
o projeto realizava atividades voltadas exclusivamente à 
educação alimentar e nutricional em apenas uma escola 
de educação infantil. Com o intuito de ser contemplado 
no edital do programa de extensão universitária (Proext), 
do Ministério da Educação (MEC), ele foi reformulado, 
ampliando as áreas de atuação e de alcance. Outras es-
colas passaram a ser atendidas por uma equipe multi-
disciplinar, atuando em diversas vertentes, com acadê-
micos dos cursos de Biologia, Biomedicina, Ecologia e 
Análise Ambiental, Enfermagem, Musicoterapia, Nutri-
ção, Odontologia e Pedagogia.

As mudanças foram bem-sucedidas: desde 2010, o 
projeto tem sido aprovado anualmente nos editais do 
MEC e, a partir de 2014, passou a ser um programa de 
extensão, por englobar três projetos. “Conseguimos esta-
belecer um diálogo interdisciplinar, ao trabalhar com o 
conceito ampliado, já que a saúde depende de aspectos 
multissetoriais”, explica a professora Nusa Silveira, do 
ICB, que atua no projeto desde o princípio, tendo sido 
sua coordenadora até 2013.

“Quem 
gosta de 
brócolis?”

Como funciona?

Neste ano, o programa atenderá às 
demandas da Secretaria de Educação, 
atuando em um número maior de escolas. 
Anualmente, antes de iniciar as atividades, 
é realizado um diagnóstico nas instituições, 
para levantar as necessidades existentes. A 
partir de então, é estabelecido um crono-
grama. A professora da Emac e atual coor-
denadora do programa, Sandra Rocha do 
Nascimento, defende o método de escutar 
primeiro as pessoas envolvidas no ambien-
te escolar antes de apresentar projetos de 
intervenção: “Precisamos entrar na escola 
para conhecer a demanda e, assim, dimi-
nuir as resistências em relação às propos-

Aprendizagens

Segundo Nusa Silveira, participar 
desse programa de extensão possibili-
ta que os alunos sejam formados para 
atuar de maneira efetiva na comunida-
de, contribuindo com a transformação 
do indivíduo e do meio social, não agin-
do de forma restrita ao ambiente univer-
sitário. “Os alunos adquirem, ao longo 
do semestre, outras compreensões sobre 
como trabalhar educação e saúde, dei-
xando para trás aquele padrão de aula 
expositiva e com datashow, trabalhan-
do, a partir de então, com formatos mais 
interativos.” 

Daniela Lopes de Oliveira, estu-
dante de Musicoterapia, encara o pro-
grama como um campo prático para 
vivenciar os conteúdos aprendidos de 
forma teórica, como a terapia comunitá-
ria. Nágila Mendes Fernandes, também 
estudante de Musicoterapia, garante 
que o projeto mudou sua vida acadêmi-
ca: “Com essas intervenções, estou tra-
balhando a prática da Musicoterapia e 
percebo como a música faz diferença. Às 
vezes só a linguagem verbal não chama 
tanto a atenção das crianças”. 

Grace Kelly de Sousa Lovi, estu-
dante do curso de Nutrição, aponta a re-
levância de se trabalhar com as crianças, 
uma vez que os hábitos são formados na 

tas que vêm de fora”, explica. 
Os temas trabalhados são vinculados 

à proposta do Programa Saúde do Escolar, 
do MEC, e são discutidos na escola de forma 
diferenciada. Além da alimentação saudável, 
são abordados assuntos apontados pelas 
equipes do Programa Saúde da Família (PSF) 
e outros percebidos por meio do diagnóstico, 
como exemplo, desperdício de alimentos, re-
ciclagem de lixo, saúde reprodutiva, abuso 
de drogas e preservação do meio ambiente. 
Para atrair a atenção dos alunos, tudo isso 
é trabalhado de forma lúdica e com expe-
riências musicoterapêuticas. Rádio saúde, 
adedonha saudável, passa a bola e boliche 

são algumas atividades que 
o grupo realiza.

“A Musicoterapia per-
mite entender o que está 
além do visível. Ela percebe 
as relações, o modo como as 
pessoas enfrentam as pro-
blemáticas ou as situações 
do dia a dia e, ao mesmo 
tempo, dilui as resistências, 
permitindo que sejam tra-
zidos à tona temas que, às 
vezes, são complicados de 
serem discutidos dentro da 
escola, por serem constran-
gedores, complexos e con-
flituosos, como: violência 
escolar, bullying, drogas e 
sexualidade”, explica San-
dra Rocha.

infância. Além disso, segundo ela, “as crianças 
são interessadas e receptivas, o que torna o 
nosso trabalho gratificante”. Para Bruna Alves 
de Morais, acadêmica de Nutrição, o fato do tra-
balho ser realizado de forma integrada com as 
crianças, os educadores, as merendeiras e os 
pais – por meio de visitas domiciliares – faz com 
que hábitos saudáveis sejam consolidados. 

Além de ser um campo de aprendizado 
prático para estudantes da UFG e de atender 
às demandas da comunidade, o programa tem 
proporcionado oportunidades para que as ex-
periências vividas sejam expostas e discutidas 
em artigos apresentados em congressos regio-
nais e nacionais, como o Congresso Brasileiro 
de Extensão Universitária.

Escolhas saudáveis são discutidas e estimuladas 
durante atividades lúdicas

Crianças participantes da Adedonha Saudável durante as 
atividades do projeto de extensão

Integrantes do programa servem sucos naturais. Entre os 
ingredientes, beterraba, couve, limão e laranja
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