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EDITORIAL

Mais informações para ampliar as discussões
Michele Martins*

N

essa edição, o Jornal UFG traz informações
sobre diferentes temas, como ética, qualidade de vida, saúde, serviço público e sustentabilidade, que estão em constante debate dentro
da Instituição. Saiba, por exemplo, quais são as implicações acadêmicas para quem comete plágio e
confira como são compostos e o funcionamento do
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e da Comissão
de Ética no Uso de Animais (CEUA).

No mês de junho é celebrada a Semana Nacional do
Meio Ambiente e, por esse motivo, a mesa-redonda
traz um debate sobre o conceito de sustentabilidade e o que pode ser feito para a promoção de ações
sustentáveis em nível pessoal e empresarial. A retomada desse assunto serve também para a realização de um balanço do Plano de Logística Sustentável (PLS) da UFG, idealizado como ferramenta de
planejamento e lançado em março de 2014.

Quanto ao tema da saúde, alguns destaques desta
edição reafirmam a UFG como uma das instituições que mais contribuem para o desenvolvimento de novos recursos de prevenção e tratamento
de doenças. Confira como uma nova alternativa
contra a Tuberculose pode surgir das pesquisas
do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública
(IPTSP), onde uma equipe de pesquisadores se dedica há 14 anos tentando obter uma vacina capaz
de prevenir a infecção.
Na entrevista, veja o que a professora da Faculdade de Farmácia, Carolina Horta Andrade, ressalta
sobre suas pesquisas com novos fármacos contra a
Leishmaniose. Ela foi a primeira goiana a conquistar
o prêmio Para Mulheres na Ciência, único programa
brasileiro dedicado a mulheres cientistas, realizado
pela L’Oréal e pela Unesco. Confira também uma
matéria sobre as mudanças nas regras atuais de
previdência e os benefícios da carreira do servidor
público federal nas últimas décadas. Boa leitura!
*Coordenadora de Imprensa da Ascom

ERRATA
– O Jornal UFG comunica que na matéria “Aprovado sistema de cotas para pós-graduação na UFG”,
publicada na edição 72, nas páginas 13 e 14, as falas de Marta Quintiliano e Maria de Fátima Karajá
saíram trocadas.

– A pedido da professora Cyntia Bernardes, na matéria “Curso a distância capacita educadores para
lidar com dependentes químicos”, publicada na edição 71, onde se lê: “A professora de História, Cinthia
Bernardes, que trabalha com famílias de dependentes químicos, espera que as aulas contribuam para
o trabalho que ela executa”, leia-se: “A professora de História, Cyntia Bernardes, que participava de
um trabalho com familiares de dependentes químicos oferecido por uma ONG, em Goiânia, e que no
Cepae participa da Ação Bem Viver, espera que as aulas contribuam para o trabalho que ela executa”.
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Carlos Siqueira

Apesar de todas as
mudanças sociais já
alcançadas pelas mulheres,
o modelo patriarcal
persiste na nossa sociedade.
Ainda cabem às mulheres
as responsabilidades
domésticas, com as crianças
e os cuidados com os idosos.

Entrevista Carolina Horta Andrade

A dedicação feminina no
universo da ciência

por exemplo, enfrenta vários desafios, como a
disponibilidade de pouquíssimos medicamentos, falta de eficácia dos medicamentos existentes, alta toxicidade e alto custo de algumas
terapias. Por isso a necessidade de pesquisar novos medicamentos para tratar uma doença que
atinge um milhão de pessoas a cada ano. Além
da Leishmaniose, no nosso laboratório trabalhamos também com a busca de novos fármacos
para outras doenças como Tuberculose, Malária,
Esquistossomose e Doença de Chagas.

Angélica Queiroz

N

atural de Formosa, no interior do Estado,
a pesquisadora e professora da Faculdade de Farmácia da UFG, Carolina Horta
Andrade, descobriu-se apaixonada por ciência
ainda criança, mas viu sua rotina mudar quando sua pesquisa que busca novos medicamentos
eficazes e de baixo custo para o tratamento de
Leishmaniose ganhou destaque nacional e internacional. No ano passado, Carolina foi a primeira goiana a conquistar o prêmio Para Mulheres
na Ciência, único programa brasileiro dedicado
a mulheres cientistas, realizado pela L’Oréal em
parceria com a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)
e a Academia Brasileira de Ciências (ABC). Este
ano, a pesquisadora da UFG também recebeu o
prêmio International Rising Talents (Talentos Internacionais em Ascensão). A jovem farmacêutica, que já acumula vasta bagagem acadêmica,
conversou com o Jornal UFG sobre os desafios
de ser pesquisadora e a importância das recentes conquistas para a sua carreira.

...o mais estimulante na
pesquisa é a vontade e a
necessidade de desenvolver
medicamentos para
milhares de pessoas que
sofrem com determinadas
doenças que não tem
tratamento.

O que te estimulou a seguir a carreira
acadêmica? Como conciliar as atividades de ensino e pesquisa?
Durante a minha graduação em Farmácia, quando realizei Iniciação Científica e desenvolvi meu

Como a conquista dos prêmios afetou a
sua rotina e contribuiu para a continuiTrabalho de Conclusão de Curso, percebi que dade de sua pesquisa?
gostava muito da área acadêmica, em especial,
da Química Medicinal, minha área de pesquisa.
Desde criança eu sempre gostei de ciência, dos
fenômenos naturais e biológicos, participei de
várias Feiras de Ciências no colégio. Acredito
que as Feiras de Ciências me proporcionaram
um contato mais próximo com o “fazer ciência e
tentar mudar o mundo”, e tudo isso me estimulou a seguir aquilo que eu mais gostava. Não é
fácil conciliar as atividades de ensino e de pesquisa. Acredito que tenho, também, aptidão pelo
ensino, gosto muito de ensinar aquilo que sei,
que aprendi e aprendo muito com os meus alunos. Tento sempre conciliar as duas atividades,
mas, muitas vezes, queremos dedicar a maior
parte do nosso tempo à pesquisa.

Nas semanas ou meses que antecederam e após
as premiações, tive que tirar tempo na agenda
corrida da pesquisa e aulas na faculdade para
gravar entrevistas ao vivo, via telefone, vídeos e
fazer fotos, o que muda bastante a rotina de uma
pesquisadora. Mas tudo isso foi e é muito gratificante, pois os prêmios, mais do que tudo, trouxeram visibilidade para as pesquisas de qualidade
que desenvolvemos na Faculdade de Farmácia
da UFG. É recompensador ser reconhecida pelas
pesquisas que temos desenvolvido há mais de
cinco anos. Além disso, os prêmios da L’Oréal e
Unesco estão contribuindo bastante para a continuidade da pesquisa, através dos prêmios em
dinheiro, que estão sendo aplicados para a continuidade dela.

O que é mais estimulante e o que é mais
frustrante na carreira?
A Unesco estima que apenas 30% dos
pesquisadores do mundo são mulheres.
Acredito que o mais estimulante na pesquisa é Quais os principais desafios que as mua vontade e a necessidade de desenvolver medi- lheres cientistas ainda enfrentam?
camentos para milhares de pessoas que sofrem
com determinadas doenças que não tem tratamento. Além disso, poder ensinar aquilo que sei
e que aprendi é muito estimulante e gratificante.
No entanto, nos sentimos muito frustrados por
não sermos, na maioria das vezes, reconhecidos
pela sociedade e pelos governos.

Por que decidiu pesquisar a Leishmaniose?

Quando iniciei minha carreira de pesquisadora
na UFG, decidi pesquisar sobre a descoberta de
novos fármacos (princípios ativos dos medicamentos) para algumas doenças conhecidas por
Tropicais Negligenciadas, dentre elas a Leishmaniose. Meu interesse surgiu, principalmente, por
serem doenças que representam graves problemas de saúde pública, por atingirem países tropicais, populações mais pobres, marginalizadas
e por possuírem grande impacto mundial em
termos de números de pessoas infectadas, números de mortes por ano e número de pessoas
em áreas sob o risco de contrair essas doenças.
Os medicamentos disponíveis para o tratamento dessas doenças não são totalmente eficazes,
apresentam graves efeitos colaterais e em alguns
casos, inexistem. O tratamento da Leishmaniose,

Acredito que como em todas as outras áreas, as
mulheres conquistaram seu espaço no mercado de trabalho, assim como na ciência. Os desafios também são comuns para todas as áreas,
sendo o preconceito e o machismo os maiores
a serem superados. Na carreira científica, as
mulheres ainda são minoria, e acho que outras
atribuições e prioridades, como a maternidade
e o casamento, fazem com que as mulheres se
afastem da pesquisa com o passar do tempo,
pois ainda enfrentam dificuldades em conciliar
a vida familiar e afetiva com a grande dedicação exigida pela carreira acadêmica. Sobretudo,
considerando os elevados padrões e exigências
de produtividade, e a enorme competição nas
diferentes áreas do conhecimento, poucas mulheres ocupam o topo no sistema científico.
Apesar de todas as mudanças sociais já alcançadas pelas mulheres, o modelo patriarcal persiste na nossa sociedade. Ainda cabem às mulheres as responsabilidades domésticas, com as
crianças e os cuidados com os idosos. Além disso, no Brasil, outros desafios não relacionados
ao gênero envolvem a escassez e dificuldade
em conseguir financiamento para as pesquisas,
além da burocracia encontrada para importação de materiais e equipamentos.

ARTIGO

Redução da Maioridade Penal:
mais segurança ou mais violência?
Para muitos expoentes do campo jurídico, a proposta é completamente
equivocada, pois a Constituição Federal veta toda e qualquer tentativa de
eliminar direitos sociais. Isto é, só se
poderia propor e aprovar a redução
da maioridade penal em uma nova
constituição. Partindo dessa premissa, poderíamos ficar todos tranquilos, pois, no momento oportuno, uma
lei absurda não passaria. Infelizmente não é assim que devemos pensar.
Absurdos ocorrem constantemente
e, por mais incoerente que seja a lei, o
Congresso Nacional pode fazer valer
suas vontades.

Carlos Siqueira

Universidade
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Dijaci David de Oliveira*

A

redução da maioridade penal
tem sido apontada por alguns
parlamentares como uma política de segurança pública. Supostamente, os adolescentes de 16 e 17 anos são
responsáveis pelos altos índices de criminalidade e, por não serem punidos
como adultos, acabariam favorecendo
a impunidade. De acordo com os parlamentares, a redução da maioridade
penal contribuirá para uma melhoria
da segurança, uma vez que reduzirá as
práticas de violência na sociedade, entre elas, os homicídios.

A proposta não deve ser vista como
uma política de segurança. Quem
deseja mais segurança deve pensar
mais amplamente nos dados que
antecedem os problemas e nos possíveis desdobramentos das políticas
propostas. Nem sempre isso é fácil,
pois requer que as agências estatais produzam dados fieis e que eles
sejam transparentes. A partir deles
podemos construir cenários, projeções e pensar em novas práticas de
políticas públicas.
Os dados estatísticos produzidos sobre adolescentes e crimes apontam
que a faixa etária de 16 e 17 anos não
está entre a principal responsável
pela violência na sociedade. Como já

CAMINHOS DA PESQUISA

CURRÍCULO LATTES
Maria Clorinda Soares Fioravanti*
A Plataforma Lattes representa a experiência do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) na integração de bases
de dados em um único Sistema de
Informações que reúne: Currículos,
Diretório de Grupos de Pesquisa e
Diretório de Instituições.

O nome Currículo Lattes (CV Lattes)
é uma homenagem ao físico Césare

Fonte: http://estatico.cnpq.br/painelLattes/

Pesquisadores cadastrados no Lattes

3,13% Não informado
6,39% Doutores
10,83% Mestres
16,24% Especialista
28,14% Graduados

35,28% Outros

Mansueto Giulio Lattes, mais conhecido como César Lattes, e registra a vida
pregressa e atual de professores e
pesquisadores, sendo elemento indispensável a análise de mérito e competência dos pleitos apresentados às
agências oficiais de fomento e às Instituições de Ensino Superior. O total de
currículos cadastrados no CNPq é de
3.098.215, o que torna essa base, provavelmente, a maior do mundo.
Para melhorar a qualidade dos currículos da Comunidade UFG a Pró-reitoria
de Pesquisa e Inovação (PRPI) escolheu o tema “Dicas para preenchimento
do Currículo Lattes”, como um dos integrantes do Programação de Formação
em Pesquisa. A palestra, ministrada
pela professora Maria Clorinda Soares
Fioravanti, contou com a presença de
mais de 500 participantes presencias,
além dos que acompanharam a atividade em Jataí e Catalão via web, por
transmissão direta da TV UFG. Confira
a seguir algumas dicas:
• Toda a comunidade acadêmica: docentes, discentes e técnico-administrativos deve ter o CV Lattes cadastrado no
CNPq e procurar mantê-lo atualizado.

se foi amplamente divulgado, dentre
mais de 20 milhões de adolescentes,
22.077 estão em conflito com a lei.
Isto representa 0,01%. Por pequeno
que seja, este é um problema que devemos enfrentar, mas definitivamente, é uma farsa afirmar que eles representam uma ameaça social que obriga
uma redução da maioridade penal.

Mas, muito mais grave é que, ao contrário do que se fala, a redução da
maioridade penal tem todos os ingredientes para ampliar o número de
mortes violentas (homicídio, mortes
no trânsito e suicídios). É possível chegarmos a essa conclusão observando
os desdobramentos imediatos de uma
eventual aprovação dessa proposta.
Dos desdobramentos possíveis e
imediatos dois deles são o direito de
dirigir aos 16 anos e a venda de bebidas alcóolicas para os adolescentes
de 16 e 17 anos. Separadamente cada
um já produz estragos. Já a combinação terá um desfecho ainda mais
trágico para a sociedade que anseia
tanto por garantias de segurança.
Os mais otimistas poderiam afirmar
que podemos reduzir a maioridade
penal, mas sem estender seus efeitos
para as demais áreas do direito. Pura
ilusão. Quem lutará contra dois dos
segmentos mais virulentos da indústria brasileira, o setor automotivo e a

• A integração da Plataforma Lattes com bases de dados de outras
instituições, tais como SciELO, LILACS, SCOPUS, CrossRef e bases
das universidades, conferem ao
usuário do sistema a possibilidade
de acesso, a partir do currículo do
pesquisador, a um vasto acervo de
informações científicas relacionadas ao pesquisador.

• Os tópicos gerais que compõem
o CV Lattes são: Dados Gerais, Formação, Atuação, Projetos, Produções, Inovação, Patentes e Registros,
Educação e popularização de C&T,
Orientações, Eventos, Bancas e Citações. Isso significa que absolutamente todas as atividades acadêmicas, administrativas, de pesquisa,
transferência de tecnologia, inovação, extensão e cultura têm como
serem informadas.
• As informações devem ser completas, corretas e colocadas no local adequado.

• Na subseção “Idiomas”, Não deixe
de indicar sua proficiência em qualquer idioma estrangeiro, bem como
em Libras.
• Uma foto de boa qualidade evidenciando o rosto é um detalhe importante que pode facilitar a identificação e
interação entre os pesquisadores.

indústria de bebidas? O pesado lobby desses dois poderosos segmentos
será capaz de santificar quaisquer
propostas, por pior que sejam, desde
que favoreçam a ampliação das vendas dos seus produtos.

Isso já está em prática. No Congresso existem mais de 50 propostas
que objetivam permitir o direito de
dirigir a partir dos 16 anos. O que
impede sua aprovação? O fato de
que adolescentes de 16 e 17 anos
não respondem penalmente. Nesse
caso apelam para o pânico e vendem a política de encarceramento
como panaceia. Todavia, o recente relatório What Caused the Crime
Decline?, publicado em 2015 pelo
Brenner Center for Justice, da Universidade de Nova York, demonstra
amplamente que a política de mais
encarceramento, além de não reduzir a violência, deixou um passivo
extraordinário de despesas para a
sociedade americana. O encarceramento foi um fracasso. Enfim, reduzir a maioridade penal, além de produzir mais violência (via consumo
de álcool) e mais mortes violentas
(via acidentes de trânsito), não nos
dará uma sociedade melhor.
*Dijaci David de Oliveira é doutor
em Sociologia e diretor da Faculdade de Ciências Sociais (FCS) da UFG.

• O resumo pode ser gerado automaticamente pelo sistema ou ser
personalizado. Se optar por personalizá-lo, evite linguagem coloquial
e informal.
• Todas as atividades relevantes devem ser informadas, mas o CV Lattes
é um instrumento dinâmico, portanto deve sofrer mudanças que acompanhem a trajetória do profissional.

• Nem todas as informações colocadas
no sistema ficarão disponíveis para a
consulta pública, portanto não tenha
receio em informar dados pessoais
como, por exemplo CPF, passaporte e
valor de financiamento do projeto.

• Quando for informar as produções bibliográficas, tenha em mãos
dados como DOI, ISSN, ISBN, nome
completo do periódico e endereço
do site onde o produto pode ser recuperado. Quanto mais completa a
informação, maior a chance de sua
produção ser acessada.
• O CV Lattes é público e o pesquisador, quando o cadastra no CNPq, assume o compromisso pela veracidade das informações disponibilizadas,
portanto todos devem ter MUITO
CUIDADO no seu preenchimento.
* Pró-reitora de Pesquisa e Inovação
da UFG
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Sons do lixo
Serena Veloso

C

omo reutilizar o lixo de forma sustentável? Artesanatos,
utensílios de cozinha, enfeites,
obras de arte e até móveis podem ser
criados a partir de materiais recicláveis. E se esses reciclados pudessem
ser transformados em instrumentos
musicais? Essa é uma das ideias do
projeto de extensão Lixo ritmado:
agroecologia e arte, coordenado pelo
professor do curso de Direito da Regional Goiás da UFG, Cleuton Cesar
Ripol de Freitas. Mais que viabilizar a produção de instrumentos de
percussão a partir de resíduos descartáveis, o projeto se institui como
instrumento de formação cultural a
estudantes que vivenciam a realidade da zona rural.

A extensão foi aprovada no edital do
Programa de Extensão Universitária
(Proext) 2015 do Ministério da Educação (MEC), que concede recursos a
projetos de universidades para realização de atividades com ênfase na formação e inclusão social. Desenvolvido
com alunos da Escola Família Agrícola
de Goiás (EFA-GO), a ideia do projeto é
aproximar adolescentes, oriundos de
comunidades assentadas, dos conhecimentos sobre a cultura afro-brasileira
e o meio ambiente, com a realização de
oficinas de percussão e de agroecologia, fortalecendo, ainda, o diálogo entre
a universidade e o campo.

“O que precisamos enfatizar por
meio da extensão são as múltiplas
possibilidades culturais de produção, dialogadas com a natureza de
uma maneira mais próxima”, ressalta o coordenador do projeto. Uma
das etapas do projeto envolve a
criação de um bloco de percussão
com os estudantes, o EFA-Tambores, na perspectiva de formação de
agentes culturais locais, que atuarão em suas comunidades de origem com a divulgação da cultura
popular, e a realização de apresentações em eventos. O bloco se apresentou recentemente no 3º Festival
da Juventude Rural em Brasília e na
Feira Agro Centro-Oeste Familiar.

As oficinas são ministradas em parceria com os professores Estevão
de Sá, do Grupo Meninos de Angola,
e Gustavio Pinheiro, do Centro de
Capoeira Angola Ouro Verde. Para
estudantes como Elisa Dias Pereira, de 17 anos, as oficinas têm proporcionado momentos de lazer nos
períodos de estadia na escola, já que
o processo de aprendizagem inclui
a permanência dos alunos durante
duas semanas na instituição, alternado a duas semanas no convívio
familiar, quando colocam em prática
os conhecimentos adquiridos. “Está
sendo bacana porque nós quase não
tínhamos atividades culturais à noite na escola”, afirma a aluna do terceiro ano do Ensino Médio.

O que precisamos enfatizar por meio da
extensão são as múltiplas possibilidades
culturais de produção, dialogadas com a
natureza de uma maneira mais próxima
Cleuton Ripol

Fotos: Carlos Siqueira

Projeto de extensão aprovado pelo Proext leva oficinas de percussão e de
agroecologia a estudantes de escola rural na Cidade de Goiás

Ter a música como instrumento de formação culural é uma das
perspectivas do projeto

Conscientização
Para aliar a proposta de atuação por
meio da música com a conscientização sobre o meio ambiente, a segunda
etapa do projeto prevê a realização de
oficinas para reaproveitamento de material reciclável na produção dos instrumentos do bloco e de outros utensílios, sob a orientação do agrônomo e
membro da banda Vidas Secas, Tiago
Verano. “Um dos nossos maiores desafios chama-se ‘lixo’, ou seja, conseguir
conscientizar nossos educandos em
várias esferas que envolvam essa te-

mática”, observa a diretora da EFA-GO,
Leila Godinho Molinari.

A Escola Família Agrícola de Goiás
foi inaugurada em 1994 para atender as necessidades dos assentados
e pequenos proprietários de terra,
proporcionando aos seus filhos uma
educação que responda aos interesses e desafios daqueles que lutam
pela permanência na terra. Localizada
no sítio Paciência, a sete quilômetros
da Cidade de Goiás, a escola atende 29

adolescentes que habitam a região. A
instituição oferece educação gratuita
do Ensino Médio integrado ao Técnico com Habilitação em Agropecuária.
A proposta pedagógica proporciona,
além da formação integral em aspectos sociais, éticos, políticos e econômicos, a qualificação profissional para
oportunizar melhor qualidade de vida
aos jovens e suas famílias.

Educação para o campo

Também serão realizadas atividades
de sensibilização com os jovens e suas
famílias sobre a questão do lixo e do
direito ao acesso de políticas públicas
de tratamento de resíduos sólidos no
meio rural. “Nós aproveitamos o tempo de convívio familiar para que os estudantes possam levar esse trabalho
para as comunidades em que estão
inseridos”, explica Cleuton Ripol.

Bloco de percussão EFA-Tambores foi uma das atrações culturais da Feira
Agro Centro-Oeste Familiar, realizada no mês de maio na UFG

Mesa-redonda
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Sustentabilidade

Muito além da
questão ambiental
Ascom, Rádio Universitária e TV UFG

Sustentabilidade é palavra em
voga quando falamos em Meio
Ambiente, Economia, Educação
ou Administração Pública.
Mundialmente, o termo começou a
ser utilizado a partir da Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente em junho de 1972.
No Brasil, a definição se tornou
conhecida depois da ECO 92,
Conferência sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento realizada no
Rio de Janeiro. Mas o que significa
sustentabilidade? O que vem
sendo feito para termos uma
sociedade sustentável? É possível
aliar sustentabilidade e atividades
economicamente viáveis?

Para responder a esses
questionamentos, a mesa-redonda
desta edição, produzida pelo Jornal
UFG, o Programa Conexões da
TV UFG, e a Rádio Universitária,
convidou o presidente da Comissão
Gestora do Plano de Logística
Sustentável da UFG, Emiliano de
Godói; a Superintendente Executiva
do Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e
Assuntos Metropolitanos do Estado
de Goiás (Secima), Jacqueline Vieira;
e o gerente do Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
Goiás, Alberto Lustosa.
Você pode participar das próximas
mesas-redondas enviando sugestões
de temas e convidados pelo telefone:
3521-1311 ou jornalismo.ascom@ufg.br

Confira o debate completo no canal da TV UFG:
www.youtube.com/user/TVUFGcanal14

O que exatamente é sustentabilidade?
Jacqueline Vieira – A sustentabilidade é um
termo que virou moda e foi amplamente divulgado. Em algumas situações, a palavra foi até
usada para justificar a preservação ambiental,
mas, na verdade, a sustentabilidade é a forma
como vamos garantir os ativos ambientais dos
vários biomas pelo mundo e, no nosso caso, do
nosso bioma Cerrado. Nesse sentido, é preciso
que esse termo seja amplamente discutido com
todas as pessoas, nas nossas escolas – acho que
ainda não está muito difundido nos currículos
escolares – para que nós tenhamos a condição
de saber exatamente o que estamos fazendo
com a sustentabilidade, que depende de ações
combinadas. Ela precisa de um tripé que veja
com igualdade as questões sociais, ambientais e
econômicas para o desenvolvimento das ações,
principalmente dos empreendimentos que possam vir para o nosso Estado. Nesse sentido, hoje
buscamos na conversa com os vários setores, saber se as atividades que estão sendo desenvolvidas no nosso estado são sustentáveis, ou seja, se
todos esses segmentos estão sendo atendidos. É
uma discussão ampla que é feita dentro do nosso órgão, onde temos várias ações para garantir
a sustentabilidade.
Alberto Lustosa – A sustentabilidade vai além
da questão ambiental. Temos outras duas palavras fundamentais: qualidade de vida e recursos. A sustentabilidade tem o olhar ambiental, o
aspecto social, a questão econômica e, também,
podemos inserir outra vertente, que é a questão
cultural. Quando este conjunto está em harmonia, sendo trazido para o ambiente de negócios
e para pensar empreendimentos, significa que
temos uma sociedade madura, preocupada com
a qualidade de vida e a gestão dos recursos. Não
só preocupada mas, também, agindo com responsabilidade para as gerações vindouras. Esse
é um caminho que estamos começando a percorrer e que faz parte de uma longa caminhada.

Emiliano de Godói – O nosso grande desafio
é aproximar esses temas que, em grande parte, parecem um pouco distantes do nosso dia
a dia, dos nossos hábitos e da nossa cultura.
O que temos falado muito dentro da universidade é que aqui é um centro de formação de
pessoas, não só técnicos, mas profissionais que
saiam com responsabilidade sócioambiental.
Precisamos tentar trazer esse tema para a formação dos alunos e transformar isso em ações
práticas. Constantemente temos trabalhado
num conceito anterior ao conceito de sustentabilidade, que é o conceito da suficiência. O que
é necessário para ter qualidade de vida? O que
é suficiente? Hoje vivemos em uma sociedade
de consumo em que a pressão social é muito
grande para que o consumo seja cada vez mais
intenso. Nosso desafio é discutir o que é suficiente e o que realmente impacta na nossa qualidade de vida. Com essa resposta mapeada, aí
sim, teremos o conceito do que é sustentável.
Na verdade, a sustentabilidade é nada mais do

que o bem usar, é saber usar, porque as gerações futuras vão precisar desses recursos e em
algum momento seremos cobrados por isso.

Como empregar a sustentabilidade
como oportunidade de negócio? Temos
políticas públicas em andamento que
garantam ações sustentáveis?

Alberto Lustosa – O nosso país tem mais de
5.500 municípios, cerca de 250 em Goiás. Uma
coisa que é comum em todos os municípios
brasileiros é que, não importa o tamanho dele,
existe uma pequena empresa. Então, existe um
número gigante de empresas. Temos a obrigação de trazer essa discussão da sustentabilidade para o cotidiano desses empresários e
empreendedores, e mostrar para eles que isso
não representa custo para a empresa, que a
médio e longo prazo, esse vai ser um fator de
diferenciação para aquele negócio. Se observarmos, por exemplo, os resíduos que são ge-

Alberto Lustosa

Nós temos a obrigação
de trazer essa discussão
da sustentabilidade
para o cotidiano
desses empresários e
empreendedores, e mostrar
para eles que isso não
representa custo para a
empresa, que a médio e
longo prazo, esse vai ser um
fator de diferenciação para
aquele negócio.

rados nos negócios, seja uma panificadora, seja
um salão de beleza, e assim por diante, há uma
preocupação muito grande de fazer economia,
evitar desperdícios, buscar a melhor eficiência
energética, fazer com que cada negócio seja
diferente e realmente traga maiores lucros. O
Sebrae vem trabalhando em todo o Brasil com
metodologias e consultorias, e isso vem dando
resultados interessantes para os próprios negócios. Passamos assim, para outro patamar,
que é a sustentabilidade empresarial e isso em
muito contribui.

Jacqueline Vieira – Temos uma legislação ambiental para garantir a sustentabilidade. Hoje,
o que o Estado precisa realmente fazer é desburocratizar as ações e torná-las mais disponíveis. Todas as nossas ações de licenciamento têm a questão da sustentabilidade por trás,
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Emiliano de Godói – A universidade tem o papel de promover ensino, pesquisa e extensão.
Dentro desse conceito, seria muito incoerente
ensinar e fazer pesquisa sem colocar na sua prática diária algumas ações que promovam a qualidade ambiental. O Plano de Logística Sustentável surgiu para isso: para que fosse um grande
projeto de gerenciamento ambiental dentro
da Universidade, envolvendo todos os câmpus,
não só Goiânia, como também Jataí, Catalão,
o novo câmpus que estamos implantando em
Aparecida, e a Cidade de Goiás. É um gerenciamento ambiental de todas essas unidades que
visamos colocar, na prática, no dia a dia desses
câmpus, algumas diretrizes de menor consumo
de água e energia, gerenciamento adequado dos
resíduos gerados, um processo de compra mais
sustentável, evitando compras desnecessárias,
transformando isso em uma informação para os

Fotos: Guarany Neto

Emiliano de Godói – O Brasil evoluiu muito em
seu arcabouço legal, ou seja, temos uma política

Na UFG, o que tem sido feito em prol da
sustentabilidade?

Jacqueline Vieira

Nós temos uma legislação
ambiental para garantir
a sustentabilidade.
Hoje, o que o Estado
precisa realmente fazer
é desburocratizar todas
as ações e torná-las mais
disponíveis.

A universidade tem o
papel de promover ensino,
pesquisa e extensão. Dentro
desse conceito seria muito
incoerente ensinar e fazer
pesquisa sem colocar na
sua prática diária algumas
ações que promovam a
qualidade ambiental.

Como o cidadão pode assumir posturas
mais sustentáveis?

Alberto Lustosa – É um desafio. Esse é um trabalho educacional, que deve começar nas escolas e em toda a sociedade organizada. É uma
ação que vai desde o micro, o indivíduo se vendo
como uma parte decisiva do processo da sociedade, e a sociedade retroalimentando e mostrando isso para o cidadão. A saída são conexões
inteligentes e saudáveis, para que haja um contágio, para que esse assunto passe a fazer parte do nosso dia a dia, e que essa preocupação
se transforme em ação que traga qualidade de
vida, também, para as gerações futuras, porque
todos os recursos que existem têm prazo de validade e têm limite. A responsabilidade é nossa
de fazer essas conexões para a melhor utilização
de todos os recursos. Sustentabilidade é isso.
Jacqueline Vieira – Podemos elencar várias
ações que o cidadão comum pode fazer. Eu costumo dizer que a minha geração vivia como se
estivéssemos no paraíso. Quando muito, ouvíamos alguém dizer para apagar a luz, para que
a conta não ficasse cara. Era uma coisa muito
ligada à questão econômica. Hoje as crianças já
têm um discurso diferente, já se posicionam em
relação ao meio ambiente, porque elas recebem
informações sobre a escassez. Quando ouvimos,
por exemplo, que acabou a água em São Paulo, começamos a pensar que pode acabar aqui
também. Essas informações não chegavam para
a minha geração e hoje chegam. Então eu sou
muito otimista. Acredito que é preciso falar do
assunto, que ele precisa permear as nossas conversas em casa, para que cada vez mais tenhamos consciência ambiental. Ainda escutamos
algumas pessoas falando: “isso não é problema
meu”. É sim, um problema de cada um, o poder
público não consegue sozinho. É preciso que estejamos conectados para uma solução comum,
de um problema que atinge todos nós.

Ascom UFG

hoje, em termos de lei, muito consistente, muitas vezes até copiado por outros países. Estamos
num processo de evolução no sentido de que a
legislação, hoje, está reconhecendo o papel dos
ativos ambientais, estamos agora pagando para
quem preserva. Isso é muito importante porque, até pouco tempo atrás, o custo da preservação era individual e o benefício era coletivo.
Então é fundamental que se reconheça o papel
da pessoa que preserva. Um exemplo disso é
o programa “Produtor de Água”, desenvolvido
pela Secima, que materializa esse fato. Então,
em termos de política pública temos grandes
avanços. O que criticamos e temos pensado é a
postura individual de cada cidadão no seu comportamento para com a questão ambiental que é
colocada na responsabilidade do poder público
e na formação no âmbito da universidade e não
nos hábitos diários das pessoas. Hoje, o nosso
olhar é muito mais refletir para dentro do que
para fora, saber se estamos sendo elementos
que agregam ou desagregam qualidade ao meio
ambiente, ou seja, saber qual é a nossa postura
e como podemos atuar para a melhoria do ambiente em que estamos inseridos.

Emiliano de Godói

alunos que participam rotineiramente do plano que está sendo elaborado. É um plano novo,
que tem apenas dois anos, mas já tem colocado
a UFG em nível de destaque nacional dentre as
outras universidades. O nosso modelo é hoje,
entre as universidades federais, o mais referenciado e copiado, fato que nos dá muito orgulho,
por sermos uma universidade que está cada
vez buscando mais inovação no seu dia a dia. A
essência desse plano é que a universidade seja
efetivamente a protetora dos recursos naturais
que ela usa.

Mesa-redonda

porque vamos licenciar os empreendimentos
de acordo com uma normativa que existe e que
já prevê até onde o impacto pode ir sem causar
grandes danos no meio ambiente onde ele está
inserido. O que temos feito, tanto na gestão anterior, como já no início dessa nova gestão, é
simplificar os processos. Outro ponto que não
podemos esquecer é a gestão da fauna e da flora. Como estamos fazendo isto para garantir os
ativos ambientais? Porque não é possível haver
produção e desenvolvimento se não tivermos
ativos ambientais. É necessário que a parte
de licenciamento e fiscalização seja combinada com a gestão de fauna e flora, garantindo
as nossas unidades de conservação, para que
realmente façamos uma análise de como está
a sustentabilidade. Como medimos a sustentabilidade? Nos ativos ambientais que existem
dentro do nosso o bioma.

Extensão
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Apoio e
orientação ao
aluno com altas
habilidades
Projeto de extensão Alfa Azul, desenvolvido no Cepae
UFG, oferece atendimento especial e contribui para
inclusão de estudantes com capacidade acima da média

Angélica Queiroz

S

andra* tem 17 anos e é estudante do 2º ano do Ensino Médio no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae/
UFG). Sandra é artista e desde pequena se interessa pelas artes visuais. No Cepae teve a oportunidade
de pintar em telas de verdade, com
cavalete e tudo. Uma foto da pintura em parede, feita pela aluna como
atividade extraclasse foi, inclusive,
exposta na Bienal de Arte do Rio de
Janeiro. “Fiquei radiante quando
soube, foi muito gratificante”, conta
emocionada.
Há um ano Sandra participa do
Programa Alfa Azul, projeto de extensão desenvolvido no Cepae que
oferece ambiente suportivo, cari-

nho e atenção a alunos com alguma
capacidade acima da média. Segundo o professor que coordena o projeto, Wanderley Alves dos Santos,
estima-se que apenas na escola pública, existam cerca de seis milhões
de talentos não identificados, em
diversas áreas.
“A presença do estudante talentoso
na educação básica é uma realidade.
Esse aluno pode e deve desenvolver
seu potencial, orientado e incentivado pelos educadores”, explica o
professor. Ele lembra que o atendimento especial a esses alunos é um
direito garantido por lei, mas que,
infelizmente, há uma desatenção
por grande parte das escolas e dos
docentes. “Muitas vezes por desinformação ou falta de capacitação
dos profissionais”, detalha.

Facilidade pode ser confundida com arrogância
Wanderley Alves leciona no Cepae
há 18 anos. O especialista em Arteterapia percebeu que o tema altas
habilidades recebia pouca atenção
dos profissionais da área e, por isso,
resolveu pesquisar o assunto. Em
2004, o professor desenvolveu uma
pesquisa sobre a Arteterapia como
ferramenta de apoio ao portador de
alta habilidade no Cepae, trabalho
que lhe rendeu uma bolsa internacional para estudar o tema na Universidade de Vigo, na Espanha.

“Há uma incompreensão do objeto
de estudo. Muitos acreditam que
fazer essa diferenciação é uma forma de preconceito, mas não é. As
pessoas são diferentes. Não podemos desperdiçar talento”, opina o
especialista. Ele conta que alguns
professores confundem o interesse profundo e a facilidade do aluno
em determinada área com arrogância. “Acham que o estudante está
querendo saber mais que ele e não
o ajudam”, lamenta.

Embora alguns autores considerem algumas diferenças
entre os termos, Wanderley Alves considera que eles
são apenas uma pluralidade terminológica para dizer
uma coisa só: que a pessoa tem alguma capacidade
acima da média.

Fotos: Deley Santos

Talento pode se tornar problema

Pintura em parede é um das atividades extraclasse

Por pensar e sentir de forma diferente, alunos acima da média podem ter dificuldades de sociabilização, sentindo-se deslocados e
incompreendidos. O coordenador
do programa explica que, na maioria das vezes, por não se sentirem
incluídos, estudantes talentosos
acabam isolando-se e têm maior
tendência a se envolver com álcool
e drogas. “Se não acompanhado e
incentivado, o talento pode se tornar um problema para a sociedade”,
afirma o professor.

Por isso, Wanderley Alves destaca a
importância desses alunos receberem educação inclusiva. “Eles precisam ser compreendidos e ter acesso
a uma educação diferenciada e sistematizada para desenvolverem seu
potencial. Se você reconhece que o
aluno tem um talento e trabalha a
autoestima dele, isso reflete também em outras áreas”, explica Wanderley Alves, que acredita que ações
como as do Programa Alfa Azul previnem e redirecionam as dificuldades de forma positiva.
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Há uma
incompreensão do
objeto de estudo.
Muitos acreditam
que fazer essa
diferenciação é uma
forma de preconceito,
mas não é. As pessoas
são diferentes. Não
podemos desperdiçar
talento.
Wanderley Alves, coordenador do
Projeto Alfa Azul

Professor tem papel fundamental
Em algumas situações, a alta habilidade em determinada área, pode
significar dificuldade em outras. Para
Wanderley Alves, é muito importante
que os docentes encarem o tema dessa forma, pois o professor tem papel
fundamental no desenvolvimento
desse aluno. “A alta habilidade pode
estar mascarada no mau comportamento, porque há um descompasso.
Por isso o professor precisa estar capacitado para identificar essa capacidade acima da média”, alerta.
Dentro do Programa Alfa Azul, os alunos identificados com alguma capacidade acima da média são observados
de perto e participam de atividades
de apoio, como monitoria, atividades
extras e oficinas especiais organizadas para atender aos interesses específicos. “Assim otimizamos suas capacidades cognitivas diante de novas e
criativas oportunidades oferecidas”,
relata. Os pais também são contatados, recebendo orientação e material
didático de apoio para trabalharem
como aliados do professor – o projeto já possibilitou o lançamento de um
livro e um vídeo didático.

No Cepae, Wanderley Alves é o único especialista no assunto, mas conta com o apoio de alguns colegas
docentes e até de estudantes para
identificar alunos com “indicativo” de altas habilidades. Nas áreas
de artes visuais, Wanderley Alves
presta orientação específica, mas,
mesmo nas outras áreas, atua indiretamente, conversando com esses
alunos e dando apoio psicológico
e emocional que, segundo ele, em
grande parte dos casos, é o que eles
mais precisam.
A luta do especialista agora é para
conseguir ganho acadêmico para
os alunos que se destacam, fazendo com que eles possam avançar
fases, cursando disciplinas de turmas mais avançadas. Hoje alguns
alunos já podem frequentar aulas de outras turmas, mas apenas
como ouvintes, tendo que cursar a
disciplina novamente depois. Wanderley Alves também almeja fortalecer a discussão e conseguir mais
apoio dos colegas, não só no Cepae,
mas em outras escolas do país.
* Sandra é um nome fictício.

Comissão de Inclusão

Alunos com habilidades acima da média participam de atividades de apoio,
como monitoria e oficinas especiais

Meninas têm mais dificuldades
Wanderley Alves destaca que as meninas apresentam ainda mais barreiras
que os meninos por causa do machismo ainda predominante que faz com
que, muitas vezes, elas se anulem e
escondam seu talento. Por isso, o professor dedica várias de suas pesquisas
especialmente a elas. “O talento feminino, historicamente desfavorecido,
deve ser especialmente atendido”.

Com o talento reconhecido e sentindo-se incluída, Sandra não faz
mais parte desse universo de mulheres que mascaram suas habilidades. Ela está desenvolvendo seu
talento e já sabe o que quer ser
quando crescer: professora de artes no Cepae, lugar onde se sentiu
incluída e teve a chance de se aperfeiçoar e crescer.

O Cepae tem uma Comissão de Inclusão que desenvolveu
e desenvolve importantes trabalhos, como a aquisição
de um elevador de acessibilidade, rampas e projetos de
apoio para alunos com Síndrome de Down e dificuldades
de aprendizagem. Atualmente, os esforços do grupo estão
focados em montar uma sala de recurso para atendimento
em educação especial.
Quando era membro da Comissão, Wanderley Alves
dos Santos desenvolveu o trabalho de orientação para
professores e interessados em Altas Habilidades. Na ocasião,
cerca de 400 professores da rede pública participaram
da capacitação em um minicurso sobre o tema Altas
Habilidades, com a professora da Universidade Federal de
Lavras, Zenita Guenther, autoridade mundial na área.

Legislação Previdenciária
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COMUNIDADE PERGUNTA

A carreira do servidor
Sucessivas mudanças na legislação, nas últimas décadas, resultam na coexistência
de gerações de servidores públicos federais, mas a carreira se mantém atrativa

Silvânia Lima

Clewerson Souza Netto, servidor da
Pró-reitoria de Extensão e Cultura

Quando completar o tempo
para aposentar ficarei isento
das taxas do INSS e da
previdência? Como funciona
o Abono Permanência?

Maruska Vaz Sansaloni, Diretora
do Departamento de Pessoal
Antes, é preciso esclarecer que
o nosso regime de trabalho é
Estatutário da Lei 8.112/90, dessa
forma, não recolhemos contribuição
para o INSS, e sim para a Previdência
do Servidor Público Federal (CPSS).

Só estará isento da contribuição
previdenciária aquele servidor que
receber o benefício de aposentadoria
até o limite do teto do Regime Geral,
que em 2015 é de R$ 4.663,75. Todo
benefício de aposentadoria que
ultrapassar o teto do regime geral
será tributado em 11%, apenas
sobre o que exceder. Exemplo: Sobre
um salário de aposentadoria de R$
6.000,00, deduz-se o teto do regime
geral, R$ 4.663,75, o excedente
será R$ 1.337,25. Sobre esse valor
excedente, incidirá os 11% da CPSS,
ou seja, R$ 147,07.
Abono permanência e
aposentadoria estão vinculados,
se o servidor, docente ou técnicoadministrativo tem tempo para
aposentar e escolhe não fazê-lo,
só então faz jus a este benefício.
Nesse caso, o servidor continua
recolhendo a contribuição
previdenciária e recebe valor
correspondente em forma de
abono.

A medida está prevista no artigo 6º
da Emenda Constitucional (EC) 41,
de 2003, e no artigo 3º da EC 47, de
2005, e é válida para os servidores
que tenham ingressado no serviço
público até 31 de dezembro de
2003.
Mais informações:
www.dp.ufg.br
Tel: (62)3251-1301

D

esde a promulgação da Constituição Federal em 1988,
esperava-se mudanças na
carreira do servidor público. De lá
para cá, sucessivas regras foram
criadas ou reformuladas, a princípio com um tom de organização e
garantia de direitos, como a obrigatoriedade do concurso público e
a aposentadoria integral. Depois,
as mudanças vieram num crescente
entre eliminação de vantagens para
o servidor e tentativas de compensação, até resultar nas regras atuais,
que mantêm a estabilidade e as progressões, mas não os benefícios de
cobertura. Agora, é o próprio servidor quem define seu futuro, tendo
como melhor opção a previdência
complementar.
Como as mudanças resultaram no
aumento do tempo do trabalhador
ativo, é de se esperar que se sigam
outras medidas de incentivo à carreira e de qualidade de vida no trabalho, a fim de contribuir para a
permanência do servidor. Enquanto isso, a realidade das Instituições
Federais de Ensino Superior (Ifes)
também aponta outra qustão urgente, como a necessidade de aumento do quadro de servidores
técnico-administrativos, antigo gargalo na gestão das universidades,
que demandam, ainda mais, depois
da expansão.
Ressalta-se, a importância da organização da categoria, tanto docentes como técnico-administrativos,
decisiva nos processos de negociação em busca a consolidação de
uma Carreira Nacional satisfatória.

Mudanças gradativas e limitadoras
A Emenda Constitucional 20/1998
foi o primeiro sinal de que haveriam
mudanças. Nessa época, ocorreram
muitas aposentadorias, especialmente de docentes, e foi declarada
a extinção de cargos, como motorista, vigilante, porteiro, auxiliares diversos e outros. “Foi o início
do processo de desagregação dos
colaboradores do serviço público
federal”, lembra Eleude Batista Leite, técnico em arquivo, do setor de
Cadastro do Departamento de Pessoal da UFG. Desde então, o servidor observa que há uma tendência
de concursos para cargos cada vez
mais técnicos para as classes D e E,
níveis médio e superior, dos servidores técnico-administrativos.

até 2003, a aposentadoria integral
foi mantida. Eleude Batista lembra que os servidores ingressos de
2004 para frente já não contaram
mais com rendimentos integrais
e nem com a paridade, ou seja, a
garantia dos reajustes da carreira
quando se aposentarem. “Nessa
época, já era previsto que o governo implantasse a Previdência Complementar”, comenta.

São muitos os impactos na carreira,
especialmente sobre a aposentadoria. Para os servidores ingressos

“O grupo de servidores ingressos entre 2004 e 2013 ficou prejudicado,
pois paga 11% do salário inteiro à
previdência e vai se aposentar com
80% da média dos maiores salários
de contribuição”, observa Eleude Batista. E, a partir de fevereiro de 2013,
o salário da aposentadoria se limita
ao teto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), hoje R$4.663,75,
sem benefícios garantidos.

Apesar da instabilidade das regras,
Eleude Batista lembra que a carreira do servidor mantém importantes
atrativos, especialmente nos cargos
de nível médio e superior, se comparada com o setor privado. “Nós temos o incentivo da capacitação e da
qualificação, com a possibilidade de
ganhos que vão de 5% a 75%. Hoje, a
maioria dos servidores já entra com
graduação, às vezes até com especialização, o que dá direito a mais 30%
no salário. Logo, é possível fazer um
mestrado e um doutorado. “Em geral,
para ganhar mais no mercado privado, é preciso suar muito!”, diz Eleude.

Também no segmento docente, a
carreira é considerada atrativa. “É
preciso melhorar o salário inicial,
mas os concursos são bem concorridos e a permanência satisfatória”, afirma Flávio Alves, presidente dda Adufg. Atinge-se o topo da
carreira de servidor com salários
superiores a R$10 mil, para os
técnicos-administrativos de nível
superior, e R$17 mil, para docentes. Pelas regras atuais, esse patamar pode ser alcançado por meio
das progressões da carreira, em 24
anos, para técnicos, e 18 anos, para
docentes.

Carreira continua atrativa

Gerações de aposentadoria do servidor público federal das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes)
Década de 50 – Lei 1.711
Estatuto do Servidor

1990 – Lei 8.112
Regime Jurídico Único

1998 – Emenda Constitucional 20
Regra de Transição

Dois regimes vigentes:
Estatutário: o antigo estatuto do
Servidor Público Federal continha as
mesmas exigências da Lei 8.112. Mas,
assegurava o direito de pensão vitalícia
às viúvas e filhas maiores e solteiras.
Positivo: estabilidade e licença prêmio; Negativo: Sem Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Novamente é instituído o regime de estatuto, resgatando o concurso público, a
estabilidade, e garantindo as aposentadorias integrais, por tempo de serviço, sem
exigência de idade, com paridade salarial.

Aposentadoria integral pela última remuneração, porém fixa idade mínima: 48
anos, mulheres, e 53 anos, homens, tanto
docentes como técnico-administrativos;

Celetista (CLT): O servidor era tratado da mesma forma que o trabalhador da iniciativa privada. Havia brecha
para contratações sem concurso.
Positivo: Com FGTS; Negativo: Servidor sem estabilidade, demitia-se
com maior facilidade; previdência e
aposentadoria pelo INSS.

Docente: aposentadoria especial (25 anos
de serviço para mulher, e 30 anos para homem); Técnico-administrativo: mulher,
30 anos de serviço; homem 35 anos.
Positivo: estabilidade no cargo e paridade salarial entre ativos e aposentados.
Negativo: Não existe mais o FGTS; servidores faltosos com a lei, com o compromisso do cargo, não podem mais ser
exonerados com a mesma facilidade que
existia no regime CLT.

Cria o pedágio na contagem do tempo
para a aposentadoria: 20% nas aposentadorias integrais e 40% nas aposentadorias proporcionais.
Extingue a aposentadoria especial de docente e tenta compensar com bônus de
17% para homens e 20% para mulheres
sobre o tempo que faltava, naquele ano.
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Depois de sancionada a Lei nº
11.091/2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-administrativos em
Educação (PCCTAE), no âmbito das
Ifes vinculadas ao Ministério da Educação, considerada uma vitória para a
categoria, os servidores lutam agora
pelo aprimoramento da carreira. “O
PCCTAE representa um grande passo
na luta pela Carreira Nacional, pela
afirmação da identidade do servidor
enquanto trabalhador da educação
e pela valorização e reconhecimento
de seu papel na produção e disseminação do conhecimento construído
coletivamente nas Ifes”, afirma Fátima
Reis, coordenadora do Sindicato dos
TAEs em Goiás (Sint-Ifes GO).

Fotos: Carlos Siqueira

Segundo Fátima Reis, durante os dez
anos da primeira etapa de implantação do PCCTAE, houveram muitos
avanços, principalmente em relação à
qualificação profissional do servidor,
mas é preciso atentar para a necessidade de aprimoramento da careira
em função da nova realidade das Ifes
e do grande número de servidores
que ingressaram nesse período. “É
preciso que seja mantido o estimulo durante todo o tempo de serviço,
por meio da ampliação dos padrões

Legislação Previdenciária

Plano valoriza servidor da educação
de vencimento e das perspectivas de
desenvolvimento profissional, adequando as capacitações e qualificações obtidas ao longo da carreira às
necessidades do fazer institucional”,
reforça Fátima Reis.

Já o segmento docente busca corrigir
desnivelamentos da sua carreira. “Lutamos para que haja uma ordem lógica, com a diferença fixa de 10% entre
classes e 5% entre níveis. Há casos em
que essa diferença é de 15%. O intervalo salarial da classe Adjunto I para o
Associado I, por exemplo, é de quase
R$ 4 mil. Pela nossa proposta essa diferença seria de cerca de R$ 1,5 mil”,
explica Flávio Alves da Silva, presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg).
Além dos méritos da qualificação,
a carreira docente cresce por pontuação de atividades. “Um esquema
tranquilo para o segmento”, segundo
Flávio Alves. As últimas negociações
dos docentes resultaram na conquista da incorporação do nível titular
para dentro da carreira, antes havia
uma disputa de vaga por meio de
concurso. “A luta agora é pelo enquadramento dos professores aposentados”, afirma o presidente da Adufg.

Nova regra: teto e previdência complementar
Depois de progressivas mudanças nas
regras da aposentadoria, com aumento
da exigência do tempo de serviço e da
idade, as novas regras, implantadas há
dois anos, tiraram a garantia do salário
da ativa. Para os ingressos a partir desse
período, foi estabelecido o teto do Regime Geral da Previdência, R$ 4.663,75,
como salário máximo, e criado o fundo
de previdência complementar como alternativa de mais ganhos e dos benefícios na hora da aposentadoria.
A medida nivela a aposentadoria para
o pessoal dos poderes Executivo, Le-

Acaba a aposentadoria proporcional e eleva a idade mínima para a aposentadoria:
Mulher – 55 anos de idade, 30 anos de
contribuição; Homem – 60 anos de idade, 35 anos de contribuição;
Também passa a ser exigido tempo mínimo de serviço público (20 anos), na
carreira (10 anos) e no cargo (cinco anos);
Cria o Abono Permanência – corresponde aos 11% descontados como contribuição previdenciária – para os que
ingressaram até 2003, que continuarem
ativos após o tempo para aposentar.
Para os ingressantes: aposentadoria calculada pela média dos maiores salários
(80% dessa média). Reajuste pelo RGPS.

Ao todo, o governo investiu R$ 45
milhões na criação da Funpresp e
participa como patrocinador, com
contribuição paritária, até 8,5%, por
adesão. Na prática, o servidor estará
investindo em dobro na previdência
complementar com todas as vantagens de rendimentos e dedução no
Imposto de Renda.

Desinformação prejudica novo servidor

O pró-reitor de Desenvolvimento
Institucional e Recursos Humanos
da UFG, Geci José Pereira da Silva,
demonstra preocupação, pois dos
servidores com perfil para parcitiparem do novo regime de aposentadoria, apenas 9% já aderiram à Funpresp. Para ele, o que falta é mais
informação. “As pessoas têm que se
informar sobre o que é a previdência
complementar e se conscientizar do
momento em que estão inseridas. É
essa a lei posta”, ressalta.
“O pessoal não está aderindo à previdência complementar, isso é um
problema grave. No início houve
um movimento contra, achando-se

2004 – Emenda Constitucional 41
Fim da integralidade e da paridade

gislativo e Judiciário, que passam a
depositar na Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp) a esperança de
amparo, durante e no fim da carreira.

que a medida iria cair. Ledo engano, isso não vai acontecer. A preocupação maior é o fato de o servidor ficar desamparado quanto aos
benefícios, para ele próprio e seus
dependentes”, reitera o presidente
da Adufg, Flávio Alves.
Para Geci Silva “as pessoas devem
tomar conhecimento da forma de
gestão da Funpresp, que é compartilhada com os servidores. É possível
acompanhar, através de extratos, a
evolução dos recursos acumulados”.
E pondera ainda: “Para quem não
é disciplinado é um bom negócio!”.
Portabilidade e resgate também são
recursos disponíveis pela Funpresp.

2005 – Emenda Constitucional 47

2013 – Lei 12.618 – Teto e previdência complementar

Compensação para quem atinge o tempo de contribuição e não tem a idade
exigida: ao continuar trabalhando, quem
tem mais tempo vai com menos idade:

Fica estabelecido o Teto do Regime
Geral da Previdência Social (em 2015:
R$4.663,75) como vencimento máximo
da aposentadoria. O recolhimento dos
11% da previdência dos ativos se dá
apenas sobre o valor do Teto.

O servidor é beneficiado com a redução
de um ano na idade para cada ano trabalhado a mais, além do exigido pela lei.
Mas, aumenta em cinco anos o tempo de
serviço (25 anos) e de carreira (15 anos);

Entra em vigor a Lei 12.618/2012, que
institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos
federais titulares de cargo efetivo, e é
criada a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal
(Funpresp). A adesão é opcional.

Positivo: No caso de adesão à Funpresp, o governo é patrocinador
paritário, ou seja, contribui ao limite
de 8,5% com igual parcela proposta
pelo servidor; cobertura de benefícios em caso de invalidez ou morte,
além das vantagens de rendimento
e dedução do Imposto de Renda.
Negativo: Em caso de não adesão à
Funpresp, o servidor fica descoberto
de benefícios.

Vacina contra a
tuberculose pode
sair dos laboratórios
da UFG
Proteína que resultou no registro de uma patente tem
apresentado resultados satisfatórios e deve virar vacina
Alex Maia

O

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da
Universidade Federal de Goiás
(UFG), vem trabalhando há 14 anos
para a obtenção de uma vacina capaz
de prevenir a infecção pela micobactéria (Mycobacterium tuberculosis)
causadora da tuberculose. Nos laboratórios do IPTSP, professores e alunos
de graduação, mestrado e doutorado
dos cursos de Biomedicina, Farmácia, Medicina Veterinária e Ciências
Biológicas, trabalham juntos para o
desenvolvimento da vacina a partir de
bactérias inofensivas ao ser humano.
Os testes já realizados obtiveram resultados satisfatórios em animais, o
que deixou pesquisadores otimistas.
“O serviço de saúde disponibiliza a

BCG (Bacillus Calmette-Guérin) que
protege as crianças até os dez anos de
idade, mas estamos desenvolvendo
uma vacina que continua protegendo
quem já foi vacinado para recuperar
o que chamamos de memória imunológica”, explica a coordenadora da
pesquisa, Ana Paula Kipnis. Neste trabalho, juntamente com sua equipe, a
pesquisadora testa a eficácia de uma
nova proteína quimérica, obtida pela
combinação de diversas proteínas.
Essa novidade resultou no registro
de uma patente e os bons resultados
dos estudos despertaram o interesse
internacional.
Uma empresa australiana de biotecnologia está trabalhando em conjunto com os pesquisadores para
formular a vacina a partir da proteína patenteada pela UFG visando a

O serviço de saúde disponibiliza a BCG (Bacillus
Calmette-Guérin) que protege as crianças até os
dez anos de idade, mas estamos desenvolvendo
uma vacina que continua protegendo quem já
foi vacinado para recuperar o que chamamos de
memória imunológica.

Ana Paula Kipnis

Professores e alunos trabalham no desenvolvimento do medicamento

Fotos: Carlos Siqueira

Saúde
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Estudos e testes da pesquisa foram realizados nos laboratórios do IPTSP-UFG
produção e comercialização em larga
escala. “Testamos em vários modelos
até ter a certeza da eficácia da proteína. Fomos convidados por uma empresa australiana para fazer uma formulação usando um produto próprio
dessa empresa, o que proporcionaria
a produção em larga escala”, detalha
Ana Paula Kipnis.

Na fase atual, a equipe do IPTSP realiza
testes em animais com a combinação
entre a vacina e a fórmula da empresa. A coordenadora do projeto lembra
que estão sendo feitos testes em animais e que a produção em larga escala depende do sucesso desses testes.
“Estamos aplicando a mistura em camundongos e analisando se os resultados serão próximos ou similares aos
que tivemos quando só testamos com
a nossa vacina, para posteriormente
testá-la em humanos”, completa.

Reforço à BCG

Professor da Faculdade de Medicina
e pneumologista do Hospital das Clínicas da UFG, Marcelo Rabahi conheceu a pesquisa e elogiou a iniciativa.
“A tuberculose é um problema de
saúde pública e qualquer iniciativa
para melhorar o tratamento, o diagnóstico ou a prevenção, é sempre
bem-vinda. Essa proposta é de um
valor imenso para a saúde”, destaca
o professor. Ele explica a diferença
entre a BCG, vacina usada atualmente para combater a doença, e a vacina
desenvolvida pelo IPTSP: “A BCG protege contra as formas graves da doença, mas ela não tem uma proteção
eficaz contra a forma habitual que é
a tuberculose pulmonar, responsável
pela transmissão da doença. O que a
vacina desenvolvida pelo IPTSP faz é
reforçar a BCG e proteger contra todas as formas da tuberculose”.

A paciente do Hospital das Clínicas, a
dona de casa, Maria do Socorro Nunes, também se animou com a possibilidade de uma vacina contra a
tuberculose. Ela já presenciou casos
da doença na família e acredita que
o novo medicamento é uma “ótima”
notícia para quem já conviveu com
a doença. “Apesar de existir o tratamento, uma vacina seria ótima para
todo mundo. Já vivenciei esta situação com meu marido e sei o quanto a
doença é ruim”, afirma.

Doença ainda preocupa

O Ministério da Saúde estima que um
terço da população mundial esteja infectada, embora nem todos venham
a desenvolver a doença. Anualmente
são notificados cerca de nove milhões
de novos casos em todo o mundo, levando mais de um milhão de pessoas
a óbito. No Brasil, a Tuberculose é um
sério problema da saúde pública, com
profundas raízes sociais. A cada ano
são notificados aproximadamente 70
mil novos casos e 4,6 mil mortes em
decorrência da doença. A enfermidade
afeta principalmente os pulmões, mas
pode se espalhar para outros órgãos. O
país ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de
casos de tuberculose no mundo.

Fique atento aos
sintomas!
Tosse persistente
Febre
Perda de peso
Dores no peito
Falta de ar
Fotos: Carlos Siqueira

Micobactérias sem o uso de qualquer
tipo de medicamento

Micobactérias tratadas com diferentes produtos obtidos após a vacinação

Micobactérias alteradas mas não
destruidas sob efeito de antibióticos
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Pacientes são avaliados e tratados por alunos, supervisionados por professores
Angélica Queiroz

P
Carlos Siqueira

or meio de convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), a
Faculdade de Odontologia (FO)
da UFG presta serviços à comunidade
em geral. Os atendimentos são encaminhados pela Central de Regulação
da Secretaria Municipal de Saúde,
mas o próprio paciente também pode
procurar diretamente o Serviço de
Atendimento ao Público (SEAP) da
FO para solicitar algum tratamento
específico ou de emergência.

Na primeira consulta é feita uma
triagem que define as necessidades
do paciente e o encaminha para a
consulta de diagnóstico e planejamento, onde podem ser solicitados
exames complementares. Os retornos são agendados na carteirinha
que todos os pacientes recebem no
SEAP e devem trazer com eles em
todos os atendimentos. Se o paciente tiver duas faltas sem justificativa
ou não concordar e não colaborar
com o tratamento proposto poderá
perder a vaga.

A FO possui três ambulatórios para
atendimento, além da Clínica de
Emergência, a Clínica da Pós Graduação e o Centro Goiano de Doenças da Boca (veja ao lado). Os
pacientes são atendidos pelos acadêmicos do curso de Odontologia,
que são orientados pelos professores e auxiliados por funcionários
da faculdade. A FO também oferece
exames e cirurgias ambulatoriais,
que também são encaminhados
pelo SUS, com limite de vagas.
Em casos de dor, hemorragia e traumas na boca o paciente deve solicitar atendimento de urgência no
SEAP pelo telefone 3209-6068 ou
pessoalmente na entrada principal
do prédio da FO, no Setor Universitário. Os pacientes de atendimento
de rotina são previamente selecionados pela regulação do SUS e de
acordo com as necessidades para o
ensino no curso.
Confira o Manual do
Usuário utilizando o
QR Code ao lado

Comunidades vulneráveis recebem
orientação para acesso aos direitos
Iniciativas de Assessoria Jurídica Universitária Popular dos cursos de Direito da
Regional Goiânia e Cidade de Goiás incentivam prática dos estudantes

Serena Veloso

C

om o objetivo de efetivar a extensão na universidade e fomentar a
produção de conhecimento voltada para as demandas da sociedade,
com a concretização da função social
da instituição, a Faculdade de Direito
da UFG da Regional Goiânia formou,
em 2004, o Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular (Najup),
composto por estudantes do curso de
Direito, mas aberto à participação da
comunidade universitária. A proposta do projeto de extensão é promover
atividades de formação e educação
na área jurídica nas comunidades, na
perspectiva da democratização do
acesso aos direitos entre grupos minoritários e movimentos sociais. Mais do
que isso, a ideia é trabalhar a emancipação dos sujeitos com instrumentos
políticos capazes de habilitá-los à solução de seus próprios conflitos.
Em 2014, a iniciativa foi ampliada
para o curso de Direito da Regional Goiás, com a criação do Grupo

de Assessoria Jurídica Universitária
Popular (Gajup), com o mesmo viés
de atuação. A partir dos projetos, os
estudantes desenvolvem cursos, oficinas, seminários, palestras e dinâmicas diversas, sobre o princípio da
educação popular, no intuito de estabelecer um diálogo pautado, com
base nas necessidades mais sentidas
dessas populações, no empoderamento e conscientização quanto aos
direitos assegurados no âmbito da legislação, mas também de ordem coletiva. Integra esse processo a vivência
da realidade dos grupos trabalhados,
de forma a estabelecer uma experiência transformadora, tanto para sociedade como para os estudantes, por
meio da troca de conhecimentos.
A atuação do Najup e Gajup vem, ainda, proporcionar a formação interdisciplinar dos estudantes associada
à prática, com o entendimento mais
profundo das questões que cercam
as diversas realidades sociais, o que
mobiliza também a busca do conhecimento além do adquirido em sala

de aula, transpondo as fronteiras da
universidade. Para isso, são realizadas atividades de estudos que vão dar
suporte às ações do projeto.

Os grupos são abertos para oferecer
assessoria às demandas das comunidades. O contato pode ser realizado
por meio das redes sociais ou dos integrantes dos projetos. Confira como
ter acesso aos serviços:
Núcleo de Assessoria Jurídica Popular
Regional Goiânia
Coordenação: prof. Rabah Belaidi
Prédio da Faculdade de Direito da UFG
3209-6016
www.facebook.com.br/najup.go
Grupo de Assessoria Jurídica Popular
Regional Goiás
Coordenação: prof. Vitor Sousa Freitas
Câmpus da Regional Cidade de Goiás
(62) 3371-1511
www.facebook.com.br/public/Gajup-Ufg

Centro Goiano de
Doenças da Boca
Fundado em 1998, o CGDB tem como
objetivo a prevenção, diagnóstico e
tratamento de lesões da região bucomaxilofacial. O local atende gratuitamente pacientes encaminhados pelo
SUS. No caso de consultas particulares, é cobrada uma taxa simbólica de
R$50, com validade de dois meses.
Exames radiográficos e anatomopatológicos (biópsias) também são realizados pelo SUS e por aqueles encaminhados pela clínica privada, sendo que
estes últimos também estão sujeitos à
cobrança de taxas.

O CGDB, além de extensão, é formador de recursos humanos e referência
em pesquisas na área. O Centro investe em práticas integrativas e complementares como acupuntura e laserterapaia que, comprovadamente,
geram impacto na qualidade de vida
dos pacientes que podem responder
positivamente ao tratamento, com
menores doses de medicamentos.

Atualmente, em parceria com as Secretarias Municipal e Estadual de
Saúde, o CGDB está implantando,
ainda em fase piloto, um projeto de
rastreamento e matriciamento do
câncer de boca no estado de Goiás e
oferecendo atividades de capacitação a dentistas e agentes de saúde da
rede pública para serem “desconfiadores refinados” e, assim, identificar
precocemente o câncer, reduzindo o
número de casos avançados submetidos a tratamentos mutilantes.

OUTROS SERVIÇOS
OFERECIDOS PELA UFG
Hospital Veterinário

É necessário o agendamento antecipado das consultas e todos os procedimentos no hospital são cobrados.
O atendimento emergencial é realizado de terça a quinta. A recomendação é que o interessado ligue para
o Hospital antes de se deslocar, para
saber se poderá ser atendido.
Segunda a Sexta, das 7h30min as
19h30min.
Escola de Veterinária e Zootecnia
da UFG - Câmpus Samambaia
(62) 3521-1587 / 3521-1596
www.hospitalveterinario.evz.ufg.br

Planetário UFG

A visita deverá ser agendada com
antecedência, podendo ser feita
pessoalmente ou pelo telefone,
com a secretaria ou professores do
Planetário. Aos domingos são realizadas sessões destinadas ao público em geral: 15h30 (infantil) e 17h
(adulto). O ingresso custa seis reais
a inteira. A programação pode ser
conferida no site.
Segunda a Sexta das 8h as 12h e
das 14h as 17h
Av. Contorno nº 900 - Parque
Mutirama, Setor Central
(62)3225-8085 / 3225-8028
www.planetario.ufg.br

Serviço

Faculdade de Odontologia da UFG oferece
atendimento à população

Pesquisa
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Pesquisar com
proteção e ética
Instâncias responsáveis pela avaliação de projetos
buscam garantir respeito, segurança e condução ética
em pesquisas que envolvam humanos e animais
Caroline Almeida

G
Carlos Siqueira

arantir bem-estar e proteção
aos participantes de pesquisas científicas envolvendo
seres humanos, considerando a
necessidade de respeitar a dignidade, a liberdade e a autonomia
humana diante de progressos.
Com base nesses princípios, a Universidade Federal de Goiás (UFG)
instituiu, em 2000, o Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP), responsável primário pelas decisões de
ética de pesquisas desenvolvidas
na instituição.

Implantado há cerca de 15 anos, o
CEP possuía a função inicial de avaliar pesquisas envolvendo tanto humanos quanto animais. Por exigência do Ministério da Saúde (MS), que
por meio de uma resolução determinou a distinção da avaliação dos
dois tipos de pesquisa, foi criada, em
2010, a Comissão de Ética no Uso de
Animais (CEUA), que se tornou, então, a responsável por avaliar o uso
ético e o bem-estar dos animais em
pesquisas. Ao CEP coube continuar
garantindo e resguardando a integridade e os direitos das pessoas voluntárias nos estudos.

Heterogeneidade
Na CEUA, cerca de 18 conselheiros
oriundos de diversas áreas do conhecimento, de setores da sociedade civil e de sociedades protetoras
dos animais, atuam como relatores
dos processos e têm até 60 dias
para realizarem as avaliações, que
atingem, também, propostas de
aulas práticas com uso de animais
em cursos de graduação e pós-graduação, e podem ser devolvidos aos
pesquisadores, caso seja necessária alguma alteração decorrente de
pendências geradas pela relatoria e
durante as reuniões.

O CEP também é formado por membros de várias áreas. “Buscamos
manter a diversidade na composição
do Comitê, prezando pela multidisciplinaridade das áreas de origem dos
conselheiros e pelo equilíbrio entre
o número de homens e mulheres”,
explica o coordenador do CEP, João
Batista de Souza. Os processos encaminhados ao CEP devem ser avaliados pelos relatores em até trinta dias,
podendo ser devolvidos aos pesquisadores caso existam pendências.

Solução interna

Mesmo ligados a órgãos nacionais,
aos quais podem consultar em determinados casos, Comitê e Comissão resolvem a maior parte dos
processos no próprio âmbito institucional. Coordenadora da CEUA,
Renata Mazaro e Costa, esclarece
que são poucos os casos de pesquisas com animais na UFG levados ao
Conselho Nacional de Controle de
Experimentação Animal (Concea),
fato que, segundo ela, propicia maior
rapidez para que a decisão final seja
alcançada na análise dos projetos.

Na UFG, Comissão é responsável por avaliar o uso de animais em pesquisas

Para conseguir atender ao crescente
número de processos recebidos, a
CEUA teve que aumentar o ritmo de
trabalho. Alguns dos responsáveis
pelo crescimento da demanda são
revistas e eventos científicos, que
têm exigido dos pesquisadores documentos comprobatórios da aprovação de projetos pela Comissão.

Subordinado à Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (Conep), o CEP deve
encaminhar à instância superior projetos que possuam alta complexidade,
como estudos com populações indígenas e algumas pesquisas que abordam
determinados aspectos de reprodução
e genética humana, por exemplo.

Funções diversas

Longe de assumirem apenas caráter
burocrático, CEP e CEUA desempenham funções diversas em busca do
bem-estar e da proteção dos participantes das pesquisas. Segundo a
coordenadora da CEUA, Renata Mazaro e Costa, a Comissão tem quatro
outras funções, além da avaliação dos
projetos de pesquisa: educar, fiscalizar, divulgar e capacitar.

Assim como a CEUA, o CEP também
possui princípios distintos. Segundo
o Artigo 1º do próprio Regimento, o
Comitê se constitui como “uma instância colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e independente”. “É preciso
destacar a importância da questão
educativa promovida pelo CEP, pois
nós não estamos aqui apenas para
cobrar, mas tentamos alertar a comunidade para a importância da ética
nos diversos tipos de pesquisa com
humanos”, ressalta o coordenador da
entidade, João Batista de Souza.
De acordo com a Coordenadora da
CEUA, ainda existe resistência dos
pesquisadores à revisão dos projetos,
que, segundo ela, muitos consideram
rigorosa. “Às vezes, alguns pesquisadores expressam que somos um
entrave para o início das pesquisas
por analisarmos todos os pontos do
projeto e exigirmos uma sequência
de passos a serem seguidos, somados
aos documentos”. Entretanto, a professora esclarece que a relação entre
a Comissão e os profissionais ligados
às pesquisas é de proteção. “O nosso
filtro busca obter a garantia de que os
projetos realizados não causam danos
aos participantes e são baseados na
ética no uso em animais. Acabamos
nos tornando parte da vitrine da qualidade do que é feito na Universidade”.

Como encaminhar um projeto para avaliação?
Comitê de Ética em Pesquisa:

Comissão de Ética no Uso de Animais:

· Deverão ser submetidos ao CEP
os projetos de pesquisa de todas
as áreas da Ciência que envolvam
seres humanos direta ou indiretamente, incluindo projetos de graduação, especialização, mestrado e
doutorado.

· Deverão ser submetidos à Ceua propostas de aulas práticas e projetos de
pesquisa que envolvam uso de animais.

· Em caso de projetos de pesquisa, há outro formulário, também disponível no site
da Ceua.

· Para que uma proposta de aulas práticas seja avaliada, é necessário preencher o formulário disponível no site
<ceua.prpg.ufg.br>, que deverá ser
assinado pelo professor responsável
pelas aulas e pelo diretor ou chefe de
departamento.

· Os formulários, em ambos os casos,
deverão ser salvos em um CD, que deverá ser encaminhado à Ceua para que
o processo seja aberto.

· Após serem cadastrados e validados pela Secretaria Executiva do
CEP/UFG, os projetos são encaminhados para um dos membros do
Comitê de Ética em Pesquisa em
reunião do colegiado.

· Os projetos deverão ser encaminhados via Plataforma Brasil <aplicacao.
saude.gov.br/plataformabrasil>, que
permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios
– desde sua submissão até a aprovação final pelo CEP e pela CONEP, quando necessário.
· Os prazos estabelecidos pelo CEP preveem que o relato requer, no mínimo,
30 dias para emissão do parecer.

· Os projetos deverão ser submetidos
30 dias antes da reunião para serem
avaliados, e deverão ter o início da execução com pelo menos 60 dias após a
sua submissão a Ceua/UFG.
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Questão de
educação
Problema recorrente no mundo acadêmico, o plágio
tem sido combatido por meio da educação e da
conscientização

Caroline Almeida

N

em sempre reconhecido ou admitido, o plágio está entre os
problemas mais recorrentes
em trabalhos acadêmicos e pesquisas
científicas. Segundo o dicionário Aurélio, o ato de plagiar significa “apresentar como seu, trabalho intelectual de
outrem” e “imitar obra alheia”. Dessa
forma, o plágio faz parte de uma série
de exemplos de má conduta em pesquisa, ao lado da falsificação e fabricação de dados, e, além disso, pode ser
encontrado sob a forma de autoplágio,
quando há a reprodução integral, em
outras publicações de textos, gráficos
ou imagens de autoria própria, supostamente inéditos, mas já publicados
anteriormente.
Além dos casos de má conduta, há as
ocorrências de “erro honesto”, em que
a falha é causada por limitações intelectuais ou tecnológicas, mas sem má
fé. Segundo o professor do Instituto
de Estudos Sócio-ambientais (Iesa) da
UFG, Tadeu Alencar Arrais, este é um
dos fatores mais comuns que levam
a problemas com trabalhos acadêmicos. Ele afirma que o problema costuma vir de antes da faculdade. “No
ensino básico, muitas pesquisas não
passam por uma produção ou uma reflexão sobre o tema. Não que isso seja
correto, mas é comum”.

O costume se reflete, então, nas produções acadêmicas. “Muitas vezes, o
aluno vem para a universidade e reproduz essa estrutura que teve na escola, e, por falta de informação, acaba
não elaborando uma reflexão sobre a
autoria”, explica Arrais. Para o professor, é visível a necessidade de realizar
discussões sobre o tema e alertar o
estudante sobre os erros cometidos,
para evitar a repetição de falhas na
pós-graduação.
Algumas vezes resolvidas de forma
local, entre professor e aluno, a maior
parte das ocorrências de plágio acaba

não resultando em denúncias formais,
ficando apenas no âmbito da orientação. Para a coordenadora-geral de
pesquisa da Pró-Reitora de Pesquisa e
Inovação (PRPI) da UFG, Sheila Araújo
Teles, a ausência desses registros se
deve, também, à dificuldade de detectar a cópia. Entretanto, ela reconhece
a ocorrência de casos de má-conduta
no meio acadêmico, o que pode ser
consequência da expansão do compartilhamento de informações proporcionado pela internet.
Segundo Sheila Teles, mais importante do que denunciar e punir é
realizar trabalhos de conscientização. “A UFG tem buscado destacar
questões de ética e integridade em
pesquisa, com o objetivo de educar
a comunidade para prevenir tais
ocorrências, indesejadas na ciência”,
explica. A coordenadora-geral de
pesquisa da PRPI destaca que a UFG
ainda não possui uma cartilha com
orientações para a educação contra
o plágio. Segundo ela, o desenvolvimento da mesma será feito após
a criação do Comitê de Integridade
em Pesquisa, Ensino e Extensão, ainda em fase de formação.
Enquanto não há orientações próprias da Universidade, a PRPI tem
disponibilizado documentos voltados à conscientização de alunos
e professores, como a Declaração
de Singapura sobre Integridade em
Pesquisa (quadro ao lado) e o Relatório da Comissão de Integridade de
Pesquisa do CNPq, que destaca a necessidade de boas condutas na pesquisa científica e tecnológica.

Mesmo sendo resolvido, na maioria
das vezes, de forma local, baseada na
orientação ou na reprovação do trabalho, o plágio é considerado crime.
Segundo o Código Penal Brasileiro,
no que se refere a crimes contra a
propriedade intelectual, a violação de
direito autoral é passível de detenção,
de três meses a um ano, ou multa.

PRINCÍPIOS
Honestidade em todos os aspectos da pesquisa.
Responsabilização na condução da pesquisa.
Respeito e imparcialidade profissionais no trabalho com outros.
Boa gestão da pesquisa em benefício de outros.

RESPONSABILIDADES
1. Integridade: Os pesquisadores devem assumir a responsabilidade pela
confiabilidade de suas pesquisas.
2. Cumprimento com as regras: Os
pesquisadores devem estar cientes
das regras e políticas de pesquisa e
segui-las em todas as etapas.
3. Métodos de pesquisa: Os pesquisadores devem utilizar métodos
de pesquisa apropriados, embasar
as conclusões em uma análise crítica
das evidências e relatar os achados
e interpretações de maneira integral
e objetiva.
4. Documentação da pesquisa: Os
pesquisadores devem manter documentação clara e precisa de suas
pesquisas, de maneira que sempre
permita a averiguação e replicação
do seu trabalho por outros.
5. Resultados: Os pesquisadores
devem compartilhar seus dados
e achados pronta e abertamente,
após assegurarem a oportunidade
de estabelecer a prioridade e propriedade sobre os mesmos.
6. Autoria: Os pesquisadores devem assumir plena responsabilidade pelas suas contribuições em todas as publicações, solicitações de
financiamento, relatórios e outras
representações de suas pesquisas. A
lista de autores deve sempre incluir
todos aqueles (mas apenas aqueles)
que atendam os critérios de autoria.
7. Agradecimentos na publicação:
Nas publicações, os pesquisadores devem reconhecer os nomes e
papéis daqueles que fizeram contribuições significativas à pesquisa,
inclusive redatores, financiadores,
patrocinadores e outros, mas que
não atendem aos critérios de autoria.
8. Revisão de pares: Ao participar da
avaliação do trabalho de outros, os
pesquisadores devem fornecer pareceres imparciais, oportunos e rigorosos.
9. Conflitos de interesse: Os pesquisadores devem revelar quaisquer
conflitos de interesse, sejam financeiros ou de outra natureza, que
possam comprometer a confiabilidade de seu trabalho nos projetos,
publicações e comunicações públicas de suas pesquisas, assim como,
em todas as atividades de revisão.

10. Comunicação pública: Os
pesquisadores devem limitar seus
comentários profissionaisà sua própria área de especialização reconhecida quando participarem em
discussões públicas sobre a aplicação e relevância de resultados de
pesquisa, e devem distinguir claramente entre comentários profissionais e opiniões baseadas em visões
pessoais.
11. Notificação de práticas de
pesquisa irresponsáveis: Os pesquisadores devem notificar às autoridades competentes qualquer suspeita de má conduta profissional,
inclusive a fabricação e/ou falsificação de resultados, plágio e outras
práticas de pesquisa irresponsáveis
que comprometam a confiabilidade da pesquisa, tais como desleixo,
inclusão inapropriada de autores,
negligência no relato de dados
conflitantes ou uso de métodos
analíticos enganosos.
12. Resposta a alegações de práticas de pesquisa irresponsáveis:
As instituições de pesquisa, assim
como as revistas, organizações profissionais e agências que tiverem
compromissos com a pesquisa em
questão devem dispor de procedimentos para responder a alegações
de má conduta e outras práticas
de pesquisa irresponsáveis, assim
como proteger aqueles que, de boa
fé, tenham denunciado tais comportamentos. Quando for confirmada a má conduta ou outra prática
de pesquisa irresponsável, devem
ser tomadas as medidas cabíveis
prontamente, inclusive a correção
da documentação da pesquisa.
13. Ambientes de pesquisa: As
instituições de pesquisa devem
criar e sustentar ambientes que
incentivem a integridade através
da educação, políticas claras e
normas razoáveis para o progresso da pesquisa, ao mesmo tempo
em que fomentam ambientes de
trabalho que apóiem a integridade
da mesma.
14. Considerações sociais: Os pesquisadores e as instituições de pesquisa devem reconhecer que têm
uma obrigação ética no sentido de
pesar os benefícios sociais contra os
riscos inerentes apresentados pelo
seu trabalho.

A declaração original em inglês está disponível em <www.singaporestatement.org>

Preâmbulo. O valor e os benefícios provenientes da pesquisa dependem
essencialmente da sua integridade. Embora haja diferenças entre países e
entre disciplinas na maneira pela qual a pesquisa é organizada e conduzida,
há também princípios e responsabilidades profissionais comuns que são
fundamentais para a integridade da mesma, onde quer que seja realizada.

Ética

Declaração de Singapura sobre
integridade em pesquisa

Interatividade
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Bem-vindos à
TV Digital Interativa
Desenvolvido em parceria entre o MediaLab e a TV UFG, projeto
que visa pesquisa e produção de conteúdo transmídia, já está
com sua primeira iniciativa em andamento
Lorena de Sousa

A intenção é que os laboratórios instalados ofereçam às comunidades locais cursos de capacitação e desenvolvimento de aplicativos interativos.
Durante a primeira etapa do projeto, a Fundação
RTVE elaborou um aplicativo para o programa semanal Conexões. “Porém, devido ao pouco espaço
físico, a fundação não conseguiu montar uma infraestrutura para oferecer cursos à comunidade”,
contou Michael Valim, um dos diretores da TV UFG.
A partir disso, A TV UFG organizou uma parceria com o laboratório multiusuário MediaLab
para que os equipamentos ficassem em um lugar adequado. Além de uma ótima estrutura, foram agregados ao projeto profissionais, alunos e
pesquisadores do laboratório. “Reunimos a força
de produção da TV UFG e a força de pesquisa do
MediaLab para atender demandas institucionais
e comunitárias”, explicou Cleomar Rocha, coordenador do laboratório.

A perspectiva é que no MediaLab funcione uma
área de pesquisa em formatos e conteúdos transmídia, ou seja, aqueles que contemplam uma série

Hoje, a produção de conteúdo para Smart TV tem
sido limitada a usar gestos para realizar ações
relacionadas ao próprio equipamento, como
abaixar e aumentar o volume. As propostas das
pesquisas realizadas no MediaLab é possibilitar
que essa produção seja relacionada diretamente
ao conteúdo. “Além dessa vertente, a ideia é trabalhar com modelos que ultrapassem a noção de
meramente comercial de conteúdos transmídia”,
comentou Cleomar Rocha.

A expectativa dos envolvidos é maior porque
até agosto de 2016 a televisão analógica será
desligada em Goiânia. “O planejamento que estamos trabalhando, estabelece que a TV UFG irá
colocar o seu sinal digital no ar, por meio do canal 15UHF, no início do próximo ano, o que representará uma bela oportunidade de oferecer
conteúdo interativo para nosso público, principalmente, aqueles ligados à difusão cultural,
científica, educativa, artística e da cidadania”,
garantiu Michael Valim.
Carlos Siqueira

N

o ano de 2011, o Ministério das Comunicações, por meio da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), realizou a chamada pública
GingaBrLAbs com o objetivo de equipar dez emissoras educativas e culturais ou universitárias com
laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de
aplicações interativas para a Televisão Pública
Digital Interativa. A Fundação Rádio e Televisão
Educativa e Cultural (RTVE) foi uma das contempladas, recebendo um conjunto de equipamentos
com computadores, monitores, câmeras e uma
ilha de edição com a tecnologia de ultra-alta definição – o 4k.

de mídias e podem ser acessados a partir de smartphones, tablets, tvs, videogames, e outros. Essa série de dispositivos têm a possibilidade de receber
conteúdo em partes específicas ou integralmente.

Primeiros passos

A expectativa é que até o final do mês de junho
todo o equipamento esteja instalado no MediaLab.
“Esperamos que, com tudo montado, em agosto já
estejamos em plena produção”, disse Cleomar Rocha. A estrutura do laboratório inclui um estúdio
de áudio, de TV e um espaço para pós-produção,
onde serão montados os equipamentos. O próximo
passo é oferecer um treinamento que alinhe os conhecimentos instrumentais dos equipamentos.

A primeira iniciativa já está em andamento. Trata-se de um trabalho envolvendo conteúdo direcionado à internet e TV para a comemoração dos 82
anos de Goiânia. “Nesse momento estamos iniciando um projeto de mapeamento digital da história e
das manifestações culturais dos bairros de Goiânia,
que comporá um portal e possibilitará a participação das comunidades dos bairros na construção do
projeto”, disse Michael Valim. Segundo o professor
Cleomar Rocha, em 24 de outubro o objetivo é começar a veicular esse conteúdo.

Novos equipamentos já chegaram e devem ser
instalados até o final desse semestre

MediaLab
Segundo o professor Cleomar Rocha, a proposta
do laboratório é ser um centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação em mídias interativas.
Ele é multiusuário e tem como prerrogativa o
trabalho de desenvolvimento de tecnologias próprias voltadas para a formação de pesquisadores.
O MediaLab surgiu com a proposta de se tornar
referência nacional na área de pesquisas e inovação tecnológica.
Fotos: MediaLab

