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INTRODUÇÃO 
 

A atuação do NEC/UFG em 2006 revelou-se mais intensa do 
que a do ano anterior, sobretudo em virtude da realização do 
projeto de extensão Canadá em Pauta, em que palestras sobre o 
Canadá foram proferidas. Merece destaque, igualmente, a visita à 
UFG de quatro professores da Université du Québec à Montreal 
(UQAM), assim como a presença do Magnífico Reitor da Saint 
Mary’s University, Colin Dodds, para assinatura de convênio. As 
funções e as atividades do NEC/UFG foram amplamente divulgadas, 
tanto no âmbito da universidade quanto junto às Universidades 
Estadual de Goiás (UEG) e Católica de Goiás (UCG). Como 
resultado, tivemos, entre outros, a apresentação de três 
candidaturas a bolsas oferecidas pelo governo canadense. As 
ações do NEC/UFG 2006 encontram-se detalhadas a seguir.   
 
 
AÇÕES  
 
 
Janeiro de 2006: Ida da Profa. Diane Castonguay, do Instituto de 
Informática da UFG, à Bishop’s University, Sherbrooke, para 
realização de pesquisa relativa ao projeto Some examples of weakly 
shod algebras juntamente com o Prof. PhD F. Huard. Período: 
18.12.2005 a 21.01.2006. (Anexo 1) 
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Janeiro a abril de 2006: Curso de Fotojornalismo ministrado Profa. 
Convidada Rosa Berardo (FAV-UFG), aos alunos de Comunicação 
e Jornalismo da Université du Québec à Montreal, UQAM, no 
período de 7 de janeiro a 30 de abril de 2006.  
Janeiro a dezembro de 2006: realização de doutorado da Profa. 
Anahy Jorge Aucê, da FAV/UFG, na Université du Québec à 
Montreal (UQAM), em Estudos e Práticas das Artes, tendo como 
orientadora a Profa. Chantal du Pont. 
 
Janeiro a dezembro de 2006: Atendimento (na Coordenadoria de 
Assuntos Internacionais – CAI –, sede do NEC) a estudantes, 
professores e demais interessados que desejaram informações 
sobre intercâmbio no Canadá.  
 
Fevereiro de 2006: Lançamento do DVD Cruzamentos/Croisements, 
elaborado por alunos de pós-graduação em Artes Visuais da UFG e 
da UQAM, sob orientação e coordenação das Professoras Rosa 
Berardo (UFG) e Chantal du Pont (UQAM), em Montreal, Canadá, 
na data de 15 de fevereiro de 2006. 
 
Fevereiro de 2006: Apresentação do Excelentíssimo Embaixador do 
Canadá no Brasil, Guillermo Rishchynski, ao Reitor da UFG, Prof. 
Edward Madureira Brasil. Reunião junto com Pró-Reitores, assim 
como com a ex-Coordenadora de Assuntos Internacionais, Profa. 
Adriana Telles, e com a atual Coordenadora, Profa. Ofir Bergemann 
de Aguiar. Data: 21 de fevereiro de 2006. 
 
Março de 2006: Visita à UFG do Prof. Nicolas Reeves, da UQAM, 
que realizou o Seminário Inaugural Arte e Tecnologia do Curso de 
Mestrado em Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais (FAV) 
da UFG. Período: 6 a 8 de março de 2006. (Anexo 2) 
 
Março de 2006: Conclusão do estágio de pós-doutorado da Profa. 
Dra. Rosa Berardo na UQAM, com o trabalho intitulado La 
représentation des femmes autochtones canadiennes et 
brésiliennes au cinéma de fiction: étude comparatif des cas. (Anexo 
3) 
 
Abril de 2006: Almoço com a Assessora para Assuntos 
Educacionais e de Diplomacia Pública da Embaixada do Canadá, 
Sílvia Bertoni Reis, para discussão sobre as atividades do 
NEC/UFG e nomeação de Coordenadora. Data: 11 de abril de 2006. 
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Abril de 2006: Apoio ao Prof. Luís Maurício Rios, contemplado com 
bolsa para o Stage Linguistique et Culturel du Quebec, a fim de 
obtenção de passagem aérea. O referido professor ministra 
disciplinas de língua francesa e inclui, na programação, informações 
sobre o Québec. O Prof. Rios não conseguiu a passagem, o que 
impossibilitou sua ida ao Canadá. (Anexo 4)  
 
Abril e maio de 2006: Divulgação das funções do Núcleo de 
Estudos Canadenses (NEC), sediado na Coordenadoria de 
Assuntos Internacionais (CAI), junto às unidades acadêmicas da 
UFG e às Assessorias Internacionais da Universidade Católica de 
Goiás (UCG) e Universidade Estadual de Goiás (UEG). (Anexos 5 e 
6) 
 
Abril de 2006: Vinda a Goiânia da Profa. Chantal du Pont, da UQAM, 
para proferir palestras sobre Vídeo-Arte no Canadá aos alunos da 
graduação e da pós-graduação em Artes Visuais da UFG. Período: 
26 a 28 de abril de 2006. (Anexo 2) 
 
Abril de 2006: Lançamento do DVD Cruzamentos/Croisements, 
elaborado por alunos de pós-graduação em Artes Visuais da UFG e 
da UQAM, sob orientação e coordenação das Professoras Rosa 
Berardo (UFG) e Chantal du Pont (UQAM), em Goiânia, na data de 
28 de abril de 2006. (Anexo 7) 
 
Abril e maio de 2006: Coordenação e organização, por parte da 
Profa. Rosa Berardo, da visita da Profa. Chantal du Pont ao Núcleo 
de Estudos Canadenses da UnB e da UNEB. 
 
Abril de 2006: Vinda a Goiânia, acompanhando a Profa. Chantal du 
Pont, do artista canadense Romeo Gongora (mestrado na UQAM) 
para proferir, com a professora, palestras sobre Vídeo-Arte no 
Canadá aos alunos da graduação e da pós-graduação em Artes 
Visuais da UFG. 
 
Abril a julho de 2006: Solicitação e sistematização de informações a 
respeito de estudantes, docentes e funcionários que realizaram 
estudos no Canadá ou que mantêm algum vínculo com o país. 
(Anexos 8 e 9) 
 
Abril a julho de 2006: Solicitação, aos docentes da UFG, de títulos 
de obras de autores e editoras canadenses para posterior 
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encaminhamento de pedido desses livros à Embaixada do Canadá. 
(Anexos 8 e0 10) 
 
Abril a agosto de 2006: Assistência à aluna do Curso de Jornalismo 
Dâmaris Machado e Jesus na tramitação de documentos a fim de 
viabilizar sua participação em intercâmbio na Université du Québec 
à Montreal. Considerando que o Protocole  d’Entente UFG/UQAM 
não prevê o intercâmbio de estudantes, um acordo mais amplo está 
sendo providenciado, mas a ida da aluna não foi possibilitada. 
(Anexo 11) 
 
Abril a dezembro de 2006: Apoio à Profa. Dra. Dilys Karen Rees da 
Faculdade de Letras da UFG, que ministra cursos de Literaturas de 
Língua Inglesa, em que a literatura canadense de expressão inglesa 
é incluída. Os títulos de livros encaminhados pela professora 
tiveram preferência na lista encaminhada à Embaixada. Desses, 7 
foram recebidos e imediatamente emprestados à professora, a fim 
de que ela preparasse seus cursos. (Anexos 10 e 24) 
 
Maio a junho de 2006: apoio ao Prof. Paulo Veiga Jordão, da 
FAV/UFG, que obteve bolsa da CAPES para realização de 
doutorado na UQAM. Contatos foram feitos com a Profa. Joanne 
Lalonde. (Anexo 12) 
 
Maio a junho de 2006: Exposição Fotográfica sobre Cultura 
Indígena Brasileira intitulada Terra Brasilis, da Profa. Rosa Berardo, 
na galeria XPACE – TORONTO, Curadoria de Kadija de Paula, de 
10 de maio a 10 de junho. (Anexo 13) 
 
Maio a agosto de 2006: Seleção de bolsista (dentro do Convênio 
entre a UFG e a UCG) para realizar atividades junto ao Núcleo de 
Estudos Canadenses. Foram incluídos, entre os critérios de seleção, 
a realização de intercâmbio no Canadá e o domínio da língua 
inglesa ou francesa. A CAI aguardou a vinda do estudante da UCG 
José Antônio dos Santos Júnior, que realizou intercâmbio na 
Concordia University, Montreal, Quebec. Mas o estudante não 
concordou com os termos do contrato. Assim, foi contratado o 
também estudante de Relações Internacionais da UCG Henrique 
Luis Rocha Teixeira de Carvalho que, embora não tenha realizado 
intercâmbio no Canadá, já fez viagens ao exterior e domina as 
línguas inglesa e francesa. O bolsista tem como função principal as 
tarefas ligadas ao NEC.  (Anexo 14) 
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Junho de 2006: participação da coordenadora do NEC/UFG, Profa. 
Rosa Maria Berardo, em reunião da mesa diretora da Associação 
Brasileira de Estudos Canadenses (ABECAN), de 13 a 15 de junho 
de 2006, na cidade de Salvador, Bahia, conforme relatório (Anexo 
15). 
Junho de 2006: mostra fotográfica Saisons et passions du Québec, 
com trabalhos da autoria da Profa. Rosa Maria Berardo (FAV/UFG) 
apresentando paisagens, aves migratórias e a fabricação do maple 
sirop. Data e local: de 13 a 15 de junho de 2006, no Hotel Porto 
Seguro, Salvador-BA. 
 
Junho de 2006: Assinatura de convênio entre a UFG e a Saint 
Mary’s University, com a presença do Magnífico Reitor da Saint 
Mary’s University, Colin Dodds, e do Diretor de Atividades 
Internacionais daquela instituição, Denis Leclaire, e da Assessora 
para Assuntos Educacionais e de Diplomacia Pública da Embaixada 
do Canadá, Sílvia Bertoni Reis. (Anexo 16) 
 
Junho de 2006: Palestra do Magnífico Reitor da Saint Mary’s 
University, Colin Dodds, intitulada Education in Canadá (título 
previamente conferido: Canadian University Education), abrindo as 
atividades do Projeto de Extensão Canadá em Pauta. Data: 28 de 
junho de 2006. (Anexo 17) 
 
Junho a dezembro de 2006: Organização e realização da exposição 
on line de fotografias As cores do Quebec e Canadá (link ligado ao 
portal da CAI/UFG www.cai.ufg.br), sob a responsabilidade da Profa. 
Rosa Maria Berardo. (Anexo 18) 
 
Julho de 2006: Exposição fotográfica intitulada Xingu, Tradição e 
Modernidade, da Profa. Rosa Berardo, na Galeria de Arte da 
Prefeitura de Chacoutimi, com apoio do Centro de Estudos e 
Pesquisa sobre o Brasil (CERB) - UQAM, de 1º a 30 de julho de 
2006. (Anexo 19) 
 
Agosto de 2006: Vinda a Goiânia da Profa. Giselle Ruiz, da UQAM, 
para proferir palestra e ministrar mini-curso na Faculdade de 
Letras/UFG, nos níveis de graduação e pós-graduação. (Anexo 20) 
 
Agosto de 2006: envio das fotos da mostra Saisons et passions du 
Québec e de vídeo sobre a fabricação do maple sirop, de autoria da 
Profa. Rosa Maria Berardo (FAV/UFG), à Embaixada do Canadá 
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em Brasília para posterior encaminhamento a Sylvie Dion, 
Coordenadora do NEC/UFRS. 
 
Agosto de 2006: Vinda a Goiânia do Prof. André Gaudreault, da 
Université de Montreal, com obtenção de passagem junto à 
ABECAN, para participação no Seminário A Montagem no Cinema 
dos primeiros Tempos, no Mestrado em Arte e Cultura Visual da 
FAV/UFG, nos dias 21 e 22 de agosto de 2006. (Anexos 2 e 21) 
 
Agosto de 2006: Palestra da Profa. Rosa Maria Berardo (FAV/UFG), 
intitulada Representação de mulheres autóctones canadenses e 
brasileiras no cinema: um estudo comparativo, dentro das 
atividades do Projeto de Extensão Canadá em Pauta. Data: 30 de 
agosto de 2006. (Anexo 22) 
 
Agosto a dezembro de 2006: Discussões em torno do convênio 
entre a UFG e a Greenhouse and Processing Crops Research 
Centre of Agriculture and Agri-Food Canada. O processo que trata 
desse convênio foi aberto em maio de 2004 e sua tramitação 
interna já foi concluída. A professora Mara Rúbia da Rocha, 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação da Escola de 
Agronomia e Engenharia de Alimentos (EA/UFG), que realizou seu 
pós-doutorado naquela instituição, está em contato com o Prof. Dr. 
Terry Anderson a fim de viabilizar a assinatura. 
 
Setembro de 2006: Palestra da Profa. Dilys Karen Rees (FL/UFG), 
intitulada Survival/Survivance: um dos temas mais presentes na 
literatura canadense, dentro das atividades do Projeto de Extensão 
Canadá em Pauta. Data: 6 de setembro de 2006. (Anexo 23) 
 
Setembro de 2006: Recebimento de livros da Embaixada do 
Canadá, em atendimento à solicitação feita pelo NEC/UFG, dentro 
do Programa de doação de livros. Divulgação dos livros recebidos. 
(Anexos 24 e 27) 
 
Outubro a dezembro de 2006: tramitação de processo, junto às 
instâncias competentes da UFG, contendo Termo Aditivo ao 
Protocolo de Intenções entre a UFG e a UQAM, ampliando a 
parceria já existente entre as duas instituições.  
 
Outubro de 2006: Palestra do Excelentíssimo Embaixador do 
Canadá no Brasil, Guillermo Rishchynski, intitulada Canadá no 
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século XXI, dentro das atividades do Projeto de Extensão Canadá 
em Pauta. Data: 18 de outubro de 2006. (Anexo 25) 
 
Outubro de 2006: Apresentação de recital da pianista canadense 
Beverly Gertsman, dentro das atividades do 31º Festival Nacional 
de Música da Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC/UFG). 
Data: 30 de outubro de 2006. (Anexo 26) 
 
Outubro de 2006: Visita da Ministra-Conselheira da Embaixada do 
Canadá, Karen L. McDonald, à UFG, acompanhando a pianista 
Beverly Gertsman. Reunião, durante almoço, com a Coordenadora 
do NEC/UFG, Profa. Rosa Maria Berardo, e com a Coordenadora 
da CAI/UFG, Profa. Ofir Bergemann de Aguiar. Data: 30 de outubro 
de 2006. 
 
Novembro de 2006: criação de espaço para o NEC/UFG dentro da 
página da CAI (www.cai.ufg.br), para inserção de informações e 
fotos relativas às atividades do núcleo. (Anexo 27) 
 
Novembro de 2006: Apoio à Profa. Marília Vargas Laboissière Paes 
Barreto, da EMAC/UFG, para preparação de candidatura à Bolsa de 
Estudos oferecida pelo Governo Canadense, com vistas à redação 
do artigo Aliado à teoria de Peirce, Jean Fisette e seu pensar 
semiótico aplicado à música. A professora Marília já obteve Carta 
de Aprovação do Prof. Jean Fisette, concordando em recebê-la na 
UQAM, e, da parte do Prof. Gaëtan Tremblay, Diretor do 
CERB/UQAM, aceitação de acolhida no CERB. (Anexo 28) 
 
Novembro de 2006: Apoio ao Prof. Luiz Maurício Rios, da FL/UFG, 
para preparação de candidatura à Bolsa de Estudos oferecida pelo 
Governo Canadense, com vistas à realização de pesquisa intitulada 
La découverte du français québécois à partir de la description 
phonologique de son système vocalique. O Prof. Rios já contatou os 
professores Luc Ostiguy, da Université du Québec à Trois-Rivières,  
e Claude Paradis, da Université Laval, Québec. (Anexo 29) 
 
Novembro de 2006: Apoio à Profa. Ana Paula Laboissière Ambrósio, 
do Instituto de Informática (INF/UFG), para preparação de 
candidatura à Bolsa de Estudos oferecida pelo Governo Canadense, 
com vistas à realização de projeto envolvendo o ensino a distancia. 
A Profa. Ana Paula já obteve aceitação do Prof. Terry Anderson, 
Canada Research Chair in Distance Education, da Athabasca 
University, Edmonton. (Anexo 30) 
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Novembro de 2006: Participação da Profa. Denise Paiva Ferreira, 
da Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia (FCHF/UFG), em 
evento organizado pela Embaixada do Canadá reunindo 
professores universitários com especialização em Ciências Políticas 
ou Relações Internacionais para discussão sobre a situação 
político-econômica do Brasil e relações exteriores. Data: 22 de 
novembro de 2002. (Anexo 31) 
 
Novembro de 2006: Apresentação de proposta de adesão ao 
Acordo Multilateral entre universidades brasileiras e a UQAM para 
criação da rede BRACERB. (Anexo 32) 
 
 
 
 
 
Coordenadora do Núcleo de Estudos Canadenses: 

Profa. Dra. Rosa Maria Berardo 
 
Coordenadora de Assuntos Internacionais: 

Profa. Dra. Ofir Bergemann de Aguiar 
 
 

Goiânia, 12 de dezembro de 2006. 


