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O envolvimento da Universidade Federal de Goiás (UFG), mais 
especificamente do Núcleo de Estudos Canadenses (NEC/UFG), com o 
Canadá continua significativo, o que pode ser visto pelas ações abaixo 
detalhadas, desenvolvidas no decorrer de 2007. Destacam-se a eleição da 
Profa. Rosa Berardo como presidente da Associação Brasileira de Estudos 
Canadenses (ABECAN) e a adesão da UFG à rede BRACERB, que 
também será presidida pela Profa. Rosa Berardo. 

 
 
 

AÇÕES 
 
 
Janeiro de 2007 – Início da tramitação do Protocolo de Intenções com a 
Universidade de British Columbia, por interesse da Faculdade de 
Odontologia (FO/UFG). 
 
Janeiro a dezembro de 2007 – Qualificação da Profa. Anahy Jorge Aucê, 
da Faculdade de Artes Visuais (FAV/UFG), em nível de doutorado, na 
Université du Québec à Montreal (UQAM). Doutorado em Estudos e 
Práticas das Artes. Orientadora: Profa. Dra. Chantal Dupont.  
 
Janeiro a dezembro de 2007 – Atendimento (na Coordenadoria de 
Assuntos Internacionais – CAI/UFG –, sede do NEC) a estudantes, 
professores e demais interessados que desejaram informações sobre 
intercâmbio no Canadá.  
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Janeiro a dezembro de 2007 – Manutenção do 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. 
 
Fevereiro de 2007 – Concessão de bolsa de 100% para realização de curso 
de francês na Aliança Francesa (dentro da parceria UFG/AF) para Polyanna 
Fernanda Silva, aluna da Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC/UFG), 
que pretende realizar pós-graduação em Artes no Canadá. 
 
Março de 2007 – Participação do reitor da UFG, Prof. Edward Madureira 
Brasil, e da Coordenadora de Assuntos Internacionais, Profa. Ofir 
Bergemann de Aguiar, na recepção à reitora da Agência Universitária da 
Francofonia, Sra. Michele Gendreau-Masaloux, na Embaixada do Canadá 
em Brasília em 12 de março. 
 
Março de 2007 – Palestra da Profa. Rosa Berardo (FAV/UFG), intitulada A 
representação da mulher indígena no cinema de ficção canadense e o 
acesso a auto-representação, seguida da análise dos filmes Ikwe e Vaillée 
funèbre, da cineasta autóctone Norma Bailey, na 10ª edição do evento 
Francophonie, realizado em Brasília, de 16 de março a 4 de abril. 
 
Março de 2007 – Exposição da fotógrafa Rosa Berardo (FAV/UFG) sobre 
o processo de fabricação do xarope de bordo (sirop d’érable) no Canadá, 
dentro da programação da 10ª edição do evento Francophonie, realizado 
em Brasília, de 16 de março a 4 de abril. 
 
Março de 2007 – Participação do Prof. Bryon Richard Hall, do Instituto de 
Matemática e Estatística (IME/UFG), em reunião dos representantes 
(warden) dos canadenses residentes no Brasil, realizada em São Paulo. 
 
Março e Abril 2007 – Introdução dos Estudos Canadenses no Programa de 
Pós-Graduação em Letras e Lingüística da Faculdade de Letras (FL/UFG), 
com a aprovação de Lílian Virginia Porto no Processo Seletivo para o 
Doutorado em Letras, Área de concentração: Estudos Literários, com o 
Projeto de Pesquisa: A representação do feminino/feminismo na tradução 
brasileira de três obras de Anne Hébert, sob a orientação da Profa. Ofir 
Bergemann de Aguiar (FL/UFG). 
 
Março e Abril 2007 – Co-orientação da professora canadense Louise 
Forsyth, da University of Saskatchewan (Department of Women’s and 
Gender Studies), na Tese de Doutorado de Lílian Porto (FL/UFG). 
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Abril de 2007 – Encaminhamento de solicitação de livros à Embaixada do 
Canadá em Brasília, tendo sido privilegiado o pedido da Profa. Dilys Karen 
Rees (FL/UFG), que ministra disciplinas de literaturas de língua inglesa, 
incluindo a literatura canadense.  
 
Maio, junho e julho de 2007 – Elaboração e encaminhamento de Termo 
Aditivo ao Protocole d’Entente UFG/UQAM, visando a inclusão de 
estudantes no referido documento.  
 
Junho de 2007 – Apresentação do vídeo A fabricação do Sirop d’Érable, 
da autoria da Profa. Rosa Berardo (FAV/UFG), no Mestrado em Artes 
Cênicas da Universidade Federal da Bahia, Salvador, nos dias 9 e 10 de 
junho. 
 
Junho de 2007 – Participação da Profa. Rosa Berardo (UFG) na Reunião da 
Mesa Diretora da Abecan em Salvador, BA, nos dias 11 e 12 de junho, 
atuando como membro do conselho fiscal da associação, na avaliação das 
prestações de contas referentes ao primeiro ano da gestão da Abecan na 
UFBA. 
 
Junho de 2007 – Ida ao Canadá da professora do Instituto de Informática 
(INF/UFG) Ana Paula Laboissière Ambrosio, contemplada com bolsa de 
pesquisa oferecida pelo governo canadense, para desenvolver estudos 
relacionados à educação a distância. A professora visitou a Universidade de 
Athabasca, que possui 32 mil alunos inscritos nessa modalidade, e 
participou da Ed-Media, conferência sobre educação a distância, em 
Vancouver.  
 
Junho de 2007 – Ida ao Canadá da Profa. Marília Vargas Laboissière Paes 
Barreto, da EMAC/UFG, que esteve com o Prof. Jean Fisette e com o Prof. 
Gaëtan Tremblay, da UQAM. A professora realizou pesquisa para fins da 
redação do artigo Aliado à teoria de Peirce, Jean Fisette e seu pensar 
semiótico aplicado à música. 
 
Julho de 2007 – Seleção da bolsista Ana Paula Kunzler (dentro do 
Convênio entre a UFG e a Universidade Católica de Goiás-UCG) para 
realizar atividades junto ao Núcleo de Estudos Canadenses (NEC/UFG), 
em substituição a Henrique Luis Rocha. Entre os critérios de seleção, foi 
observado o conhecimento de línguas estrangeiras e do contexto mundial. 
A bolsista é aluna do Curso de Relações Internacionais da UCG.  
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Agosto de 2007 – Aceitação do trabalho de Lílian Virginia Porto 
(FL/UFG), intitulado La représentation de la femme dans l’oeuvre de 
Gabrielle Roy, para apresentação no XVI Congresso Brasileiro de 
Professores de Francês, a ser realizado de 4 a 9 de novembro em João 
Pessoa. 
 
Agosto de 2007 – Aceitação do trabalho de Lílian Virginia Porto 
(FL/UFG), intitulado Le cheminement du héros dans Tit-Coq, de Gratien 
Gélinas, et Le Vrai monde?, de Michel Tremblay: renversement des rôles 
ou échec?, para apresentação no XVI Congresso Brasileiro de Professores 
de Francês, a ser realizado de 4 a 9 de novembro em João Pessoa. 
 
Setembro de 2007 – Aceitação do trabalho de Lílian Virginia Porto 
(FL/UFG), intitulado Comment la femme est-elle racontée et comment se 
raconte-t-elle jusqu’à la publication de Bonheur d’occasion de Gabrielle 
Roy?, para apresentação no IX Congresso Internacional da Associação 
Brasileira de Estudos Canadenses (ABECAN), a ser realizado em Salvador, 
de 11 a 15 de novembro. 
 
Setembro de 2007 – Aceitação do trabalho de Lílian Virginia Porto 
(FL/UFG), intitulado Entre la vie et la mort: le vampire dans Heloïse, de 
Anne Hébert, para apresentação no IX Congresso Internacional da 
Associação Brasileira de Estudos Canadenses (ABECAN), a ser realizado 
em Salvador, de 11 a 15 de novembro. 
 
Setembro de 2007 – Aceitação do trabalho da Profa. Rosa Berardo 
(FAV/UFG), intitulado A representação da mulher índia no cinema 
canadense: um caso, para apresentação no IX Congresso Internacional da 
Associação Brasileira de Estudos Canadenses (ABECAN), a ser realizado 
em Salvador, de 11 a 15 de novembro. 
 
Setembro a dezembro de 2007 – Organização, pela Profa. Rosa Berardo, da 
vinda à UFG, em março de 2008, da cineasta canadense Manon Barbeau, 
para apresentação da sua produção de filmes autóctones do Projeto 
Wapikoni. A cineasta será acompanhada de jovens realizadores autóctones. 
Será organizada uma Mostra de Filmes, que contará com debates. Os 
estudantes indígenas do Curso de Licenciatura em Educação Indígena 
ministrado na UFG serão convidados a participar. 
 
Outubro de 2007 – Início de tramitação de convênio entre a UFG e a York 
University (Toronto, Ontário).  
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Outubro de 2007 – Vinda à UFG da Profa. Chantal Du Pont, da UQAM, 
para realização de atividades no Mestrado em Arte e Cultura Visual 
(FAV/UFG). Foi oferecido o Atelier Vídeo e Fotografia de 3 a 7 de 
outubro. 
 
Outubro de 2007 – Vinda à UFG do artista canadense Romeo Gongora 
(UQAM), para realização de atividades no Mestrado em Arte e Cultura 
Visual (FAV/UFG), juntamente com a Profa. Chantal Du Pont.  
 
Outubro de 2007 – Palestra da Profa. Chantal Du Pont e do artista Romeo 
Gongora (UQAM), seguida de apresentação de vídeo com trabalhos dos 
artistas. A palestra foi realizada em 5 de outubro, no Mini-Auditório da 
FAV/UFG, tendo sido aberta ao público em geral. 
 
Outubro de 2007 – Apresentação no Cine Cultura Goiânia, no dia 7 de 
outubro, de 13 filmes de curta-metragem dos estudantes do Mestrado em 
Arte e Cultura Visual (FAV/UFG), que assistiram ao Atelier da Prof. 
Chantal Du Pont e do artista Romeo Gongora. Os filmes trataram da 
linguagem de vídeo-arte. 
 
Outubro e Novembro de 2007 – Candidatura da Prof. Rosa Berardo 
(FAV/UFG) à Bourse de Recherche Brésil, oferecida por meio da 
Embaixada do Canadá, com o projeto: L’auto-représentation des 
Autochtones Canadiens au Cinema: Étude de la méthodologie de travail et 
de la production des films des cinéastes autochtones du projet Wapikoni 
Móbile. 
 
Novembro de 2007 – Apresentação do trabalho Questionnement sur 
l’effacement identitaire des femmes dans une pratique de l’installation 
photographique, da professora Anahy Jorge, docente da FAV/UFG, 
cursando doutorado na UQAM, na Programação de Outono 2007 do Centre 
d’Études et de Recherches sur le Brésil (CERB), UQAM. 
 
Novembro de 2007 – Adesão da UFG ao Acordo Multilateral entre 
universidades brasileiras e a UQAM para criação da rede BRACERB, em 
reunião realizada na UFBA, Salvador.  
 
Novembro de 2007 – Eleição da Profa. Rosa Berardo como presidente da 
Rede Bracerb. 
 
Dezembro de 2007 – Reunião da Profa. Rosa Berardo com o Sr. Chris 
Greenshields, Diretor da Divisão de Educação Internacional e da 
Juventude, Ministério das Relações Internacionais e do Comércio 
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Internacional – Canadá, na Embaixada do Canadá em Brasília, em 8 de 
dezembro de 2007. 
 
 
Novembro de 2007 – Ida ao Canadá da professora Denise Paiva Ferreira, do 
Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Humanas e 
Filosofia (FCHF/UFG), contemplada com subvenção para participação no 
Programa Intercâmbio de Pesquisa Canadá-América Latina e Caribe 
(LACREB), financiado pelo Centro Internacional de Investigações para o 
Desenvolvimento e organizado pela Associação de Universidades e 
Faculdades do Canadá. A professora realizará atividades na York 
University (Toronto, Ontário), em colaboração com a Professora Simone 
Rodrigues Bohn. Dará continuidade a uma parceria que se iniciou em 2005, 
por meio de projeto financiado pelo CNPQ, que envolve a análise das 
causas da tendência de redução da volatilidade eleitoral. 
 
Novembro de 2007 – Eleição da Profa. Rosa Berardo como presidente da 
ABECAN – Associação Brasileira de Estudos Canadenses, para o biênio 
2008/2010. Pela primeira vez, a associação terá sua sede no Centro-Oeste, 
na Coordenadoria de Assuntos Internacionais/UFG. 
 
 
 
Coordenadora do Núcleo de Estudos Canadenses: 

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

Profa. Dra. Ofir Bergemann de Aguiar 
 
 
 
 
 
 
 
  


