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EDITORIAL
É com imensa felicidade que
apresento o primeiro número do
jornal
confeccionado
pelo
Grupo PETBio do Instituto de
Ciências
Biológicas
da
Universidade Federal de Goiás.
O grupo PETBio foi formado em
2010 e desde então visa melhorar
o curso de graduação em
Ciências
Biológicas.
Neste
contexto, fomos convidados a
participação da organização do
IV ENEBIO e II EREBIO.
Esse exemplar é comemorativo
ao IV ENEBIO e II EREBIO, evento
que está sendo realizado na UFG
neste ano de 2012.
Nesse número abrimos com um
histórico sobre o ENEBio. Há um
artigo interessante sobre fetos
anencefálicos. Discorremos sobre
a greve nas IES Federais.
Trazemos um olhar sobre a Rio
+20. Mostramos dois relatos de
experiências de acadêmicos do
curso. Apresentamos seções
sobre
entretenimento
com
cruzadas, poemas, músicas,
curiosidades, mitos e verdades, e
uma resenha de filme.
Espero que gostem e possam nos
ajudar
a
melhorar!
Nosso
intuito
é
publicar
mensalmente esse jornal que
está disponível na página do
PETBio
www.petbio.icb.ufg.br
Desejo uma deliciosa leitura.
Renata Mazaro e Costa
Tutora do Grupo PETBio

SOBRE O ENEBIO
Por: Carolina Mesquita
O IV Enebio & II Erebio da
regional 04 (MG/TO/GO/DF)
é um evento formado pela
iniciativa
conjunta
da
diretoria
nacional,
da
diretoria e conselho da
regional 4 da Associação
Brasileira de Ensino de
Biologia (SBEnBio) com o
objetivo de reunir tanto
professores de Ciências e
Biologia
quanto
pesquisadores que atuam
nesta área. O Enebio ocorre
desde 2005, sendo que sua
primeira edição ocorreu na
UFRJ, no Rio de Janeiro, a
segunda edição ocorreu em
2007
na
Universidade
Federal de Uberlândia (UFG)
e
sua terceira
edição
ocorreu
em
2010
na
Universidade Federal do
Ceará (UFC), em Fortaleza.
A SBEnBio foi criada em
1997,
no
IV
Encontro
Perspectivas do Ensino de
Biologia-Faculdade
de
Educação da USP, e trata-se
de uma associação de
caráter científico e cultural,
sem fins lucrativos, que tem
por finalidade promover o
desenvolvimento do ensino
de biologia e da pesquisa
em ensino de biologia entre
profissionais deste campo do
conhecimento.
Atualmente está organizada
em uma Diretoria Nacional e
Diretorias Regionais, eleitas a
cada dois anos. São seis
diretorias regionais, sendo
que o Estado de Goiás está
incluído na denominada
Regional 4, juntamente com
os estados de Minas Gerais,
Tocantins e mais o Distrito
Federal.
Trata-se de uma associação
amplamente aberta a todos os
interessados na pesquisa em
Ensino de Biologia, sem distinção
entre professores, pesquisadores
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ou
estudantes
tanto
da
Educação Superior quanto a
Educação Básica.
Para saber mais acesse o
site: http://www.sbenbio.org.br/

UM OLHAR NO QUE PASSOU
NA RIO+20
Por: Rhanyere Marinho
Imagine um mundo em que
todos
os
países,
juntos,
promovam diretrizes para que
crescimento econômico, justiça
social e conservação ambiental
caminhem para desenvolver
metas a um planeta mais
sustentável. De forma tangível e
real, delegações de 193 países
confirmaram
presença
na
Conferência das Nações Unidas
para
o
Desenvolvimento
Sustentável (Rio+20), com as
exceções
do
presidente
estadunidense Barack Obama,
da chanceler alemã Angela
Merkel e do primeiro ministro
britânico David Cameron. A
Rio+20 é uma continuação
histórica de união e reflexão a
uma economia mais verde e
sustentável.
Desde 1972, com a Conferência
de Estocolmo, na Suécia, que o
mundo começou a dar seus
primeiros passos à preservação
ambiental e, gradativamente,
não se parou mais.
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Depois da Conferência de
Estocolmo, foi a vez da cidade
do Rio de Janeiro presidir a ECO
92, cujo pico do assunto foi as
recomendações aos cortes de
emissões de gases de efeito
estufa. Após 20 anos a cidade
maravilhosa presidiu a Rio+20.
Com tema diferente da ECO92,
o objetivo da Rio+20 foi a
definição de uma agenda
sustentável para as próximas
décadas e a erradicação da
pobreza como meta. Contudo,
livres
dos
temas,
não
faltaramcomparações entre os
dois eventos, embora houvesse
mais participações na Rio+20.
A Organização das Nações
Unidas (ONU) estimou que a
Rio+20 teve 2,6 vezes mais
participantes que a ECO92,
tendo em vista que a
preocupação com o meio
ambiente tornou-se um tema
mais coletivo.
No âmbito governamental,
muitos acordos foram assumidos.
Prefeitos dasmaiores cidades do
mundo
assumiram
o
compromisso de reduzir as
emissões de gases de efeito
estufa em 12% até 2016 e em 1,3
bilhões de toneladas até 2030.
Essa deliberação saiu da Cúpula
dos Prefeitos, um dos seis eventos
paralelos à Rio+20.
Outro compromisso marcante e
assumido na Rio+20 foi a criação
do
primeiro
Banco
de
Investimentos Verdes (Green
Investment Bank), anunciada
pelo Vice-Primeiro Ministro do
Reino Unido Nick Clegg, cuja
intenção
será
financiar
empreendimentos
de
infraestrutura com baixa emissão
de carbono a partir deste ano de
2012.
Ainda
no
âmbito
governamental, outro marco
também
assumido
serão
investimentos em energia eólica,
destinação e o tratamento
correto de resíduos e uma maior
eficiência energética, tanto para
empresas quanto para pessoas.

Como resultado final da
Conferência das Nações Unidas
para
o
Desenvolvimento
Sustentável, houve a confecção
do documento "O Futuro que
Queremos - economia verde,
desenvolvimento sustentável e
erradicação da pobreza", uma
cartilha ilustrativa desenvolvida
pelo Instituto Nacional de
Pesquisas
Espaciais
(INPE).
Documento esse considerado
pela presidente Dilma Rousseff
como um avanço em relação
aos elaborados em outras
convenções da ONU. O
documento trás como proposta
a criação de um fórum político
dentro da ONU para debater o
desenvolvimento
sustentável.
Além disso, defende uma
legislação para proteger os
oceanos
em
águas
internacionais,
como
a
preservação
da
biodiversidade.Entretanto,
delegações da União Europeia e
ONG ambientais consideraram o
documento pouco ambicioso,
desprovido de metas e de datas.
Articulam
ainda
que
o
documento não passa de um
texto típico que todo governo
exalta e a falta dos principais
líderes dos países do primeiro
mundo também propiciaram
para uma diminuição do
prestígio da Rio+20.
Segundo o Greenpeace, os
líderes dos países mais poderosos
apoiam o status quo, colocando
vergonhosamente
o
lucro
privado à frente das pessoas e
do planeta. Mesmo com todos
os protestos, o secretário-geral da
ONU, Ban Ki-Moon, afirmou que o
documento não será alterado.
Em defesa do documento feito
no Brasil, a ministra do meio
ambiente, Izabella Teixeira, disse
em entrevista que era fácil falar
que o documento é pouco
ambicioso, mas que ninguém se
sentou à mesa para colocar
dinheiro adicional à causa. Além
do
mais,
segundo
o
Greenpeace, os governos não
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conseguiram produzir um acordo
satisfatório entre as crises que
estão por vir: ecologia, economia
e igualdade social.
A Cúpula dos Povos, o principal
evento paralelo à Rio+20, dos
seis, compôs o texto "Cúpula dos
Povos na Rio+20 por Justiça
Social e Ambiental em defesa
dos Bens Comuns". Destacou-se
14 quesitos, entre eles o
reconhecimento
da
democratização dos meios de
comunicação e da garantia e
conquista de direitos. O texto
também faz uma crítica à
Rio+20, declarando-a um sistema
falido, como a de um roteiro de
falsas soluções defendidas pelos
mesmos atores que provocaram
a crise global.
No Brasil, gestores públicos
ambientais
do
nordeste
assumiram o compromisso de
zelarem
pelo
bioma
da
Caatinga e, de antemão,
anunciaram, para o segundo
semestre de 2012, um encontro
específico que ocorrerá em
Mossoró (RN). Da parte das
empresas, 226, entre elas a
Petrobras, Vale e Braskem,
assinaram um termo
de
comprometimento de redução
das emissões de gases poluentes,
maior eficiência energética e
entre outras ações no processo
produtivo.
O inconformismo com as
deliberações da Rio+20 é
inevitável e necessário. A
sociedade
precisa
cobrar,
mobilizar e exigir os cumprimentos
dos tratos. A elaboração do
documento "O Futuro que
Queremos" também exige que a
sociedade tenha uma grande
transformação comportamental
e metas de cunho político sem a
participação
massiva
da
população seria, neste caso,
uma vaidade de poucos. É
imprescindível a ação, ou o início
dela, pois no fim da ECO 92,
manchetes
anunciaram
também uma sensação de
derrota.
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DESAFIO AOS CURSOS DE
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:
ADEQUAÇÃO AO CFBIO
Por: Andre Luiz Leal Medeiros

O Conselho Federal de Biologia
(CFBio) exigirá a carga horária de
3.200 horas de conteúdos
específicos da biologia para
exercer as atividades de biólogo.
Os cursos de Ciências Biológicas
de todo o país terão que se
adequar a nova carga horária
exigida pela legislação seguindo
o Artigo 2º da resolução do
Conselho Federal de BiologiaCFBio Nº 213/2010 que entrará
em vigor a partir de dezembro
de 2013.
A mudança na carga horária
dos cursos de Ciências Biológicas
foi feita por meio de duas
etapas. A primeira foi em 20 de
março de 2010 que visou garantir
uma formação mais ampla
dentro do curso, e para alcançar
esse objetivo, o CFBio passou a
exigir uma carga horária mínima
de 2.400 horas de aula de
conteúdos
específicos
da
biologia para que ocorresse a
emissão do registro de Biólogo
pelos Conselhos
Regionais de Biologia-CRBio.
A
segunda
parte
dessa
mudança entrará em vigor a
partir de dezembro de 2013, em
que os graduandos em Ciências
Biológicas em Licenciatura e
Bacharelado
em
Ciências
Biológicas deverão ter 3.200
horas de conteúdos específicos
em Biologia para terem o registro
do Conselho Regional de
Biologia-CRBio.

A adequação se mostra mais
urgente ao Bacharelado, pois
sem o
registro há um
comprometimento no exercício
da atividade de biólogo
prejudicando seriamente os
recém-graduados a partir de
dezembro 2013. A Licenciatura
não precisa do registro do CRBio
para exercer a docência
(colocar
a
fonte
dessa
informação), porém sem esse
registro não poderá exercer a
profissão de biólogo, Exemplificar
quais seriam as atividades que
não poderiam exercer.
Se para o Bacharelado a
adequação para o registro é
complicada para a Licenciatura
se torna quase utópico de ser
concretizada para o próximo
ano. Nosso curso de Ciências
Biológicas do I
ICB/UFG atualmente conta com
1.800 horas de aula de conteúdo
específico em conhecimentos
biológicossendo que o restante é
voltado especificamente para a
formação de professores, o que
garante à Licenciatura o
exercício da docência.
Assim, o PETBio questiona você
leitor:
Devemos voltar os esforços para
a adequação da Licenciatura
em Biologia para que ela tenha
o registro, e, portanto o exercício
da atividade de Biólogo ou se
devemos
aumentar
a
separação entre o bacharelado
e focar a Licenciatura na
formação de professores e deixar
que os próximos estudantes de
Biologia optem por exercer a
docência ou por exercer a
profissão de biólogo?
Para responder acesse o site:
http://www.petbio.icb.ufg.br
Leia Mais:
Fontes: CRBio, CNL, Ministério da
Educação
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ABORTO DE FETOS
ANENCEFÁLICOS: ENTENDA E
DÊ A SUA OPINIÃO!
Por: Monaliza Santos
Nesse ano algo abalou a
sociedade
brasileira,
principalmente os mais religiosos,
e dividiu a opinião pública, se
tornando polêmica no meio
público. No dia 11de abril de
2012 no Supremo Tribunal Federal
(STF)
foi
votado
pela
descriminalização do aborto de
fetos sem cérebro. Uma das
bases argumentares para essa
legalização foi que de acordo
com dados da Organização
Mundial de Saúde (OMS), o Brasil
é o quarto país no mundo em
incidência de anencefalia fetal.
Estima-se que cerca de 3.000
autorizações
permitindo
a
interrupção da gravidez de mães
que
tiveram
diagnóstico
confirmado de anencefalia
foram expedidas pelo Judiciário
brasileiro. Dessa forma, não se
trata de casos isolados na nossa
sociedade.
Segundo a Federação Brasileira
de Ginecologia e Obstetrícia os
casos de anencefalia são mais
comuns do que muitas pessoas
imaginam, sendo que se estima 1
caso a cada 1.600 recém
nascidos.
Mas afinal, o que é anencefalia?
A anencefalia é a ausência
completa ou parcial do cérebro
e do crânio, isso na maioria das
vezes ocorre por causa de
defeitos durante o fechamento
do tubo neural (DFTN) durante a
embriogênese (formação do
embrião), sendo que o feto vai
apresentar
ausência
dos
hemisférios cerebrais,
um achatamento da cabeça,
desfigurando sua face.
Os
fetos
anencefálicos
desenvolvem anomalias faciais,
podendo também desenvolver
defeitos cardíacos (FERNANDES,
2007). Uma das consequências
mais comum e a formação da
espinha bífida que é um defeito
4
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do fechamento ósseo posterior
da coluna vertebral (AGUIAR,
MJB et al. 2003). O defeito pode
vir de duas formas: ser recoberto
por pele essencialmente normal
que é chamado de espinha
bífida oculta, ou então vir
associado com uma protrusão
cística,
podendo
conter
meninges anormais e líquido
cefalorraquidiano–
chamado
meningocele; ou elementos da
medula espinhal e/ou nervos –
chamado
mielomeningocele
(AGUIAR, MJB et al. 2003).
É importante ressaltar que a
gravidez
de
um
feto
anencefálico é de risco para a
gestante, podendo levar a morte
da mesma.
Quanto à sobrevida desses
fetos?
Muitos deles não resistem à
gestação sendo que cerca de
75% dos fetos anencefálicos
morrem dentro do
útero
e
uma
pequena
porcentagem
25%
chegam a nascer,
com todos tendo
sobrevida vegetativa
que cessa na maioria
dos casos dentro de 24
horas e os demais nas
primeiras semanas de
sobrevida.
Por
isso,
é
muito
importante o conhecimento e o
entendimento do assunto a ser
analisado, para o julgamento
correto e a criação da
concepção correta do mesmo.
Sendo, que a partir dessa
decisão do STF a gestante ou
casal de têm a opção de
manter ou interromper a gravidez
quando há o diagnóstico de
anencefalia.
No âmbito religioso a decisão da
legalidade do aborto em caso
de anencefalia e em qualquer
outra forma ou circunstância é
um crime a vida. Muitos religiosos
condenam essa prática, pois,
acreditam que cada ser tem
direito a vida e que a partir do

momento que o gameta
feminino (ovócito) encontra o
gameta
masculino
(espermatozoide) e se fundem, ai
já começa a vida. E que o
aborto é um assassinato, indo
contra os mandamentos de
Deus.
Para a ciência a ausência de
cérebro é considerada morte.
Sendo que as principais funções
exercidas pelo corpo são
coordenadas pelo cérebro,
estando o feto em estado
vegetativo.
Outra questão é de punho
psicológico, muitas mães e pais
têm problemas de depressão
pós-parto, ao esperar pelo
nascimento do bebê que possui
o diagnóstico de morte cerebral.
Sendo assim, a decisão do STF
também permite uma opção de
uma melhor qualidade de vida,
diminuindo o sofrimento do casal.

Fig.1: À esquerda a representação de
uma criança com o desenvolvimento
normal do Sistema Nervoso e anexos, já
a direita a representação de uma
criança com anencefalia, repare que o
mesmo só tem o tronco cerebral.Fonte:
Google imagens
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PONTO DE VISTA
Por Ana Carolina Fernandes

Desde 2008 já se falava em
metas para ocorrência de uma
educação melhor no nosso país.
Colocaram-se várias metas para
serem alcançadas até o ano de
2021, sendo considerada a mais
difícil destas fazer com que os
alunos aprendam na escola.
No Brasil isso é extremamente
notório, pois quando se trata de
educação é um dos piores
países no ranking mundial; e já se
percebeu que uma educação
de qualidade está ligada
diretamente com a economia
da sociedade, por isso esse olhar
“especial”. Mas ficam as
questões: onde investir? Na
educação
básica?
Na
educação superior? Como
melhorar até 2021, se em pleno
ano de 2012 a educação
superior encontra se em cacos,
sem contar na valorização do
professor. Que jovem brasileiro
tem incentivo para seguir essa
carreira do magistério? As nossas
universidades estão mesmo
formando
profissionais
preocupados com a educação
básica? São questões a serem
pensadas e refletidas. Será que
em 2021 nosso país terá uma
educação digna para todos?
Para saber mais:
J. Braz. Chem. Soc., Vol. 21, No. 3,
375, 2010

Leia mais ....
AGUIAR,MarcosJ.B.etal.Defeitosdefechamentodotubo
neural e fatores associados em recém-nascidos vivos e
natimortos.JornaldePediatria-Vol.79,Nº2,2003.
DINIZ, Debora; VÉLEZ, Ana Cristina Gonzalez. Aborto na
Suprema Corte: O Caso da Anencefalia no Brasil. Estudos
Feministas,Florianópolis,16(2):440,maio-agosto/2008.
FERNANDES,MaíraCosta.InterrupçãodaGravidezdeFeto
Anencefálico: Uma Análise Constitucional Disponível na
Internet: http://www.mundojuridico.adv.br. Acesso em 17
de agosto de 2012. Artigo publicado no Mundo Jurídico
(www.mundojuridico.adv.br)em14.03.2007.
Acessadoem17deagostode2012:
http://www.meuadvogado.com.br/entenda/stf-aprovaabortos-em-bebes-anencefalos.html
http://www.radiocatedral.com.br/two/home/index.php?
option=com_content&view=article&id=5332&catid=230&It
emid=158

5

JORNAL DO PETBio ICB/UFG – n. 1

MITOS & VERDADES
Por Carolina Mesquita
Xixi de sapo é venenoso e
deixa cego.
Não é bem assim! A urina do
sapo possui diversas substâncias,
assim como qualquer outra urina.
É utilizado como mecanismo de
defesa do animal, mas não é
venenoso em si. Os sapos
possuem glândulas ao longo do
dorso que produzem substâncias
leitosas e esta sim pode causar
algum dano a outros animais.
Mas para que isso aconteça, é
preciso ter contato DIRETO com
a substância leitosa. Sobre deixar
cego, isso sim é um grande mito,
aliás, muito comum sobre os
sapos. A urina não é venenosa e
não deixa cego.
Os encantadores de cobras
nunca morrem por causa da
mordida.
Mito! Pra inicio de conversa as
cobras são totalmente surdas, o
que significa que não escutam
NADA, menos ainda alguma
flauta
hipnotizante.
As
percepções das cobras estão na
língua (pelo calor), no solo (pela
vibração) e pelos olhos. Sim, elas
enxergam! Os encantadores de
cobras são apenas indivíduos
muito
sortudosquando
conseguemdesviar do bote da
cobra - ou espertos realmente,
pois "encantam" apenas cobras

de dentes serrados por eles
mesmos
ou
com bocas
costuradas (também por eles
mesmos). Sendo assim, eles
podem sim morrer, e isso só não
acontece quando qualquer
outro fator contribui para suas
vidas, que não o fato de se autodenominarem encantadores de
serpentes. Até porque, cobras
são animais silvestres que NÃO
podem ser domesticados como
cães e gatos no máximo podem
ser
condicionados
a
determinado comportamento.
Isso além de ser sacanagem
com esses animais é bem
perigoso.
Cobras aquáticas não mordem
na água porque se afogam.
Mito! Uau... essa é boa! É até
comum ouvir isso por aí, mas é
mito. As cobras aquáticas
possuem mecanismo respiratório
para estar dentro d'água. Isso
quer dizer que elas podem sim
morder dentro da água enquanto nadam - e isso pode
ser
ruim.
Geralmente as pessoas pensam
que cobras são "assassinas sem
piedade",
mas
não
é
assim. Atacam
quando
ameaçadas (para se defender),
para se alimentar, quando
esperemidas, pisadas, chutadas,
etc. Em geral, a maioria das
cobras (que não estão nas
situações que falamos antes)
acaba
fugindo
quando
encontram alguém em seu
caminho. Isso mesmo, só que
muitas pessoas correm antes de
ver que elas também estão
fugindo dos humanos. Mas fica o
conselho: na dúvida, não espere
para ver, fuja também! Só uma
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coisa NÃO
faça: matar a cobra. A menos
que seja um mecanismo seu de
defesa...de real defesa.
Morcegos são cegos e se guiam
pelo som.
Alguns morcegos, ao contrário
do que muita gente pensa,
enxergam
sim.
O

"sistema"
que
eles
utilizam para voar
chama-se ECOLOCALIZAÇÃO
Devido à alta frequência, o
retorno desse som só é
percebido pelo ouvido dos
morcegos, servindo para evitar
obstáculos e detectar aberturas,
e é utilizado graças à velocidade
que
o
processo
de
ecolocalização possui. Ocorre
em frações de segundo, o
os permite se localizar muito
melhor do que se utilizassem
apenas a visão.
Fonte:http://f.m.everdade.zi
p.net/

6

JORNAL DO PETBio ICB/UFG – n. 1
UMA GREVE, DOIS LADOS
Por Lanuce Moreira de Menezes

Como sabemos os professores de
várias IFES (Instituições Federais de
Ensino Superior) estão em greve
desde o dia 17 de maio de 2012
tendo como reivindicações centrais:
reestruturação da carreira docente,o
piso salarial, a incorporação das
gratificações, prevista no Acordo
04/2011, descumprido pelo Governo
Federal e garantia das condições de
trabalho nas IFE.
Os professores foram representados
durante as negociações com o
Governo Federal por dois sindicatos, o
PROIFES-Federação (Federação de
Sindicatos
de
Professores
de
Instituições Federais de Ensino Superior)
e pelo ANDES-SN (Sindicato Nacional
dos Docentes das Instituições de
Ensino
Superior),
o
governo
apresentou uma proposta inicial e
nenhum dos sindicatos acatou-a e
continuaram em greve,contudo no
dia 3 de agosto foi assinado um
acordo entre o PROIFES-Federação e
o Governo Federal, no qual segundo
o mesmo foram atendidos 15 pontos
que
foram
discutidos
como
inegociáveis pelo próprio sindicato;
porém a proposta do Governo não
foi aceita pelo ANDES-SN, que é o
sindicato
com
a
maior
representatividade da categoria. O
resultado
desta
conturbada
negociação foi que algumas IFES
continuaram a greve e outras já estão
retomando suas atividades, e mesmo
em universidades onde o sindicato
local é associado ao PROIFES, como é
o caso da UFG (Universidade Federal
de Goiás), a greve foi mantida até o
dia 06 de setembroe milhares de
alunos ficaram sem aulas neste
período.
O Ministro da Educação Aloizio
Mercadante afirmou que não voltaria
a negociar com a classe e a proposta
de 25% a 45% de aumento era a última
que seria feita e desde dia 3 de agosto,
quando a proposta foi aceita pelo
PROIFES, o Governo encerrou as
negociações e anunciou corte de
pontos, não apenas para os
professores, mas também para as
demais classes que engrossam as
greves espalhadas pelo país; porém
anunciou que voltaria a negociar a

Pontos atendidos pelo Governo Federal
de acordo com o PROIFES- Federação:
1. Remover as barreiras de progressão
na carreira de Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico (EBTT);
2. Remover as barreiras de progressão
na carreira de Magistério Superior (MS)
3.Eliminar a restrição de vagas para
promoção à Classe de Titular;
4. Manter o cargo isolado de titular,
para absorver professores qualificados
de outras instituições.
5. Estabelecer critérios de transição
para os atuais titulares;
6. Publicar imediatamente decreto
regulamentando a progressão dos
atuais docentes titulados de D1 para D2
e D3, conforme compromisso já
assumido pelo governo na Mesa de
Negociação;
7. Eliminar todos os entraves à definição
autônoma,
pelas
universidades
e
institutos
federais, de regras de
progressão,
tais
como
o
estabelecimento de limites mínimos de
horas-aula (12h semanais no MS e
índice a ser definido pelo MEC, no caso
do EBTT) e de pontuação (setenta por
cento do máximo estabelecido);
8. Corrigir distorções ocorridas quando
da criação de professor associado e
que prejudicaram, à época, professores
mais antigos, ativos e aposentados,
com reenquadramento que resgate sua
trajetória histórica;
9. Retirar da proposta temas não
relacionados às carreiras, como a
retribuição por projetos, a gratificação
de preceptoria e outros;
10. Criar programas de capacitação
docente para permitir a titulação de
professores das redes de MS e de EBTT e
estimular a implantação de programas
de pós-graduação específicos para a
realidade e vocação dos Institutos
Federais;
11. Corrigir os valores propostos nas
tabelas, de forma que nenhum
docente tenha perda do poder
aquisitivo de seus salários em março de
2015, em relação ao que recebia em
julho de 2010.
12. Antecipar as parcelas a serem
implementadas para janeiro de 2013,
janeiro de 2014 e janeiro de 2015;
13. Explicitar as tabelas de 2013 e 2014;
14. Aumentar o quantitativo dos Bancos
de Professor Equivalente, tanto para o
MS quanto para o EBTT (constituindo,
neste último caso, banco específico
para as Universidades);
15. Criar Grupo de Trabalho, com a
presença do PROIFES, para debater as
condições
de
trabalho
e
de
infraestrutura nas IFES com os seguintes
objetivos:
a.
analisar
de
forma
sistemática as hoje existentes, com
diagnóstico e avaliação crítica do atual
quadro; b. encontrar soluções para os
problemas
existentes,
com
a
implementação
de
pertinentes
políticas.
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partir do dia 13 de agosto mediante o
retorno das atividades, contudo
considerava que as negociações com
os docentes já estavam encerradas.
Mas o ANDES-SN afirma que o acordo
realizado entre PROIFES e Governo foi
unilateral e que o reajuste oferecido
pelo governo desconsidera a inflação
do período que vai do ano de
2010,quando a classe recebeu seu
último aumento salarial, até 2015 e que
esta seria ao total quase 30% de perda
inflacionária, somando 15% desde 2010
e mais 12 a 15% entre 2012 e
2015.Desse modo os professores que
irão receber 25% de aumento, na
realidade terão redução de salário e
que apenas 10% dos docentes
receberiam um aumento real que na
prática, o que seria entorno de 15% e
não 45% como afirma o Governo.
Além de grande parte dos “pontos
atendidos”; como condições de
trabalho
e
infraestrutura,
reenquadramento dos aposentados e
regras de progressão; serem discutidos
em um GT (Grupo de Trabalho)
mediado pelo próprio Governo que
acontecerá futuramente. No dia 20 de
agosto eles entregaram uma carta a
presidente na qual pedem que sejam
reabertas
as
negociações
e
aguardam a resposta por parte do
Governo.
Enquanto isso ficou um impasse
provocado por lutas de uma categoria
desunida, esquecida e sem voz,
enquanto o país não se atentar para a
educação que clama por socorro
continuaremos a ver dados numéricos
que não se traduzem efetivamente na
vida dos brasileiros, como é o caso do
IDEB (índice de desenvolvimento da
educação básica). Esse índice afirma
que estamos avançando e que
grande parte das crianças estão
regularmente matriculadas no ensino
fundamental. Contudo,convivemos
com
a
triste
realidade
do
analfabetismo funcional e com nosso
ensino médio esquecido. Ensino esse
que não dá base para que alunos da
rede pública possam competir em pé
de igualdade com alunos da rede
particular. Assim, oferecer 50% de
vagas para alunos da rede pública ou
um aumento salarial para docentes
que vai de 25 a 45% não minimiza os
efeitos da amnésia que prefeitos,
governadores e presidentes têm
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quando se trata de propostas feitas em
campanhas em anos eleitorais.
Leia Mais....
Sites
de:
ANDES-SN,
PROIFESFederação, Adufg e Folha de São
Paulo,.

ENTRETENIMENTO
Vamos assistir....
A ENSEADA
Por Eduardo Neto
Lançado no ano de 2009, “A
Enseada” (The Cove) expõe
uma
máfia
multibilionária
mundial com origens na discreta
cidade de Tiaji, no Japão. O filme
dirigido Louie Psihoyos, revela a
matança de mais de 23 mil
golfinhos por ano que ocorre
nesta
pequena
cidade
japonesa.
Ao participar de um congresso
internacional sobre mamíferos
aquáticos e ao perceber um
estranho boicote a um dos
principais oradores, o vice
presidente
da
Oceanic
Preservatiom
Society
(OPS)
decide investigar, o que o leva a
conhecer Ric o’Barry e a história
por trás dessa matança.
O filme realmente capta a
atenção de quem o assiste, pois
leva em conta o lado pessoal de
o’Barry, antigo treinador de
golfinhos que ao assistir um deles
morrer em seus braços, resolveu
lutar com o sistema que ele
próprio criou. Trata também do
comércio altamente rentável
desses animais para parques de
entretenimento do mundo todo,
bem como a venda da carne
dos mesmos no Japão, levando
ao envenenamento silencioso
por mercúrio dos que a
consomem.
Alguns estereótipos que já eram
esperados se confirmaram: um
filme produzido por norteamericanos mostrando uma

População
japonesa
sem
escrúpulos e xenofóbica. A forte
crítica
ao
posicionamento
japonês
nas
conferências
mundiaistambém se esquece de
citar que atitudes semelhantes
são tomadas pelas grandes
potencias para defender seus
interesses.
Vencedor do Oscar de melhor
documentário do ano em que
foi lançado, A Enseada chegou
a ser proibido em diversos lugares
no Japão, sob a justificativa de
que tal filme denegria e distorcia
a imagem do país. Nada que
estrague,
porém,
esse
surpreendente
relato
que
relaciona a conservação de
cetáceos
com
as
suas
consequências
políticas,
econômicas e sócias para a
população mundial. Não pense
duas vezes antes de assistir esse
filme que ao conquistar o prêmio
de melhor documentário do
ano, revelou para o mundo, a
‘cegueira’ de uma população.

Vamos ouvir.....
Por: Jeniffer Cristine Alves
Salve A Natureza
Beth Carvalho
A lenha do seu fogão...(vem da
natureza)
O trigo que faz teu pão....(vem
da natureza)
A luz do teu lampião, viu...(vem
da natureza)
A água que molha o chão,
viu...(vem da natureza)
Salve a natureza, amor....(salve a
natureza)
Salve a natureza, amor....(salve a
natureza) Um pedaço do céu
ficou aqui
Beija-flor fez morada no jardim
Temos água da fonte pra beber
De manhã tem café com aipim
No roçado tem milho pra colher
Na moenda tem cana pra tirar
A doçura que faz a rapadura
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E a pinga que abre o paladar, viu
!
Salve a natureza, amor....(salve a
natureza) Salve a natureza,
amor...(salve a natureza)
A lenha do seu fogão...(vem da
natureza)
O trigo que faz teu pão...(vem da
natureza) A luz do teu lampião,
viu...(vem da natureza)
A água que molha o chão,
viu..........(vem da natureza)
Salve a natureza,
amor..........(salve a natureza)
Salve a natureza,
amor..........(salve a natureza)
E quem sabe o que é bom não
sai daqui
Meu amor chega mais, vou te
contar
Do meu sonho maior eu desisti
Na cidade não dá pra se morar
A fumaça escurece e o céu de
anil
Tem favela pra tudo que é lugar
Desemprego causando a
violência
E o verde perdendo o seu lugar,
viu !
Salve a natureza, amor....(salve a
natureza)
Salve a natureza, amor....(salve a
natureza)
Não desmate o nosso chão
porque ele é nossa riqueza, olha
aí !
Salve a natureza, amor...(salve a
natureza) }
Salve a natureza, amor...(salve a
natureza)
Vi comício, ouvi promessa, mas
eu não senti firmeza, olha aí !
Salve a natureza, amor....(salve a
natureza)
Salve a natureza, amor....(salve a
natureza)
Fonte:
http://www.vagalume.com.br/bethcarvalho/salve-a-natureza
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Vamos recitar.....
Por Netília do Prado Neta

Os beija-flores também são
denominados de colibri.

Eco lógico
Se aos pássaros perguntares.
Quem polui os nossos ares,
Onde os pulmões se consomem,
o eco, lógico, responde:
...homem...homem...homem...
E o húmus de nosso chão,
que resta pro nosso pão
logo após uma queimada?
O eco, lógico, responde:
...quase nada...quase nada...
O que será o Saara?
A Amazônia o que será?
Um futuro muito incerto?
O eco, lógico, responde:
...só deserto...só deserto...
o que resta, desmatando,
o que sobra devastando,
ao homem depredador?
O eco, lógico, responde:
...só a dor...a dor...a dor...
Que precisa a natureza
pra manter sua beleza
e amainar a sua dor?
O eco, lógico, responde:
...mais amor...amor...amor...

Maior colibri:
Patagona gigasoriginário da
Colômbia, com mais de 15
cm. É o mais lento também,
com 2 vibrações de
asa/segundo.

Autor desconhecido
Fonte: Pra Gente Miúda

Agora essa imagem representa
uma
das
espécies
mais
venenosas do mundo!
Os pequenos e brilhantes
sapos das Américas Central
e do Sul secretam uma das
toxinas
biológicas
mais
mortais
conhecidas.
As
espécies são tão perigosas,
que os cientistas usam luvas
grossas para manipulá-las,
em caso de terem cortes ou
arranhões nas mãos. Dentre
eles, o mais venenoso é o

CURIOSIDADES BIOLÓGICAS
Por Carmen Júlia Carvalho
Você sabe....
Qual é a menor ave do mundo?
Quais são o maior e menor
beija-flor?
Um dos animais mais
venenosos?
A
espécietopetinho
vermelho é a menor ave do
mundo, é característica da
floresta Atlântica, é a menor
ave do mundo, com 70 mm
e 1,2 g. Ocorre na região
alta do estado do Espírito
Santo, como em Domingo
Martins, Santa Teresa e
Venda Nova.

Menor colibri:
Lophornis
magnificus
originário
da
floresta
atlântica
brasileira
de
montanha, com 1,2 grs.
Há uma espécie nos EUA
mais pesada, mas alguns
milímetros mais curta.

Golden Dart Poison Frog.

2012

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS
Predadora
Por Alexandre Melsak
Entrei para o curso de Ciências
Biológicas
da
Universidade
Federal de Goiás em 2010. Muitas
coisas me chamaram bastante
aatenção nessa nova etapa da
minha vida e uma delas foi um
grande evento da universidade, o
INTER UFG.
Esse evento consiste em cinco
dias de diversão universitária em
que durante o dia ocorrem os
jogos internos e durante a noite,
festas temáticas. Isso tudo me
pareceu muito empolgante, mas
a coisa com a qual eu mais me
identifiquei nesse grande evento
foi a existência de baterias nos
cursos da UFG.
Essas baterias são como as de
escolas de samba, e seus
integrantes são os alunos dos
respectivos cursos. A Predadora é
a bateria da Biologia, e a princípio
me parecia ser algo bem
interessante.
As baterias de vários cursos se
apresentam no primeiro dia de
INTER UFG, abrindo o evento de
maneira épica. Os quatro dias
seguintes à abertura são lotados
de jogos esportivos e festas com
temas musicais um tanto quanto
desagradáveis.
Logo, no ano de dois mil e dez, já
vinha observando os ensaios da
Predadora de forma bem
interessada, porém não me
agradava muito o som que
emanava do aglomerado de
instrumentos. Parecia que havia
um bando de pessoas afoitas
batendo de maneira aleatória
nos instrumentos. Porém, quando
assisti à apresentação das várias
baterias da UFG e a da
Predadora, senti algo muito
intenso, uma espécie de orgulho.
No ano seguinte me aventurei um
pouco nos ensaios da bateria,
mas
acabou
que
nem
apresentamos. O pessoal se
desanimou
muito
e não
9
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frequentava os ensaios. Com isso
abortou-se a missão de torar no
INTER UFG 2011.
Em 2012, já de olho na
movimentação referente
à
bateria, fui convidado por alguns
colegas à tocar na Predadora. Fui
a um ensaio e reparei que nesse
ano o som estava legal, era uma
música
envolvente
que
emanava da bateria. Resolvi
tocar, mas o que eu iria tocar? O
instrutor me ofereceu o repique
para que eu experimentasse.
Nem eu mesmo me dei conta,
mas aparentemente eu já sabia
tocar o bendito instrumento sem
nunca ter praticado antes.
O fato foi que quando percebi
estava tão envolvido com os
ensaios, com a música, e eu
queria animar todos os integrantes
da bateria para que pudéssemos
realizar
uma
grande
apresentação no Inter UFG 2012.
Tínhamos longos 12 minutos para
apresentarmos nosso trabalho. O
nervosismo se instalou em mim,
mal podia conter minha aflição.
Eu sendo o repique, guiava toda
a bateria, então se eu falhasse
tudo poderia dar errado. A
apresentação começou e tudo
que eu pensava era em fazer
uma execução perfeita e bem
audível, então mantive a postura
e batuquei com a maior força
que pude. Acabaram ocorrendo
pequenas falhas da minha parte,
mas nada tão comprometedor
assim.
Após a apresentação a turma
toda se reuniu e comemorou
batucando os instrumentos que
agora estavam livres para quem
quisesse
tocá-los.
Foi
um
momento muito feliz e satisfatório.
Não esperava que fosse ser tão
gratificante quanto foi esse
acontecimento.
Agora, pretendo continuar a fazer
parte da Predadora para, quem
sabe, viver experiências tão legais
quanto essa que acabo de
relatar.

O curso e o PET
Por Carolina Mesquita
Já começo dizendo que escolhi
meu curso após ter fracassado na
tentativa de cursar Odontologia
em 2008. Após um ano de
cursinho, estudando e curtindo a
“vibe” de não saber qual curso
escolher, afinal naquela altura eu
não tinha certeza de nada, muito
menos de que queria ser
odontóloga (e graças a Deus,
não me tornei uma!), mas ... eu
tinha que escolher alguma coisa,
queria entrar na faculdade e
sabia que minha área era
biológica (sempre fui uma
negação com números e nunca
me vi fazendo algo em
humanas). Depois de pensar e
pensar percebi que tinha uma
afinidade espontânea com
Biologia,
nunca
fiz
teste
vocacional (mas recomendo
muito pra quem tá aí no começo
do Ensino Médio, perdido no meio
de tanta loucura e pressão), fui e
me
inscrevi
pra
Ciências
Biológicas Licenciatura. Escolhi
esse curso porque queria poder
ter a possibilidade de trabalhar
com educação algum dia, e foi
assim, despretensiosamente que
eu prestei pra Ciências Biológicas,
passei e ainda levei uma baita
susto, passei em primeiro lugar!
A forma como escolhi meu curso
não foi a ideal, confesso, mas não
me arrependo. Pois me encaixei
perfeitamente, no começo,
como todo calouro, me sentia
meio perdida e em dúvidas,
assistia às aulas e parecia que
nada se encaixava direito, que as
matérias eram tão distantes umas
das outras, mas depois que passei
pelo 3º período as coisas
começaram a fazer sentido, e eu
tive certeza que queria ser
bióloga, independente da área
que eu escolheria para atuar, era
o que eu queria pro resto da vida.
Sou agradecida por estudar em
uma Universidade pública e
ainda estar certa do que eu
quero, claro que ainda não sei
muito bem qual área quero atuar,
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gosto de várias coisas, zoologia e
educação
me
encantam
profundamente, e recentemente
descobri a evolução.
No meu segundo período ainda
tive uma oportunidade que só
me ajudou a gostar e me integrar
mais ao meu curso, que é ser
bolsista do Programa de
Educação Tutorial (PET). No
começo me inscrevi por impulso,
e contei com o incentivo de um
amigo querido que já estava pra
se formar biólogo, que me disse
que esse tipo de programa me
possibilitaria muitas experiências e
que cursos de faculdades que
temos como referência sempre
tinham um PET. Fui lá e me inscrevi,
descrente e desacreditando que
conseguiria, afinal na minha
cabecinha de caloura, conseguir
estágio ou bolsa era coisa de
veterano. Consegui a vaga e
estou até hoje, aprendi a
entender o PET, comecei a ter
mais responsabilidades, aprendi a
conviver melhor em grupo, a
receber ordens e a expor minhas
ideias.
Pra mim o PET é isso: ideias, sejam
elas pra melhorar o curso, sejam
pra melhorar a mim mesma, me
sinto motivada e satisfeita de
participar do programa, que me
possibilita atuar em pesquisa (que
aprendi a gostar), no ensino e na
extensão, possibilidades essas que
eu não teria se tivesse ido para um
laboratório.
Também
acho
totalmente válido conciliar PET
com atividades voluntárias em
outros projetos, estágios e
laboratórios. Por hora me sinto feliz
e sempre desafiada a ser melhor
e a crescer, por isso continuo no
curso e no PET, firme e forte.
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SÉRIE ENTREVISTAS
Tema: Resgate Histórico do
ICB
O grupo PETBio inicia-se a
partir desse dia 03 de
setembro de 2012 um
resgaste histórico do Instituto
de Ciências de Biológicas
(ICB).
Para
tanto,
a
programação será publicar
mensalmente no site do
grupo
entrevistas
com
professores, funcionários e
ex-alunos que contribuíram
e que contribuem para a
construção da história do
ICB.
Nossa primeira entrevista é
com o professor Titular e
Primeiro Professor Emérito do
ICB José Ângelo Rizzo, e foi
realizada
pelo
petiano
Eduardo Neto.
A história do professor José
Ângelo Rizzo confunde-se
com a do Instituto de
Ciências
Biológicas.
Escolhido pela presidência
da época como primeiro
vice-diretor do ICB e sendo
membro
fundador
do
mesmo, acompanhou a
vinda dos primeiros institutos
para o campus II, bem
como a transferência da
reitoria para esse campus.
O professor Rizzo possui
graduação em Farmácia
pela Escola de Farmácia e
Odontologia de Goiás (1955)
e graduação em História
Natural
pela
Pontifícia
Universidade Católica de
Goiás (1970). Atualmente é
professor
titular
pela
Universidade Federal de
Goiás, tendo recebido no
ano de 2000, o título de
professor emérito, o primeiro
do ICB.
Como
chefe
do
departamento de botânica,
presidiu
3
congressos
nacionais
de
botânica
sediados
na
UFG
e
empreendeu
o
levantamento da flora do

estado de Goiás, trabalho
de quase 20 anos coletando
a cobertura vegetal do
estado. Todo este acervo
encontra-se depositado no
herbário, além dos 42
volumes
publicados
referentes às espécies de
fanerógamas descritas.
Entrevista por Eduardo José
Grupo PETBio: Prof. Rizzo, por favor,
nos conte sobre como começou
o ICB?
Prof. Rizzo: No início da década
de 70, conforme a legislação do
governo federal, as disciplinas
básicas dos diversos cursos, foram
então transferidas para os
institutos. Nesse contexto, nós
observamos então, que o ICB,
que funcionava lá na praça
universitária em diversos prédios,
seria um dos primeiros a ser
deslocado para o campus II.
Na mesma época, o então reitor,
Dr. Colemar Natal e Silva, nosso
primeiro reitor, havia adquirido
uma área de 40 alqueires na
região onde é hoje campus II.
Deu-se início, então, a construção
dos 4 prédios, ICB 1, ICB 2, ICB 3 e
ICB 4. Assim, ao término desta
construção, ainda na década de
70, houve a transferência do ICB
da praça universitária para o
campus II. Neste cenário, só havia
os prédios do ICB e o prédio da
Química. Também foi transferido
todo o material do ICB, o acervo
dos diversos departamentos, de
química,
de
bioquímica,
botânica.
Dessa
forma,
começamos, então, a estruturar e
ocupar todos os prédios.
Havia
muita
dificuldade,
problema de locomoção. Na
época estávamos trabalhando
com relação ao problema da
arborização do campo, fazendo
um trabalho nesse sentido e
procurando desenvolvê-lo.
Na qualidade de membro
fundador, fui eleito o primeiro vicediretor do Instituto de Ciências
Biológicas e o professor José
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Alberto Centeno foi o primeiro
diretor na época, escolhido pela
presidência da república, porque
estávamos sob um regime militar.
Quando o prof. Centeno solicitou
afastamento para fazer uma
pesquisa em Portugal, eu assumi a
direção do ICB por seis meses.
Como vice-diretor participei
ativamente de todos os atos, fui
membro do conselho universitário.
Gradualmente o ICB, então, foi
consolidando. Há um fato muito
interessante para ser lembrado,
dentro da história do ICB.
Fazíamos um esforço muito
grande para que as coisas
acontecessem no câmpus II,
nossas condições de trabalhos
não eram adequadas e
pensávamos que se trouxéssemos
pelo menos uma estrutura
administrativa da UFG para o
campus II, haveria mais condições
de trabalhar, pois seria um
chamariz. Então, o reitor na
época, o prof. Paulo Bastos Perilo
(1974-1977) falou com o diretor,
que se houvesse a liberação de
um prédio, que é o atual ICB 4, ele
mudaria a reitoria pra cá. Então,
imediatamente, nós aceitamos,
as coisas tornariam bem mais
fáceis pra nós, tendo aqui a
entidade máxima, que é a
reitoria, para o atendimento.
E assim fomos desenvolvendo
essas atividades, ampliando e
adquirindo
aparelhagens
especiais. Cada departamento
foi se consolidando em suas
atividades e deu inicio a uma série
de medidas que iriam favorecer,
não só o ensino do curso de
ciências biológicas, que foi
iniciado aqui no campus II, bem
como
também
o
desenvolvimento de diversas
linhas de pesquisa nos vários
departamentos.
Pode-se ver que nesse período de
50 anos da UFG, eu estive
presente desde o início desta
universidade, que ocorreu na
década de 60. Nesse período eu
era professor na faculdade de
farmácia, e agregamos então
11
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todas
àquelas
faculdades,
odontologia,
medicina,
engenharia e tal, para que desse
inicio então, a criação da
universidade. Graças então aos
esforços do professor Colemar
Natal e Silva, concretizou, na
gestão do presidente Juscelino
Kubitschek, a criação da UFG.
Grupo PETBio: Quantos professores
tinha na época o ICB, porque
hoje o ICB é o instituto que tem
mais professores?
Prof. Rizzo: Na medida em que as
atividades foram desenvolvendo,
é lógico que todas as atividades
sofreram
um
acréscimo,
principalmente no alunato, mas
acresceram novos cursos, e
também automaticamente os
professores tiveram um acréscimo
bastante considerável no quadro
da universidade.
No início havia uma carência de
professores auxiliares, assistentes,
etc. Com isso, as diversas
administrações,
a
alta
administração da universidade e
do ICB, foram, então suprindo
essa
demanda,
com
a
contratação
de
novos
professores. Um fato importante
que eu repasso é sobre esses
professores, principalmente os
mais novatos (na época). No
departamento de botânica, na
época chefiado por mim, tivemos
um acréscimo significativo de
docentes, e a maior parte deles
aproveitada dos nossos ex-alunos.
Isso aconteceu em quase toda
UFG por meio de concurso,
nomeações, assim eles foram,
então, participando das equipes
dos diversos departamentos.
Vários e vários alunos do ICB
passaram a ser docentes, e
gradualmente, à medida que ia
se desenvolvendo o Instituto as
atividades didáticas, formaturas,
etc., o quadro docente foi
ampliando.
Outro
aspecto
bastante
importante que eu sempre relato
é o desenvolvimento de várias
linhas de pesquisa. Neste aspecto,

irei centralizar na área de
botânica, pelo domínio de
conteúdo. Enquanto chefe do
departamento de botânica, por
vários
mandatos,
empreendemos, por exemplo,
um trabalho muito importante,
que foi o levantamento da flora
do estado de Goiás, daquela
época. Tivemos, assim, a
oportunidade de realizar um
trabalho de quase 20 anos,
coletando no estado todo, a
cobertura vegetal. Esse acervo
todo está depositado no herbário,
e tem também a publicação da
flora do estado de Goiás, com de
42 volumes de fanerógamas.
Também há publicações com
relação ao grande número de
naturalistas que estiveram aqui no
século dezenove, fora outras
linhas de pesquisa. Diversas obras
ligadas à manutenção das
condições ambientais foram
realizadas, como o bosque Saint
Hilaire.
Tivemos também, graças à
estruturação do ICB, a realização
de três Congressos Nacionais de
Botânica promovidos pela UFG,
os quais presidi. E mais um que foi
realizado entre Brasília e Goiânia,
que foi o segundo congresso
Latino Americano de Botânica.
Então, com isso, foi criada uma
possibilidade muito grande de
sermos inserirmos no contexto
nacional, entrar no circuito das
instituições, sendo feito excelentes
convênios/parcerias com as
instituições em nível nacional e
internacional, trazendo assim, um
grande impulso e, hoje alguns
setores são muito reconhecidos.
Gradualmente, à medida que se
aumentou o quadro do ICB, 1980,
1990 e hoje já vigésimo primeiro
milênio, o ICB, dentro do contexto
da UFG teve um crescimento
muito positivo com publicações
de
trabalho nos
diversos
departamentos
que
foram
desdobrados.
Também um fato importantíssimo
reside na criação de novos
prédios, novas estruturas que
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vieram dar mais aporte a essa
possibilidade de crescimento.
Hoje o quadro de professores é
bastante considerável. Outro fato
extremamente importante de
ressaltar é que lutamos desde o
inicio para a qualificação do
pessoal para que fizessem
mestrado
e
doutorado.
Atualmente, praticamente a
maioria dos professores, está
qualificada em nível de mestrado
e doutorado. Com isso, então,
surgiram muitas oportunidades e
ampliação para as atividades. Na
área de botânica, um marco
importante foi a criação do
mestrado em Biodiversidade
Vegetal, que chamo de
mestrado em botânica, eu estou
chamando um pouco assim
porque é uma área que eu
sempre dediquei. Contudo,
temos no ICB mestrado e
doutorado em outras áreas na
biologia celular e molecular,
ecologia, tudo com publicações
em nível internacional, todas
indexadas, etc.
Houve realmente um fato muito
positivo na trajetória do ICB, em
momento algum, professores,
alunos, etc, tiveram um fator de
regressão, podemos dizer, que foi
sempre
crescendo,
sempre
ampliando, e hoje o Instituto de
Ciências Biologias desponta,
nesses fatores de orientação, de
atendimento da comunidade,
dentro dos seus diversos setores.
Inúmeros prédios estão sendo
construidos para abrigar a
anatomia humana, anatomia
animal, criação de um laboratório
de análises clinicas, etc. Nessa
trajetória, inúmeros professores
participaram ativamente.
E podemos dizer a titulo de
curiosidade, depois veio a
criação de novos cursos, a
criação da escola de agronomia
e veterinária. Grande parte dos
professores que estavam nessa
luta também foram fundadores,
eu mesmo fui um que participei
como fundador, da escola de
agronomia e veterinária.
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Assim, o ICB vem sempre
participando ativamente de tudo
aquilo que se refere ao
aprimoramento do seu corpo
docente e corpo discente. Os
alunos muito bem integrados,
com participação ativa, o tempo
todo, trazendo então condições
que só vem aprimorando
gradualmente essa parte.
Grupo PETBio: Como eram os
laboratórios aqui na época?
Prof. Rizzo:Os laboratórios, como
eu expliquei, eram dentro das
circunstâncias e do número de
alunos, e das possibilidades
financeiras
da
universidade
relativamente bons, porque eram
prédios construídos mais ou
menos com essa finalidade, que
até hoje vêm atendendo
perfeitamente
Contudo, agora sim, com o
acréscimo no número de alunos,
professores, salas, ampliação das
pesquisas
as
condições
obrigaram, ou melhor exigiram
mudanças. Como exemplo, eu
posso citar numa área que eu
sempre trabalhei.......o herbário,
agora estamos construindo um
herbário novo que vai nos
atender perfeitamente. E assim
acontece agora no laboratório
de análises clínicas, certo? Na
bioquímica, na parte da
genética, tudo isso teve o seu
favorecimento com as novas
construções. Foi nesse reitorado
do professor Edward, foi um
acréscimo significativo, que eu
também pude acompanhar
desde o iniciozinho.
Relembrando no início eram só os
4 ICB, ai nós fomos obrigados a
ceder o último lá, o ICB 4, pra
vinda da reitoria. Mas, isso foi muito
importante porque trouxe um
impacto
positivo,
e
consequentemente a presença
da UFG, do Instituto de Ciências
Biológicas trabalhando junto à
comunidade, muita coisa foi feita,
então, neste período.
Uma coisa importante isso,
sempre dizer que a ação do

Instituto de Ciências Biológicas em
condições ambientais, na luta
pela conservação dos bens. A
UFG afetou muito a comunidade
aqui. Eu sei que nós temos o
bosque Saint Hilaire, onde são
trazidas as escolas da rede
municipal, estadual ou mesmo
particular,
para
visita,
conhecimento. A UFG tem
sempre sediado eventos de
grande importância, como da
SBPC. E os encontros que os
alunos promovem como a
Semana do ICB, cada ano que
se passa, mais aprimorado, mais
sofisticado, podemos assim dizer,
e com maior ganho de benefícios
para a comunidade científica.
Grupo PETBio: Na época, como
eram as distribuições dos alunos
em salas de aulas? Todos os
alunos estudavam juntos, na
mesma
sala,
exemplo
bacharelando com licenciando?
Prof. Rizzo:Sim, exato, devido ao
espaço físico ser um pouco
restrito. Antes da mudança para o
ICB, nós ministrávamos aula lá na
faculdade de medicina. A
farmácia que tinha melhores
condições de espaço físico
também colaborou. Outro caso,
o laboratório de histologia e o
laboratório de botânica naquela
época eram no prédio antigo da
policia federal. Tudo no setor
universitário, onde hoje é
ocupado pela PUC.
Então ali nós ministrávamos as
aulas, direitinho.... e como eu
expliquei, na década de 70, nós
construímos os 4 blocos do ICB, e
criou-se no campus II as
condições, numa visão muito
positiva dos nossos reitores,
principalmente o doutor Colemar.
Neste contexto, recentemente,
um fato muito importante tem
que ser lembrado. O diretor da
faculdade de medicina, o prof.
Dr. Heitor Rosa, quis tombar o
prédio da faculdade de
medicina. E foi ali que nós
iniciamos o ICB, naquele antigo
prédio. Na época, houve então a
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colaboração do Dr. Francisco
Ludovico, que era o diretor
naquele momento, juntamente
outros professores.
Atualmente, eu sou ligado à
Secretaria de Cultura, um
professor, uma atividade de
consultoria pra eles, sou presidente
de uma entidade lá dentro da
prefeitura, ligada na defesa do
meio ambiente e patrimônio
histórico cultural de Goiânia. E
como presidente fiz o máximo
empenho para conseguir a
assinatura do prefeito. O prefeito
então assinou e assim ocorreu o
tombamento do prédio onde
iniciou a Faculdade de Medicina
e também o Instituto de Ciências
Biológicas.
E poucas pessoas sabem do que
acabo de falar, que depois que
fizemos a transferência de lá para
aqui, para o campus.
Então foi ali, naquele prédio da
Faculdade de Medicina, onde
nós então iniciamos.....a diretoria
era lá numa sala. Naquela época
eu estava na direção do ICB
e....hoje é um bem tombado, e
eu tive a honra, como presidente
desse conselho do patrimônio
histórico cultural e ambiental. Foi
uma conjunção de eventos, eu
como presidente e o senhor
prefeito
foi
aluno
da
universidade....é, foi aluno da
universidade, e ele é médico,
certo, e também tinha muito
interesse, e nós conseguimos
concretizar esse fato.
Grupo PETBio: Há algum fato
marcante que aconteceu ao
longo desses anos, na passagem
do curso, do instituto por essas
fases políticas?
Prof. Rizzo:Um fato interessante foi
sobre a primeira lista com os
nomes para o diretor do ICB. Nós
estávamos em período da
ditadura e a primeira lista foi
encaminhado, sendo o nome do
professor José Salum indicado
como diretor, e eu fui indicado
como vice-diretor. Contudo,
transcorrer das marchas políticas,
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o segundo colocado na lista era o
professor Roberto José Centeno, e
o professor Salum foi preterido e o
segundo nome da lista foi
escolhido. Assim, o professor
Centeno tornou-se o primeiro
diretor do ICB, como eu havia
dito. O professor Salum tornou-se
um coordenador nomeado pelo
reitor.
Muito diferente do que é hoje,
antigamente a escolha era
realizada em Brasília, pelo Ministro
da Educação, neste caso era o
Jarbas Passarinho. Mas foi isso, lá
consta, reunião na faculdade de
medicina a lista sêxtupla, ou seja,
iam seis nomes. Então, eu liderei o
primeiro nome da lista dos vice.
Agora os alunos também
passaram por uns momentos
bastante complicados, ou seja, as
greves.....é um marcante, um
período longo de greve que trazia
um pouco de dificuldades, como
agora
mesmo
estamos
enfrentando. Os próprios alunos
do ICB estão tendo aí uma
dificuldade. Os alunos do
mestrado. Tem professores na
nossa
própria
instituição
decretaram a continuidade da
greve.
Agora na medida do possível a
gente vai trabalhando esses
patrimônios que nós fizemos aqui.
Eu não parei, estou trabalhando.
Depois de 10, 12 anos de
aposentado,
continuo
trabalhando
firme,
como
professor pesquisador associado,
figura que foi criada pelo
presidente da república, o então
Fernando Henrique Cardoso.
Professores aposentados que
tivessem qualificação poderiam
continuar. Assim, eu estou
concretizando o herbário, a
reserva. Assim, o ICB nessa visão
que eu tenho, foi muito positivo.
Grupo PETBio: Então, dessas
greves que o senhor comentou,
teve alguma que foi muito
marcante na sua época como
diretor ou como vice?

Prof. Rizzo:Não, foi um período
mais calmo quando eu fui o vice
diretor e sempre quando o diretor
assumia as férias, eu era obrigado
a assumir, foi mais ou menos um
período tranquilo, é, aqui no ICB.
Mas depois tivemos, no decorrer
da história da UFG, não
propriamente
do
ICB,
manifestações
complicações
como sobre o restaurante,
aquelas lutas estudantis. Contudo,
nunca tivemos assim um caso
muito grave que viesse a
comprometer o ICB. Ao contrário,
no geral foi muito bem conduzido,
tudo direitinho.
Grupo PETBio: O Sr. Gostaria de
fazer algumas colações?
Prof. Rizzo:O que eu chamo
atenção é isso, o esforço da
equipe, uma coisa muito grande
também é isso, os professores
iniciais do ICB!
Com muito
sacrifício, muita dedicação. Eu
não estou citando nomes, assim,
porque a memória pode falhar,
mas todos eles, os funcionários,
todo mundo se engajava nesse
interesse de fazer o ICB
acontecer. Veja a vinda da SBPC
para cá, a participação de três
congressos
Nacionais
de
Botânica, pelo menos na minha
área na Sociedade Botânica do
Brasil, foi realizado aqui e teve
todo apoio da reitoria e todo
apoio,
aqui
da
nossa
comunidade científica.
A
universidade
é
muito
importante, por meio do Instituto
de Ciências Biológicas, dos seus
alunos, dos profissionais que têm
atuado junto à comunidade.
Bom, eu acho que é um marco
muito positivo, o que então se
esperava e graças a Deus teve a
correspondência.
Eu tenho tido a oportunidade de
encontrar
ex-alunos
hoje
dedicando a diversas atividades,
como aos estudos ambientais,
didática, alunos que aprimorados,
nos seus conhecimentos, estão
contribuindo
com
a
comunidade.
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Grupo PETBio: Professor, nós
queremos agradecer pelo apoio
e colaboração nesta entrevista.
Nós, do PET, ficamos muito
honrados em poder contar essa
história, e é muito bom poder falar
com o senhor, essa pessoa
maravilhosa que viveu toda a
história do ICB.
Prof. Rizzo:Acho que a essência
era isso, como tudo iniciou, quem
foram os primeiros dirigentes. Eu
tenho aquele ditado chinês que
diz o seguinte: quem entra em
qualquer atividade meu filho, tem
que lembrar que alguém abriu o
poço. Você pode modificar,
pode ampliar, pode abrir um
outro, mas lembrar que aquele foi
um ponto inicial.
Isso é um fator importante, não só
os alunos que também se
sacrificaram, mas também os
professores. Em certos casos, eu
via o deslocamento pra cá até
mesmo de caminhão, de tudo.
E se eu fizer uma análise do
contexto hoje do quadro
docente e discente.......quase
todo professor possui mestrado e
doutorado. Isso daí é um marco
fundamental. E as publicações,
isso daqui está publicado, a flora
do estado de Goiás e Tocantins,
com 42 volumes. São poucos
estados do Brasil que tem,
quando existem são só 4 ou 5. É
um salto muito grande, desde a
década de 70, aos dias atuais.
Para Saber:

Reserva Biológica da UFG
Unidade de conservação federal,
sob responsabilidade da UFG, é
de restrito à pesquisa científica
tem 144 hectares. Oficialmente
denominada Reserva Biológica
Professor José Ângelo Rizzo, situase em cima da Serra Dourada, no
município de Goiás (GO). A Serra
Dourada é um ecossistema de
interesse histórico e ecológico,
principalmente
por
sua
vegetação, formação geológica,
fauna e beleza cênica..
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