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O Beece é de acesso aberto, gratuito e em 
formato digital, buscando facilitar a chegada 
em suas mãos. 

Neste número, vamos destacar, explorar e
divulgar para toda comunidade textos críticos, 
informativos, re�exivos, experiências e debates 
relacionados à Extensão, Cultura e Esporte, no 
cotidiano da Universidade Federal de Jataí 
(UFJ) e na sociedade de um modo geral.

... ao número 2 do Boletim Eletrônico 
de Extensão, Cultura e Esporte, ou 

simplesmente Beece. 
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Foto de Phablo de Araújo 

Discente do curso de Física da UFJ
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Foto de Estael de Lima Gonçalves Plantio de árvores no Câmpus Jatobá em 2017 
Servidora TAE Estael de Lima Gonçalves e sua �lha Heloísa
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Clínica Escola de 
Fisioterapia: 
serviços prestados à 
comunidade jataiense

aqui tem

Virgínia Oliveira Chagas
Coordenadora Administrativa da 
Clínica Escola de Fisioterapia

Evellin Pereira Dourado
Fisioterapeuta técnica responsável pela
Clínica Escola de Fisioterapia
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A  Clínica Escola de Fisioterapia da 
Universidade Federal de Jataí (UFJ), localizada 
na Cidade Universitária “José Cruciano de 
Araújo”, que iniciou suas atividades em 
agosto de 2014,  foi concebida para apoiar as
atividades de ensino, de pesquisa e de 
extensão do Curso de Fisioterapia e tem 
como compromisso social prestar serviços 
�sioterapêuticos à comunidade. 

As atividades nela desenvolvidas  têm 
como objetivo proporcionar aos acadêmicos 
o desenvolvimento de competências neces-
sárias à sua formação pro�ssional, por meio 
da experiência prática no contexto de 
atividades de observação, atendimento e 
estágio supervisionado. 

Além disso, a Clínica Escola oferece ao 
discente a oportunidade de utilizar diversas 
técnicas nas várias áreas da Fisioterapia e de 
realizar suas avaliações e intervenções em 
um ambiente acadêmico de discussão.

Atualmente, a Clínica atende às necessida-
des de treinamento dos discentes no Estágio 
Supervisionado, do oitavo ao décimo período 
do curso de Fisioterapia, além de apoiar as 
atividades de prática assistida dos discentes 
de outros períodos.

Todos os atendimentos �sioterapêuticos 
realizados são executados pela �sioterapeuta 
responsável técnica pela Clínica e pelos 
discentes que tenham cursado ou estejam 
cursando a disciplina de estágio supervisio-
nado em Fisioterapia I, com acompanhamento 
dos docentes supervisores de estágio. Esses 
atendimentos demandam a realização de 
avaliações, intervenções e re�exões visando 
ao avanço do conhecimento cientí�co, 
à formação dos alunos e ao atendimento às
 necessidades da comunidade.

São realizados cerca de 480 atendi-
mentos mensais e mais de 4 mil 
por ano. 
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Atendimento em saúde da mulher: 

Destinado ao atendimento de pacientes 
com disfunções uroginecológicas e oncogi-
necológicas, incluindo a atenção a pacientes 
durante os períodos pré e pós-cirúrgico,  
gestacional e puerperal.

Destina-se também aos atendimentos de 
pacientes, de ambos os sexos, com disfun-
ções tegumentares vasculares; 

Atendimento em cardiologia
e pneumologia:

Destinado ao atendimento de pacientes 
com disfunções cardiorrespiratórias.

A Clínica de Fisioterapia tem um amplo 
espaço com instalações apropriadas aos seus 
pacientes, respeitando todas as normas de 
biossegurança.

O funcionamento e os atendimentos da 
Clínica são regidos por normas próprias, 
conforme Regimento Interno. 

Para a realização destas atividades, dispõe 
da seguinte estrutura física: recepção, sala de 
avaliação, sala de neurologia adulto, sala de 
neurologia infantil, sala de cinesioterapia, 
sala de massoterapia e eletroterapia e sala de 
cardiorrespiratória.

Atualmente, a Clínica é mantida com
recursos oriundos de dotação consignada no 
orçamento da UFJ e realiza, mensalmente, 
atendimentos de demanda espontânea da 
comunidade interna e externa da UFJ. 

Em relação aos recursos humanos para 
atender às demandas, a Clínica possui o 
seguinte quadro de servidores: uma 
recepcionista, uma �sioterapeuta, uma coor-
denadora de estágio, uma coordenadora

Dentre os tipos de atendimentos que são 
realizados na Clínica, estão: 

Atendimento em neurologia adulto:
 

Destinado ao atendimento de pacientes 
com quadros neurológicos; 

Atendimento em neurologia infantil: 

Destinado ao atendimento de crianças 
com sequelas neurológicas e/ou estimulação 
neuropsicomotora; 

Atendimento em disfunções
musculoesqueléticas: 

Destinado ao atendimento de pacientes 
com disfunções musculoesqueléticas, reumá-
ticas e desportivas, incluindo a atenção a
pacientes durante o período pré e pós-
cirúrgico;

BEECE 08



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

Prof. Dr. Américo Nunes da Silveira Neto
Reitor 

Profa. Dra. Giulena Rosa Leite
Vice-Reitora

 
Profa. Dra. Ludmila Grego Maia

Pró-Reitora de Extensão e Cultura 

Equipe Proec
Cristiane José Borges - Pró-Reitora Adjunta

Angela Rodrigues Luiz - Coordenadora de Esporte
Aires Francisco Oliveira - Coordenador de Cultura
Piero Iori - Coordenador de Integração de Projeto 

e Fomento de Ações
Bruna Mota Barbosa - Bolsista

Site: coec.jatai.ufg.br
Endereço: BR 364, km 195, nº 3800

CEP 75801-615, Campus Jatobá - Cidade Universitária
Telefone: 64 3606-8262 

administrativa da clínica, dois supervisores 
de estágio (docentes) e uma auxiliar de 
serviços gerais.
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Carta de um médico
para a formação de suas
vidas e carreira profissional

variados

Danilo Lopes Assis
Médico Geriatra
Docente do curso de Medicina da UFJ
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Ainda que o dom da memória fosse um 
grande talento e eu soubesse da cabeça aos 
pés todas as estruturas anatômicas e suas 
posições no corpo humano, sem Amor eu 
nada saberia. 

Ainda que eu adquirisse o entendimento e 
a sabedoria para compreender todos os 
mecanismos �siológicos de cada sistema do 
corpo humano, sem Amor, de que me serviria 
este conhecimento? 

Ainda que, após longos anos de estudo, 
treinamento e aprimoramento pro�ssional, 
eu pudesse ter a capacidade de saber todos  os 
processos �siopatológicos das enfermidades e 
dominasse todas as técnicas terapêuticas, 
sem Amor jamais obteria a capacidade de 
curar plenamente. 

O amor é o supremo sentimento que 
une os seres no Universo. É o atributo fun-
damental da criação e um poderoso 
instrumento de equilíbrio social.  

Inspirado no texto das cartas de Paulo 
aos Coríntios e na letra da música Monte 
Castelo, do poeta Renato Russo, escrevo 
estas palavras com a intenção de inspirá-los 
na busca do amor em todos os momentos 
de sua formação e, posteriormente, em suas 
vidas e carreira pro�ssional. 

Ainda que a inteligência fosse o meu 
maior atributo e eu soubesse o nome de 
todos os microrganismos e parasitas 
existentes na natureza, sem Amor, de nada 
valeria este conhecimento. 

Em dias difíceis como os atuais, em que, 
por mais que façamos e nos doemos, infeliz-
mente ainda somos surpreendidos com a 
“derrota” no campo terapêutico, vemo-nos 
diante de tamanha escuridão, mas, os raios 
de luz que surgem no horizonte já anunciam 
a Luz que ocupará o lugar dessa escuridão. 

Enquanto a Luz não chegar em todo seu 
esplendor, busquemos fortalecimento na 
busca de conhecimento, na esperança, na 
coragem, na paciência e, principalmente, no
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Tecendo
Cultura

principal

Aires Francisco de Oliveira
Ator, Diretor, Cenógrafo e
Coordenador de Cultura - PROEC/UFJ
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É nesse desejo antropofágico de desfrutar 
da cultura de todos que recomeçamos o tecer 
de nossa vasta teia, emaranhada de saberes e 
fazeres culturais na Universidade Federal de 
Jataí (UFJ). 

Sem a habilidade extraordinária da arte de 
bordar de Aracne¹, puxamos os �os das artes 
diversas que sopram incessantemente no 
meio acadêmico Jataiense. Tecemos não com 
a pretensão de prender alguém ou alguma 
coisa nessa teia, mas, de libertar, para que 
todos possamos, juntos, fazer essa construção 
parte integrante e viva de nossa universidade.

Ao falar de cultura, re�etimos sobre nós, 
seres humanos, nossas produções, nossas 
relações com o mundo, os meios de vida, 
nosso suspiro do sopro divino ou o último 
suspiro da morte. Falamos das teias, tecidas 
ao longo do tempo, em todos os lugares, e 
que permanecem vivas e em paulatina 
transformação. 

Entendemos, então, que essas produções 
culturais, esticadas por cada um dos tecelões 
que povoam a UFJ, podem ser repassadas, 
aprendidas e ensinadas. É primordial que 
vivamos a cultura daqui, que aproveitemos 
desses bens, e que possamos, também, viver 
e usufruir os saberes culturais que nos cercam; 
por isso, temos a cultura como algo precioso a 
ser compartilhado num aprendizado contínuo 
da geração atual e das seguintes, com a 
função de preservação dessas produções.

Valorizar as tradições culturais, disponibili-

zando-as a todos, sem atribuir valores hierár-
quicos - mas evidenciando seus valores,
trajetórias e experiências - abre condições 
para o desenvolvimento da pessoa. Essa 
gama de teias, lançadas como elementos 
culturais ao longo da história, foram capazes 
de incitar os indivíduos a vivenciarem o que 
os cerca.

Nesse sentido, buscamos pensar a cultura 
na universidade de uma forma mais geral, 
pensando nas manifestações artísticas dentro 
da diversidade da vida contemporânea. 
E qual seria a política cultural capaz de 
contribuir com a universidade, de forma a 
expressar a criatividade e ainda colocar em 
evidência a densidade cultural em uma 
universidade em formação? 

Buscamos, na construção de nossas políti-
cas culturais, que não haja dissociação da 
autonomia, mas, que os �os se entrelacem no  

A mulher comeu!?
O homem bebeu!?

1 Da mitologia grega, era uma jovem de extraordinária habilidade na arte de bordar.
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pensamento e nas ações, respeitando
sempre a diversidade cultural e, principal-
mente, fazendo valer a pluralidade da cultura. 

A cultura é o fator integrativo para prender 
e sugar as manifestações trazidas por todos, 
de lugares e tempos, distintos e diversos. 
Nesse pensamento é que traçamos ou
trançamos nossas ações.se desejo antropofá-
gico de desfrutar da cultura de todos que 
recomeçamos o tecer de nossa vasta teia, 
emaranhada de saberes e fazeres culturais na 
Universidade Federal de Jataí (UFJ). 

Estamos mapeando todos os projetos e 
ações culturais, trabalhos isolados, coletivos 
e manifestações diversas, para que possamos 
compartilhar essas experiências e formalizar 
essas ações, possibilitando a ampliação por 
meio das parcerias. 

Assim, procuramos, neste momento, cata-
logar as atividades culturais desenvolvidas 

Para promover essa re�exão, planejamos 
encontros com os gestores culturais e possí-
veis capacitações para elaboração e 
execução de projetos, seguindo, primeira-
mente, no âmbito geral e, posteriormente, 
em eixos especí�cos, como: Artes visuais, 
teatro, dança, poesia, literatura, música, 
arte de rua, cinema, fotogra�a, tradições
populares e outras.

Precisaremos de todos os membros da
comunidade universitária para a realização 
dessas ações. Em breve, disponibilizaremos 
um espaço virtual para que os projetos 
possam ser elaborados ou cadastrados. 

ou em desenvolvimento na instituição 
(apresentações, encontros, festivais e 
outras), com a �nalidade de re�etir sobre o 
papel da cultura na Universidade, principal-
mente na cidade de Jataí e região. 

Essa construção 
não se dará sozinha! 
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Atualmente, a Clínica atende às necessida-
des de treinamento dos discentes no Estágio 
Supervisionado, do oitavo ao décimo período 
do curso de Fisioterapia, além de apoiar as 
atividades de prática assistida dos discentes 
de outros períodos.

Todos os atendimentos �sioterapêuticos 
realizados são executados pela �sioterapeuta 
responsável técnica pela Clínica e pelos 
discentes que tenham cursado ou estejam 
cursando a disciplina de estágio supervisio-
nado em Fisioterapia I, com acompanhamento 
dos docentes supervisores de estágio. Esses 
atendimentos demandam a realização de 
avaliações, intervenções e re�exões visando 
ao avanço do conhecimento cientí�co, 
à formação dos alunos e ao atendimento às
 necessidades da comunidade.

São realizados cerca de 480 atendi-
mentos mensais e mais de 4 mil 
por ano. 

Escola de Games:
Não apenas jogue um 
game novo, crie-o!

aqui tem

Gustavo Borges Guimarães, Hugo Francisco 
Medeiros Barreto, Lígia Gouveia Silva, Luciano 
Ferreira de Carvalho Neto, Vitor Martins Costa, 
Verônica Mendes da Silva e Tamara Cristina Ferreira

Discentes do curso Ciências da Computação/UFJ

Ana Paula Freitas Vilela Boaventura
Coordenadora do projeto de extensão “Escola de Games”
Docente do curso Ciências da Computação/UFJ
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Com o passar dos anos, o mundo tornou-
-se cada vez mais tecnológico e a programação 
está intimamente associada a esse fenômeno, 
a�nal, os programas e aplicativos são
construídos por meio da programação. Para 
programar, é necessário desenvolver o Pensa-
mento Computacional¹ [1], que pode ser 
entendido como a capacidade de resolver 
problemas, desenvolvendo habilidades do 
raciocínio lógico e da criatividade.

Grandes nomes da área de tecnologia 
ressaltam a importância em saber programar. 
Steve Jobs, fundador da Apple, a�rma que 
“Todos deveriam aprender a programar um 
computador, porque isso ensina a pensar.” [2], 
[3]. Ainda em 2013, o então presidente norte-
-americano Barack Obama dirigiu-se aos 
jovens participantes da Semana do Ensino da 
Ciência da Programação com a seguinte
provocação, em tradução livre:

Entretanto, nem todas as crianças e jovens 
têm oportunidades de se integrar no prota-
gonismo do desenvolvimento tecnológico 
[5]. Nesse contexto, em 2017, surge o projeto 
“Escola de Games”, com a incumbência de
inserir crianças e jovens de Jataí-Goiás no 
universo de desenvolvimento tecnológico e, 
mais especi�camente, com o objetivo de
ensinar lógica de programação, por meio da 
construção de games [6], [7] e [8].

Aprender a programar não é só 
importante para o seu futuro. É im-
portante para o futuro do país. É 
por isso que estou pedindo que 
você se envolva. Não apenas jogue 
um novo videogame. Faça um. Não 
apenas baixe o aplicativo mais 
novo. Ajude a criar um. Não apenas 
jogue no seu celular. Programe o 
jogo. [3], [4]

A programação de games é e�caz no 
aprendizado da programação, a�nal, o game 
digital é difundido entre crianças e jovens. 
Isso, naturalmente, desperta o interesse deles 
em participar das capacitações do projeto de ex-
tensão. Assim, os alunos aprendem o conceito 
de roteiro de jogos digitais e programação, 
com o intuito de programar o próprio game.

Em linhas gerais, o projeto é desenvolvido 
em ciclos anuais que visam: (1) Identi�car 
unidades escolares e de�nir turmas a serem 
atendidas; (2) Produção de materiais; 3) Capa-
citação de novos membros (universitários 
monitores); (4) Aplicação para as turmas
selecionadas; (5) Resultados; (6) Publicização 
e produção cientí�ca [5]. Neste ponto, há que 
se ressaltar a importância da parceria com a 
unidade escolar, a�nal, as ideias dos temas 
dos roteiros dos games são oriundas dos
conteúdos vistos em sala de aula.

 1 Pensamento Computacional é o processo de pensamento envolvido na formulação de um problema
e na expressão de sua solução de forma que um computador — humano ou máquina — possa efetivamente realizar.
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Os membros do Escola de Games são 
guiados por princípios como Objetivos, Visão, 
Missão e Valores. Por valores, temos os
seguintes eixos: (1) Transformação e desen-
volvimento da sociedade; (2) Formação e
integração comunitária; (3) Comprometi-
mento e responsabilidade [9].

Com relação à “Transformação e desenvol-
vimento da sociedade”, pode-se destacar
a experiência vivenciada no Colégio 
Washington de Barros França, no ano de 2019. 
Ainda no primeiro encontro da capacitação, 
os extensionistas monitores perguntaram aos 
alunos da escola: “Quem pensa em fazer
faculdade?” e ninguém se manifestou.
Ao �nal das aulas, os alunos concluintes do 
curso estiveram presentes no Espaço das
Pro�ssões (evento que visa apresentar os 
cursos da UFJ para a comunidade externa).

Na oportunidade, eles apresentaram os 
games (criados durante a capacitação na 
escola), no estande do curso de Ciências da 
Computação. A partir desse evento, todos os 
alunos comentaram que queriam fazer um 
curso superior, indicando, inclusive, qual dos 
cursos da UFJ pretendiam fazer no futuro.

Ainda, segundo o relato do diretor da
referida escola, a professora de Matemática 
percebeu uma maior atenção e dedicação na 
disciplina pelos alunos que estavam partici-
pando da capacitação, ressaltando o segundo 
pilar dos valores: “Formação e integração
comunitária”. Neste ponto, os próprios alunos 
extensionistas reconheceram o impacto que 
a ação impelia aos alunos atendidos, a�nal, por 
meio da ação de extensão, é possível "plantar 
uma semente de esperança" na vida dessas 
crianças (falas dos próprios universitários).
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Por �m, o item “Comprometimento e res-
ponsabilidade” é estimulado, a�nal, todas as 
ideias, atividades e decisões referentes ao 
Escola de Games são realizadas de forma 
compartilhada e democrática entre alunos e 
servidores da UFJ. 

Há um notório protagonismo do estudante 
universitário vinculado ao projeto, seja na
capacitação de novos membros, no planeja-
mento das aulas, na realização de minicursos, 
seminários, escrita de artigos ou na
apresentação em congressos cientí�cos.  

Durante as reuniões ocorrem o planeja-
mento e a divisão de tarefas, de acordo com a 
disponibilidade de cada participante. Como 
ponto positivo das divisões das atividades, 
ressalta-se a boa relação de convivência entre 
os membros, aproximando-os uns dos
 outros e promovendo a cooperação mútua e 
o engajamento. 

Com o senso de compromisso e responsa-
bilidade, os participantes da equipe são,
naturalmente, incentivados a promover uma 
melhoria contínua a cada edição.

Espera-se que a participação no projeto 
contribua para o aprimoramento do aluno 
universitário, ampliando a capacidade de
entender a realidade do local em que vivem, 
de tomar decisões assertivas que sejam
baseadas no conhecimento, considerando a 
perspectiva humanística e ampliando a
capacidade cientí�co-tecnológica. Busca-se, 
desta forma, a melhoria da qualidade de vida 
da população. 

Para conhecer mais sobre o projeto de
extensão Escola de Games: 
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sites.google.com/ufg.br/escoladegamesjatai

@escoladegamesufj

escoladegames.jatai@ufg.br@
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Curiosidades
sobre ipê e gente
que floresce

variados

Esloene Gonçalves Rodrigues
Discente do curso de Direito e
Membra do Núcleo de Assessoria
Jurídica Popular Josiane Evangelista/UFJ
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É mesmo interessante o ipê, essa árvore 
desfolhada e �orida que colore os invernos 
brasileiros. Um ipê amarelo pode chegar a 
medir 25 metros de altura! Os demais podem 
chegar a 12 metros. Suas profundas raízes ga-
rantem uma boa folhagem nos tempos de 
calor, oferecendo uma grande sombra/abrigo 
nesse clima infernalmente tropical. É madeira 
de lei! Quando cortado, transforma-se em 
outra coisa de excelente qualidade (um 
navio, por ex.). Mas, se podado parcialmente, 
no outro ano lá estará o ipê com o cotoco de 
galho cicatrizado e �oridíssimo outra vez.

Quando vem a seca brutal e os incêndios 
lambem tudo pela frente, muitas vezes nem 
conseguem alcançar os altos galhos �oridos 
do ipê. Mas, quando os alcançam, nunca
conseguem destruir a existência da árvore.
E no ano seguinte, adivinha? Lá estará, impo-
nente, o lindo ipê �orescendo.

Tem gente que é igualzinha ao ipê! Flores-
cerá sempre! Não importa quanta adversidade 
enfrente,

Esse tipo de gente é uma gente altiva,
gigante! Uma gente que não se avexa e nem 
arrega quando vem o calor, a seca, o fogo...

Essa gente, quando podada, cicatriza o 
lugar da poda e volta a �orescer, embelezando 
a paisagem! E, quando por �m, esse tipo de 
gente é derrubada, torna-se madeira de
excelência, transformando-se em algo novo. 
São essas �ores/gentes que nos fazem
perceber que as monocromáticas lavouras 
quilométricas de commodities, agronegócio e 
veneno não são su�cientes para apagar nossa 
diversidade, nossa coragem e nem nossa
vontade de viver e �orescer...

Uma simples homenagem e agradecimento 
aos meus companheiros e amigos do
Acampamento de Trabalhadores Sem Terra 
Leonir Orback¹, essa gente que sabe lutar 
e/para �orescer.

 1 Acampamento ligado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra,

 localizado no município de Santa Helena de Goiás. Ao todo, são 120 famílias que moram e trabalham no acampamento.
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Precisaremos de todos os membros da co-
munidade universitária para a realização 
dessas ações. Em breve, disponibilizaremos 
um espaço virtual para que os projetos 
possam ser elaborados ou cadastrados.

Vacinação contra
influenza em Jataí-GO

anotado
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9.315 pessoas, o que corresponde a 27,3% 
da população pertencente aos grupos
prioritários (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021b). 

No município de Jataí, a vacina contra
in�uenza está disponível nas Unidades de 
Saúde da Família: Vila Fátima, Vila So�a, 
Estrela D’alva, Santo Antônio, Colmeia Park, 
Vila Brasília, Policlínica Municipal (antiga 
OSEGO) e Unidades de Saúde da Família da 
zona rural: Estância, Naveslândia e Rio Paraíso. 
O atendimento é de segunda a sexta-feira, 
das 08h00min às 17h00min.

É de extrema importância que as pessoas
integrantes dos grupos de�nidos para vaci-
nação neste momento -  idosos de 60 anos e 
mais, trabalhadores da educação, indígenas, 
gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde 
e crianças de 6 meses a menores de 6 anos - 
procurem a Unidade Básica de Saúde o mais 
breve  possível para que sejam vacinadas.

A in�uenza é uma infecção viral aguda 
do sistema respiratório, de elevada transmis-
sibilidade e distribuição global. Um indivíduo 
pode contraí-la várias vezes ao longo da vida. 
Em geral, tem evolução autolimitada, podendo, 
contudo, apresentar-se de forma grave e evo-
luir para óbito (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).

No Brasil, a estratégia de vacinação contra 
a in�uenza foi incorporada no Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) em 1999, com 
o propósito de reduzir internações, complica-
ções e óbitos na população-alvo. Este ano, a 
Campanha, que iniciou no dia 12 de abril e vai 
até o dia 09 de julho de 2021, está em sua 23ª 
edição (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021a).

Em Jataí, aproximadamente 34 mil pessoas 
integram o público-alvo da campanha contra 
gripe e, de acordo dados disponíveis no site 
Localiza SUS, do Ministério da Saúde, até o dia 
02 junho do corrente ano, foram vacinadas

REFERÊNCIAS:

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de Vigilância em Saúde: [recurso eletrônico]. vol. 

único,  3. ed.  Brasília: 2019. Disponível em: https://portalarquivos2.saude.go-

v.br/images/pdf/2019/junho/25/guia-vigilancia-saude-volume-unico-3ed.pdf

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Informe Técnico. 23ª Campanha Nacional de Vacinação 

Contra a In�uenza. Brasília, 2021a. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-

-br/media/pdf/2021/marco/16/informe-tecnico-in�uenza-2021.pdf. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Localiza SUS. Campanha Nacional de Vacinação Contra a 

In�uenza. Painel In�uenza, 2021b. Disponível em: https://qsprod.saude.gov.br/ex-

tensions/In�uenza_2021/In�uenza_2021.html.

BEECE 23



Quarentena

variados

Matheus Almeida Ramalho
Discente do 5° período do 
Curso de Enfermagem da UFJ

A noite ofertou-me os braçosPara ser-me um abrigo seguro.Furtou-me a ilusão do ��ro,E fez dos meus sonhos pedaços.

Envolto pelo calor do cansaço,O tédio se enamora do escuro.Enfada o sentimento, auguro,O dia para renovar o espaço.

Chega o sono, sem fazer alar�,E  torna-se-me um abrigo seguro.A noite avança, o cansaço ar�.

Durmo querendo abraçar o ��ro.O dia �sponta e me diz que é tar�,E  torna o presente o lugar seguro.
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Na oportunidade, eles apresentaram os 
games (criados durante a capacitação na 
escola), no estande do curso de Ciências da 
Computação. A partir desse evento, todos os 
alunos comentaram que queriam fazer um 
curso superior, indicando, inclusive, qual dos 
cursos da UFJ pretendiam fazer no futuro.

Ainda, segundo o relato do diretor da
referida escola, a professora de Matemática 
percebeu uma maior atenção e dedicação na 
disciplina pelos alunos que estavam partici-
pando da capacitação, ressaltando o segundo 
pilar dos valores: “Formação e integração
comunitária”. Neste ponto, os próprios alunos 
extensionistas reconheceram o impacto que 
a ação impelia aos alunos atendidos, a�nal, por 
meio da ação de extensão, é possível "plantar 
uma semente de esperança" na vida dessas 
crianças (falas dos próprios universitários).

Quer fazer 
parte do Beece
nos enviando 
ideias e textos 
para publicação 
nas seções?

Principal: com opiniões, entrevistas, 
experiências ou apresentação de uma 
ação de Extensão, Cultura ou Esporte; 

Sucedeu: com um olhar descritivo e 
informativo do que aconteceu; 

Variados: com histórias curtas e pi-
torescas, charges e memes, agenda e 
dicas de turismo e cultura; 

Foto da Edição: com uma foto que 
registra o seu contato com a UFJ, en-
viada usando a #fotoparaobeece no 
Instagram da Proec ou enviando para 
o nosso e-mail coec.jatai@ufg.br; 

Aqui tem: com apresentação dos 
cursos de graduação e pós-graduação 
da UFJ; 

Pega essa dica: com atualização 
de assuntos ligados a Extensão, Cultura 
e Esporte na UFJ.

O recebimento de textos para as
diferentes seções estarão abertas a 
TODOS autores. 

Algumas sugestões para a elaboração 
podem ser conferidas no site:

Destacamos que o propósito do 
Beece é apresentar textos que além 
de agradar o público, possam de 
alguma forma transformar e trazer luz 
a questões importantes, além de esti-
mular para novas possibilidades para 
o desenvolvimento e continuidade de 
ações de Extensão, Cultura e Esportes 
para comunidade.
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Por �m, o item “Comprometimento e res-
ponsabilidade” é estimulado, a�nal, todas as 
ideias, atividades e decisões referentes ao 
Escola de Games são realizadas de forma 
compartilhada e democrática entre alunos e 
servidores da UFJ. 

Há um notório protagonismo do estudante 
universitário vinculado ao projeto, seja na
capacitação de novos membros, no planeja-
mento das aulas, na realização de minicursos, 
seminários, escrita de artigos ou na
apresentação em congressos cientí�cos.  

Durante as reuniões ocorrem o planeja-
mento e a divisão de tarefas, de acordo com a 
disponibilidade de cada participante. Como 
ponto positivo das divisões das atividades, 
ressalta-se a boa relação de convivência entre 
os membros, aproximando-os uns dos
 outros e promovendo a cooperação mútua e 
o engajamento. 

Envie sua sugestão

de pauta pra gente!

PROEC
PRÓ-REITORIA DE

EXTENSÃO E CULTURA ufj
Boletim Eletrônico de Extensão, Cultura e Esporte

 coec.jatai@ufg.br

coec.jatai.ufg.br

@proecu�

64 3606-8262


