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EDITORIAL
Estimados leitores e leitoras, é com muito
orgulho que inauguramos o primeiro boletim da
Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da
Universidade Federal de Catalão (UFCAT). Como era esperado com a gênese da universidade, a
UFCAT passa pelo processo de transição tutorada pela Universidade Federal de Goiás (UFG).
Neste contexto, a PROEC-UFCAT segue com
seu processo de transição acelerado, embora ainda dependa do sistema operacional da UFG.
Conseguimos preparar nosso primeiro
edital PROBEC/PROVEC, o qual foi desenvolvido da melhor forma possível pela nossa equipe.
Aproveitamos, também, para comunicar que fazemos parte do Grupo de Trabalho da Extensão
das Instituições Públicas de Ensino Superior do
Estado de Goiás (GT Extensão/IPES-GO), oriundo do Fórum de Reitores das IPES-GO, bem como do GT da Rede de Cultura das IPES-GO.
A transição não está sendo fácil. Como se
não bastasse, surgiu uma pandemia no meio do
caminho. Apesar disso, o infortúnio e as aflições
da pandemia fizeram emergir muitas ações extensionistas e/ou culturais expressivas, voltadas para
a solidariedade e em benefício da sociedade.
Apesar de todos os percalços estamos fazendo o melhor que podemos e mais que o possível para que a PROEC/UFCAT possa atendê-los
da melhor forma. Contamos com a colaboração
de todas e todos.
Em nossa primeira edição, na seção Extensão em Foco, apresentamos o artigo da Próreitora de Extensão e Cultura da UFG, Lucilene
Maria de Sousa, que trata da importância de pensar os caminhos da extensão universitária de forma colaborativa com impactos positivos na formação acadêmica com a dinamização de recursos
financeiros e, em especial, ao exercício da responsabilidade social pelas Instituições Públicas
de Ensino Superior.
Na seção A contece aqui destacamos qua-

tro projetos. O Prof. Ed Carlo Rosa Paiva, do
curso de Engenharia Civil, com seu trabalho extensionista que objetiva acolher a demanda de
obras de interesses sociais em projetos de engenharia e orientação técnica por entidades sem fins
lucrativos; com isso, projeta-se contribuir para a
formação humana dos discentes, os quais poderão se envolver com as adversidades sociais e
coadjuvar no caminho de atenuá-los ou saná-los.
Os três projetos seguintes são voltados para o
enfrentamento da pandemia do coronavírus:
“Educação, Saúde e Meio Ambiente: ações para
o desenvolvimento humanitário na comunidade
catalana” é desenvolvido em parceria com um
clube de prestação de serviço voluntário e coordenado pela Profa. Adriana Neves Freitas, do
departamento
de
Ciências
Biológicas;
“Comunicação e educação em saúde no enfrentamento da Covid-19”, coordenado pela Profa. Ivânia Vera, do curso de enfermagem; e “Química
UFCAT na Mídia”, coordenado pelo Prof. Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo, do departamento de Química. Essas ações, principalmente
com a pandemia, demostram a importância da
universidade perante à sociedade.
Indicamos um rico trabalho para o nosso
primeiro boletim PROEC/UFCAT, o conto da
Profa. Luciana Borges: “Como se fosse ficção”.
Se pudermos, fiquemos em casa. Esforcemo-nos para que a angústia e o medo não sobressaiam nossa criatividade, esperança e solidariedade.
Boa leitura!

Profa. Dra. Neila Coelho de Sousa

Pró-reitoria Pro Tempore de Extensão e Cultura
Universidade Federal de Catalão - UFCAT
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Extensão nas Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Goiás: articulação e construção de políticas da extensão
universitária
Lucilene Maria de Sousa¹

O Grupo de Trabalho no campo da Extensão das
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Goiás (GT Extensão/IPES-GO) é oriundo do Fórum de Reitores
das IPES-GO, criado em 2012, com o objetivo de aproximar as instituições para uma atuação conjunta. O Fórum é
composto por: Instituto Federal Goiano (IF Goiano), Instituto Federal de Goiás (IFG), Universidade Estadual de Goiás (UEG), Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Universidade Federal de Jataí (UFJ) e Universidade Federal de
Goiás (UFG).
As ações articuladas do GT foram retomadas no
início de 2018. Este é formado pelos seis Pró-Reitores de
Extensão na perspectiva de uma gestão compartilhada, assessorada pelos membros de suas equipes, como diretores/
coordenadores de extensão ou funções afins. O coletivo
que compõe o GT pensa caminhos do diálogo e define políticas acadêmicas de extensão pelo contínuo fortalecimento
da Extensão Universitária nas IES.
Trata se de um espaço extremamente rico de trocas de experiências e construções de ações à luz da Política
Nacional de Extensão Universitária, publicada em 2012
pelo Fórum de Pró-Reitores das Instituições Públicas de
Educação Superior Brasileiras – FORPROEX, a qual reafirma a “Extensão Universitária como processo acadêmico
definido e efetivado em função das exigências da realidade,
além de indispensável na formação do estudante, na qualificação do docente e técnico-administrativo, e no intercâmbio
com a sociedade”.
O processo de construção das ações delineadas
pelo GT foi alicerçado nos eixos temáticos da Extensão
Universitária como cultura, comunicação, direitos humanos
e justiça, educação, meio ambiente, tecnologia e produção,
trabalho e saúde. Em síntese, as ações de extensão que têm
sido desenvolvidas abarcam os seguintes temas:
- Incubadora social – Desde 2007 a UFG promove a capa-

citação e assessoramento aos empreendimentos dos catadores de materiais recicláveis, por isso, a UFG tem dirigido
esse subgrupo, compartilhando e promovido ações interinstitucional.
- Curricularização da extensão – com a publicação da
Resolução No 7 MEC/CNE/CES em 2018 que regulamenta
as ações de extensão no processo curricular, o GT tem realizado discussões num campo de aprendizados, trocas de experiências e construção de eventos para dialogar sobre a
implantação da Resolução. O interesse é construir uma curricularização da extensão concebidas nas diretrizes da Política Nacional de Extensão e que possibilite a formação acadêmica interinstitucional.
- Eventos institucionais – construção de eventos conjuntos, como o Congresso Ensino, Pesquisa e Extensão da
UFG que, desde 2018, a coordenação convida as IPES para
divulgar a produção acadêmico-científico-cultural. Cada
IES tem procurado compartilhar com as Pró-Reitorias de
extensão os seus eventos.
- Rede de cultura – uma proposta já bem delineada que
permitirá a circulação de programações artísticas e culturais
no estado de GO.
A definição das temáticas se dá a partir dos interesses e necessidades apresentadas pelos dirigentes das PróReitorias. Diante do cenário atual, diversas ações de extensão têm sido promovidas para o enfrentamento a COVID19 e o coletivo vem discutindo e buscando estratégias de
apoio didático interinstitucional aos extensionistas que têm
realizado ações com o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.
Esse breve relato destaca a importância da extensão universitária e como é possível pensar os seus caminhos
de forma colaborativa, com impactos positivos na formação
acadêmica, na dinamização de recursos financeiros e, em
especial, no exercício da responsabilidade social pelas IES
públicas. Aqui reafirmamos que são inegáveis as inúmeras
contribuições dos institutos e universidades goianas públicas na valorização da vida acadêmica e contribuição para o
desenvolvimento humano e tecnológico no Estado.
¹Doutora em Ciências da Saúde/UnB. Pró-reitora de Extensão e
Cultura da Universidade Federal de Goiás, 2018-2021.
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Engenharia e Ação Social: Ações
Técnicas e Sociais de Extensão para a Reforma e Ampliação do Presídio de Corumbaíba- GO

cada presidiário a redução de um dia na sua pena, para
cada dia trabalhado. Ressaltando ainda que, os presidiários envolvidos aprenderiam uma profissão, podendo
desenvolvê-la quando cumprida a sua pena, facilitando
assim a sua inclusão e ressocialização.

Ed Carlo Rosa Paiva¹

A empresa de laticínios ITALAC patrocinou a
ideia e comprou a máquina de confecção de blocos, conforme orientação técnica fornecida pelo coordenador do
projeto. Após a chegada da máquina, contatamos a empresa de Catalão G S Artes Pré-moldados, do ramo de
fabricação de blocos de cimento e pavers que, considerando o propósito deste projeto, gentilmente cedeu seu
funcionário para dar treinamento aos presidiários e aos
agentes penitenciários, de como fabricar os blocos de
cimento utilizando a máquina adquirida.

O projeto de extensão intitulado ENGENHARIA
E AÇÃO SOCIAL tem como objetivo atender uma demanda social, no que se refere à elaboração de projetos
de engenharia e orientação técnica em obras de interesse
social, notadamente aquelas conduzidas por entidades
sem fins lucrativos. Além disso, pretende-se contribuir
com a formação humana dos alunos do curso de Engenharia Civil, uma vez que os mesmos poderão se envolver com os problemas sociais e dar a sua contribuição no
sentido de mitigá-los ou solucioná-los.
No caso específico da obra de reforma e ampliação do presídio de Corumbaíba, houve uma demanda por
parte da juíza dessa comarca que, em parceria com Conselho da Comunidade de Corumbaíba, Ministério Público de Goiás, Prefeitura Municipal de Corumbaíba e Laticínios ITALAC, revolveram fazer a referida obra, devido
às necessidades de adequação e aumento de espaço físico para comportar, de forma mais adequada os presidiários.

Na foto 1 observa-se a máquina sendo preparada,
no dia do treinamento. Assim, desde o treinamento foram fabricados pelos presidiários, sob coordenação do
Senhor Robson (Agente penitenciário) mais de 8 mil
blocos de cimento que seriam utilizados na obra de ampliação do presídio de Corumbaíba.

Após uma primeira reunião, na qual estiveram
presentes todos os representantes das entidades envolvidas, alunos do curso de Engenharia Civil - FENG-UFG/
RC, orientados pelo coordenador da ação, desenvolveram todos os projetos relacionados à reforma e ampliação do presídio.
Por ocasião da primeira reunião, foi proposta pelo
coordenador do projeto que, se possível, os próprios presidiários produzissem os blocos de cimento a serem utilizados na referida obra. Tal proposta, além de proporcionar a redução do custo de execução, proporcionaria a

Foto 1: Máquina sendo pr epar ada par a o tr einamento do
pessoal.
Fonte: acer vo do autor .
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O tempo passou e, devido a problemas operacionais e burocráticos junto a Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de Goiás, a obra de reforma e
ampliação do presídio não iniciou. Porém, aproveitando
que havia os blocos confeccionados, os responsáveis
resolveram doá-los para a construção da sede da polícia
de fronteira de Goiás, conforme mostrado na foto a seguir.
Na foto 2 está a obra da polícia de fronteira sendo
executada com os blocos produzidos no presídio de Corumbaíba.
A proposta inicial do projeto de extensão era fornecer o acompanhamento da obra do presídio propiciando aos alunos envolvidos um contato com a prática da
engenharia. Entretanto, como exposto, não foi possível.

Foto 2: Obr a da sede da polícia de fr onteir a do Estado de
Goiás.
Fonte: acer vo do autor .

¹Doutor em Engenharia Agrícola, Recursos Hídricos e Ambientais/UFV. Docente da Unidade Acadêmica de Engenharia/
UFCAT.

Educação, Saúde e Meio Ambiente: Ações
Para o Desenvolvimento Humanitário na
Comunidade Catalana e Atividades Realizadas no Enfrentamento a Covid-19 no
Município de Catalão-GO
Adriana Freitas Neves¹
Jader Soares de Oliveira²

Este projeto engloba ações para a prevenção e
mitigação de problemas ambientais e na saúde pública.
Pauta-se também em atividades para a melhoria na educação e na formação de cidadãos mais bem informados
em temas que estão em ascensão nas comunidades em
geral, incluindo a comunidade científica. Neste sentido,
estamos realizando também ações para o enfrentamento
à Covid-19, a fim de promover o desenvolvimento humanitário nas comunidades do município de Catalão/
GO. Além de contar com membros da comunidade universitária, este projeto tem como principais parceiros o
Rotary Club de Catalão e a Casa da Amizade.
O projeto vem de encontro ao que destacam
Porto & Finamore (2012), sobre a importância de que os
pesquisadores tomem partido no resgaste de uma agenda
no compromisso com as comunidades, em movimentos
em prol da saúde e redução dos problemas ambientais.
Para estes autores “Resgatar o saber local, situado e popular na produção compartilhada de conhecimento significa, portanto, reconhecer que a qualidade do trabalho
científico e a ação política transformadora caminham
juntas no enfrentamento de problemas de saúde ambiental em sociedades marcadas por desigualdades e discriminações sociais.”
A tríade educação, saúde e meio ambiente, em
algumas esferas, podem ser estudadas e trabalhadas de
forma conjunta em função dos recursos disponíveis, sejam estes materiais, físicos e biológicos (Peres & Camponogara, 2015; Souza & Andrade, 2015). Desta forma,
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a realização de serviços de infraestrutura, atividades educacionais e a melhoria da economia local, podem reduzir
o espectro de doenças e agravos. Em termos de desenvolvimento econômico e social de um País, estas áreas
se entrelaçam, sendo possível estabelecer uma perspectiva interdisciplinar, de responsabilidade dos mais diversos setores, podendo ser estes gestores locais, regionais,
municipais, governamental (Pires & Bromberger, 2009).
Por estarem previstas na Constituição Federativa do Brasil (Brasil, 1988) como um direito de todos, passam também ser de responsabilidade daqueles que possuem potencial para contribuir com ações para a melhoria da saúde das comunidades, da educação e da proteção do meio
ambiente.

Abaixo seguem algumas ações sociais para a
comunidade de Catalão/GO, expostas resumidamente,
das doações conseguidas junto aos parceiros no enfrentamento à Covid-19.

Ante ao exposto e considerando os prejuízos
multissetoriais da pandemia da Covid-19, declarada em
janeiro de 2020 pela Organização Mundial de Saúde
(Lana et al., 2020; WHO, 2020), sem precedentes em
todo o mundo, diversas atividades vêm sendo realizadas
na expectativa de atender aos profissionais da saúde,
pacientes e população mais carente, por meio de ações
sociais. Ainda, numa perspectiva de realização de diagnóstico molecular do vírus SARS-CoV-2 no município
de Catalão-GO, uma assessoria vem sendo dada à Secretaria Municipal de Saúde, a fim de melhor auxiliar na
vigilância laboratorial, por meio da técnica de RT-PCR,
e epidemiológica da doença no município.

4 - Doação de Álcool em Gel para o Abrigo de Idosos Antero, Santa Casa de Catalão, Centro Integrado da Mulher, junto à Drogaria e Farmácia de
Manipulação Felicidade;

Este projeto foi organizado como uma ação extensionista voltada para a proposição de melhorias em saúde e bem estar da comunidade do município de CatalãoGO. Não foram aplicados questionários para coleta e
análise de dados, mas foram feitas ações sociais buscando parceiros para a doação de serviços, de materiais diversos e no mapeamento de locais e famílias necessitadas de apoio neste momento de pandemia. Entre os parceiros na execução destas ações, além do Rotary Club de
Catalão e a Casa da Amizade de Catalão, podemos citar
o Grupo Gefrades/Obras Assistenciais Leonídia Mendes
e o Grupo Laços do Bem, a Drogaria e Farmácia de Manipulação Felicidade e o Studio de Yoga Maysa & Bem
Estar.

8 - Doação de luvas descartáveis à Secretaria Municipal de Saúde;

1 - Doação de Máscaras de Tecido para a Santa Casa
de Misericórdia de Catalão/GO e para o Centro
Integrado da Mulher;
2 - Doação de Filtros de Barro à famílias mapeadas
pelo Grupo Laços do Bem;
3 - Doação de kits de higiene do lar à famílias mapeadas pelo Grupo Gefrades;

5 - Doação de kits de Lençol/Virol/Fronha à Secretaria Municipal de Saúde para hospital de campanha;
6 - Live de Yoga na promoção da saúde física e
mental, ministrada pela profa. Maysa Carísio, do
Estudo Yoga & Bem Estar;
7 - Doação de Óculos de Proteção Individual à Secretaria Municipal de Saúde;

9 - Doação de máscaras “face shield” obtidas por
doação da empresa DELLO à Secretaria Municipal de Saúde;
10 - Doação de vestimentas de TNT para profissionais de saúde à Santa Casa de Catalão;
11 - Intermediação do Rotary Club de Catalão na
doação de kits rápidos para a COVID-19 financiados
pela CMOC à Secretaria Municipal de Saúde.
Quanto à assessoria vinculada a este projeto, considerando o panorama e cenário atual da pan -
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demia por Covid-19, surgiu a organização desta ação
na forma de uma Cooperação Técnico-Científica em
Diagnósticos Moleculares com enfoque em SARSCoV-2, como um plano da UFCAT/Laboratório de
Biologia Molecular, junto à Secretaria Municipal de
Saúde de Catalão (SMS). Discussões diversas, reuniões, aprimoramento científico, de protocolos, de organização setoriais de espaços com vistas ao cumprimento de normas de segurança biológica, levantamento de
valores, insumos e reagentes foram apontados para o
Setor, de março até o presente.
A partir das atividades realizadas percebe-se as
inúmeras possibilidades de ações extensionistas por
meio da doação de saberes e serviços à comunidade.
Desta forma, ações como as realizadas neste projeto
têm nos permitido aproximar saberes da comunidade
universitária com a força de trabalho de entidades não
governamentais voltadas para a comunidade catalana.
Espera-se que as ações desenvolvidas possam contribuir com a formação de cidadãos conscientes sobre seu
papel na melhoria de sua saúde e de sua cidade, promovendo o desenvolvimento humanitário e o cuidado com
o próximo. A execução das ações aqui descritas só foi
possível devido aos inúmeros atores que se propuseram
a executá-las. Gratidão a todas as entidades, instituições, grupos e clubes de serviços, abrigo de idosos,
postos de assistência, pessoas individuais que propiciaram a realização dessas atividades e que, por hora, não
foram citados, mas que de alguma forma estiveram envolvidos com este projeto.
BRASIL, 1988. Constituição da República Federativa
do Brasil. Texto constitucional promulgado em 5 de
outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas
Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas
Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo
Decreto Legislativo no 186/2008.
LANA, Raquel Martins; COELHO, Flávio Codeço;
GOMES, Marcelo Ferreira da Costa; et al. Emergência
do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o papel de uma

vigilância nacional em saúde oportuna e efetiva. Cadernos
de
Saúde
Pública,
2020,
https://
doi.org/10.1590/0102-311x00019620.
PERES, Roger Rodrigues; CAMPONOGARA, Silviamar. A relação saúde e meio ambiente na formação profissional em saúde: visão de docentes. Rev enferm
UERJ. 2015, vol.23, n.2, p.210-215.
PIRES, Pierre André Garcia; BROMBERGER, Suzi
Mara Teixeira. A relação entre educação ambiental,
saúde coletiva, e representação social. Ambiente &
Educação. 2009. vol.14, p. 181-188.
PORTO, Marcelo Firpo; FINAMORE, Renan. Riscos,
saúde e justiça ambiental: o protagonismo das populações atingidas na produção de conhecimento. Ciência &
Saúde Coletiva. 2012, vol.17, n.6, p.1493-1501.
SOUZA, Cinoélia Leal de; ANDRADE, Cristina Setenta. Saúde, meio ambiente e território: uma discussão
necessária na formação em saúde. Ciência & Saúde
Coletiva. 2014, vol.19, n.10, p.4113-4122.
WHO. Coronavirus (COVID-19) outbreak. Acesso em
14/05/2020. Disponível em https://www.who.int/
westernpacific/emergencies/covid-19.
¹Doutora em Genética e Bioquímica/UFU. Docente do Departamento de Ciências Biológicas, Laboratório de Biologia
Molecular (LaBioMol), Unidade Acadêmica de Biotecnologia/UFCAT.
²Professor do Colégio Veratz de Catalão/GO, Presidente do
Rotary Club de Catalão (Distrito 4770 do Rotary Internacional).
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Comunicação e Educação em Saúde
no Enfrentamento da Covid-19
Ivania Vera¹

Este projeto foi criado na Semana compreendida
entre os dias 30/03/2020 e 03/04/2020. Desde então, vem
acontecendo encontros virtuais com discussão e direcionamento das publicações que envolvem o enfrentamento da
COVID-19.

Vacinação.
Assim, este Projeto reúne atividades executadas pela
Comissão de Comunicação e Educação em Saúde no
Enfrentamento da COVID-19, bem como os pr odutos
por ela produzidos, por uma equipe multidisciplinar. Dentre
os objetivos, destacam-se:
-Criar perfil no Instagram do Curso de Enfermagem
UFCAT para divulgação do material educativo produzido
pela comissão comunicação e educação em saúde no enfrentamento da COVID-19;

A Universidade Federal de Catalão (UFCAT), cumprindo com seu compromisso com a população brasileira,
em especial da Cidade que lhe nomeia e da região, vem
colocando a serviço da sociedade todos os profissionais,
conhecimento e estrutura da Instituição no enfrentamento
deste difícil momento para a humanidade.

-Produzir um PORTFÓLIO com as ações que, em ordem
cronológica das atividades, estão sendo desenvolvidas no
âmbito da UFCAT, de modo direto ou indireto, que tem
sido disponibilizado a Comunidade Acadêmica da UFCAT
com apresentação em formato de vídeo, no dia 07/05/2020
na Reunião Administrativa – COSUNI-UFCAT.

Desde o dia 12 de março de 2020, com a designação
de um Comitê Interno de Enfrentamento do Surto Epidemiológico de Coronavírus, a UFCAT promove ações para
proteger sua comunidade universitária, tomando medidas e
desenvolvendo estratégias para colaborar junto às autoridades sanitárias municipais, estaduais e nacionais no enfrentamento desta pandemia mundial do novo coronavírus.

-Produzir boletins informativos para divulgação em mídias
digitais para educação em saúde sobre o COVID-19;

Em parceria contínua com a Secretaria Municipal de
Saúde de Catalão, visando o enfrentamento da COVID -19,
o Departamento de Enfermagem da UFCAT, integrante da
Unidade Acadêmica de Biotecnologia (IBIOTEC) da referida Universidade, trabalha continuamente mantendo as discussões e normativas do cenário atual e criou frentes de
trabalho para delinear as atividades à serem devolvidas,
sendo essas:
• Comissão de Gestão e Planejamento de Enfrentamento ao
COVID - 19;
• Comissão de Comunicação e Educação em Saúde;
•TeleCovid: linha 0800 para esclarecimento de dúvidas à
população e telemonitoramento dos casos confirmados e
suspeitos;
• Participação junto à Vigilância Epidemiológica e Sanitária da SMS de Catalão;
• Participação na organização e execução da Campanha de

-Contribuir na divulgação de notícias e ações desenvolvidas
pelo curso em parceria com a SMS Catalão na promoção da
saúde, prevenção e controle da COVID-19;
-Elaborar folder para boas práticas do uso do EPI Máscara
facial elaborada pela UFCAT e distribuído aos profissionais de saúde do município de Catalão;
-Constituir equipe multiprofissional para elaboração de
material educativo para divulgação em mídias sociais sobre
o enfrentamento da COVID -19.
Caso tenha mais interesse em conhecer nosso trabalho,
acesse:
https://denf.catalao.ufg.br/n/125543-departamento-deenfermagem-da-universidade-federal-de-catalao-ufcat-criafrentes-de-trabalho-para-enfrentamento-do-covid-19
https://www.instagram.com/denf.ufcatalao/
https://estagio.catalao.ufg.br/n/124253-coronaviruscuidados-e-recomendacoes
¹Doutora em Enfermagem, ênfase Saúde do Idoso/UFG. Docente
do curso de Enfermagem da Unidade Acadêmica de Biotecnologia/UFCAT.
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Química UFCAT na Mídia
Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo¹
Cristiano Morita Barrado²
Richele Priscila Severino³

A pandemia COVID-19 mudou a rotina das pessoas no Brasil e no mundo. Em questão de dias o cotidiano da sociedade moderna foi alterado e a principal recomendação para combater a pandemia foi que as pessoas que pudessem ficassem em casa. Dentro desse contexto, as aulas foram suspensas na UFCAT e os discentes dos cursos de química, assim como dos demais cursos, tiveram suas atividades acadêmicas suspensas.

sendo mais fácil atrair cientistas relevantes para ministrarem webinares. Muitos pesquisadores que dificilmente conseguiriam comparecer a uma ação presencial estão
aceitando participar da ação virtual, dadas às facilidades
que a atividade remota possibilita.
Não há dúvidas que a ação Química UFCAT na
Mídia promove a divulgação científica abordando assuntos relacionados à ciência química. No entanto, a
ação também busca contribuir para a saúde emocional
dos participantes. Semanalmente, por duas horas, é possível, mesmo que de maneira remota, reviver a rotina da
faculdade por meio do contato virtual com a química e
com os rostos cotidianamente visto na universidade.

Devido à distância entre a universidade e os discentes, imposta pela pandemia, a ação Química
UFCAT na Mídia foi pensada para aproximar docentes, discentes de graduação e pós-graduação e servidores
técnicos administrativos do Instituto de Química (IQ/
UFCAT) com a nova realidade de atividades remotas.
Para tanto, o instituto passou a ofertar webinares todas
as quintas-feiras, às 19 horas.
As atividades são divulgadas previamente nas
páginas das redes sociais do curso (Facebook e Instagram) e as inscrições são realizadas via formulário próprio. No entanto, desde a primeira atividade, foi possível
identificar através de pergunta específica no formulário
de inscrição, interesse e participação de muitas pessoas
de outras afiliações. Acredita-se que os assuntos abordados e a relevância dos palestrantes estão sendo fundamentais para atrair público dos mais diversos locais do
país.
As atividades virtuais estão atraindo um público
maior do que o observado em eventos presenciais, organizados previamente pelo IQ/UFCAT. O principal fato
que ajuda a entender o número de participantes é que
não há a necessidade de deslocamento até o local da
ação, ou seja, do isolamento social de seus lares; os interessados podem participar das atividades remotas. Está

Foto 1: Webconfer ência da Pr ofessor a Mar isa Carvalho
de Oliveira do dia 04/06/2020.
Fonte: acer vo do autor .

¹Doutor em Química pela UFSCar. Docente da Unidade Acadêmica de Química/UFCAT.
²Doutor em Programa de Pós Graduação em Química/
UFSCar. Docente da Unidade Acadêmica de Química/
UFCAT.
³Doutora em Ciências/UFSCar. Pós-doutorado na University
of British Columbia, Canadá. Docente da Unidade Acadêmica de Química/UFCAT.
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Como Se Fosse Ficção
Luciana Borges¹

como poderia lembrar-se?
tempo demais sem ver pessoas, tempo demais. fechava os
olhos e tentava recompor as imagens, momentos.
a casa já ia se enchendo de sombras e de repente percebeu
que anoitecia: há quantas horas estava ali sentado, o celular na mão repassando fotos? há quantas horas Heloísa
dormia? hoje ela estava dormindo demais, ele achava. também, noite inteira acordada, vai ver. mexeu-se. lembrou-se
de passar um café, pelo menos isso ainda conseguia fazer,
pegou a leiteira para a água quente, pó, filtro, uma garrafa.
escorou na pia enquanto esperava olhando um pão de queijo que o filho tinha trazido.
o seu Alfredo, seu amigo da esquina, diziam que morreu,
que a doença você sabe qual o levou. como poderia de fato
saber? não teve velório, ninguém viu seu corpo deitado no
caixão, eles não abraçaram a viúva. na sua cabeça ainda ia
ver o Alfredo qualquer dia desses, iam marcar uma conversa e falar das coisas de sempre. do seu Alfredo e da Maria
ele lembrava nitidamente, seus traços queridos antes de
tudo se cobrir com máscaras.
vivia assombrado por elas. o rosto das pessoas há tempos
que já era um borrão, demorava demais a lembrar exatamente quem eram, assim como também demorava a se
lembrar dos acontecidos, simplesmente não lembrava
mais, não lembrava de muitos livros que tinha lido, aquela
estante enorme do tempo das aulas de literatura, os olhos
vazios, a cabeça oca ao passar por ela. de repente ainda
começaram a colocar máscara? só os olhos de fora, era
muito para ele.
de início ia ser só uns dias, de início ia ser só um mês. de
início as ruas ficaram desertas porque todo mundo acreditou que. não se lembrava mais agora quanto tempo tinha
que não saía, mas uma parte do povo já andava na rua,
cansado de esperar o bafo da morte passar, tendo que providenciar a vida mesmo assim. mas ele e a mulher não saíam, e talvez já nem se lembrasse do traçado das ruas quando voltasse a fazê-lo, tudo se embaralhando nas suas ideias.

de noite, quando se deitava, tinha pesadelos. sonhava às
vezes com Heloísa de máscara, ela sendo a um só tempo
sua esposa de décadas e uma completa desconhecida. de
repente se via em uma cena de o bebê de tarlatana rosa, a
mulher jovem como no dia em que lhe levantara o véu do
rosto no casamento, mas agora por baixo da máscara era o
frio buraco visguento. ou era ele mesmo de máscara em
um país desconhecido, ele estrangeiro que não falava a
língua local, não conhecia ninguém e não conseguia voltar
para casa, tentava gritar e o tecido na boca o sufocava. que
país era aquele mesmo? que país era aquele que não reconhecia? parecia o brasil, mas subitamente tudo ficava branco como no livro do escritor português que lera há tempos,
como era mesmo o nome? acordava exausto no escuro da
madrugada, não via Heloísa que nunca dormia uma noite
inteira, nem com os milhões de pílulas que a médica lhe
dava. Heloísa também o povo falava que era a sua esposa,
ele não podia nunca dizer que não tinha certeza, afinal, ela
ficava sempre brava então ele disfarçava, mas esta que via
não se parecia nada com aquela das fotos. tudo parecia
ficção.
uma caneca de café a mais. um pão de queijo que o filho
trouxera, como trazia todos os dias também outras comidas
e bebidas. o moço que dizia ser o filho, e às vezes vinha
com a esposa que acenava de longe, mas desde que ninguém podia mais sair à rua porque estava um caos, desde
que ninguém podia entrar porque o vírus vinha junto, desde que não havia mais festas e encontros do clube do truco,
desde que ele não podia mais sentar no banco da praça e
prosear com os amigos, desde que ninguém podia encostar
uns nos outros,
desde que a minúscula cidade tinha virado notícia por causa do tanto de mortos que não cabia no cemitério e as pessoas morriam todo o tempo, desde que andar de rosto nu se
tornou mais indecente do que andar sem roupa e todos
eram iguais por baixo da máscara, quem haveria de saber?
largou a caneca e foi no quarto, atrás de Heloisa que já
dormia demais. abriu a porta, ela não estava. era verdade,
de repente se lembrava. tinha vindo um carro grande, branco e a levaram. para onde?
¹Doutora em Letras - Estudos Literários/UFG. Docente da Unidade Acadêmica de Letras e Linguística/UFCAT.
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