
“...É a vida, é bonita e é bonita.”   

Iniciamos este boletim com a frase do Gon-

zaguinha para lembrar o quão importante a vida é, 

seja ela minha, sua ou outra qualquer.  

Nesse tempo de pandemia, partilhamos em 

nossa segunda edição de 2020 as atividades desen-

volvidas pela PROEC e pelos nossos admiráveis 

colaboradores.  

Embora trabalhando remotamente, desen-

volvemos o Edital 01/2020 PROBEC/PROVEC – 

2020/2021. Tivemos 28 projetos cadastrados, 17 

projetos contemplados com a bolsa PROBEC e 4 

projetos contemplados com o PROVEC. Parabéns 

aos beneficiados com o edital.  

Nunca se viu nas Instituições Públicas de 

Ensino Superior tantas atividades extensionistas e 

culturais. Na UFCAT não foi diferente, e, por isso, a 

PROEC lançou o primeiro programa de ações de 

extensão e cultura para o enfrentamento da pande-

mia. Até o momento temos 15 ações cadastradas no 

Programa, as quais abarcam as mais diversificadas 

ações com a intensão de cumprir o caráter indissoci-

ável entre ensino, pesquisa e extensão.  

 Cabe registrar aqui que as ações estão sen-

do desenvolvidas de forma remota ou  semipresenci-

al. Conseguimos nos reinventar e levar conhecimen-

to e solidariedade a quem necessita dela. Cito, tam-

bém, os versos de Milton Nascimento: “...todo artis-

ta tem que ir aonde o povo está...”. Somos todos 

artistas, com a arte de ensinar e abrir os olhos da 

escuridão da ignorância. Podemos levar conheci-

mento mesmo estando trabalhando remotamente, 

afinal de contas, o ensino nos levou ao desenvolvi-

mento das tecnologias para desfrutarmos delas quan-

do necessário.  

Destacamos na seção Cultura em foco o 

trabalho da Diretora de Cultura e Pró-reitora Adjun-

ta de Extensão e Cultura da UFG, Flávia Maria Cru-

vinel, ante a articulação de fortalecimento do campo 

de produção cultural em Goiás, por meio da “Rede 

de Cultura IPES-GO”. A atividade visa a construção 

de políticas que propiciem a coesão dessas institui-

ções (Universidade Federal de Goiás, Universidade 

Federal de Catalão, Universidade Federal de Jataí, 

Universidade Estadual de Goiás, Instituto Federal de 

Goiás e Instituto Federal Goiano) para a resolução 

de problemas e intenciona o desenvolvimento socio-

cultural do Estado de Goiás. 

 Em Acontece aqui destacamos algumas das 

ações intrínsecas ao Programa de enfrentamento à 

pandemia do coronavírus, realizadas na modalidade 

a distância. O Prof. Marcos Bueno, da Unidade Aca-

dêmica de Gestão de Negócios - CGEN, coordena o 

projeto intitulado “Campanha solidária para enfreta-

mento da crise provocada pelo coronavírus covid-19 

no município de Catalão e Goiandira”. O projeto 

“Criança instruída é criança protegida”, coordenado 

pela Profa. Keila Marques, da CGEN, objetiva levar 

orientações sobre higiene, principalmente às crian-

ças mais carentes no momento da pandemia. A Pro-

fa. Janaína Cassiano Silva, do IBIOTEC, juntamente 

com colaboradoras, coordena o evento “Roda de 

Conversa Online: A Pandemia da COVID-19 em 

Questão”, promovendo encontros online e proporci-

onando o debate sobre temas interdisciplinares de 

interesses comuns da comunidade acadêmica e da 

sociedade voltados à COVID-19. Outra grande ação 

é a do Prof. e Diretor Pro Tempore de Cultura da 

UFCAT, Rogério Bianchi, que adaptou à forma re-

mota o seu “Café Filosófico: um projeto de 10 

anos”, o qual trabalha a reflexão e discussão de idei-

as em âmbito multidisciplinar. Por fim, como o au-

xílio de doações de insumos, o Prof. Alberthmeiry 

Teixeira de Figueiredo, do departamento de Quími-

ca, pode desenvolver seu projeto “Produção de sane-

antes para enfrentamento da COVID-19”, em que 

produz três diferentes tipos de álcool a serem doados 

a entidades filantrópicas e órgãos públicos destina-

dos ao atendimento da população. 

 Finalizamos com o intenso poema da Profa. 

Silvana Augusta Barbosa Carrijo “Em Sussurros e 

em Gritos Anunciada”. 

Boa leitura! 

 

Profa. Dra. Neila Coelho de Sousa  

Pró-reitora Pro Tempore de Extensão e Cultura  

Universidade Federal de Catalão - UFCAT 
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 Rede de Cultura IPES-GO: 
articulação institucional para o fortaleci-
mento do campo de produção cultural de 

Goiás 
 

Flavia Maria Cruvinel¹ 
 

 A Cultura continua fora da centralidade dos de-

bates e das agendas tanto dos governos federal, estadual 

e municipal, quanto nas instituições educacionais, inclu-

indo as de ensino superior. É necessário relembrar e 

propagar que o acesso aos bens culturais é direito asse-

gurado pela Constituição Brasileira de 1988. Portanto, é 

dever do Estado integrar a Cultura como parte dos bens 

públicos, ao lado da saúde, da educação e do bem estar 

social, de um modo amplo, visando o desenvolvimento 

da sociedade a partir da formação do ser humano-

cidadão.  

Em 2010, após anos de construção participativa 

com setores da sociedade e do campo de produção cul-

tural, o Plano Nacional de Cultura é publicado estabele-

cendo diretrizes, a partir da concepção antropológica de 

cultura, apontando para a sua tridimensionalidade: sim-

bólica, cidadã e econômica. O documento é um marco e 

considera a complexidade do campo de produção cultural 

brasileiro e a importância de políticas públicas que 

garantam a formação cultural a partir de princípios como 

a Diversidade, Democratização do acesso, Inclusão So-

cial, Participação e formação de quadros profissionais 

qualificados para a gestão e  produção. 

 Nesse sentido, as Instituições Públicas de Ensino 

Superior (IPES) no Brasil devem ser entendidas como 

Plataformas Culturais que formam uma Rede de Cultura, 

por meio dos seus quadros técnicos - corpo docente e 

técnico-administrativo permanente e qualificado, da sua 

comunidade interna e externa e dos seus parceiros 

(Cruvinel, 2013), fomentando espaços de partilhas para o 

debate e a crítica, de criação, de produção, de fruição, de 

difusão e de circulação de cultura. A partir da relação 

indissociável com o ensino e a pesquisa, a extensão 

universitária apresenta-se como o locus privilegiado para 

a formação cultural, pesquisa e análise crítica, por meio 

da construção de ações culturais que viabilizem a relação 

transformadora entre a Universidade e a Sociedade. 

 De acordo com estas bases e com o objetivo de 

viabilizar uma maior integração entre as Instituições 

Públicas de Ensino Superior do Estado de Goiás - IPES 

GO, desde novembro de 2018, a Universidade Federal de 

Goiás, Universidade Estadual de Goiás, Instituto Federal 

de Goiás e Instituto Federal Goiano vêm se reunindo em 

diversos Grupos de Trabalho com o intuito de construir 

políticas que propiciem a sinergia destas instituições para 

resolução de determinados problemas, visando o 

desenvolvimento sociocultural do estado de Goiás. 

Recentemente, as recém-criadas universidades federais 

de Jataí e de Catalão aderiram a este grupo. 

  O GT Cultura IPES - GO tem mantido agenda de 

trabalho mensal para estabelecer ações conjuntas nesta 

área, desde fevereiro de 2019, buscando conhecer e 

mapear as ações, espaços e equipes de cada instituição. 

Assim, foram realizadas atividades do GT em três even-

tos, a saber:  I Semana de Arte e Cultura da UFG: Redes 

em Rede, promovido pela UFG em Goiânia; Integra em 

Ceres e Art’Cum Festival Cerrado, em Rio Verde, ambos 

promovidos pelo IFGoiano. Em 2020 foi criada, via con-

vênio interinstitucional assinado pelos seis reitores destas 

instituições, a Rede de Cultura IPES-GO tendo como 

primeiro projeto conjunto a "Caravana  Cultural -Goiás”, 

planejada para ser realizada em seis etapas e cidades de 

Goiás e recepcionada por cada instituição.  

Em decorrência da crise gerada pela Covid-19, o 

projeto está sendo transposto para o meio digital, com 

previsão de lançamento da plataforma e programação 

virtual para o segundo semestre deste ano. Espera-se que 

a Rede de Cultura IPES-GO contribua para o desenvolvi-

mento do campo da cultura nas instituições e a descen-

tralização da produção artística e cultural, dando 

visibilidade à diversidade presente em cada região e, por 

consequência, o fortalecimento do campo de produção da 

Cultura em Goiás. 

¹Doutora em Educação/UFG. Diretora de Cultura e Pró-reitora 

Adjunta de Extensão e Cultura da Universidade Federal de 

Goiás. 
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 Campanha Solidária para Enfrenta-

mento da Crise Provocada pelo Corona-

vírus Covid-19 no Município de Catalão e 

Goiandira 

Marcos Bueno¹ 

 

 O mundo e o Brasil estão diante de uma pandemia 

causada pelo novo Covid-19 que impactou todos os cam-

pos da sociedade. Na economia, na saúde individual e cole-

tiva e, especialmente, nos sistemas de saúde que não esta-

vam preparados para o impacto dessa crise. Saúde e traba-

lho caminham juntos, por isso a economia e o mercado de 

trabalho foram duramente afetados. Não tem como cuidar 

de uma e deixar a outra de lado. Sem saúde não tem traba-

lho viável. Sem trabalho e renda fica quase impossível so-

breviver nesse século, no qual tudo depende da economia e 

da tecnologia e saúde. A vida humana, infelizmente, tem 

sido negligenciada pelos governantes.  

 O governo federal criou alguns programas emergen-

ciais de renda para os mais impactados pela crise e tem 

enviado recursos para os estados e municípios, mas falta 

um Portal da Transparência do Covid-19, para informar 

onde estão sendo aplicados esses recursos. 

 Já é de amplo conhecimento que a crise socioeconô-

mica provocada pela pandemia do Covid-19 está se alas-

trando mundialmente e Catalão não é diferente em meio a 

essa crise. Como fazer?  

 Diante dos resultados econômicos e sociais e perdas 

de emprego e renda, formamos um pequeno grupo iniciado 

no Grupo religioso “Cantinho de Orações Pena Azul”, vi-

sando desenvolver esse projeto solidário, para contribuir na 

redução da fome e da prevenção contra o Covid-19 na peri-

feria da cidade de Catalão e Goiandira. A propósito do que  

fazem anualmente com campanhas solidárias, abraçaram 

essa causa urgente de Cestas básicas, Kits de higiene pes-

soal e máscaras (para segurança pessoal exigida pelas nor-

mativas da saúde).  

 O professor Marcos Bueno diretor do CGEN da 

Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios/UFCAT, junto 

com a Assistente Social Marlene Rosa Borges coordenado-

ra do Grupo de Orações, aproveitaram a experiência exito-

sa do trabalho já iniciado no Grupo de Orações, onde fo-

ram entregues mais de 400 cestas básicas, Kits de higiene e 

máscaras, e  desenvolveram a etapa 2, sendo esse novo 

Projeto de Extensão e Cultura do CGEN/UFCAT, uma 

nova campanha solidária de “Cestas básicas, kits de higie-

ne pessoal e máscaras faciais de tecido e TNT” envolvendo 

empresas da cidade, doadores individuais, pequenas em-

presas; envolvendo alunos, professores e técnicos da 

UFCAT, para combater, mitigar ou reduzir os impactos da 

crise, provocados pelo coronavírus covid-19 em Catalão e 

Goiandira. 

 Resultados satisfatórios foram contabilizados, consi-

derando as dificuldades que todos têm passado. O projeto é 

uma oportunidade valiosa de experiência real de aplicação 

do conhecimento acadêmico com as práticas sociais e soli-

dárias dos alunos de graduação e pós-graduação, professo-

res, técnicos, de colocarem em prática os conhecimentos de 

solidariedade, empatia, união, comunicação, gestão, lide-

rança e saúde coletiva para a população impactada pelo 

Covid-19 e contando com a valiosa coordenação da Assis-

tente Social Marlene Rosa Borges e voluntários dedicados 

do Grupo Religioso. 

 Para a população afetada pelo Covid-19,  a oportuni-

dade de participar com a equipe do projeto de forma soli-

dária, de receber, aprender e ensinar. Em resumo toda crise 

oferece uma oportunidade de melhoria na qualidade de 

vida e ensino aprendizagem.  

 O projeto está em andamento pelas redes sociais, 

fazendo divulgação do projeto para captar doações e toda 

semana o grupo faz as doações às famílias e pessoas em 

situações de vulnerabilidade social. O projeto não tem data 

definida para terminar, a proposta é mantê-lo enquanto 

durar essa crise do Covid-19. O encontro do conhecimento 

acadêmico com a consciência social tem sido um grande 

aprendizado para todos, ajudar educando e aprendendo. 

¹Doutor em Psicologia, na linha de pesquisa: Psicologia Social, 

Trabalho e Organizações/PUC-Goiás. Docente da Unidade Aca-

dêmica de Gestão e Negócios/UFCAT. 

Página 4 



Criança Instruída é Criança Protegida 

Keila Aparecida Marques¹ 

 

 O projeto Criança Instruída é Criança Protegida 

surgiu da necessidade de levar orientações às crianças, 

especialmente as mais carentes nesse momento de pan-

demia. Além das orientações quanto à forma correta de 

realizar a higiene pessoal, como por exemplo: a lava-

gem correta das mãos, o uso correto do álcool gel, o 

cuidado com o uso da máscara, entre outros. Será forne-

cido a cada criança: orientações pertinentes aos cuida-

dos higiênicos, um Kit higiênico contendo Água Sanitá-

ria, Detergente, Álcool Gel, Sabonete, Máscara, Creme 

dental e uma Escova Dental.  

 Acredita-se que quando a criança aprende algo, 

ela tem uma tendência de cobrar dos adultos. Por exem-

plo, quando a criança aprende a importância do uso cor-

reto do cinto de segurança, quando seus pais saem de 

carro e não afivelam o cinto de segurança corretamente, 

a criança costuma chamar a atenção dos pais quanto ao 

uso correto do cinto. Portanto, acredita-se que com a 

conscientização por parte das crianças, além delas faze-

rem o uso correto de sua própria higienização pessoal, 

elas também tenderão a alertar os pais ou os adultos a 

sua volta da importância de se realizar uma higienização 

adequada.  

 O projeto começou no início de abril, e já alcan-

çou mais de 600 crianças em diversos bairros periféri-

cos de Catalão/GO. Os bairros Paineiras, Jardim Paraí-

so, Castelo 2, Vilinha do Maria Amélia, Alvino Albino, 

Marcone, foram contemplados com o projeto. Contamos 

com a participação de professores, alunos e de diversos 

parceiros, como o Alegria Solidário, Máscaras do Amor 

e dos Amigos do Bem (os quais envolvem dezenas de 

pessoas e empresas solidárias que têm colaborado com a 

doações dos itens para compor o Kit Higiênico). 

 Após as crianças receberem as devidas orienta-

ções quanto à forma correta de realizar a higienização 

pessoal, é entregue o Kit Higiênico e em seguida o lan-

che. Destaca-se que são fornecidas máscaras para toda a 

família. Todas as ações realizadas seguiram as orienta-

ções da OMS (Organização Mundial de Saúde). 

 A comunidade tem percebido a relevância em 

orientar as crianças diante dessa pandemia. Com isso, O 

Criança Instruída é Criança Protegida, tem recebido 

diversos pedidos de escolas públicas, associações e de 

outros bairros que ainda não foram contemplados com a 

ação, com o desejo de serem beneficiados com o proje-

to.  

 Para que o projeto continue e alcance mais crian-

ças, é preciso que outras pessoas e empresas se juntem 

aos Amigos do Bem, e contribuam doando itens de higi-

ene para a formação dos Kits.  

 

Foto 1: Higienização das mãos - Bairro Castelo 2  

Fonte: acervo da autora. 

 

 

 

¹Mestra em Gestão Organizacional/UFG. Docente da Unida-

de Acadêmica de Gestão e Negócios/UFCAT. 
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 Café Filosófico: Um Projeto de 10 

Anos 

Rogério Bianchi de Araújo¹ 

 

 O nome não é original, mas essa era a melhor 

opção para contemplar um projeto sobre reflexão e dis-

cussão de ideias em âmbito multidisciplinar. Tudo co-

meçou numa conversa informal de três professores de 

áreas distintas do conhecimento: prof. Hugo, do curso 

de Educação Física, prof. Cleudio, do curso de Pedago-

gia e prof. Rogério, do curso de Ciências Sociais.  

Decidimos criar esse espaço dentro da Univer-

sidade nos moldes do Café Filosófico, mais tradicional, 

apresentado pela TV Cultura. Fizemos uma parceria 

com a Biblioteca da Universidade e por um bom tempo 

o projeto se realizou ali, no subsolo, até não comportar 

mais os eventos, por conta do crescimento do número 

de alunos na instituição e a consequente necessidade de 

otimização dos espaços para estudos.  

 As mesas circulares, o café e biscoitos servidos 

ao público, tiravam o caráter formal de palestras acadê-

micas e davam um ar de acolhimento e aconchego. 

Transformamos o espaço numa pequena Ágora como 

no período da filosofia grega clássica. Por vezes, guar-

dadas as devidas proporções, sentíamo-nos como no 

Banquete de Platão. O número de participantes sempre 

foi grande, fazendo com que o projeto ganhasse uma 

identidade na Universidade. A participação dos alunos 

e professores sempre foi significativa, além de alguns 

interessados que não pertenciam ao quadro acadêmico. 

O projeto nunca teve bolsa fornecida aos alunos, mas 

isso não foi obstáculo para que estes sempre se volunta-

riassem a ajudar em todas as tarefas que não são pou-

cas. 

Pelo Café Filosófico já foram discutidos os 

mais variados assuntos, como arte, cultura, música, reli-

gião, mitologia, política, etc., com vários debatedores 

das mais variadas áreas de atuação, que não são neces-

sariamente professores ou ligados à instituição. Além 

disso, de uma maneira muito simpática e generosa sem-

pre tivemos a ajuda de todos os segmentos da Universi-

dade, desde os funcionários terceirizados, que prepara-

vam o café, até a direção da Universidade. Embora não 

tivéssemos verba, já passaram pelo projeto vários patro-

cinadores, mencionados nos agradecimentos de parceria 

durante os eventos.  

A adequação de um local para a realização dos 

eventos hoje é necessária, uma vez que o projeto ga-

nhou um caráter de itinerância, sem lugar fixo, mas se 

adequando de acordo com a característica e disponibili-

dade de espaço para cada novo encontro.  

 No ano de 2019, comemoramos o aniversário de 

dez anos do projeto e resolvemos ousar um pouco mais 

ao convidarmos a renomada filósofa Viviane Mosé, 

sem contarmos com nenhum apoio financeiro dos ór-

gãos de pesquisa ou governamentais, já que vivemos 

uma época difícil de recrudescimento do apoio às áreas 

de humanidades, sobretudo à Filosofia.  

O auditório Prof. Paulo de Bastos Perillo, com 

capacidade para 600 pessoas, estava repleto e a filósofa 

com o título “O Desafio de Pensar Hoje” nos brindou 

com uma fala memorável. Acreditávamos que um pro-

jeto com dez anos de existência mereceria esse registro 

especial.  

 Como ocorre com a maioria dos projetos hoje, 

com a crise sanitária, tivemos que nos adaptar e realizar 

o Café Filosófico de forma online, com uso das plata-

formas disponíveis. Sem dúvida, houve uma perda da-

quele clima de descontração, acolhimento e troca de 

ideias de um modo mais informal, mas por outro lado, 

conseguimos alcançar lugares e pessoas que não teriam 

acesso de outra maneira que não o virtual.  

 O fato é que, por mais que tenhamos percalços ao 

longo de nossa história, o projeto não esmorece e conti-

nuamos a receber as pessoas que tem algo a dizer no 

sentido de nos provocar para pensar e refletir. Que ve-

nham muitos outros e que mais dez anos decorram.    

Esse é um projeto em  que o convite está  permanente -   
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mente aberto para os interessados na boa prosa, no bom 

diálogo e na boa filosofia se aproximarem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Auditór io Prof. Paulo de Bastos Per illo –  

UFCAT em 12/09/2019.  

Fonte: acervo do autor . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Auditór io Prof. Paulo de Bastos Per illo –  

UFCAT em 12/09/2019.  

Fonte: acervo do autor . 

 

 

¹Pós-Doutor em Estudos Sobre a Utopia/ Universidade do 

Porto.  Doutor em Ciências Sociais com ênfase  em Antropo-

logia/PUC - São Paulo. Docente da Unidade Acadêmica de 

História e Ciências Sociais/UFCAT. 

 

 

 

 

Roda de Conversa Online: A Pandemia 

da Covid-19 em Questão 

Profa. Dra. Janaina Cassiano Silva2 

Profa. Dra. Carmem Lúcia Costa3 

Profa. Dra. Renata Wirthmann Gonçalves Ferreira4 

Profa. Dra. Tatiana Machiavelli Carmo Souza5 

 

 O evento tem o objetivo de proporcionar, a partir 

de encontros online, o debate sobre temas 

interdisciplinares de interesse da comunidade 

acadêmica e da sociedade como um todo, articulados a 

COVID -19 e buscando estratégias de enfrentamento da 

pandemia com a participação de docentes, técnicos, 

discentes e outros convidados. Serão encontros mensais, 

até dezembro de 2020, em que poderemos compartilhar 

experiências a partir da arte, música e poesia, além de 

discutir temas pertinentes a comunidade acadêmica e 

em geral. 

A primeira atividade: Roda de Conversa: arte, 

música e poesia em tempos de pandemia foi organizada 

pelo Centro Acadêmico do curso de Psicologia da 

UFCAT, professores e alunos da equipe executora do 

evento. Nosso intento foi promover acolhimento neste 

período de Pandemia, a partir de manifestações artísti-

cas e culturais. Este evento ocorreu no dia 27 de maio 

de 2020, das 18h às 20h, na plataforma webconf RNP. 

Neste, limitamos a participação aos discentes, docentes 

e egressos do Curso de Psicologia da UFCAT, para que 

assim verificássemos a viabilidade dos próximos encon-

tros. Organizamos as inscrições para as apresentações 

culturais via Google Forms e a divulgação foi realizada 

pelas Redes Sociais e site da UFCAT. 

Contamos com a participação de, aproximada-

mente, setenta (70) pessoas. As apresentações foram 

organizadas em dois blocos, um com apresentações e 

outro com debates. Criamos um canal no Y outube¹ vi-

sando reunir todas as apresentações, além de viabilizar e 

otimizar a reprodução das mesmas. Tivemos apresenta - 
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ções de músicas por discentes, egressos, convidados e 

docentes; exposição de fotos, poesias e vídeo poético. 

Vale ressaltar que o chat/bate papo da sala virtual foi 

uma ferramenta de interatividade, utilizada pelos parti-

cipantes durante todas as apresentações.  

Até dezembro de 2020 teremos sete encontros, 

em todos estão previstas apresentações culturais e uma 

forma lúdica de abordagem dos temas. Algumas temá-

ticas elencadas serão: o mundo do trabalho frente a 

pandemia do novo Coronavírus; a epidemia do novo 

Coronavírus: ações e medidas em saúde pública no 

Brasil; os desafios da educação à distância na educação 

básica durante a pandemia da COVID-19 e; violência 

doméstica em tempos de Pandemia.  

Nosso desejo, com estes eventos, é reforçar a 

relação ensino, pesquisa e extensão nos ambientes 

virtuais em um momento que o contato pessoal e 

coletivo compromete o desenvolvimento de atividades 

acadêmicas presenciais. Ademais, são momentos de 

divulgação da atuação da Universidade e da ciência no 

sentido de minimizar os impactos da pandemia da 

Covid-19, mediante a promoção de novos caminhos e 

novas possibilidades de vivência e vida em um 

momento tão delicado no contexto histórico, social, 

cultural, econômico, da saúde física e mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1 e 2: Folders de divulgação da pr imeira e segun-

da Roda de Conversa. 

Fonte e arte: comissão organizadora.  

 

 

¹Link de acesso: https://www.youtube.com/channel/

UCwuuFx37irBf6Um9I5SDh_g  

 
2Doutora em Educação/UFSCar. Docente no curso de Psico-

logia e Programa de Pós-graduação em Educação/UFCAT. 

 
3Doutora em Geografia Humana/USP. Docente no curso de 

Geografia e Programa de Pós-graduação em Geografia da 

Universidade Federal de Catalão/UFCAT e Programa de Pós

-graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG/ 

Goiânia. 

 
4Pós-doutora em teoria psicanalítica/UFRJ. Docente no curso 

de Psicologia/ UFCAT. 

 
5Doutora em Serviço Social/UNESP/Franca. Docente no 

curso de Psicologia/UFCAT. 

 

Produção de Saneantes para Enfreta-
mento do Covid-19 

 
Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo4  

 Antover Panazzolo Sarmento
5  

Cristiano Morita Barrado6  

Márcia Felipe Mendes7 

  

Saneantes são substâncias ou preparações des-

tinadas à higienização e/ou desinfecção em ambientes 

coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no 

tratamento de água. 

Devido à Pandemia COVID-19, a agência re-

guladora ANVISA publicou a Resolução RDC Anvisa 

nº 350/20201, autorizando as universidades, em caráter 

temporário e emergencial, a formulação de preparações 

antissépticas ou sanitizantes, para uso próprio ou para 

doação, tais como os produtos relacionados ao álcool 

etanol. O Conselho Federal de Química (CFQ) em par-

ceria com os Conselhos Regionais de Química (CRQ’s) 

está articulando em todo país iniciativas para a produ-

ção do álcool em gel, com o apoio de instituições de 

ensino, empresas, associações e profissionais da área 

da Química. O nome QUÍMICA SOLIDÁRIA foi dado 

ao conjunto  das ações da  comunidade química  brasi -  
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leira voltadas para a produção e doação de sanitizantes a 

base de álcool. 

O Laboratório de Soluções Energéticas e Ambi-

entais (LABSEA) da UFCAT, compostos por integrantes 

do Instituto de Química (IQ) e da Faculdade de Enge-

nharias (FENG), propôs-se a participar da Campanha 

Química Solidária fabricando álcool gel 70%, inicial-

mente para atender a demanda da UFCAT. Para conse-

guir os insumos necessários a UFCAT recebeu do MEC 

um recurso para implementar ações de enfrentamento à 

Covid-19. Além desse recurso, por esforços da reitoria, a 

UFCAT recebeu a doação de 1.000L de álcool da usina 

LASA LAGO AZUL S/A. Em adição, o CRQ-XII inter-

mediou a doação de 20L de um espessante junto à em-

presa POLIQUÍMICA. Para fabricar os produtos deriva-

dos de álcool foi necessário a autorização do CRQ XII, 

além do uso da infraestrutura dos Laboratórios de Ensino 

do IQ/UFCAT e do Laboratório de Solos da FENG/

UFCAT. 

A produção da UFCAT está concentrada em três 

produtos: (i) álcool 70% INPM que é utilizado exclusi-

vamente para limpeza de superfícies, (ii) álcool gel 70% 

INPM e (iii) álcool 80% GL glicerinado, sendo esses 

dois últimos indicados para assepsia das mãos. Todos os 

produtos foram fabricados respeitando rigorosamente as 

ORIENTAÇÕES GERAIS DA ANVISA PARA PRO-

DUÇÃO DE FORMULAÇÕES ANTISSÉPTICAS AL-

COÓLICAS2 e o descrito no FORMULÁRIO NACIO-

NAL DA FARMACOPEIA BRASILEIRA3. 

Os produtos prontos serão doados a entidades 

filantrópicas e órgãos públicos que se destinam ao aten-

dimento da população. Através desta doação a UFCAT 

estará contribuindo para deixar a população segura, pro-

porcionando que mais pessoas tenham acesso aos produ-

tos sanitizantes, itens importantes para o combate ao 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Produção de álcool gel na UFCAT. 

Fonte: acervo do autor . 

 

 

¹RDC Nº 350, DE 19 DE MARÇO DE 2020. ANVISA, 2020. 

Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/

documents/10181/5809525/RDC_350_2020_.pdf/2929b492-

81cd-4089-8ab5-7f3aabd5df61>. Acesso em: 10 abril de 2020. 

²ORIENTAÇÕES GERAIS DA ANVISA PARA PRODU-

ÇÃO DE FORMULAÇÕES ANTISSÉPTICAS ALCOÓLI-

CAS. ANVISA, 2020. Disponível em: <http://

portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Orienta%

C3%A7%C3%B5es+para+produzir+%C3%

A1lcool+gel/32afa23c-8d7b-4615-9f74-d1dc407b1aa3>. 

Acesso em: 10 abril de 2020. 

³Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, 2º ed. 2012. 

ANVISA, 2012. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/

documents/33832/259372/

FNFB+2_Revisao_2_COFAR_setembro_2012_atual.pdf/20eb

2969-57a9-46e2-8c3b-6d79dccf0741>. Acesso em: 10 abril de 

2020. 

4Doutor em Química pela UFSCar. Docente da Unidade Aca-

dêmica de Química/UFCAT. 

5Doutor em Recursos Hídricos e Ambientais no programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Agrícola/UFV. Docente e Di-

retor Pro Tempore da Unidade Acadêmica de Engenharia/

UFCAT. 

6Doutor em Programa de Pós Graduação em Química/

UFSCar. Docente da Unidade Acadêmica de Química/

UFCAT. 

7Mestra em Química/UFG. Técnica de Laboratório de Quími-

ca./UFCAT. 
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Em Sussurros e em Gritos Anunciada 

 

Silvana Augusta Barbosa Carrijo¹ 

 

Para minha avó Maria, poeta sempre! 

 

A morte chega em silêncios 

e em barulhos,  

um mar que se estilhaça em murmúrios, 

um espelho que se quebra ao se calar. 

 

Se vestida de nervosa revoada, 

louco sopro é e voz anunciada, 

acre canto de quimeras ofuscadas, 

pronto encanto que se rompe ao se instaurar. 

 

Se abrigada passo a passo em um contínuo 

rouba do dia, da noite o fascínio, 

seca o fio da vida edificada, 

cala calos de desejo acalentados. 

 

A morte vem, 

de monarca ou de lacaio, 

em lentidão ou em galope alucinado, 

e uma seja ou seja a outra a revelada, 

ata em grilhões de incisivos sepulcros, 

existências tão amadas! 

 

 
¹Doutora em Letras e Linguística/UFG. Docente da Unida-

de Acadêmica de Letras e Linguística/UFCAT. 
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