
 

 

 

 
 

 

 

EDITORIAL 
“Quando não houver mais música no ar, nem houver 

sorrisos sem volta, quando nada na tarde morta além 

do cansaço da vida falar... 

... é preciso entender que a vida quer um jeito de 

resistir, é preciso saber que agora a aurora não pode 

esperar por vir.” 

Petrúcio Maia & Brandão do disco  

“Raimundo Fagner, 1976” 

 

Caros leitores do Boletim de Extensão e 

Cultura, sejam bem-vindos a mais uma edição. Há 

mais de um ano estamos vivenciando uma pandemia 

que parece não ter fim. Para os conscientes, sem 

abraços e beijos, sem música ao vivo, sem teatro, 

sem bailes e bares da vida, etc.  Trabalho remoto, 

confinamento, perda de parentes e amigos e a 

esperança de ver toda a população imunizada para 

um possível retorno à vida “antiga”. Cansaço! No 

entanto, não paramos com o nosso compromisso de 

fazer valer o princípio universitário. Mesmo 

remotamente as/os arrojadas/os extensionistas 

seguiram e seguem com o compromisso de levar à 

sociedade um pouco de ciência, educação, arte e 

cultura. Parabenizo a todas/os extensionistas.  

Estamos cada vez mais próximos de nos 

tornarmos uma universidade totalmente apartada da 

universidade “mãe”. Continuamos com a transição 

Universidade Federal de Goiás (UFG) / 

Universidade Federal de Catalão (UFCAT). Apesar 

de já termos todas as atividades da Pró-reitoria de 

Extensão e Cultura (PROEC) transferidas para a 

UFCAT, ainda dependemos de resoluções e sistema 

computacional da UFG. Contudo, o sistema SIG 

encontra-se em fase de transferência, estamos com 

uma minuta de resolução sobre a integralização 

curricular da Extensão Universitária pronta para ser 

apreciada/aprovada e começamos o trabalho para a 

construção de uma resolução que dispõe sobre o 

regulamento das ações de Extensão e Cultura na 

UFCAT. Ainda, podemos contar com as Fundações 

de Amparo FUNAPE (UFG) e FAU (Universidade 

Federal de Uberlândia – UFU), para darem suporte 

a eventos ou projetos com gestão financeira.  

A PROEC lançou neste ano mais um edital 

para o programa de bolsas da Extensão e Cultura 

(PROBEC) e programa de voluntariado da Extensão 

e Cultura (PROVEC). Com os cortes do governo 

federal na educação sofreremos com a diminuição 

do número de bolsas a serem contempladas com o 

programa PROBEC para o interstício de agosto de 

2021 a julho de 2022, cujo Edital se encontra em 

andamento. A indignação nos consome com o 

descaso na educação que, também, nos causa 

cansaço. Mas temos que seguir firmemente: “... é 
preciso entender que a vida quer um jeito de 

resistir...”. 

Neste primeiro número do Boletim de 2021 

a sessão “Extensão em foco” traz alguns 

apontamentos relevantes sobre a importância da 

inserção curricular da extensão nos cursos de 

graduação para o processo de formação do aluno, 

explanados pelas mãos das Pró-reitoras Pro 
Tempore de Graduação e de Extensão e Cultura da 

UFCAT.  Na sessão “Cultura em foco” o Diretor de 

Cultura da UFCAT, Rogério Bianchi, faz um relato 

bastante interessante sobre os entraves impostos 

pela pandemia em relação à arte e aos trabalhadores 

da cultura.  

Igualmente neste Boletim contamos com 7 

(sete) belíssimos títulos, apresentando textos que 

descrevem e apresentam os resultados dos trabalhos 

desenvolvidos na Extensão Universitária, na sessão 

“Acontece aqui”. Alguns trabalhos tiveram seu 

início antes da pandemia e, por isso, não foram 

muito afetados pelo isolamento e trabalho remoto. 

Outros, porém, tiveram que se adaptar ao novo. 

Apesar do trabalho extensionista ser 

primordialmente presencial, alguns trabalhos 

ficaram indiferentes ao modo remoto e, às vezes 

podendo alcançar um público maior; mas 

adaptações de outros trabalhos ficaram 

prejudicados. Isso é explicado por serem trabalhos 

das mais diferentes áreas, com suas próprias 

especificidades, ou seja, alguns mais adaptáveis e 

outros menos. O importante é que os trabalhos 

foram desenvolvidos por professores/alunos/ 

sociedade, mostrando a plasticidade de adaptação e 

a seriedade ao desenvolvimento da Extensão 

Universitária.  

E para encerrar, fomos presenteados com o 

texto literário “Três Suspiros ou Supernova” de 

Lucas Silvério Martins, mestrando em Estudos da 

linguagem na UFCAT.  

Até a próxima edição! 
 

Profa. Dra. Neila Coelho de Sousa 

Pró-reitora Pro Tempore de Extensão e Cultura  

Universidade Federal de Catalão - UFCAT

Catalão, junho de 2021 
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Integralização da Extensão Universitária: 

importância e desafios 

 

Fernanda Ferreira Belo1 

Neila Coelho de Sousa2 

 

As Universidades usufruem de autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, seguindo o princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, em 

seu artigo 207. De forma simplista, o Ensino vai dar 

às pessoas uma formação específica em termos 

profissionais; a Pesquisa, por meio do Ensino, vai 

gerar conhecimento; e a Extensão, por meio do 

Ensino e da Pesquisa, fará a interação dialógica com 

a sociedade. Essas atividades têm que ser 

desenvolvidas de forma integrada para dar 

significado ao conhecimento produzido, ou seja, a 

Universidade tem o propósito de gerar e transmitir 

conhecimento.  

O papel da Extensão Universitária muitas 

vezes não é compreendido. A Política Nacional de 

Extensão Universitária elaborou o conceito de 

Extensão sob o princípio constitucional da 

indissociabilidade como sendo “um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e 

político que promove a interação transformadora 

entre Universidade e outros setores da sociedade.” 

Isso implica na mudança de compreensão sobre a 

Universidade, do conhecimento que deve ser 

produzido e da prática acadêmica. Sabemos que a 

Extensão é pouco valorizada nas Universidades e 

não tem o reconhecimento de suas ações e do esforço 

docente e técnico em termos igualitários em 

concursos, normas e carreiras acadêmicas. Contudo,  

 

nenhum “pilar do tripé” ensino-pesquisa-extensão 

pode ser trabalhado de forma isolada, pois o processo 

de formação do aluno pode ficar comprometido. 

A ideia da integralização da extensão nos 

cursos de graduação vem sendo discutida há vários 

anos para que a Extensão seja trabalhada de forma 

equânime, para não comprometer os pilares do tripé. 

A Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 

2018, que regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei 

nº 13.005/2014, define que as atividades de extensão 

devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do 

total da carga horária curricular estudantil, devendo 

ser implementada nos Projetos Pedagógicos de 

Cursos (PPCs) de todos os cursos de ensino superior 

até 2021. Devido aos percalços provenientes da 

pandemia do coronavírus, essa implementação se 

estende até o ano de 2022. Essa conquista representa 

um grande desafio para a organização dos cursos de 

graduação, pois consiste em repensar os 

componentes curriculares. Nesse sentido, um outro 

olhar para a universidade e seu papel social vai se 

delineando, com a possibilidade de redefinição de 

projetos de curso, a partir de critérios 

epistemológicos, pedagógicos e didático-

metodológicos que rompam com definições 

meramente administrativas ou instrumentais.  

Na UFCAT, as discussões sobre a 

integralização da extensão iniciaram em 2019 e estão 

articuladas com a graduação, por meio de uma 

Comissão Mista de Integralização (CMI), composta 

por membros das Pró-reitorias de Extensão e Cultura 

e de Graduação. Importante destacar que a 

integralização da extensão precisa estar alinhada 

tanto com a extensão já realizada na univer- 

sidade, quanto ao que está previsto para  
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a extensão nos documentos normativos próprios da 

universidade. 

A UFCAT tem promovido debates sobre a 

inserção da extensão nos currículos dos cursos, pois 

eles podem, em articulação com a CMI, estudar e 

discutir as ações de extensão já realizadas, a forma 

de inserção a ser considerada para as atividades de 

extensão, indicar as experiências e os desafios 

encontrados e as formas de superação. Precisam 

também considerar nesse processo os fatores que 

impactarão fortemente nos cursos de graduação, 

como o perfil do egresso, que pressupõe o 

protagonismo estudantil em todas as etapas da 

organização e desenvolvimento das ações de 

extensão, e não sua mera participação. 

Desse modo, ao se pensar o PPC para garantir 

a inserção das atividades de extensão é necessário 

considerar que o currículo de um curso deve 

contemplar toda a sua organização, como a carga 

horária total, perfil profissional do egresso, 

conteúdos curriculares, acompanhamento e 

avaliação, etc. Nesse sentido, o respeito às 

especificidades de cada área do conhecimento, assim 

como a flexibilidade dos caminhos formativos dos 

estudantes têm sido apresentados como formas de se 

organizar um currículo que rompa com a 

predominância de disciplinas, tendo a 

transdisciplinaridade como eixo de referência. 

 
1Doutora em Educação/UFG. Pró-reitora Pro Tempore de 

Graduação/UFCAT. 
2Doutora em Genética e Bioquímica/UFU. Pró-reitora Pro 

Tempore de Extensão e Cultura/UFCAT. 
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O Impacto da Pandemia Para as Artes e Para os 

Trabalhadores da Cultura 

 

Rogério Bianchi de Araújo1 

 

Sem dúvida, a crise sanitária que vivemos 

não tem precedentes na história do Brasil. Vários 

setores da sociedade foram afetados drasticamente, 

tanto no sentido econômico, quanto social ou 

psíquico, mas o setor das artes, em particular, sofreu 

um baque profundo. Os artistas e trabalhadores da 

cultura em geral foram os primeiros a pararem suas 

atividades e, possivelmente, serão os últimos a 

retornarem num mundo pós-pandêmico. Como nos 

diz o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, “temos a 

arte para não perecermos na verdade”.  

Num mundo permeado pela predominância 

dos valores econômicos, do utilitarismo e 

competitividade, a arte é um alento, uma válvula de 

escape para outros mundos possíveis e imaginários. 

Trata-se de um importante mecanismo de busca por 

um equilíbrio físico e mental.  

É fato que “o ficar em casa” possibilitou o 

acesso a inúmeros festivais de cinema, lives e outros, 

além da possibilidade de se ler um romance, um livro 

de poemas, etc. Entretanto, não podemos ser 

ingênuos ao ponto de acreditar que essa é uma 

oportunidade de experiência estética para todos (as). 

A imensa maioria da população brasileira de renda 

mais baixa, por muitas vezes, não tem essa opção de 

resguardo.  

Nesse caso específico, há uma classe artística 

e de trabalhadores que passam por um alto grau de 

vulnerabilidade, fazendo muitos abandonarem os 

seus ofícios. É muito dolorido ver anúncio de venda 

de instrumentos musicais por músicos que estão sem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte de renda e precisam se sustentar de algum 

modo.  

O mundo online tem possibilitado acesso a 

palestras, rodas de conversa, cursos, oficina etc. 

Realmente há muitas opções simultaneamente a uma 

democratização do acesso ao conhecimento e à 

informação. No entanto, creio que a dimensão da arte 

e do fazer artístico perde muito de sua força e energia 

no mundo virtual. A arte precisa ser vivida, 

experienciada, experimentada, sentida. A música 

ecoa por dentro de nossos corpos ao assistirmos 

presencialmente um concerto, um show, uma 

apresentação no bar, uma roda de pagode etc. As 

imagens nos hipnotizam numa exposição, é inegável 

a magia dos filmes dentro de uma sala de cinema, a 

materialização da memória e da cultura nos museus, 

o artista ao qual nos deparamos na rua e ao 

apreciarmos sua performance, congela a nossa 

temporalidade e suspende momentaneamente nossa 

rotina, a energia contagiante e entrega de corpo e 

alma dos atores e atrizes numa peça de teatro, a 

explicação de um artesão sobre o seu processo 

criativo para um transeunte admirado, as feiras 

literárias e as trocas de palavras, livros e afetos. 

Há uma infinidade de experiências estéticas 

por intermédio da arte que nos faz sentir mais 

humanos, além de promover a empatia e muitas 

vezes aguçar nosso poder de crítica social e política, 

além da autorreflexão. As pessoas que promovem 

essas experiências estéticas são verdadeiras 

militantes da existência humana. Torna nossas vidas 

mais belas, torna a dor mais suportável ao promover 

a catarse.  

Com muita luta e disputa política um grupo 

seleto de parlamentares conseguiram aprovar o 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

projeto de Lei Aldir Blanc nº 1075, no dia 04 de 

junho de 2020, para que os trabalhadores do setor 

pudessem ser minimamente amparados e não ter suas 

atividades culturais e artísticas paralisadas na sua 

totalidade. 

No entanto, os artistas e trabalhadores da 

cultura precisam reunir documentos comprobatórios, 

provar as atividades desenvolvidas, oferecer uma 

contrapartida à sociedade etc. para conseguirem ser 

amparados pela Lei. Muitos desistiram pelo meio do 

caminho.   

Precisamos de políticas públicas eficazes 

para que esses nobres indivíduos não precisem 

passar por situações constrangedoras diante do que 

oferecem para toda a sociedade. Faz-se necessário 

que essa e o Estado ofereçam sua contrapartida aos 

artistas e trabalhadores da cultura em condições de 

vulnerabilidade, amparando-os para que sua verve 

criativa volte a brilhar e nos emocionar em dias 

melhores. 

 

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

Doutor em Ciências Sociais com ênfase em Antropologia/PUC-

SP. Diretor Pro Tempore de Cultura da PROEC/UFCAT. 
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Cursinho Popular Paulo Freire: extensão 

universitária e os desafios à educação popular 

 

Maria Zenaide Alves1 

 

Meu primeiro contato com a extensão 

universitária foi em 2004, no último ano do curso de 

pedagogia, em um projeto do Observatório da 

Juventude da UFMG. Uma estudante havia desistido 

da bolsa e a vaga precisava ser preenchida com 

urgência. O coordenador me ligou, falou 

rapidamente do projeto com jovens da periferia de 

Belo Horizonte e perguntou se eu tinha interesse na 

bolsa. Apesar de precisar, lembro-me de ter hesitado, 

afinal, não entendia muito bem o que era extensão. 

Foi então que, em meio a tantas dúvidas, apresentei 

mais uma: Juarez, o que é mesmo extensão? Na 

correria, ele me respondeu algo mais ou menos 

assim: Zenaide, fazer extensão é sair da 

universidade para trabalhar e construir 

conhecimentos em outros cantos, com outros atores. 

Não sei se ele sabe mas, naquele momento, ele me 

ensinou uma das lições mais importantes da minha 

formação. Aprendi que existem outros saberes e 

outras pedagogias que não só o que aprendi nos 

quatro anos dentro da universidade, com as 

disciplinas, os eventos e os projetos de pesquisa dos 

quais participei desde o primeiro ano de curso. 

Nunca mais me distanciei da extensão universitária 

nem das juventudes.  

Na UFCAT assumi, em 2019, a coordenação 

do Cursinho Popular Paulo Freire (CPPF). Na 

ocasião a professora Camila Campos, da UAEE, 

então coordenadora, estava saindo para o doutorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenei o projeto até o segundo semestre 

de 2020, pois precisei assumir outras demandas, e 

passei a coordenação à professora Maria Paulina, 

também da UAEE. 

Inicialmente me encantou a história do 

cursinho, uma iniciativa dos estudantes, 

autogestionada e desenvolvida inteiramente por eles. 

Isso já confere a esta ação uma característica que a 

difere de outras ações de extensão que, em geral, são 

pensadas por docentes e, em muitos casos, sem 

contar com a participação discente na concepção, 

limitando-os apenas à execução. Outro ponto forte 

do CPPF é o fato de, sem perder as características 

centrais de uma ação de extensão que, de fato, leva a 

universidade a dialogar com a comunidade, integra-

se ainda ao ensino, articulando o ensino superior à 

educação básica. Os estudantes de graduação 

mobilizam o tempo todo os conhecimentos 

estudados nos seus cursos para se tornarem 

professores dos estudantes de ensino médio. 

Ademais, as atividades de ensino dentro de um 

projeto de extensão mobilizam os jovens professores 

a educar-se à medida que educam, traduzindo em 

ações concretas a práxis freireana.  

As ações do cursinho têm como base 

epistemológica o paradigma da educação popular, 

referencial que nasce e se fortalece nas demandas por 

uma educação que dialoga com a cultura popular, 

com a escola pública, com os valores comunitários e 

com os desafios educacionais das classes populares 

e dos grupos historicamente excluídos da 

escolarização formal.  
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Assim, os referenciais teórico-metodológicos 

da educação popular são trabalhados nos processos 

formativos dos jovens que integram o corpo docente 

do cursinho, de modo a contribuir com a formação 

desses sujeitos e orientá-los a preparar aulas que 

dialoguem com a realidade dos estudantes de escola 

pública, público alvo do CPPF.  

Com a necessidade de distanciamento social 

imposta pela pandemia da Covid-19, algumas 

atividades do cursinho com os estudantes da 

educação básica foram desenvolvidas de forma 

remota em 2020. Por outro lado, todas ações de 

formação previstas no projeto foram mantidas, 

desenvolvidas também no formato remoto, 

ampliando-se, inclusive, para debates entre os 

estudantes da UFCAT com jovens de cursinhos 

populares de outras universidades brasileiras.  

Neste momento, o presente e o futuro do 

projeto são incertos. É necessário traçar novas 

diretrizes para lidarmos com os desafios da 

pandemia que ainda nos afetam e pensarmos em 

como desenvolver extensão universitária de 

qualidade, com as ferramentas que os jovens 

estudantes dispõem, que são quase nulas, tanto para 

os estudantes universitários como para os estudantes 

secundaristas.  

 
1Doutora em Educação/UFMG. Docente no programa de Pós-

Graduação em Educação e na Licenciatura em Educação do 

Campo/UFCAT. 

 

De Mãos em Mãos: reconhecimento da Língua 

Brasileira de Sinais e empoderamento linguístico 

de alunos surdos nas instituições de ensino de 

Catalão-GO 

 

Kássia Mariano de Souza1 

 

É notória a importância da língua(gem) no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

processo de aprendizagem de qualquer criança  

em fase escolar. No que se refere às crianças surdas, 

o processo de aquisição torna-se um pouco mais 

complexo por representarem uma realidade distinta, 

uma vez que a língua de acesso é de modalidade 

visual-espacial e ainda pouco difundida no Brasil. 

O apoio ao desenvolvimento e à 

aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) é essencial para a garantia dos direitos 

linguísticos das pessoas surdas. A ação de extensão 

desenvolvida na Unidade Acadêmica de Letras e 

Linguística (UALL), da Universidade Federal de 

Catalão (UFCAT), visa a difusão da Libras e a 

promoção da autonomia e do empoderamento da 

pessoa com surdez frente aos desafios 

comunicacionais existentes entre as duas realidades 

linguísticas distintas: a língua oral e a língua de 

sinais. Diante disso, o projeto visa despertar a 

comunidade para a necessidade de implementação de 

políticas linguísticas acessíveis para as pessoas 

surdas, tendo em vista que estas, assim como as 

pessoas ouvintes, fazem-se presentes nos mais 

diversos espaços sociais, incluindo as instituições de 

ensino.  

Nesse sentido, o objetivo da ação é incluir a 

Libras no ambiente escolar das unidades de ensino, 

proporcionando um ambiente inclusivo e acessível, 

na primeira língua (L1) desses sujeitos. A equipe 

executora é composta por docentes e discentes dos 

cursos de Graduação e Pós-Graduação da UFCAT, 

que participam semanalmente de reuniões e 

encontros pedagógicos com a coordenação do 

projeto. 

Dentre as atividades realizadas a partir do 

escopo do projeto, destaca-se a denominada 

“Isolamento social inclusivo: ação de capacitação em 

Libras para professores da rede pública de Catalão-

GO”, promovida durante a pandemia da COVID-19.  
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Participaram da formação vinte docentes, no 

período de três meses. O conteúdo teórico abarcou a 

história da educação de surdos, a conduta ética do 

professor diante do aluno com surdez e o papel do 

profissional intérprete de Libras na educação de 

surdos. As aulas práticas compreenderam na 

formação de frases em Libras, apresentação de 

diálogos e simulação de atendimento ao aluno com 

surdez. 

No mês de setembro, em comemoração ao dia 

internacional dos surdos, o projeto “De Mãos em 

Mãos” realizou um evento on-line: “Semana 

Nacional dos Surdos”, que contou com a 

participação de pessoas surdas e ouvintes durante os 

cinco dias de atividades. Os palestrantes foram, em 

sua maioria, professores e pesquisadores surdos de 

diversos estados brasileiros, a fim de fortalecer a 

representatividade da pessoa surda diante do 

universo acadêmico. No encerramento do evento, 

aconteceu o Sarau Sinalizado, o qual contou com a 

apresentação cultural de poetas, contadores de 

histórias, humoristas e artistas surdos.  

Atualmente, o projeto segue com a atividade 

“Língua, família e inclusão”, cujo objetivo é 

proporcionar formação em Libras para familiares de 

crianças surdas, a fim de promover a inclusão e 

fortalecer o vínculo familiar e social da criança. A 

ação foi idealizada pensando nas condições não 

satisfatoriamente inclusivas advindas do ensino 

remoto durante o isolamento social, o que prejudica 

o contato e a aquisição da Libras por parte das 

crianças surdas. Por serem on-line, as atividades 

despertaram o interesse de famílias de outras cidades 

e estados. Agora, os encontros com o grupo de 

participantes acontecem semanalmente, e conteúdos 

como língua, surdez, inclusão e sinais básicos para a 

comunicação em Libras são abordados de forma 

didática e lúdica para as crianças e seus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Doutoranda em Estudos linguísticos/UFU. Mestre em Estudos 

da linguagem/UFG. Docente da Unidade Acadêmica de Letras 

e Linguística/UFCAT.  

 

Organização e Arquivamento de Documentos: o 

caso do curso de Engenharia Civil 

 

Ana Larissa Dal Piva Argenta1 

Suzeline Maria dos Santos2 

Rhayanne Rafaela Rodrigues Ribeiro3 

 

A Universidade é um meio de produção e 

disseminação do conhecimento, para o pleno 

desenvolvimento dessas atividades é crucial que os 

documentos para consulta de informações estejam 

disponíveis de forma adequada, ou seja, é necessário 

que haja uma gestão documental correta, que seja 

respaldada na disseminação de informação 

(MORAES, 2014). 

Dentre as principais vantagens de uma gestão 

de documentos eficaz está o controle sistemático da 

documentação produzida, recebida e guardada. Além 

de que informações não são descartadas de forma 

irregular e sem critério, havendo otimização do 

espaço físico para armazenamentos (ROUSSEAU; 

COUTURE, 1998).  

No desempenho das atividades da 

coordenação de um curso de graduação, docentes, 

discentes, técnicos administrativos e coordenadores 

precisam ter acesso a arquivos e informações. A 

partir dessa necessidade, surgiu o projeto de extensão 

“Diretrizes para a organização e arquivamento de 

documentos: o caso do curso de Engenharia Civil da 

Regional Catalão”, com o objetivo de organizar e  
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padronizar o arquivamento dos documentos 

inerentes à coordenação do curso. Além disso, o 

projeto também possuía o intuito de divulgar a 

importância da gestão adequada de documentos e 

disseminar as práticas adotadas nesse caso. 

A Universidade Federal de Catalão (UFCAT) 

- na época do desenvolvimento desse projeto 

Universidade Federal de Goiás / Regional Catalão - 

possui um Centro de Informação, Documentação e 

Arquivo (CIDARQ), o qual disponibiliza um Manual 

de Gestão de Documentos Arquivísticos. Esse 

manual apresenta os procedimentos para tratamento 

da massa documental, especificando como dever ser 

feita a classificação, ordenação e identificação 

(UFG, 2017). 

Devido algumas limitações, não foi possível 

desenvolver a sistematização de pleno acordo com o 

manual, mas ele foi peça fundamental para o 

desenvolvimento dos procedimentos de 

arquivamento dos documentos da Coordenação do 

Curso de Engenharia Civil. 

A estratégia então adotada foi o 

agrupamento, ordenação e identificação dos 

documentos existentes, elaborando um manual 

próprio que descreve o fluxo dos principais 

documentos criados e recebidos. O manual detalha 

ainda como os documentos foram identificados e 

onde estão dispostos dentro dos espaços da 

Coordenação do Curso. 

Para o desenvolvimento da sistematização da 

massa documental foram estabelecidas etapas, 

estando as principais descritas a seguir: 

1. Agrupamento de documento a partir do 

tipo, como atas de reuniões, planos de disciplinas, 

entre outros. 

2. Ordenação dos documentos conforme a 

necessidade da coordenação, com base nos critérios 

cronológicos e alfabéticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Redefinição dos locais onde seriam 

armazenados os documentos, estabelecendo quais 

documentos de uso frequente deveriam se situar 

próximo ao local de trabalho e vice-versa. 

4. Identificação de pastas e armários por meio 

de etiquetas. 

5. Elaboração de um manual descrevendo os 

fluxos e exercícios produzidos, disponibilizado 

internamente. 

Ao término do projeto, obteve-se como 

produto o manual “Orientações Gerais para Gestão e 

Arquivamento de Documentos na Coordenação do 

Curso de Engenharia Civil”, e documentos 

catalogados e arquivados de forma padronizada 

(Foto 1). 

 
 

 
Foto 1: Armário organizado segundo as diretrizes criadas e 

especificadas em manual próprio. 

Fonte: acervo do autor. 
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Percepção de Estudantes Sobre o Programa 

PET-Saúde e Interprofissionalidade e Sua 

Relação Com as Práticas Integrativas e 

Complementares (PICs) 

 

Gabriela Siqueira Pinarello1 

Tainá de Rafael Maurício2 

Ana Carolina Scarpel Moncaio3 

Jalusa Andréia Storch Díaz4 

 

Desde nossa inserção no Programa PET-

Saúde e Interprofissionalidade da UFCAT, no 

quarto trimestre de 2020, pudemos acompanhar e 

auxiliar na execução de atividades de maneira 

remota, via ferramenta do Google Meet. Devido à 

pandemia do Covid-19, infelizmente não tivemos a 

oportunidade de implementar ações das PICs em 

caráter prático e presencial nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs) e não foi possível realizarmos 

presencialmente as atividades propostas pelo grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, nos adaptamos por meio de encon- 

tros online com o grupo das PICs com diversos 

profissionais de outras áreas de atuação, incluindo 

nossos preceptores e professores de diversas áreas 

do conhecimento da saúde.  

 No início da nossa participação, as 

estudantes foram integradas a um curso online de 

formação em Meditação, mediado pela Psicóloga e 

Professora Rita Erbs/UFCAT, contemplando teoria 

e atividades práticas dos diversos métodos de 

atuação da meditação, bem como seus benefícios. 

Também, nos foi concedida a experiência 

enriquecedora de treinamento de automassagem 

ministrada pela Professora e Enfermeira Nayline 

Martins. 

 O grupo das PICs do Programa PET-Saúde 

da UFCAT realizou, ao longo dos últimos meses, 

lives semanais, transmitidas pelo canal do PET- 

Saúde PICs no Youtube*, com exposições abertas à 

comunidade para que o trabalho do grupo pudesse 

ser compartilhado de maneira didática e 

democrática. Estas foram divulgadas por meio das 

mídias sociais. Até o momento, temos inscritos no 

nosso canal 76 participantes, com a veiculação de 

11 vídeos, sendo que em um dos vídeos obtivemos 

até o momento 242 visualizações. As lives 

contaram com a participação de outros integrantes 

dos cinco grupos do Programa PET-Saúde, fizemos 

conexões com novas universidades e profissionais 

de outros os estados brasileiros, do Rio Grande do 

Sul ao Amazonas, aumentando as relações de 

trabalho, estudo, pesquisa e extensão entre a 

UFCAT e demais universidades, com a finalidade 

de discutir variados assuntos relacionados à 

Educação Interprofissional, Promoção da Saúde, 

Pandemia do SARS-CoV-2 e a relação com as 

PICs.  
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Figura 1: página do PET-Saúde PICs/UFCAT no canal do 

Youtube* 

 

 Apesar das barreiras encontradas pelo 

distanciamento social devido à pandemia, e somado 

a inviabilidade do contato físico com a comunidade 

nos mais diferentes espaços de saúde, foi possível 

estabelecer uma rede de aprendizagem de sucesso 

relacionada à discussão da Educação 

Inteprofissional (EIP) e as Práticas Integrativas e 

Complementares. As estudantes avaliam que o 

Programa PET-Saúde e Interprofissionalidade/ 

UFCAT é uma estratégia inovadora de ensino e 

promotora de repercussões reais no contexto do 

ensino-serviço-comunidade. A Educação 

Interprofissional é sem dúvida, uma ferramenta 

essencial para promover aprendizagens 

colaborativas, uma vez que permite o 

desenvolvimento de competências específicas, 

comuns e colaborativas, reconfigurando os 

estudantes como agentes de mudança nos diferentes 

cenários da saúde.  

Do ponto de vista das PICs, a capacitação 

de estudantes, docentes e preceptores das UBSs da 

cidade de Catalão, à luz da EIP e das PICs podem 

ser disparadores de práticas colaborativas centradas 

na integralidade do cuidado. Além disso, aliar o 

diálogo entre universidade, SUS e orgãos de gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

em saúde é considerada uma estratégia eficien- 

te para transcender a visão biológica em saúde, 

potencializando a inserção do usuário do SUS de 

modo autônomo, consciente, participativo e 

dialógico. 

 

*Canal PET- Saúde PICs: 

https://www.youtube.com/channel/UChhCHhlILTvdMvy_3-

J2WfA 

 
1Discente do curso de Psicologia/UFCAT. 
2Discente do curso de Psicologia/UFCAT.  
3Doutora em Ciências (Enfermagem em Saúde Pública)/USP-

RP. Docente do curso de Enfermagem/UFCAT. 
4Doutora em Educação Física/UNICAMP. Docente do curso 

de Educação Física/UFCAT. 

 

Prática Pedagógica e Desenvolvimento Cognitivo 

das Crianças na Creche 

 

Altina Abadia da Silva1 

Eloane Aparecida Rodrigues Carvalho2 

Kelly Kristine Pereira Barbosa Matias3 

 

Relatamos aqui uma atividade desenvolvida 

no projeto de extensão que busca identificar e 

atender, a partir de encontros reflexivos, as 

demandas das professoras de creche e pré-escola, 

quanto ao planejamento e prática educativa, bem 

como auxiliá-las a definir quais são os elementos 

orientadores de seus planejamentos, buscando uma 

ação reflexiva sobre o trabalho pedagógico 

realizado.  

O principal objetivo aqui é apresentar uma 

breve reflexão de uma experiência desenvolvida na 

Educação Infantil a partir do brincar, livre e/ou 

dirigido, e suas contribuições para o 

desenvolvimento cognitivo das crianças.  Para tanto, 

foi elaborado uma sequência didática para uma 

turma do Maternal I (17 crianças, entre 2 e 3 anos de 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UChhCHhlILTvdMvy_3-J2WfA
https://www.youtube.com/channel/UChhCHhlILTvdMvy_3-J2WfA
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idade) de uma creche da rede pública municipal de 

Catalão/GO. 

Neste trabalho, o brincar é concebido como 

atividade pedagógica que propicia o 

desenvolvimento cognitivo das crianças, enfatizando 

a possibilidade de aprender pelo brincar e adquirir 

conhecimentos acerca de vários assuntos e temas por 

meio de atividades lúdicas. Promovendo  

aprendizagem prazerosa, que a criança aprende em 

inúmeras situações, sem se dar conta do 

conhecimento que está adquirindo. Vigotsky (1991) 

é a base epistemológica dessa reflexão, por destacar 

o apreender como ponto crucial para o 

desenvolvimento cognitivo promovido pelas 

atividades lúdicas.  

A sequência didática enfatizou atividades 

lúdicas como mediadoras entre o ato de brincar e o 

aprender das crianças, o ponto de partida dessa 

elaboração foi o livro “A lagartinha muito 

comilona”, de Eric Carle (2014). Iniciamos com uma 

brincadeira cantada com o intuito de aprimorar a 

coordenação motora ampla, visando também a 

descontração para que no momento da leitura do 

livro as crianças estivessem mais atentas. 

Nesta intervenção, ao conversar com as 

crianças a respeito do ciclo das borboletas, 

mostrando as suas fases de desenvolvimento, 

enfocando o conhecimento cientifico e 

estabelecendo relação do ambiente escolar com a 

vida cotidiana. 

Num segundo momento, montamos na sala 

de aula, o cenário da história contada, enfatizando as 

formas geométricas, relacionando-as com o formato 

dos alimentos, das cores, identificando quais eles 

conheciam e que estavam presentes em nosso 

cenário e por fim, realizando a contagem dos 

alimentos ingeridos pela lagarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confeccionamos as borboletas, junta- 

mente com as crianças, utilizando guardanapos 

coloridos, prendedores de roupas e cordão de náilon 

para pendurá-las no teto, para que as crianças 

participassem tanto na confecção como na decoração 

de sua sala. 

Em complemento, realizamos a brincadeira 

cantada da “Borboleta Preguiçosa”, na qual as 

crianças aprenderam surpreendentemente todos os 

movimentos e a letra da música. Por fim, a proposta 

perpassou a declamação do poema “As Borboletas” 

de Vinícius de Morais, por permitir a imaginação e 

criação de borboletas nas cores citadas no poema, 

possibilitando colocar as crianças em contato com 

outra forma literária, a saber: o poema.  

Nesse sentido, ponderamos que o trabalho 

desenvolvido permitiu que as crianças 

apresentassem e desenvolvessem novos domínios 

acerca de tais conteúdos e saberes. Essa metodologia 

de trabalho propicia às crianças o desenvolvimento 

cognitivo, sem sair do universo infantil. Além de 

possibilitar o desenvolvimento infantil, possibilita 

aos professores observar e analisar o grupo de 

crianças com que está trabalhando, chegando assim 

a conclusões que os auxiliem no planejamento de 

suas aulas. 

 

 
Foto 1: Atividade de registro com as crianças.  

Fonte: acervo do autor.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Foto 2: Parte da Equipe do Projeto (2019). 

Fonte: acervo do autor. 
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Projeto ConserVamos Cerrado: divulgação 

científica e conservação de biodiversidade nas 

redes sociais 

 

Julia Lourenço de Souza1 

Giulianny Aparecida Alves Machado2 

Frederico Gemesio Lemos3 

 

O projeto ConserVamos Cerrado* nasceu da 

iniciativa de alunos dos cursos de Bacharelado e 

Licenciatura em Ciências Biológicas da UFCAT, em 

agosto de 2018, após eles se depararem com uma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

crescente preocupação com a perda acelerada  

da biodiversidade do bioma Cerrado e o 

desconhecimento de grande parte da sociedade 

sobre esse importante ecossistema. Apesar de ser 

considerado mundialmente uma área prioritária para 

a conservação de biodiversidade, visto o elevado 

número de espécies exclusivas e a alta taxa de 

ambientes naturais já perdidos, o Cerrado vem 

sofrendo constantes modificações em decorrência de 

atividades antrópicas, voltadas principalmente ao 

agronegócio não-sustentável. 

Nesse contexto, o principal objetivo do 

projeto é divulgar conhecimento científico sobre o 

Cerrado, especificamente sobre sua fauna, flora, 

áreas protegidas, povos e fenômenos naturais típicos 

do bioma, com uma linguagem simples e 

descomplicada, que seja acessível às diversas 

camadas da sociedade. 

Nossas principais ferramentas de divulgação 

científica são as redes sociais e os encontros 

presenciais com comunidades dos municípios de 

Cumari e Catalão. Por meio de perfis do projeto no 

Instagram (@conservamoscerrado) e no Facebook 

(@projetoconservamoscerrado), divulgamos 

publicações baseadas em artigos científicos e 

conhecimentos gerados por diferentes instituições de 

pesquisa. As informações publicadas vão desde 

curiosidades sobre espécies animais e vegetais, até 

dicas que podem ajudar a reduzir o impacto negativo 

de nossas ações sobre o funcionamento 

ecossistêmico desse ambiente brasileiro (Figuras 1 e 

2). Nas redes sociais, os seguidores podem interagir 

com as publicações por meio de likes, perguntas, 

opiniões e sugestões. Ainda, desenvolvemos 

transmissões ao vivo no Instagram e reuniões via 

Google Meet, o que tem incrementado o contato 

direto entre membros do projeto (alunos, professores 

e pesquisadores externos colaboradores) e os 

seguidores. 
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Figura 1: Perfil do Projeto ConserVamos Cerrado (UFCAT) 

no aplicativo Instagram e publicações de divulgação de 

espécies que ocorrem no bioma. 

 

 

 
Figura 2: Perfil do Projeto ConserVamos Cerrado (UFCAT) 

no aplicativo Instagram aliando divulgação científica a 

questões de saúde pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ambiente presencial, o projeto atua  

com a divulgação científica e comunicação 

ambiental com palestras interativas em escolas do 

município de Cumari (Goiás), envolvendo alunos de 

ensino fundamental e médio. No entanto, em virtude 

da pandemia causada pela COVID-19, nossas 

interações presenciais com as comunidades estão 

suspensas e, durante esse período, sendo realizadas 

com participações mensais na Coluna da 

Biodiversidade do Jornal Hora do Planeta, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, 

Abastecimento e Meio Ambiente do município de 

Cumari (Figura 3). Além da participação em escolas, 

o projeto também participa de encontros regionais 

populares (como barraquinha da fauna na Festa do 

Rosário em Cumari-GO) (Figura 4) e eventos 

acadêmicos abertos à população em geral. Em todos 

esses ambientes, nós buscamos abordar temas 

transversais sobre a biodiversidade e as soluções e 

problemas socioambientais do Cerrado.  

 

 
Figura 3: Texto produzido pela aluna bolsista PROBEC para 

a Coluna da Biodiversidade no Jornal Hora do Planeta, 

distribuído no município de Cumari-GO. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Atualmente, a equipe do projeto é composta 

por três professores, coordenadores membros do 

Departamento de Ciências Biológicas da UFCAT, 

sete pesquisadores colaboradores, incluindo alunos 

egressos e de outras instituições, uma aluna bolsista 

PROBEC, e uma aluna regular, ambas dos cursos de 

Ciências Biológicas da UFCAT. A equipe 

desenvolve os conteúdos publicados semanalmente 

nas redes sociais, e a bolsista PROBEC é 

encarregada de organizar as reuniões mensais, 

elaboração de pautas e atas, organização das 

demandas e de novas atividades a serem 

desenvolvidas, bem como participar com os 

coordenadores do estabelecimento de parcerias e 

participações de pesquisadores externos no projeto. 

Até o momento, dados os indicadores das 

plataformas sociais utilizadas e o retorno em termos 

de depoimentos de seguidores, além de participação 

em diferentes eventos presenciais e virtuais, o 

projeto tem conseguindo alcançar seu objetivo 

principal: levar informação sobre a biodiversidade 

do Cerrado para a comunidade de forma acessível. O 

número de seguidores nas redes sociais vem 

crescendo a cada mês, totalizando 8.411 até o fim de 

março de 2021, assim como as interações nas 

publicações por meio de comentários, mensagens, 

compartilhamento e quantidade de vezes que a 

publicação foi salva (informações disponibilizadas 

pelo aplicativo Instagram), e o surgimento de 

convites para novas parcerias e participações em 

eventos. 

Além da divulgação científica, o projeto 

contribui também para a formação de recursos 

humanos dentro do âmbito da universidade, ao 

apresentar aos alunos participantes uma forma de 

atuar em projetos de extensão, que aproxima ciência 

desenvolvida na universidade às necessidades do 

município e região, para o desenvolvimento de uma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sociedade mais equilibrada ecológica e socialmente.  

Nesse sentido, a bolsista pondera: “Antes de 

me tornar bolsista do projeto, pude colaborar como 

voluntária, tendo contato com diferentes áreas do 

projeto, e com certeza essas atividades que venho 

desenvolvendo estão contribuindo na minha 

formação acadêmica, mas principalmente me 

mostrando que o conhecimento científico não deve 

ser limitado apenas à comunidade científica. Além 

disso, também pude perceber que existem diferentes 

formas de levar esse conhecimento produzido dentro 

da universidade para toda comunidade externa, e que 

isso pode contribuir em diferentes vertentes sociais. 

Sendo assim, espero que eu possa continuar 

contribuindo para a divulgação científica e com o 

crescimento do projeto, e passar a experiência que 

tive para outros alunos que buscam experiências na 

divulgação científica e extensão universitária.” 

 

 
Figura 4: Membros do Projeto ConserVamos Cerrado e 

servidores da SAAMA, na barraquinha da fauna na Festa do 

Rosário, em Cumari-GO, julho de 2019. 

 
1Discente do curso de Ciências Biológicas/UFCAT. Bolsista 

PROBEC. 
2Graduada em Ciências Biológicas/UFG-Regional Catalão. 
3Doutor em Ecologia e Conservação de Recursos 

Naturais/UFU. Docente no departamento de Ciências 

Biológicas/UFCAT. Coordenador do Programa de 

Conservação Mamíferos do Cerrado/UFCAT.  

*Laboratório de Biologia Integrativa e Conservação, 

Departamento de Ciências Biológicas/IBiotec/UFCAT. E-mail 

para contato: lemos.pcmc@gmail.com  
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Por uma Universidade Para Todos: fortalecendo 

a política de cotas étnico-raciais na UFG/RC 

 

Bruna Barbosa da Silva1 

Carmelice da Cunha Santos2 

Cedrick dos Santos Batista3 

Ivone Pereira de Souza4 

Matheus Vinícius Oliveira das Neves5 

Thieely Ribeiro Lima da Silva6 

Mônica Luiz de Lima Ribeiro7 

 

O projeto de extensão que teve início no ano 

de 2018, intitulado “Por uma universidade para 

todos: fortalecendo a política de cotas étnico-raciais 

na UFG/RC” encerrou-se no ano de 2020. Esse 

projeto foi desenvolvido dentro da perspectiva de 

Políticas de Ações Afirmativas e com financiamento 

da UFG/PROEC, teve como objetivo geral 

desenvolver ações educativas que discutissem a 

política de cotas étnico-raciais na UFG/UFCAT, 

ampliando o conhecimento da comunidade 

acadêmica acerca dessa política, integrando 

universidade e sociedade no debate acerca dessa 

questão. 

Iniciamos o projeto dialogando com outras 

Instituições de Educação Superior, instituição 

jurídica da Bahia e com escolas de Ensino Médio de 

Catalão e região e, também, promovemos eventos 

para discutir as questões étnico-raciais. 

Durante o desenvolvimento do projeto foram 

realizadas visitas em escolas de ensino médio, para 

discutir com os estudantes do 3º ano a política de 

cotas étnico-raciais, o que nos permitiu contabilizar 

média de 700 (setecentos) estudantes. O projeto, de 

maneira geral, contribuiu não apenas para a 

informação e formação da comunidade a que se 

destinava a discussão, mas também aos(as) 

estudantes participantes do projeto, cada um(a) com 

sua particularidade expressou em vídeos e relatos o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que o projeto significou, os quais compartilha- 

mos alguns trechos: 

 “a participação no projeto contribuiu para a 

aprendizagem sobre o sistema de cotas raciais, sobre 

os nossos direitos, conhecimento de pessoas 

importantes para a luta racial tanto nas faculdades 

brasileiras quanto em outros locais, conhecimentos 

de novos livros e artigos sobre o assunto e, 

principalmente, esclareceu muitas dúvidas 

relacionadas ao dito sistema, até mesmo em relação 

às bancas de heteroidentificação. Foi gratificante 

participar deste projeto, pois agora consigo ver e 

entender além do que eu imaginava e entendia sobre 

o tema abordado”. (Bruna) 

 

“a participação no projeto foi e é extremamente 

importante, esclareceu dúvidas e me fez ver a 

importância das cotas raciais (...) as visitas nas 

escolas foram um chave de mudanças na minha vida. 

Até hoje me pergunto como consegui realizar essa 

atividade do projeto, uma pessoa muito vergonhosa 

e que odiava falar em público, conseguiu visitar (...) 

várias escolas e ficar a frente esclarecendo dúvidas e 

relatando a (...) experiência como aluna cotista. (...) 

Costumo dizer que as cotas raciais fez muita 

diferença na minha vida. Apesar dessa fase difícil 

nunca devemos desanimar, (...) gratidão por cada 

momento vivenciado no projeto e por todas as 

oportunidades que eu tive como aluna cotista. (...), 

me trouxe muito conhecimento e me fez valorizar 

ainda mais o sistema de cotas raciais, sem contar na 

segurança e orgulho que eu tenho de dizer que sou 

aluna cotista”. (Carmelice) 
 

“a participação no projeto foi de grande importância 

na jornada de autoconhecimento e na visão coletiva 

sobre os assuntos que foram abordados. Os debates 

online e as lives ajudaram na compreensão de assun- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

tos mais complexos, além de trazer novas 

perspectivas e entendimentos histórico-sociais do 

povo brasileiro. O projeto contribuiu para o 

crescimento intelectual, de tal forma a assumir 

condições pré-estabelecidas e lidar com elas a partir 

do objetivo de trazer benefícios aos que carregam 

consigo a condição de ter a pele negra e são 

racializados por este fator”. (Cedrick) 

 

“a participação no projeto foi muito importante para 

mim, pois também sou uma aluna cotista indígena, 

poder compartilhar um pouco do nosso 

conhecimento adquirido no projeto, e assim divulgar 

(...) aos estudantes de escolas públicas de Catalão e 

região a importância da explicação de quem 

realmente tem direito a cotas raciais. É gratificante 

saber que nosso trabalho no projeto teve muitas 

repercussões positivas. Ver o rosto dos novos alunos 

da UFCAT serem, em grande parte, de estudantes 

daquelas escolas que visitamos durante o 

desenvolvimento do projeto foi muito importante 

para mim, pois teve a nossa contribuição, a 

contribuição do presente projeto. Espero que estejam 

felizes, assim como eu, realizando seus sonhos 

dentro da UFCAT”. (Ivone) 

 

“a participação no projeto foi extremamente 

necessária para o aprofundamento teórico na política 

de cotas raciais. Para mim enquanto estudante negro 

e futuro professor de Geografia, vai ser muito eficaz 

o que aprendi com o projeto na minha atuação 

profissional, pois permitirá que eu incentive e instrua 

os alunos a entenderem e se apropriarem da política 

de cotas. Será extremamente útil na minha carreira 

profissional o que foi aprendido neste projeto, para a 

manutenção dessa política que beneficia milhares de 

jovens negros, mas que ainda tem problema com 

fraudes constantes e disseminações de fake news,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deslegitimando essa conquista de ação afirma- 

tiva como forma de uma reparação histórica pelas 

injustiças contra os povos negros, indígenas e 

quilombolas deste país”. (Matheus) 

 

“(...) Sempre utilizei das cotas (raciais, escola 

pública e renda), mas não sabia ao certo como 

funcionava, qual a importância delas, nunca parei pra 

estudar um pouco a respeito, assim como eu, essa é 

a realidade de muitos estudantes, por isso a 

importância (...) do projeto. Esse projeto deu-me a 

oportunidade de ver claramente o quão difícil foi a 

conquista das cotas raciais, a luta constante de 

indivíduos buscando derrubá-las, e a luta para que 

permaneça e melhore a cada dia. (...). Hoje sei o 

quanto as cotas fazem diferença na minha vida e na 

de várias outras pessoas, se não as tivesse poderia 

não estar na universidade cursando um dos cursos 

mais concorridos (...). Essa é nossa luta (...)  As cotas 

para mim é isso, mais oportunidade (...)”. (Thieely) 

 

Por fim, ressaltamos a importância e 

contribuição desses projetos na universidade tanto 

para comunidade externa, quanto para os integrantes 

do projeto, pois busca, por meio de processos 

educativos, a emancipação dos sujeitos que têm o 

direito à entrada no ensino superior por meio das 

cotas étnico-raciais. 

 
1Discente do curso de Engenharia de Minas/UFCAT. 
2Discente do curso de Pedagogia/UFCAT. 
3Discente do curso de Ciências da Computação/UFCAT. 
4Discente do curso de Enfermagem/UFCAT. 
5Discente do curso de Geografia/UFCAT. 
6Discente do curso de Engenharia de Civil/UFCAT. 
7Mestra em Educação/UFU. Técnica-administrativa - CGA 

(DAA/PROGRAD)/UFCAT. 
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Três Suspiros ou Supernova 

 

Lucas Silvério Martins1 

 

Eu gostaria de dizer que ficarei, que não estou 

te deixando. 

Eu gostaria de falar que a calmaria entre nós 

durará para sempre e que tudo voltará a ser como 

antes, mas sei que você não está pensando em 

escrever para mim, o tempo mostrou isso. Nós não 

passaremos a vida toda um do lado do outro. 

Pegamos nossas malas e fomos o mais longe 

possível desse sentimento, ele começou a nos 

sufocar. Decidimos seguir a direção do vento, e ele 

virou uma tempestade incontrolável, fomos 

engolidos e jogados para longe, em direções tão 

opostas que não podemos nos encontrar. Não farei a 

vida ao seu lado, você não irá gastar sorrisos 

verdadeiros comigo. Nem sequer teremos mais uma 

noite juntos.  

O dia nasceu para nós, meu amor. 

Experimentei as sensações mais lindas ao seu 

lado, eu dormi com você e seu cheiro era o meu 

conforto, o meu norte, a minha segurança. Sonhei 

que conseguíamos ser tudo que queríamos, sem 

medo, sem amarras. Queria ter conhecido o mar ao 

seu lado, mas, talvez, a escuridão que foi criada entre 

nós é tão imensa quanto o oceano. Tivemos dias 

bobos, dias inocentes. Bebemos e brindamos o eterno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amor que, duramente descobrimos, não pode ser para 

sempre. 

E quando eu te deixar, agora, você seguirá 

para sempre comigo. No meu coração, nos meus 

sentimentos, em tudo que eu aprendi. E quando você 

me deixar, daqui a um segundo, as estrelas, para as 

quais prometemos nosso amor, irão se apagar, numa 

supernova que é linda de se ver. Elas vão brilhar 

muito antes de morrer, como nunca, pela última vez, 

e então o vazio chegará. Você vai para longe e eu 

também, separados pelo destino e pelas nossas 

escolhas. Foi bom, sim, mas eu preciso entender que 

acabou. 

Ainda assim vou te guardar na minha 

lembrança, vou te deixar como um porta-retrato na 

memória. Usarei a camiseta que me deu e sempre que 

eu olhar para ela, pode ter certeza, eu vou me lembrar 

de você. Nenhum de nós dois esperávamos isso, e 

ninguém terá que ficar esperando no nosso lugar de 

sempre. Poderíamos ter tido tudo, mas escolhemos 

não existir mais. Nos demos tantas chances e não 

soubemos aproveitar nenhuma de verdade. Nós 

desaparecemos. E eu ainda amaldiçoo o mundo toda 

vez que desejo para as estrelas que cintilam: eu 

queria que você estivesse aqui. Mas você não está. 

Dou três suspiros longos, em sua homenagem. Viro-

me e sigo meu caminho. Foi bom te conhecer. 

 
1Mestrando em Estudos da Linguagem/UFCAT. Graduado em 

Letras/UFG - Regional Catalão.
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