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Editorial

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal de 
Catalão (UFCAT) apresenta o "Boletim da Graduação", uma publicação 
digital, com periodicidade bimestral, que tem a proposta de ser um canal 
de difusão da comunicação, de interlocução e de novidades junto a 
comunidade acadêmica.  A publicação do primeiro Boletim ocorre neste 
momento em que tantos desafios se apresentam ao fazer pedagógico e às 
próprias relações humanas em todos os contextos em detrimento da 
Pandemia da Covid-19, decretada pela OMS. Devido à pandemia foram 
adotados a suspensão do calendário acadêmico, a adoção do trabalho 
remoto e o isolamento social dentre outras (Resolução UFCAT Nº 
006/2020). O ano de 2020 é marcante pois torna efetiva a UFCAT, com a 
nomeação da Reitora Pró-Tempore, e, a então Coordenação de 
Graduação da Regional Catalão - UFG/RC (Cograd) torna-se a Prograd 
UFCAT. A trajetória de ações e trabalhos desenvolvidos na Cograd/Prograd 
tem se pautado pela transparência e publicidade dos atos, pelo diálogo, na 
escuta e na análise do cenário local e nacional, por meio de ações 
interinstitucionais que possam fortalecer a graduação e subsidiar os 
debates propostos na UFCAT, no processo de transição. As sessões que 
compõem o Boletim  apresentam notícias de interesse da comunidade 
universitária, com informações sobre os trabalhos e as ações realizadas, 
os Projetos e Programas da Graduação UFCAT, eventos previstos. 
Importantes conquistas foram realizadas com a seleção da UFCAT junto à 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
para participar dos programas Residência Pedagógica e Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). O Programa de 
Iniciação à Pesquisa das Licenciaturas (Prolicen) - é outro programa que a 
UFCAT passou a desenvolver a partir de 2020, assim como os programas 
de mobilidade acadêmica nacional, internacional, Programa de 
Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) e outros programas.  
Ademais, foi pensado e reservado um espaço dedicado a publicação de 
artigos de opinião, para que membros da comunidade possam publicar 
texto analítico, externando seu ponto de vista sobre determinado tema 
relativo à vida acadêmica.
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Diretoria de Administração Acadêmica 
(DAA) faz entrega agendada de diploma de 
Graduação e de Pós-Graduação stricto 
sensu

Os egressos dos cursos de Graduação e 
Pós-Graduação stricto sensu que necessitarem do 
diploma para fins de comprovação para trabalho, 
matrícula em cursos de Pós-Graduação, posse em 
concurso público, participação em editais que 
exijam prova de títulos, e outras demandas afins, 
poderão solicitar agendamento para retirar os seus 
respectivos diplomas, mediante apresentação de 
documento que comprove a urgência da 
solicitação. 
PARA SABER MAIS
cga.catalao@ufg.br; matrícula.catalao@ufg.br

Ações do GT Graduação

No dia 13 de maio de 2020 foi realizada, por 
videoconferência, reunião administrativa ampliada 
convocada pela Reitoria da UFCAT, para debate 
quanto à possibilidade de realização de 
diagnóstico situacional da comunidade acadêmica 
sobre as condições de acesso às tecnologias e 
conectividades com a internet, uso de ferramentas 
digitais e estrutura de tecnologia da universidade. 
Para tanto, foi aprovado a composição de quatro 
Grupos de Trabalhos (GTs), dentre eles, o GT 
Graduação. No dia 15 de maio ocorreu a primeira 
reunião online do GT Graduação com pauta 
centrada na proposta de organização do GT, na 
apresentação e correção do rascunho dos 
questionários sobre as condições de ampliação de 
atividades remotas a serem respondidos pelos 
docentes, discentes e Taes/terceirizados. O GT 
Graduação, após discussão e análise dos dados 
que foram coletados no período de 20 a 31 de 
maio, se reuniu com os coordenadores dos cursos 
e diretores de Unidade no dia 24 de junho para 
apresentar os resultados.
PARA SABER MAIS
https://catalao.ufg.br/n/129750-gts-divulgam-re
latorios-de-levantamento-sobre-atividades-rem
otas-na-ufcat  

Nova Resolução UFCAT Nº 007/2020 de 
Estágios

Nova Resolução prevê as atividades de Estágio 
Curricular Obrigatório (ECO) e Estágio Curricular 
Não-Obrigatório (ECNO) em outros aspectos, não 
somente aos Cursos da área da Saúde, desde que 
sejam realizados em concedentes cujas atividades 
sejam consideradas essenciais [...] sob garantia de 
oferecimento de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) pela concedente, e as atividades 
assistenciais na área de saúde, preferencialmente 
aquelas relacionadas ao combate à Covid-19. 
PARA SABER MAIS
https://estagio.catalao.ufg.br/p/5914-legislacao 
e 
https://estagio.catalao.ufg.br/n/124253-corona
virus-cuidados-e-recomendacoes

Programa Residência Pedagógica

O Programa Residência Pedagógica é uma das 
ações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) que integram 
a Política Nacional de Formação de Professores 
visa estimular a articulação teoria e prática e 
promover o aperfeiçoamento da formação prática 
nos cursos de licenciatura e a imersão do 
licenciando na escola de educação básica. Na 
UFCAT o Programa está oferecendo 240 vagas 
entre bolsistas e voluntários. As bolsas de alunos, 
no valor de 400 reais mensais e duração de 
dezoito meses. Podem se inscrever estudantes 
com matrícula ativa em curso de licenciatura e que 
tenham cursado o mínimo de 50% do curso ou 
estar cursando a partir do 5º período, e que 
estejam matriculados em estágio curricular 
obrigatório. 
PARA SABER MAIS
residenciapedagogica.ufcat@gmail.com
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Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID)

O PIBID é um programa da CAPES que visa 
incentivar a formação de docentes em nível 
superior para a educação básica, contribuir com a 
qualidade da formação inicial de professores/as 
nos cursos de licenciatura, promovendo a 
integração entre educação superior e educação 
básica. A UFCAT está oferecendo 180 vagas entre 
bolsistas e voluntários para os diversos cursos. As 
bolsas são de 400 reais mensais. Poderão se 
inscrever no PIBID estudantes dos cursos de 
Licenciatura relacionados às áreas específicas 
delineadas no edital. A vigência da bolsa é de 18 
meses para dedicação às atividades do projeto. 
PARA SABER MAIS
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/579/o/Edit
al01_PIBID_UFCAT_2020.pdf

PET-Saúde interprofissionalidade: ensino, 
serviço e comunidade

É um Programa do Ministério da Saúde que tem 
como objetivo a integração 
ensino-serviço-comunidade com vistas à 
qualificação das ações (e formação) no âmbito do 
SUS, enfatizando o fortalecimento da Atenção 
Básica. O projeto atualmente é coordenado pela 
Profa. Juliana Martins de Souza do curso de 
Enfermagem da UFCAT sendo composto por cinco 
grupos de trabalho no qual participam discentes e 
docentes de vários cursos, bem como preceptores 
que atuam na Secretaria Municipal de Saúde de 
Catalão. O projeto foi implementado em abril de 
2019 com vigência até abril de 2021. Com a 
Pandemia da Covid-19 as ações se voltaram para 
a construção de materiais informativos sobre a 
temática e divulgação do trabalho dos subgrupos 
do PET-Saúde. 
PARA SABER MAIS
Instagram @petcatalão

Prograd/UFCAT integra o grupo IPES-GO de Pró-Reitores de Graduação para debater a 
educação superior pública

O grupo com representantes das Pró-Reitorias de Graduação das Instituições Públicas Ensino Superior 
de Goiás (IPES-GO), composto por IFG, IFGoiano, UEG, UFCAT, UFG e UFJ - tem se reunido 
virtualmente para debater assuntos da universidade que impactam na organização dos cursos de 
graduação no Brasil e em Goiás durante esse período de pandemia pela Covid-19. Estamos na fase de 
estudos e elaboração de protocolos para as atividades pedagógicas na Graduação e na Educação 
Básica, considerando a Isonomia, qualidade e segurança; Inclusão e diversidade; Cuidado e respeito à 
vida (psicológico, acolhimento e socioafetividade); Formação dos estudantes e formação dos docentes 
para uso de tecnologias digitais. Essa ação está dividida em eixos que envolvem a discussão de 
currículo, formação, calendário acadêmico, avaliação, recursos, ações de apoio às políticas de 
assistência estudantil e fortalecimento da assistência pedagógica e envolvimentos dos cursos nesses 
processos.  A equipe é composta por: Profa. Jaqueline Araújo Civardi - UFG, Prof. Israel Trindade - 
UFG,  Profa. Kamila Rodrigues Coelho - UFJ, Profa. Fernanda Ferreira Belo - UFCAT, Profa. Suely 
Miranda Cavalcante Bastos - UEG, Prof. Virgílio José Tavira Erthal - IFGoiano.
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O OUTRO LADO DA MOEDA: QUE LIÇÕES EM 
TEMPO DE PANDEMIA

Iniciamos este ano letivo com as expectativas de sempre, recebendo 
estudantes, da Graduação e Pós-Graduação de diversas regiões. A vida parecia 
seguir seu curso. Notícias nos chegavam de uma desconhecida cidade chinesa, 
Wuhan, onde um vírus altamente contagioso se alastrava a uma velocidade 
pouco antes vista. Mas, quem se preocupava? Afinal, as notícias eram de que a 
infecção se dava por contato direto, mas estamos há mais de 17 mil quilômetros 
desta cidade. E assim fomos tocando a vida, sem nos dar conta de que a 
globalização é um fenômeno que não escolhe fatos ou sujeitos. O mundo está 
conectado. E, neste caso, sentimos os efeitos dessa configuração, permeada por 
processos que desconhecem fronteiras. Mesmo cientistas experientes não foram 
capazes de alertar para os riscos, como o médico Dráuzio Varela que, em janeiro 
de 2020 acreditava que o Coronavírus não tinha o potencial de contágio do vírus 
da Gripe Espanhola no século passado, o que reviu pouco tempo depois. 
Provavelmente ele falava das características dos dois vírus, mas não considerou 
o contexto em que as duas pestes se instalaram no nosso planeta.

Lição número um: que o novo Coronavírus nos ensina: não se trata 
apenas de uma questão epidemiológica. O enfrentamento ao vírus demanda 
envolvimento de profissionais de todas as áreas do conhecimento. É importante 
conhecer comportamentos sociais e culturais de povos de diferentes partes do 
planeta por onde o vírus circula; é fundamental compreender como o vírus tem 
nos afetado, não apenas do ponto de vista econômico ou da saúde física e 
mental, mas nas próprias relações interpessoais. É necessário que se elaborem 
modelos matemáticos que ajudem a visualizar possíveis cenários que expliquem 
o comportamento do vírus ao redor do planeta. Em síntese: mais do que nunca, é 
inadiável pensarmos o mundo em uma perspectiva interdisciplinar, como nos 
provocou Fritjof Capra no final do século passado, além de considerarmos outros 
tempos e espaços de formação além do tempo escolar dentro da sala de aula.

Lição número dois: se tivermos humildade suficiente, esta experiência 
provocará reflexões profundas sobre o processo de ensino e aprendizagem na 
educação pós-pandemia. Quem ensina quem, afinal? Quais saberes são 
importantes e para que eles são importantes? Qual o papel efetivo da escola e da 
família na educação dos filhos? Uma aluna me relatou o orgulho em saber que o 
filho, de quem a escola sempre reclamou das notas baixas e do pouco interesse 
pelos estudos, tem sido a pessoa de referência na sala de aula remota quando a 
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professora tem uma dificuldade. Diz que a professora passou a demonstrar admiração pelo garoto 
ao perceber algo até então desconhecido pela escola, que o avalia pelo que espera que ele saiba, 
pouco se importando com o que ele sabe de fato. Paulo Freire nos provoca a pensar na educação 
como um processo dialógico, de narrativas plurais, mediatizado pelo mundo, pela realidade em 
que vivemos e pelas subjetividades e materialidade e que nos cercam.

A lição número três que me ocorre neste momento, e certamente não a última,  diz respeito 
ao escancaramento de desigualdades que podem estar passando despercebidas por educadores 
e gestores de todos os níveis de ensino:  as condições por vezes precárias em que tanto docentes 
como discentes desempenham seus papéis, sobretudo referente às tarefas extra 
escola/universidade. Sim, os papéis de aluno e professor não se limitam aos muros da instituição. 
Será que nos perguntamos que horário as crianças e jovens (e os professores) têm disponíveis em 
casa para realizar as tarefas escolares? Se dispõem de um lugar reservado para tal? Quantas 
pessoas dividem o mesmo local de moradia? Se dispõem das ferramentas adequadas para se 
dedicar aos estudos? Hoje em dia falamos tanto do potencial das novas tecnologias aplicadas à 
educação, mas será que nos damos conta de como essas ferramentas ainda são um privilégio de 
poucos? Será mesmo que o fato de o jovem ter um celular com acesso à internet através do uso 
de dados móveis limitados é suficiente para responder às nossas expectativas quando 
recomendamos atividades de pesquisas, enviamos tarefas pelo SIGAA, indicamos um filme para 
ser visto em casa, pedimos para fazer uma visita ao Museu de Arte Moderna de Nova Iorque 
(MoMA)? Será que nos damos conta do quanto é desconfortável (e pouco eficaz) ler um texto 
científico na pequena tela de um celular (sim, muitos estudantes não têm computador nem 
dispõem de recursos financeiros para imprimir os inúmeros textos que indicamos para leitura).

Ainda não sabemos quando nem como isso tudo terminará. Não sabemos se já estamos no 
olho do furacão nem quando poderemos retomar a “normalidade” da vida acadêmica. Sequer 
sabemos o que exatamente é essa tal normalidade, mas uma coisa é possível dizer que sabemos: 
a vida não parou, como pode parecer para alguns e, apesar de toda dor e sofrimento que nos 
afetam neste momento, deveríamos nos desafiar a pensar o outro lado da moeda, fazendo deste 
período tão difícil um momento de reflexão das nossas práticas educativas. É fundamental 
repensarmos os currículos, fragmentados, desconectados e descontextualizados aos quais 
estamos acostumados. É urgente repensarmos a relação com a comunidade e problematizarmos 
juntos os meandros desta relação. É para ontem a tarefa de professores e gestores educacionais 
conhecerem minimamente as condições em que estamos vivendo as experiências docente e 
discente depois que vamos para as nossas casas. Quem sabe, buscando outros modelos e 
tempos de escolarização que dialoguem com a realidade fora dos muros da instituição, como nos 
ensina a pedagogia da alternância.

Fim

A opinião apresentada nesse artigo é de inteira responsabilidade do autor.



AGENDA

2º/2020 FEIRA DAS PROFISSÕES 2020
Em 2020, em virtude da pandemia, a Feira das Profissões da 
UFCAT será realizada no formato virtual. O evento está previsto 
para o segundo semestre, em data a ser amplamente divulgada.
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Realização: Pró-Reitoria de Graduação UFCAT
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