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1. MENSAGEM DA DIREÇÃO

Por Prof. Júlio Cesar Valando Soares – Diretor da FCT/UFG

O ano de 2019 apresentou fatos importantes no âmbito da Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás − Câmpus Aparecida de Goiâ-
nia (FCT/UFG). Embora a universidade pública brasileira como instituição, e a 
UFG por decorrência, se viu compelida a enfrentar um conjunto importante de 
dificuldades, sobretudo referente a questões orçamentárias e de recursos, a FCT/
UFG se mostrou vibrante e proativa, protagonizando uma miríade de atividades, 
tais como projetos, eventos, atividades culturais, viagens de estudos e partici-
pação em eventos científicos, entre outras realizações que não caberiam nesta 
mensagem. Tudo isso só se materializa, vale frisar, porque contamos com uma 
equipe engajada e comprometida. Na FCT/UFG há pessoas que fazem dela o seu 
projeto de vida profissional. São elas que de fato protagonizam e são os atores 
dessas realizações, pois pessoas fazem a FCT/UFG.

Em 2019, foram retomadas as atividades do Mestrado Profissional em Admi-
nistração Pública (PROFIAP), sob a coordenação dos professores Solon Bevilacqua 
e Marcos Paulino Roriz Junior, e deu-se início ao Programa de Mestrado Profis-
sional em Engenharia de Produção (PPGEP), coordenado pelos docentes Hélio Yo-
chihiro Fuchigami e Marcelo Nunes Fonseca.

Em agosto, celebramos a colação de grau da primeira turma de formandos da 
FCT/UFG. O curso de Engenharia de Produção da FCT/UFG, coordenado pelos pro-
fessores Maico Roris Severino e Lie Yamanaka, entregou à sociedade novos enge-
nheiros de produção, todos devidamente já absorvidos por empresas da região. 

Ao final de 2019, novos estudantes concluíram seus cursos e colaram grau em 
fevereiro de 2020. O curso de Geologia, sob a coordenação das professoras Joa-
na Paula Sánchez e Fernanda Maciel Canile, formou novos geólogos. Coordenado 
pelos professores Willer Luciano Carvalho e Robinson Zuluaga, o curso de Enge-
nharia de Transportes também teve seus primeiros egressos. Por fim, o curso de 
Engenharia de Produção, teve sua segunda turma de formandos.
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A pesquisa e a inovação da FCT/UFG, sob a coordenação da professora Fer-
nanda Gervasoni e do professor Ronny Marcelo Aliaga Medrano, apresentaram 
inúmeros projetos de pesquisa em 2019, dos quais alguns foram financiados por 
organismos de fomento por intermédio de recursos e de bolsas de pesquisas. 
Atualmente, a FCT/UFG conta com 70 projetos de pesquisa sendo desenvolvidos 
pelos professores e, desse montante, 28 possuem financiamento. Convém desta-
car o projeto “Aprender fazendo: a abordagem hands-on para futuras estudantes 
de Computação, Ciências Exatas e Engenharia”, que envolve vários professores 
da FCT/UFG e de escolas municipais de Aparecida de Goiânia, com o intuito de 
incentivar mais meninas para o mundo das ciências.

Com relação à extensão e cultura, a FCT/UFG contou com o professor Alex 
Mota dos Santos como coordenador da Comissão de Ações de Extensão (CAEX). A 
equipe da FCT/UFG suscitou um expressivo número de ações de extensão e pro-
jetos direcionados à comunidade. Essa miríade de ações de extensão corrobora o 
espírito colaborativo da FCT/UFG no sentido de aproximar-se da sociedade, justa-
mente na expectativa de entregar a ela contribuições solidárias efetivas. 

Para dar suporte a esse conjunto de atividades, a FCT/UFG conta com seto-
res de apoio, sem os quais tais atividades fatalmente não aconteceriam. Nesta 
perspectiva, destacamos e exaltamos o trabalho desenvolvido pelos colegas da 
Secretaria Acadêmica da Graduação e da Pós-Graduação, da Biblioteca Seccional 
e da Coordenação Administrativa, sob a liderança do engenheiro Márcio Henri-
que Alves, do Departamento Técnico (DETEC), coordenado pelos colegas Denys 
Fernandes Mesquita e Tiago Alves Cordeiro, e da Assessoria de Comunicação da 
FCT/UFG (ASCOM), comandada pela relações-públicas Beatriz Carvalho Barreto.

Esta mensagem não poderia deixar de sublinhar o destaque nacional protago-
nizado pelo professor Carlos Roberto Candeiro ao ser chamado para uma entre-
vista no programa “Conversa com o Bial” para tratar de sua área de estudo, a Pa-
lentologia. Trata-se de uma demonstração inequívoca quanto ao reconhecimento 
merecido do referido professor.

A comunidade FCT/UFG – Câmpus Aparecida de Goiânia − conta com cerca de 
500 estudantes, graduandos e mestrandos, quase 60 docentes, aproximadamente 30 
servidores técnicos federais e dez funcionários cedidos pela Prefeitura Municipal 
de Aparecida de Goiânia. Em pouco mais de cinco anos de existência, nosso Câmpus 
teve sua história marcada por um crescimento expressivo, sobretudo pelas pessoas 
que nele se agregaram. Tais pessoas são, indubitavelmente, seu maior ativo.
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Por fim, a Direção da FCT/UFG não poderia deixar de reconhecer e agradecer a 
dedicação e o esforço cotidiano de toda sua comunidade acadêmica, na certeza de 
que os desafios vindouros neste ano de 2020, e não serão poucos, serão enfrenta-
dos e superados com o trabalho coletivo de toda a equipe. Esse espírito de união, 
de esforço conjunto, de entendimento e de respeito mútuo deve ser cada vez mais 
fortalecido, visto que esses elementos residem em ingredientes norteadores para 
a superação de adversidades e construção de uma Faculdade de Ciências e Tec-
nologia da Universidade Federal de Goiás cada vez maior e melhor. Afinal, a FCT/
UFG somos todos nós. 



2. A FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Histórico

O Câmpus Aparecida de Goiânia da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi 
criado no dia 2 de maio de 2012, com o pacto firmado entre a UFG e a Diretoria de 
Desenvolvimento da Rede de IFES, do Ministério da Educação. Para a sociedade 
aparecidense, isso significou oportunidade de formação profissional e intelectual 
em uma instituição pública, gratuita e de qualidade, para capacitar e formar pes-
soas do município a fim de suprir as demandas das empresas já estabelecidas nos 
polos industriais da cidade.

No âmbito da estrutura da UFG, o Câmpus Aparecida de Goiânia instituiu a 
Unidade Acadêmica Especial de Ciências e Tecnologia, que viria a se transformar 
em 2015, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, a FCT. Dessa maneira, o Câmpus 
Aparecida de Goiânia, agora abrigando a FCT, passou a contar com uma direção, 
assumida atualmente pelo professor Júlio Cesar Valandro Soares, e um Conselho 
Diretor (CD), que assume o status de órgão deliberativo máximo desta unidade 
acadêmica.

As obras das instalações definitivas da FCT/UFG estão em andamento. A pri-
meira edificação, já concluída, conta com seis pavimentos e cerca de 7.400 m² de 
área construída. A migração das instalações atuais para a nova estrutura deverá 
ocorrer em 2020. O novo Câmpus em construção está situado na Região Leste da 
cidade de Aparecida de Goiânia, em um terreno de 500.000 m², doado à UFG por 
dois empresários da região.
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Mapa de atuação 

A FCT/UFG iniciou suas atividades em 2014, com a abertura do curso de Enge-
nharia de Produção, no Câmpus Aparecida de Goiânia da Universidade Estadual 
de Goiás (UEG). Hoje, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Fe-
deral de Goiás, permanece funcionando neste espaço e abriga ainda os cursos de 
Engenharia de Transportes e de Geologia e está prevista a criação do curso de En-
genharia de Materiais. Os cursos implantados na cidade de Aparecida de Goiânia 
foram definidos com base nas necessidades do município, que tem um perfil forte 
de industrialização e logística. A FCT/UFG também abriga o Programa de Mestra-
do Profissional em Administração Pública (PROFIAP) e o Programa de Mestrado 
Profissional em Engenharia de Produção (PPGEP).
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Gestão 
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Composição do Conselho Diretor da Faculdade de Ciências  
e Tecnologia – 2019

1. Diretor: Júlio Cesar Valandro Soares

2. Vice-Diretor: José Nogueira de Araújo Neto

3. Coordenador do curso de Graduação em Engenharia de Produção: Maico 
Roris Severino

4. Coordenador do curso de Graduação em Engenharia de Transportes: Willer 
Luciano Carvalho

5. Coordenadora do curso de Graduação em Geologia: Joana Sánchez

6. Coordenador do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Administração 
Pública - PROFIAP: Solon Beviláqua (Suplente: Marcos Paulino Roriz Junior)

7. Coordenador do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Engenharia de 
Produção − PPGEP: Hélio Y. Fuchigami (Suplente: Marcelo Nunes)

8. Coordenadora de Pesquisa: Fernanda Gervasoni (Suplente: Ronny Alliaga)

9. Presidente da comissão que coordena as atividades de extensão: Alex Mota 
dos Santos (Suplente: Elisa S. Barbosa)

10. Coordenadora de Estágio do curso de Engenharia de Produção: Cynara 
Tinoco (Suplente: Tiago dos Santos Almeida)

11. Coordenador de Estágio do curso de Engenharia de Transportes: Liosber 
Medina Garcia (Suplente: George Wilton Albuquerque Rangel)

12. Coordenador de Estágio do curso de Geologia: Rodrigo Heringer (Suplente: 
Lincoln Siepierski)

13. Coordenador Administrativo da FCT/UFG: Márcio H. Alves (Suplente: 
Cleusmar Correa)

14. Representação docente 1 da FCT/UFG: Paulo Henrique Cirino (Suplente: 
Nadya Galo)
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15. Representação docente 2 da FCT/UFG: Roberto da Piedade Francisco 
(Representante: Tiago dos Santos Almeida)

16. Representação docente 3 da FCT/UFG: Fernanda Canile (Suplente: Marcelo 
Leão)

17. Representação docente 4 da FCT/UFG: John Edward N. Villena (Suplente: 
André Contin)

18. Representação estudantil 1 da FCT/UFG: Luiz Augusto de Assis (Suplente: 
Euclides Neto)

19. Representação estudantil 2 da FCT/UFG: Carlos Henrique Braz da Silva 
(Suplente: Thályta Ferreira Franco)

20. Representação estudantil 3 da FCT/UFG: Amanda M. de Oliveira 

21. Representação dos técnico-administrativos 1 da FCT/UFG: Ana Cláudia 
Cruz Alves (Suplente: Gisele Castro)

22. Representação dos técnico-administrativos 2 da FCT/UFG: Beatriz Carvalho 
(Suplente: Nelson Junior)

23. Representação dos técnico-administrativos 3 da FCT/UFG: Denys Mesquita 
(Suplente: Tiago Cordeiro)



3. SÍNTESE DE INDICADORES DOS ÚLTIMOS  

CINCO ANOS
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4. DESTAQUES DE 2019

a. Convênio FCT/UFG e AEPIA

A FCT/UFG e a Associação das Em-
presas do Parque Industrial de Apa-
recida (AEPIA) firmaram, no mês de 
fevereiro, um convênio que consistiu 
na reserva de vagas do Mestrado Pro-
fissional em Engenharia de Produção 
para colaboradores das empresas as-
sociadas à AEPIA.

b. Visita do Deputado Elias Vaz ao Câmpus novo 

O Deputado Elias Vaz visitou, no 
mês de Março, o novo Câmpus da FCT/
UFG. Na ocasião, o deputado elogiou e 
celebrou a instalação do Câmpus Apa-
recida de Goiânia e assumiu o compro-
misso de apoiar as demandas da FCT/
UFG, assim como reforçou a importân-
cia das instituições de ensino superior 
para o desenvolvimento do país. 
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c. Convênio FCT/UFG e Hospital das Clínicas da UFG 

A FCT/UFG e o Hospital das Clínicas da UFG (HC/UFG) assinaram, no mês de 
abril, o convênio de cooperação para o planejamento de ocupação das novas ins-
talações do HC. Docentes da FCT/UFG e a empresa júnior do curso de Engenharia 
de Produção, a ProPartners, vão coordenar as atividades de transição para a nova 
sede, que já começaram em 2019, em parceria com a Comissão Especial de Plane-
jamento de Ocupação do Novo Edifício de Internação do HC.

d. Aula Inaugural do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção 

A aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
(PPGEP) da FCT/UFG aconteceu no mês de maio e contou com a presença do pró-
-reitor de pós-graduação da UFG, professor Laerte Guimarães, do presidente da 
Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO), professor Rui Fran-
cisco Martins Marçal, da pró-reitora adjunta de pós-graduação da UFG, profes-
sora Elena Ortiz, do diretor da FCT/UFG, professor Júlio Cesar Valandro Soares 
e do coordenador do PPGEP, professor Hélio Fuchigami, além dos estudantes da 
primeira turma do PPGEP e demais docentes do programa.
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e. Espaço das Profissões 

A FCT/UFG participou da 10ª edição do Espaço das Profissões, evento da Uni-
versidade Federal de Goiás, realizado no mês de maio, no Câmpus Samambaia, 
que é uma grande oportunidade para estudantes conhecerem mais de perto a 
realidade dos cursos oferecidos pela instituição. A FCT/UFG esteve presente no 
evento com salas interativas e palestras referentes aos cursos de Engenharia de 
Produção, Engenharia de Transportes e Geologia.

f. Participação da FCT/UFG em debate sobre cortes na educação na 
Câmara de Aparecida de Goiânia 

Estudantes, diretores, professores e trabalhadores da educação participaram, 
no mês de maio, da audiência em defesa da educação, solicitada pela FCT/UFG e 
proposta na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia pelo vereador William 
Panda, após o Ministério da Educação (MEC) anunciar um congelamento orça-
mentário na educação, medida que afeta diretamente o funcionamento das insti-
tuições públicas de ensino superior.
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g. Visita do professor Arí Roisenberg na FCT/UFG

A FCT/UFG recebeu, no mês de maio, a visita de Arí Roisenberg, professor 
emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, geólogo com mestrado e 
doutorado em Geociências, para conhecer a área de Geologia da FCT/UFG e con-
versar com o corpo docente sobre o potencial da unidade para implantação de um 
curso de mestrado na área de Geociências.

h. Participação do professor Carlos Roberto Candeiro no programa 
“Conversa com Bial” 

Docente do curso de Geologia da FCT/UFG, o professor Carlos Roberto Can-
deiro, participou do programa “Conversa com Bial”, realizado no mês de maio, 
na TV Globo, apresentado pelo jornalista e apresentador Pedro Bial. O assunto do 
bate-papo foi à exploração de dinossauros do sul do estado de Goiás, que é tema 
da pesquisa realizada com membros do Laboratório de Paleontologia e Evolução 
do curso de Geologia da FCT/UFG em parceria com a University of Edimburgh e a 
Universidade Estadual de Goiás.
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i. Arraiá de Aparecida

A FCT/UFG, juntamente com a Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria 
Executiva de Cultura e Turismo, em parceria com o Aparecida Shopping, reali-
zou, no mês de Junho, o 1º Arraiá de Aparecida, com a presença de mais de 1.000 
pessoas nos dois dias de festa. O evento foi organizado por servidores técnicos e 
docentes, além dos alunos membros de entidades estudantis da FCT/UFG.

j. Formatura da 1ª Turma da FCT/UFG

A FCT/UFG celebrou, no mês de agosto, a colação de grau da sua primeira tur-
ma. Sete alunos do curso de Engenharia de Produção receberam os seus diplomas 
em uma cerimônia no Centro de Cultura e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, 
no Câmpus Samambaia. Todos os recém-egressos já foram absorvidos por empre-
sas da região.
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l. Intercap

O primeiro evento esportivo da FCT/UFG, realizado no mês de outubro, foi or-
ganizado pelas Associações Atléticas Acadêmicas dos cursos de Geologia (A.A.A.G. −  
Intrusiva) e Engenharia de Produção (A.A.A.E.P. − Improdutiva) e aconteceu na 
Associação de Servidores da Saneago (Assesgo). O evento contou com a partici-
pação das atléticas convidadas de nove cursos da Universidade Federal de Goiás: 
Analfabeta − Letras; Chefia − Administração; Desastrosa − Ciências Ambientais; 
Enigma − Engenharia da Computação; Malcriada − Pedagogia; Mecânica − Enge-
nharia Mecânica; Overdose − Farmácia; Tectônica − Geografia; e Trepadeira − En-
genharia Florestal. 

m. Seleção de projeto de pesquisa da FCT/UFG pelo Conselho Europeu 
de Pesquisa

No mês de outubro, o projeto de pesquisa do professor de Geologia da FCT/UFG, 
Dr. Marco Antonio Caçador Martins-Ferreira, foi um dos projetos do estado de Goiás 
aprovados na Chamada 2019 do Conselho Europeu de Pesquisa (ERC), em parceria 
com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O projeto 
atuará em parceria com a University of Hull United, do Reino Unido.
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n. Homenagem a professores da FCT/UFG no Dia do Professor

No mês de outubro, em homenagem ao Dia do Professor, a Comissão de Edu-
cação da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, na figura do vereador Willian Pan-
da, convidou a FCT/UFG para participar da sessão solene que ocorreu no audi-
tório da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (ACIAG). Os 
professores homenageados foram: Alex Mota, do curso de Engenharia de Trans-
portes; Murilo Vilarinho, do curso de Engenharia de Produção; e Tereza Brod, do 
curso de Geologia.

o. Promação de palestra, pela FCT/UFG, sobre a relevância do cluster 
logístico para Aparecida de Goiânia

A palestra “Cluster como ferramenta de agregação de valor para as institui-
ções: o caso de logística em Wallonia”, organizada pela FCT/UFG em parceria com 
a Innovar Construtora, realizada no mês de outubro, foi ministrada pela profes-
sora da Universidade de Brasília (UnB), Yaeko Yamashita. A palestra contou com 
a presença de professores da FCT/UFG e empresários da região, e ocorreu no All 
Park Pólo Empresarial, em Aparecida de Goiânia − GO.
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p. Promoção de campanha de economia de energia no Câmpus da FCT/UFG

No mês de novembro, a FCT/UFG promoveu a campanha “Atitudes que preser-
vam o meio ambiente e colaboram com a universidade” com o objetivo de reduzir 
os gastos com energia elétrica e implantar uma cultura de colaboração dos servi-
dores e alunos com o meio ambiente e a universidade.
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q. Assinatura de convênio entre FCT/UFG e Grupo César para a 
realização de projeto de pesquisa

A FCT/UFG, no mês de novembro, firmou um convênio com o Grupo César −  
Construção Modular − para a realização do projeto de pesquisa “Pensamento 
Enxuto” do curso de Engenharia de Produção da FCT/UFG, que consiste em de-
senvolver o conhecimento dos métodos e das ferramentas da filosofia lean em 
empresas, com o propósito de eliminar os desperdícios e reduzir os custos ope-
racionais, tornando os preços mais competitivos no mercado de atuação. Esse 
convênio fortalece o objetivo da FCT/UFG em se aproximar do setor produtivo e 
empresarial.

r. Agenda Aparecida

A FCT/UFG participou, no mês de dezembro, da primeira edição do projeto 
Agenda Aparecida 2050, idealizado pelo jornal O Popular em parceria com a Prefei-
tura de Aparecida de Goiânia, que visa à realização de um planejamento estratégico 
e colaborativo com a participação da população e entidades do município. O projeto 
contará com mais edições em diferentes regiões de Aparecida de Goiânia em 2020.
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s. Visita do Diretor da FCT/UFG a universidades europeias para futuras 
parcerias

O diretor da FCT/UFG, Prof. Júlio Cesar Valandro Soares, visitou, no mês de 
novembro, três universidades da Bélgica − Universidade de Liège, Université 
Libre de Bruxells (ULB) e Vrije Universiteit Brussel (VUB) − com a intenção de 
conhecer mais sobre essas universidades e estabelecer uma aproximação para 
futuras parcerias para pesquisa e intercâmbio.

t. Palestra “Inovação e Indústria 4.0” com a participação de 
empresários de Aparecida de Goiânia

Em dezembro, os alunos e docentes do Programa de Pós-Graduação em En-
genharia de Produção (PPGEP) da FCT/UFG promoveram a palestra “Inovação e 
Indústria 4.0”. O evento aconteceu no All Park Polo Empresarial, em Aparecida de 
Goiânia, e reuniu cerca de trinta pessoas, entre estudantes, professores e empre-
sários do município.
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u. Apresentação de projetos de Robótica e Automação por alunos de 
Engenharia de Produção

Os alunos dos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia de Transportes, 
da FCT/UFG apresentaram, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2019, oito projetos de 
Robótica e Automação por meio da plataforma Arduino.

Os projetos foram realizados por duas turmas da disciplina de “Introdução à 
Computação” e orientados pela Profa. Dra. Symone Gomes Soares Alcalá e pelo 
técnico em Tecnologia da Informação, Antônio Rony Cavalcante Tonhá, com o 
objetivo de exercitar os conceitos de algoritmos e programação aprendidos no 
decorrer da disciplina, assim como, introduzir conceitos de robótica e automa-
ção utilizando o Arduino, que é uma plataforma de prototipagem eletrônica de 
hardware.



5. EVENTOS

Dia Internacional da Mulher 

A FCT/UFG promoveu, no dia 8 de março, uma ação especial, com café da 
manhã e palestra com a fisioterapeuta Ivone Barbosa, em celebração ao Dia 
Internacional da Mulher para servidoras técnico-administrativas e docentes.
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Seminário Internacional de Logística 

O curso de Engenharia de Transportes da FCT/UFG, em parceria com a Uni-
versité de Liège, da Bélgica, promoveu, em março, o “Seminário Internacio-
nal de Logística e Empreendimentos Industriais: Cenário Atual e Desafios” 
no auditório da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Uma das palestras 
foi com o Dr. Jean Marchal, doutor em Transportes e Vice-Reitor Emérito da 
Université de Liège, da Bélgica.

EGOEEP

O II Encontro Goiano de Estudos em Engenharia de Produção (EGOEEP), reali-
zado em março pelo curso de Engenharia de Produção da FCT/UFG, com o tema 
“O Engenheiro de Produção na Era da Indústria 4.0”, teve como objetivo pro-
mover a reflexão sobre a atuação do engenheiro de produção na era da Quarta 
Revolução Industrial e reunir comunidade acadêmica, empresas, consultores, 
engenheiros, administradores e demais profissionais atuantes na área.
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Curso de Paleobiologia
O curso de Geologia da FCT/UFG promoveu, em abril, o Special Courses in 

Vertebrate Paleobiology, organizado pelo Laboratório de Paleontologia e Evo-
lução da FCT/UFG. O curso contou com a participação da Dra. Ariana Paulina 
Carabajal, da Universidad Nacional Del Comahue, da Patagônia, e do Dr. Ari 
Iglesias, do Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente de 
San Carlos de Bariloche, na Argentina.

III Semana de Geologia

O curso de Geologia da FCT/UFG promoveu, em maio, a III Semana de Geo-
logia, que é um evento em comemoração ao Dia do Geólogo, com o objetivo de 
envolver comunidade acadêmica e meio profissional em um momento de inte-
ração e capacitação de diversas áreas relacionadas às geociências. Em 2019, o 
tema foi “Ciência, Tecnologia e Ética: as geociências e suas novas percepções”. 

Programa Diálogos em Pesquisa e Inovação
Aconteceu, em maio, a palestra “Ciência ou Tecnologia: o que tem valor?” 

com o Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação (PRPI) da UFG, Jesiel Freitas, no au-
ditório da FCT/UFG.A palestra fez parte do programa Diálogos em Pesquisa e 
Inovação promovido pela PRPI.
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Workshop do projeto Aprender Fazendo  

Aconteceu, em maio, o primeiro Workshop do projeto “Aprender Fazendo”. 
Trata-se de um evento vinculado ao projeto de pesquisa financiado pelo Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com o 
objetivo de estimular estudantes, meninas, regularmente matriculadas no en-
sino fundamental II e ensino médio, para a carreira profissional nas áreas de 
ciências exatas, engenharias e computação, usando uma abordagem prática, 
motivacional e experimental de ensino.  O projeto é coordenado pela profes-
sora Estela Leal, do curso de Geologia da FCT/UFG. 
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Palestra “Turismo e alterações climáticas”
O curso de Engenharia de Transportes promoveu, em junho, na FCT/UFG, a 

palestra com o professor Viachaslau Filimonau, da Universidade de Bourne-
mouth, Reino Unido. O professor apresentou ferramentas e estudos de caso 
sobre a intensidade de carbono em produtos e serviços turísticos.

Seminário de encerramento do semestre de Engenharia de 
Transportes

O curso de Engenharia de Transportes da FCT/UFG promoveu, em julho, um 
seminário de encerramento do semestre com a presença do Secretário Munici-
pal de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Goiânia, Luís Fernando Santana.

Seminário Geoparque dos Pirineus 

Joana Sánchez, coordenadora e professora do curso de Geologia da FCT/
UFG, participou, em julho, do Seminário Colaborativo Geoparque dos Piri-
neus, em Pirenópolis − GO. A pesquisadora foi convidada para apresentar 
a proposta do Geoparque dos Pireneus. O seminário contou com a presen-
ça de autoridades da região. Na ocasião, também foi criado um comitê com 
o intuito de fomentar a implantação do projeto que pretende fortalecer os 
atrativos turísticos da região.
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Seminário de Alimentação Escolar e Agricultura Familiar
Aconteceu, em agosto, o Seminário de Alimentação Escolar e Agricultura 

Familiar, que discutiu os desafios do Programa Nacional de Alimentação Esco-
lar (PNAE). O projeto conta com a participação do Prof. Maico Roris, coorde-
nador do curso de Engenharia de Produção da FCT/UFG, e tem a parceria de 
várias instituições de ensino e pesquisa.

Ações da CISSP/FCT/UFG em 2019 

A Comissão Interna de Saúde do Servidor Público da Faculdade de Ciências 
e Tecnologiada da Universidade Federal de Goiás (CISSP/FCT/UFG) promoveu 
várias ações voltadas para a comunidade acadêmica, durante o ano de 2019, na 
FCT/UFG. As ações foram promovidas em parceria com diversas instituições: 
a Polícia Militar do estado de Goiás, a Secretaria Municipal de Trânsito, Trans-
porte e Mobilidade de Aparecida de Goiânia, a Secretaria de Segurança e Direi-
tos Humanos da UFG e o 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Aparecida de 
Goiânia. Abaixo, algumas das ações realizadas pela CISSP/FCT/UFG em 2019:

Março − Treinamento EPI e segurança do trabalho; Programa UFG +.

Agosto − Treinamento EPI.

Setembro − Entendendo e divulgando o estágio curricular; Ações para segu-
rança da comunidade UFG/FCT.

Novembro − Capacitação para salvar.
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Participação da FCT em evento sobre o cenário atual do 
ensino superior no Brasil 

Em agosto, em parceria com a Escola de Engenharia Civil e Ambiental (EECA), 
a Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação (EMC) e a Faculdade 
de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás, a FCT/UFG promo-
veu, com envolvimento de estudantes e servidores, uma mesa redonda para 
discutir o cenário atual do ensino superior e o programa Future-se proposto 
pelo governo federal.

Palestra “What we know about halogens in the upper 
mantle”

O curso de Geologia da FCT/UFG recebeu, em setembro, os pesquisadores ale-
mães, Prof. Dr. Stephan Klemme e Dr. Jasper Berndt, da Universidade de Müns-
ter (WWU − Münster), para dar início ao convênio entre WWU – Münster e FCT/
UFG. Na ocasião, o Prof. Dr. Stephan Klemme ministrou palestra sobre halogê-
nios com a temática “What we know about halogens in the upper mantle”.
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Palestra “Ética na pesquisa científica” 
A FCT/UFG promoveu, em setembro, a pales-

tra “Ética na pesquisa científica: do papel do Co-
mitê de Ética da UFG ao processo de submissão de 
projetos na Plataforma Brasil”, ministrada pelos 
professores Dra. Geisa Nunes de Souza Mozzer, da 
Faculdade de Educação, e Dr. João Batista de Sou-
za, da Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal de Goiás.

Semana Nacional de Trânsito 

O curso de Engenharia de Transportes FCT/UFG e a Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia abriram, no dia 18 de setembro, a Semana Nacional de Trânsito na 
cidade com a “1ª Marcha pela Vida”. Com a participação da Superintendência 
Municipal de Trânsito e Transporte de Aparecida de Goiânia (SMTA), do De-
tran, da Guarda Mirim e dos estudantes do curso de Engenharia de Transportes 
da FCT/UFG, o objetivo da marcha foi chamar a atenção da população sobre a 
importância da obediência às leis de trânsito para a preservação da vida.
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Conversa com Cientista − Prof. Maico

Em setembro, o coordenador e professor do curso de Engenharia de Produ-
ção da FCT/UFG, Maico Roris, participou do “Conversa com Cientista” com 
alunos do Colégio Estadual Joaquim Ricardo Teixeira em Aparecida de Goiâ-
nia. A iniciativa da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Regional 
Goiás (SBPC/GO), faz parte do projeto SBPC na Escola que tem o objetivo de 
apresentar a trajetória de vida de pesquisadores e estabelecer um canal direto 
entre a ciência produzida e a ciência ensinada.

3° MAET 
A III Mostra Acadêmica de Engenharia de Trans-

portes da FCT/UFG foi realizada, em outubro, no 
auditório do Instituto de Ciências Biológicas II, no 
Câmpus Samambaia da UFG, com projetos desen-
volvidos pelos alunos da FCT/UFG.

Bate-papo com Prof. Candeiro em escola
No início de novembro, o professor e paleontólogo, Carlos Roberto Candeiro, 

do curso de Geologia da FCT/UFG, participou de um bate-papo, sobre dinossauros, 
com crianças da Escola de Ensino Infantil do Jardim América, em Goiânia (GO).

Curso Geoconservação
A professora do curso de Geologia da FCT/UFG, Joana Sánchez, ministrou, 

em novembro, o curso de Geoconservação no VII Encontro de Pesquisadores da 
Chapada dos Veadeiros. Voltado para a conservação do patrimônio geológico e 
divulgação das geociências, o curso contou com a participação da comunidade 
local e de interessados de outros estados. A ação está vinculada ao projeto da 
Unesco para criação de um geoparque na região da Chapada dos Veadeiros.
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Projeto Capacita
Alunos do curso de Engenharia de Produção e servidores do Departamento 

Técnico da FCT/UFG, sob a coordenação do professor de Engenharia de Pro-
dução, Murilo Vilarinho, visitaram, em novembro, o Colégio Estadual Irmã 
Angélica para divulgar o Projeto Capacita, em que será ofertado um curso de 
informática básica para os alunos secundaristas. O curso será oferecido nas de-
pendências da FCT/UFG, nos meses de janeiro e julho, em três dias da semana.

III Seminário de Pesquisa do Laboratório de Paleontologia 
e Evolução

O curso de Geologia da FCT/UFG promoveu, em dezembro, o 3° Seminário de 
Pesquisa do Laboratório de Paleontologia e Evolução, no Museu Antropológico 
da UFG, com o tema ”Nos ares com a evolução da Terra e da Vida”. 

CECATE/UFG apresenta resultados de projeto em parceria 
com o FNDE

O curso de Engenharia de Transportes da FCT/UFG, por meio do Centro Co-
laborador de Apoio ao Transporte Escolar da UFG (Cecate/UFG), promoveu, 
em dezembro, o evento de apresentação dos resultados do projeto “Ações para 
o Desenvolvimento do Transporte Escolar no Brasil”, com a presença de mem-
bros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.



6. FCT/UFG NA MÍDIA
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https://www.emaisgoias.com.br/aparecida-de-goiania-pode-receber-plataforma-de-inovacao-e-logistica/
https://www.folhaz.com.br/noticias/inter-ufg-aparecida/
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/pr%C3%A9dio-do-novo-c%C3%A2mpus-da-ufg-em-aparecida-de-goi%C3%A2nia-est%C3%A1-pronto-mas-falta-infraestrutura-1.1816871
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/1o-arraia-de-aparecida-registra-mais-de-200-pessoas-na-abertura-190633/
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5. O Popular 6. O Popular

7. G1 8. Diário de Goiás

https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/pesquisadores-descobrem-dinossauro-no-sul-de-goi%C3%A1s-1.1816386
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/lan%C3%A7amos-luz-ao-mundo-dos-dinossauros-do-estado-diz-ge%C3%B3logo-carlos-roberto-candeiro-1.1816300
https://g1.globo.com/go/goias/especial-publicitario/prefeitura-de-aparecida-de-goiania/noticia/2019/11/26/agenda-aparecida-2050-preve-a-cidade-do-futuro-pensada-no-presente.ghtml
https://diariodegoias.com.br/aparecida-de-goiania/37771-nova-sede-da-ufg-em-aparecida-tem-vocacao-para-o-desenvolvimento-local
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9. O Popular 10. Folha Z

11. Folha Z 12. Jornal Opção

https://www.opopular.com.br/noticias/magazine/spot-1.145070/artistas-pl%C3%A1sticos-goianos-participam-de-exposi%C3%A7%C3%A3o-em-bras%C3%ADlia-1.1934892
https://www.folhaz.com.br/politica/ufg-campus-aparecida/
https://www.folhaz.com.br/noticias/campus-aparecida-ufg-sera-inaugurado/
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/parceria-entre-governo-setor-privado-e-meio-academico-pode-transformar-aparecida-em-nova-valonia-222829/
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13. Diário de Goiás 14. Jornal Opção

15. TBC − afiliada TV Cultura 16. TV Sagres

https://diariodegoias.com.br/aparecida-de-goiania/119953-prefeitura-em-parceira-com-a-ufg-realiza-1-arraia-de-aparecida-neste-final-de-semana
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/disputas-politicas-a-parte-gustavo-mendanha-recebe-presidente-da-saneago-em-aparecida-192733/
https://www.facebook.com/faculdadedecienciasetecnologia/videos/330100644557770/?t=25
https://www.youtube.com/watch?v=7ZLcwWVLSZQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2jS0vvXKzjSOBvfPg-0kDOTTTXVQhMsfd0vW9M_rsTzm5ggxiv_HHLtys
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