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   Christian Isasa Im-
bungu, primeiro aluno 
estrangeiro a ingressar 
no curso de Engenharia 
Civil da Universidade 
Federal de Catalão – 
UFCAT, é natural de 
Kinshasa, capital da 
República Democrática 

do Congo. Ele participa do Programa de 
Estudantes – Convênio de Graduação 
(PEC-G) destinado a estudantes estran-
geiros da África e América Latina. 

   Chegou ao Brasil no dia 28 de janeiro 
de 2019, começando o curso de Língua 
Portuguesa na Universidade Federal de 
Goiás - UFG, no dia 25 de março de 
2019. Ele relata que o aprendizado da 
língua não foi fácil, porque em seu país a 
língua oficial é o francês, além de quatro 
línguas nacionais (lingala, swahili, ki-
kongo e tshiluba) e mais de trezentos 
dialetos, sendo nenhum deles semelhan-
tes ao português. Para aprimorar seu por-
tuguês, ele assistia séries e filmes, fazia 
pesquisas na internet sobre a língua, lia 
livros, escrevia textos e tentava conversar 
em português com seus colegas africanos 
da turma. 

   No dia 16 de outubro de 2019, Christi-
an foi a Brasília fazer o exame para ob-
tenção do CELPE-BRAS (Certificado de 
Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros), e em 13 de dezembro de 
2019 soube que tinha sido aprovado, 
então começaram os preparativos para 
cursar Engenharia Civil na UFCat. Ele 
salienta que a ajuda da Técnica Adminis-
trativa da Coordenação de Inclusão e 
Permanência da UFG Liliene Rabelo dos 

Santos, e da Professora da Unidade Espe-
cial de Letras e Linguística Maria Helena 
de Paula, foi imprescindível neste perío-
do de transição. 

   No dia 19 de fevereiro de 2020, Chris-
tian chegou a Catalão sendo recebido 
pela Coordenação do Curso de Engenha-
ria Civil, e foi encaminhado a Pró-
Reitoria de Políticas Estudantis para rea-
lizações dos procedimentos relacionados 
ao serviço social. Sem a previsão de re-
cebimento de bolsa, o Frei Wanderlei 
Carvalho de Couto, gentilmente, hospe-
dou Christian no Convento Nossa Senho-
ra Mãe de Deus. 

   Suas aulas começaram no dia 3 de mar-
ço de 2020 e tudo estava indo bem, mas 
infelizmente, no dia 17 de março, a 
UFCat suspendeu as atividades presenci-
ais devido a Pandemia da COVID-19 e, 
desde então, ele se encontra em isola-
mento social. Ele comenta que no início 
tudo estava tranquilo, porque aproveitou 
para descansar, porém, depois de um 
tempo, as coisas começaram a ficar difí-
ceis, pois refletiu mais sobre o fato de 
estar longe das pessoas que ama e da 
rotina vivida em seu país. 

   Christian não desistiu porque acredita 
que tudo passará logo. Ele adaptou sua 
rotina e procurou dar um bom sentido 
para o isolamento social. Hoje ele usa o 
seu tempo para ler livros, praticar ativi-
dades físicas, participar de conferências e 
aulas online, pesquisar sobre engenharia 
civil, conversar por chamada e por vídeo 
com as pessoas que ama, além de partici-
par das atividades eclesiásticas, no Con-
vento Nossa Senhora Mãe de Deus.  
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Christian Isasa do Congo para a FENG 

Emerson Gervásio de Almeida (PRPE/FENG) 
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Painel COVID-19 - Catalão-GO 
Prefeitura de Catalão (29-05-2020 às 17:30) 

   SUSPEITOS    020 

   POSITIVOS (PCR)   005 

   POSITIVOS (TESTE RÁPIDO)   044 

   NEGATIVOS     131 

   INTERNAÇÃO CLÍNICA   004 

   INTERNAÇÃO UTI   006 

   ÓBITOS - INVETIGAÇÃO   000 

   ÓBITOS - CONFIRMADOS   000 
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Precisou sair? 

PRPE Ligada em você 

A Pró-Reitoria de Políticas Estudantis da 

UFCAT lançou a campanha “PRPE Ligada 

em você”, diversas ações de atenção aos/às 

estudantes no contexto de emergência em 

Saúde Pública (COVID-19) foram disponibi-

lizadas, confira abaixo: 

 
Monitoramento da saúde física e mental 

(64) 9 8103 0504 

 
Dificuldades com medicamentos de uso 

controlado 

(64) 9 9262 6057  

 
Orientação nutricional: mantenha-se sau-

dável em casa 

 nutricao.catalao@ufg.br 

 
Cidadania e Direitos Sociais:  

acolhimento, orientação e articulação/

encaminhamentos  

 servicosocial.catalao@ufg.br 

 
Dúvidas quanto a bolsas ou informações 

sobre assistência estudantil 

 atendimentoccom.catalao@ufg.br  

 
Quintas-feiras de 9 às 10 h – Reunião 

com o DCE 

meet.google.com/koa-ydmd-sna 

 
Sextas-feiras de 14 às 15 h – Reunião com  

Coletivos estudantis 

meet.google.com/fxf-rfyd-hcp  
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Eliane Aparecida Justino (FENG) entrevista Christian Isasa Imbungu 

Hospital do Coração 
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I 
ngerir alimentos saudáveis, beber 
muita água, praticar alguma ativi-
dade física, evitar hábitos prejudi-
ciais à saúde (como fumar e beber), 

são algumas dicas de especialistas para 
garantir mais saúde e bem-estar para as 
pessoas, especialmente neste período de 
pandemia causada pelo coronavírus. 

   A Associação Brasileira de Nutrologia 
(Abran) reuniu algumas fontes alimenta-
res das principais vitaminas para aumen-
tar a imunidade: 

- Zinco: carnes, principalmente a verme-
lha, e frutos do mar 

- Magnésio: leguminosas, oleaginosas 
(nozes, amêndoas, castanhas) e verduras 

- Selênio: castanha-do-Pará 

- Vitamina A: queijo, gema de ovo, 
manga, mamão e cenoura 

- Vitaminas do Complexo B: carne de 
fígado, ovos, legumes, verduras, princi-
palmente brócolis e couve, cereais inte-
grais e leites 

- Vitamina C: frutas cítricas, como la-
ranja, maracujá, limão e abacaxi 

- Vitamina D: salmão, atum, sardinha, 
ovos e queijos 

   A Associação Brasileira de Linfoma e 
Leucemia (Abrale) também divulgou 
algumas dicas de alimentos que ajudam 
a fortalecer o sistema imunológico: 

- Inhame: tubérculo que auxilia na lim-
peza do sangue e fortalece os gânglios 
linfáticos, que são os postos avançados 
de defesa do sistema imunológico 

- Vegetais de cor verde escura: fontes de 
ácido fólico, que auxilia na produção 
dos glóbulos brancos, agentes de comba-
te de invasores 

- Alimentos amarelos e laranjas: ricos 
em vitamina C, betacaroteno e luteína 
que agem no sistema nervoso e influen-
ciam diretamente no sistema linfático. 
Por exemplo, ameixa, pimentão, laranja, 
cenoura e mamão 

- Alho: protege o coração e melhora o 
sistema imune, porque altera a quantida-
de de citocinas pró e anti-inflamatórias 

Capriche no seu prato e fique saudável! 
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Turbine sua Imunidade! 
Texto da Ascom (Governo Ferderal) 
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E aí... O que fazer? 

Freepik 

Ana Larissa Dal Piva Argenta (FENG) 

   Se você aprecia uma boa leitura, daquelas 
que nos fazem refletir, sugiro o livro “O Diá-
rio de Anne Frank”, baseado nos registros da 
menina entre os anos 1942 e 1944. Lançado 
em 1947, o livro narra momentos vivenciados 
por um grupo de judeus confinados em um 
esconderijo, na cidade de Amsterdã, durante 
a ocupação nazista. 
   Outra sugestão que deixo é o filme “A Mal-
dição da Casa Winchester”, lançado em 2018. 
Baseado em eventos reais, no filme, Sarah 
Winchester (vivida pela atriz Helen Mirren) 
acredita que sua família é amaldiçoada pelos 
espíritos das pessoas que morreram pelos 
rifles Winchester e, para protege-la, decide 
construir uma mansão. 
   Agora, se o que você deseja é dar boas risa-
das, indico a série “The Good Place”, apre-
sentada em quatro divertidas temporadas. Na 
série, Eleanor (vivida pela atriz Kristen Bell) 
é enviada por engano ao “lado bom” e fica 
obstinada a tornar-se uma pessoa melhor para 
que possa continuar onde está.  

Leituras online e gratuitas  
Texto da Ascom (Governo Federal) 

   A leitura faz viajar pela imaginação, esti-
mula a memória, amplia o conhecimento, 
enriquece o vocabulário e ajuda na redação! 
Que tal então aproveitar a pausa do trabalho, 
um momento no final de semana ou as horas 
sem sono, para ler um livro? Se você não tem 
muitas opções em casa, basta abrir a internet! 
 
Portal Domínio Público 

encurtador.com.br/qsuDK 
 

Uma das maiores bibliotecas virtuais do Bra-
sil, e oferece acesso de graça a mais de 123 
mil obras literárias, artísticas e científicas, no 
formato de textos, sons, imagens e vídeos. 
 
Biblioteca Digital do Museu Nacional 

encurtador.com.br/bwHO8 
 
A Biblioteca Digital disponibiliza o acervo de 
obras raras da Biblioteca do Museu Nacional, 
UFRJ, e também as publicações editadas pelo 
Museu Nacional.  
 
Publicações Ipea 

encurtador.com.br/ryFM4 
 

É possível acessar virtual e gratuitamente 
livros sobre Economia, Políticas e Gestão 
Públicas, entre outros temas de importância 
nacional e internacional. 
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Responda ao formulá-
rio direcionado à sua 
categoria e colabore na 
construção de novas 
estratégias! 
 

Docente 
encurtador.com.br/quOT1 

 
Estudante 

encurtador.com.br/cpxK1 

 
TAE e Terceirizado 

encurtador.com.br/dmyS2 
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