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UFGJornal

O Jornal UFG está em seu nono ano de circulação. Tivemos 
algumas interrupções, como a ocorrida recentemente, de-
vido à greve dos servidores técnico-administrativos, mas a 

publicação nunca deixou de ser prioridade por parte da Assessoria 
de Comunicação (Ascom), bem como da gestão da UFG. Como sem-
pre é tempo de renovação, em 2014, traremos novidades para esse 
veículo que serão implementadas ao longo dos próximos meses.

Lançamos nesta edição uma campanha para convocar os 
pesquisadores da UFG a divulgar suas pesquisas. A universidade 
e a produção científica cresceram, dessa forma, é imprescindível 
mostrar à sociedade os resultados desse crescimento. O Jornal 
UFG é um dos meios de divulgação oferecidos à comunidade aca-
dêmica, como também o Portal UFG, o Boletim Informativo, as 
redes sociais e o contato direto com a imprensa.

Para construir a comunicação na universidade, temos uma 
certeza: precisamos da participação de todos. Participe da pes-
quisa a ser feita sobre o Jornal UFG, mande sugestões de pauta 
e diga o que você pensa de nossas publicações, por meio de nos-
so e-mail jornalismo.ascom@ufg.br. Com seu apoio, poderemos 
aperfeiçoar a cada dia a divulgação de nossa universidade e a dis-
cussão de temas importantes para a sociedade.

Seguindo este mesmo princípio da importância da parti-
cipação da comunidade em assuntos relevantes aos meios so-
cial e acadêmico, dois assuntos institucionais são destaques 
nesta edição: o Plano de Logística Sustentável da UFG e a segu-
rança nos câmpus.

O Plano de Logística Sustentável (PLS) é uma proposta 
que visa otimizar atividades realizadas pela UFG, para promo-
ver a sustentabilidade na instituição, como a diminuição do 
consumo de alguns materiais, a melhoria do recolhimento de 
resíduos de forma a facilitar a reciclagem e a conscientização 
da comunidade sobre a necessidade de evitar o desperdício. São 
ações importantes que só sairão do papel quando houver envol-
vimento total da comunidade acadêmica. 

Da mesma forma, enquadra-se a questão da segurança 
na UFG. Com o aumento dos índices de criminalidade em toda a 
sociedade, o espaço da universidade não estaria ileso a isso. No 
entanto, pensar a segurança apenas pontualmente, com coerção 
e vigilância, não tem surtido efeito significativo tanto na sociedade 
quanto no interior das universidades. Cabe também à academia 
buscar caminhos e alternativas para mudar esse quadro. A gestão 
da UFG, em um processo contínuo, vem desenvolvendo diversos 
projetos e ações, apresentados na matéria Mudanças procuram 
fortalecer a segurança na universidade, e convocado seus mem-
bros a pensarem nesse processo, dando à comunidade acadêmica 
não só mais segurança, mas voz e atuação direta na construção e 
manutenção dela.

A UFG acredita que a solução dos problemas não deve 
ser discutida unilateralmente e que qualquer decisão a ser to-
mada seja feita a partir de um processo construído e entendido 
por todos. Sendo assim, sinta-se a vontade para trazer suas 
sugestões para a universidade. Contamos com você!
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UFG começa a receber pedidos 
para uso do nome social

Comunidade acadêmica é 
alertada sobre e-mails falsos

Ester Sales, mestranda do Programa 
de Pós-Graduação em Filosofia, e Renato 
Neves Cordeiro, do curso de graduação em 
História, foram os primeiros estudantes da 
UFG a formalizarem, no dia 2 de julho, o pe-
dido para uso do nome social. A solicitação 
foi feita na secretaria do Centro de Informa-
ção, Documentação e Arquivo (Cidarq), no 
Câmpus Samambaia, na presença do reitor 
da UFG, Orlando Amaral, e de pró-reitores. 
De acordo com a Resolução n° 14, de maio 
de 2014, do Conselho Universitário da UFG, 
técnico-administrativos, professores e alu-
nos da universidade, além de pessoas ex-

O Centro de Recursos Computacionais (Cercomp) alerta sobre casos em que integrantes 
da comunidade acadêmica têm recebido e-mails, solicitando dados de acesso ao Portal UFG-
Net e informações pessoais. Nesses e-mails, há também a tentativa de encaminhar o usuário 
para algum endereço na internet, visando ao preenchimento de cadastro ou à instalação de 
programas. O Cercomp esclarece que esses e-mails, apesar de conterem textos que se apre-
sentam como institucionais, são falsos e devem ser desconsiderados. A UFG não solicita dados 
dos usuários por e-mail e não pede para que os membros da comunidade acadêmica realizem 
procedimentos de cadastro ou de instalação de software. Em caso de dúvida, entre em contato 
com o Cercomp pelos telefones: 3521-1079 / 1090 / 1142. 

Veja exemplo de e-mail falso  enviado por desconhecidos:

ternas que participam de projetos de extensão, 
cujo nome de registro civil não reflita sua iden-
tidade de gênero, podem requerer a adoção de 
um nome social nos registros acadêmicos em 
todas as instâncias internas da universidade. 
Interessados em entrar com processo para uso 
do nome social devem solicitar o formulário de 
requerimento na secretaria do Cidarq e devol-
vê-lo preenchido no mesmo local. O processo é 
autuado e encaminhado para os setores com-
petentes, que deverão adequar a utilização do 
novo nome em registros, como exemplo, listas 
de presença de aulas, em eventos acadêmicos e 
nas cerimônias de colação de grau.

__________________________________
De :   ufg.br   <afkarez@prover.com.br> 
Seg, 19 de Mai de 2014 07:37 
Assunto : manutenção de conta
Responder para : ufg.br         <webmailalertteam01@gmail.com>

Nossa Exsteem WebMail 
Caro usuário,
Nossos registros indicam que sua conta não foi atualizado como parte de nossa 
manutenção de conta regular. Nossos novos servidores SSL verificar cada conta para a 
atividade e sua informação foi escolhido aleatoriamente para verificação. O nosso centro 
de gestão se esforça para servir o nosso usuário de e-mail com um e-mail melhor e 
seguro.
Preencha o formulário abaixo para confirmar os detalhes de sua conta.
1 Nome e Sobrenome:
2 E-mail:
3 Usuário:
4 Senha:
5 Digite a senha novamente:
6 número de telemóvel:

NOTA: Um SMS de confirmação será enviado para o número de celular que você provid 
uma vez que a atualização for concluída. Se suas informações de conta pode resultar em 
limitação conta não atualiza.
Suporte WebMail
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