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UFGJornal

Quem visitou o Pátio da Ciência, no Espa-
ço das Profissões, se surpreendeu com a 
quantidade de experiências científicas fei-
tas pelos monitores e professores dos cur-
sos de Química e Física da UFG. Como em 
uma feira de ciências, foi possível observar 
experimentos que desafiaram a imaginação 
dos estudantes. Havia desde uma espécie 
de foguete feito com um vasilhame de água 
mineral de cinco litros a uma tabela perió-
dica interativa controlada por meio de um 
software. Enquanto os monitores explica-
vam o passo-a-passo de cada experimento, 
a reação de quem estava assistindo deixa-
va de ser de descrença, no início do expe-
rimento, para risos de surpresa, no final.

Quase 40 mil 
estudantes de ensino 
médio passaram pelo 
Câmpus Samambaia da 
Universidade Federal de 
Goiás, durante os dias 
23 e 24 de abril, no Es-
paço das Profissões. A 
quinta edição do even-
to, criado para informar 
aos futuros vestibulan-
dos sobre os cursos de 
graduação oferecidos 
pela instituição, regis-
trou recorde de público 
inscrito: 37.850 mil es-
tudantes,  de 327 instituições de ensino (201 públicas, 113 privadas e 13 convenia-
das).  Durante os dois dias, monitores dos cursos de graduação realizaram atividades 
para mostrar o cotidiano universitário e oferecer um panorama geral das atividades 
desenvolvidas (grade curricular, especializações, projetos de pesquisa e estágio). 

Espaço das Profissões atrai público recorde

Com a demanda de vestibulandos em 
baixa, professores e estudantes dos 
cursos de licenciatura precisaram se 
desdobrar, com muita criatividade, 
para chamar a atenção dos visitantes 
do Espaço das Profissões. Na Facul-
dade de Letras (FL), por exemplo, fo-
ram apresentados diversos vídeos nas 
línguas estrangeiras que têm curso na 
instituição. Professora na FL, Edna 
Faria enfatiza que “o Espaço das Pro-
fissões é importante porque fortalece a 
imagem das licenciaturas e mostra a 
relevância que esses cursos têm para 
a sociedade”. 

Licenciaturas tentam atrair novos alunos

Experimentos são demonstrados no Pátio da Ciência

Na edição 57 (abril/2013), na Mesa-redonda “Hiperati-
vidade NÃO é sinônimo de transtorno” (p. 6) houve um erro. 
Quando o professor e psiquiatra Paulo Verlaine Azevedo falou 
que a incidência de casos de Transtorno de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade é de 5% entre crianças e adolescentes, isso 
equivale a uma estimativa de 3 milhões de pacientes e não de 
30 milhões como estava escrito no texto.
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Serviço Público em 
perspectiva

Em 2013 a UFG criou um novo curso a distância em 
Administração Pública. A iniciativa foi uma resposta 
ao Programa Nacional de Formação em Administração 

pública (PNAP), proposto pelo Ministério da Educação com 
o objetivo de capacitar quadros de gestores para atuar na 
administração do governo e unidades organizacionais. A partir 
da iniciativa de criação desse programa, não podemos deixar 
de fazer uma leitura do complexo processo histórico que molda 
a realidade do serviço público prestado hoje no Brasil.

De acordo com especialistas, o setor público está 
inserido em um contexto amplo de mudança de paradigma 
administrativo, passando gradativamente da administração 
burocrática para a administração gerencial. Tratam-se de 
mudanças não só qualitativas, mas também quantitativas, 
pois, depois de algumas décadas de sucateamento do serviço 
público, acompanhamos a ampliação dos investimentos 
e o aumento do número de vagas em vários setores. Isso 
levou cada vez mais pessoas a sonharem com um trabalho 
público. Mas, na corrida pela tão sonhada carreira estável, 
a peneira dos concursos públicos tem sido rigorosa ao 
aprovar candidatos com formação adequada, capazes 
de efetivamente intervir na realidade social, política e 
econômica e, assim, contribuir para a melhoria da gestão 
das atividades desempenhadas pelo Estado brasileiro, nos 
âmbitos federal, estadual e municipal.

Foi pensando em alguns desses aspectos que a 
equipe do Jornal UFG quis abordar em uma mesa-redonda 
os significados atuais do serviço público no Brasil. A 
discussão levantou muitas questões quanto à superação 
de desafios como a adoção de novas estratégias gerenciais 
e de controle dos gastos de recursos públicos, o cuidado 
com a saúde dos servidores e valorização das carreiras e, 
sobretudo, o combate à corrupção e ao senso comum de 
que funcionários públicos são ineficientes e preguiçosos.

Outro destaque dessa edição é a abordagem dos 
problemas que os ruídos podem causar à saúde humana, 
trazidos ao conhecimento na matéria sobre as iniciativas 
do Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído que, 
em Goiânia, mobilizou equipes de diversas instituições 
além da UFG.  Tenham todos uma boa leitura!

Michele Martins, editora do Jornal UFG


