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Estudantes da UFG conquistam o 
Prêmio IEL de Estágio

Laura Braga

No dia 15 de agosto, foi 
entregue o Prêmio IEL de Está-
gio, no Teatro Sesi, em Goiânia. 
O Prêmio foi instituído em 2005 
com o objetivo de identificar, in-
centivar e divulgar as melhores 
práticas de ensino do Estado de 
Goiás. Em 2013, quatro estu-
dantes da UFG foram premia-
dos em duas categorias.

Na categoria Empresa 
de Médio Porte, as três pre-
miações ficaram com a UFG. 
Amanda Leão Ferreira Dias, 
do curso de Engenharia de Ali-
mentos, conquistou a primeira 
colocação pelo projeto Redu-
ção de lipídeos do macarrão 
instantâneo, realizado na GSA 
Gama Sucos e Alimentos. O 
trabalho consistiu na diminui-
ção do teor de gordura e, con-
sequentemente, na diminui-
ção de lipídeos. Com o projeto, 
a empresa alcançou uma eco-
nomia de R$ 87 mil por mês 
na produção do macarrão.

A segunda colocada foi 
Mariana Marques Teixeira, do 
curso de Engenharia Ambien-

tal, com o projeto Avaliação 
da composição do lodo da es-
tação de tratamento de efluen-
te de cervejaria e identificação 
de condicionantes para uso 
agrícola. O trabalho foi de-
senvolvido na Ambev Com-
panhia de Bebidas e abordou 
a disposição final do lodo ge-
rado no decantador primário 
da estação de tratamento de 
efluentes da empresa. A ideia 
foi caracterizar esse lodo de 
acordo com as normas am-
bientais e adequá-lo quimica-
mente para a sua utilização 
como fertilizante agrícola na 
cultura de eucalipto.

Cíntia Menezes de As-
sis, do curso de Engenharia 
de Alimentos, ficou em ter-
ceiro lugar com o estágio na 
GSA Gama Sucos e Alimentos, 
onde realizou o projeto Otimi-
zação do processo de refrescos 
em pó. O objetivo do projeto foi 
desenvolver a otimização da 
linha de produção do refresco 
em pó de maneira sustentável, 
para garantir melhores condi-
ções do ambiente de trabalho 
e ganho de produtividade.

Na categoria Empresa 
de Grande Porte, o estudante 
Leonardo Cavalcante Nunes, 
do curso de Engenharia Am-
biental, conquistou o primeiro 
lugar. Ele desenvolveu o pro-
jeto Aperfeiçoamento do trata-
mento biológico em lagoas de 
estabilização, ETE, e fossas 
sépticas. O trabalho de Leo-
nardo Cavalcante priorizou re-
duzir o assoreamento das la-
goas de tratamento de esgoto, 
diminuir o lodo lançado nas 
curvas de nível, alcançar me-
lhor eficiência no tratamento e 
reduzir custos com operações 
de limpeza e bombeamento. 
Assim, além do ganho econô-
mico com redução significati-
va de custos de manutenção, 
o projeto apresentou soluções 
ambientais sustentáveis, fa-
cilidade operacional e contri-
buiu para aperfeiçoar a quali-
dade do efluente final.

Além do reconhecimen-
to pelos trabalhos, os alunos 
ganharam uma quantia em 
dinheiro e as empresas, onde 
prestam serviços, receberam 
placas de menções honrosas.

Livro da Editora UFG recebe 
prêmio de excelência gráfica Faculdade de Informação e Comunicação 

inaugura laboratório integrado
Adriana Rodrigues 

O  livro Escritas, 
de Rogério Luz, recebeu 
o prêmio Aquino Porto 
de  Excelência Gráfica – 
Criação e Produção, na 
categoria Livros cultu-
rais e de arte.  O livro, 
publicado em 2011, 
integra a Coleção Ver-
tentes da Editora. A so-
lenidade de premiação 
aconteceu no dia 22 de 
agosto, na Casa da In-
dústria, em Goiânia. 
O concurso promovido 
pelo Sindicato das In-
dústrias Gráficas do Es-
tado de Goiás (Sigego) 
e a Associação Brasilei-
ra da Indústria Gráfica 
em Goiás (Abigraf-GO) é 

considerado o mais importante do segmento na região 
Centro-Oeste. Mais de 300 trabalhos de gráficas e agên-
cias de publicidade e propaganda foram inscritos nessa 
edição do prêmio. Desde que foi instituída, em 2005, a 
promoção já analisou 2,1 mil peças e premiou quase 600 
autores de trabalhos gráficos. O Prêmio Aquino Porto de 
Excelência Gráfica avalia aspectos como acabamento, 
recursos especiais, reprodução das imagens, encaderna-
ção, corte, vinco, colagem, laminação, relevo, bem como 
a qualidade geral do impresso.

No dia 28 de agos-
to foi inaugurado o prédio 
Laboratórios Integrados de 
Comunicação e Informação, 
o Labicom, no Câmpus Sa-
mambaia. No Labicom, fun-
cionarão as agências Inova 
e Ponto e Vírgula, do curso 
de Publicidade e Propagan-
da, a Simetria, do curso 
de Relações Públicas, além 

O designer gráfico da Editora 
UFG, Hugo Assunção, recebe 

o prêmio ao lado do presidente 
da FIEG, Pedro Alves (esq.), 
e do diretor do SEBRAE/GO, 

Wanderson Portugal (dir.)

dos laboratórios de infor-
mática para os estudantes 
dos cursos de Bibliotecono-
mia, Gestão da Informação 
e Jornalismo. O diretor da 
Faculdade de Informação e 
Comunicação (FIC), Magno 
Medeiros afirma que o Labi-
com trará mais oportunida-
des e mais estrutura técni-
ca para o desenvolvimento 

de projetos laboratoriais in-
tegrados e interdisciplina-
res dos estudantes e profes-
sores. Para as estudantes 
Tauane Caldas, de Relações 
Públicas e Thais Gabrielly, 
de Biblioteconomia, o prin-
cipal benefício do Labicom é 
a melhoria do espaço físico 
para o exercício das ativida-
des acadêmicas.

Da esquerda para a direita: coordenadora de estágio 
da UFG, Marilda Shuvartz; Mariana Teixeira; Cíntia 

Assis; o vice-reitor da UFG, Eriberto Francisco 
Bevilaqua Marin; Amanda Dias; Leonardo Nunes
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