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Professor da Faculdade de 
Odontologia publica livro

Livro América para a 
Humanidade é traduzido 

para o espanhol

O professor Carlos Estrela (FO-UFG) integra o grupo 
de professores que publicou na coleção de livros da série 
ABENO. O livro Endodontia – Laboratorial e Clínica, seu 
décimo livro publicado, evidencia a Endodontia e o gru-
po de pesquisa (Biologia Oral) da FO-UFG, divulgando em 
nível nacional e internacional os protocolos clínicos e as 
pesquisas desenvolvidas.

Série Abeno - Com mais de 240 mil cirurgiões-dentistas em 
atividade, a odontologia brasileira é uma das mais fortes de 
todo o mundo. Nos últimos anos, a dinâmica da formação na 
área tem se alterado com a implementação de novas diretrizes 
curriculares pelas instituições de ensino superior. A série Abe-
no/Odontologia Essencial possui 31 títulos diferentes com a 
missão de renovar a literatura dos cursos de Odontologia. A 
proposta da série é uma iniciativa da Associação Brasileira de 
Ensino Odontológico (Abeno) em parceria com a Editora Artes 
Médicas e é oferecida a estudantes e professores do curso em 
questão. A iniciativa foi recebida com entusiasmo pela comu-
nidade acadêmica. O lançamento representa o esforço coletivo 
de produção de um material de apoio à formação do profissio-
nal em Odontologia, atrelado às Diretrizes Curriculares Na-
cionais e ao conhecimento científico atual. Organizados por 
professores de renome nacional, os 31 títulos estão divididos 
em três categorias: Básica, Clínica e Temas Interdisciplinares.

Fruto de uma parceria da Fundação 
Maurício Grabois e a Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), o livro 
América para la Humanidad, cuja primei-
ra edição em português foi publicada pela 
Editora UFG em 2003, agora é lançado 
na sua tradução em espanhol. Isso per-
mite que toda a América Latina e Caribe 
tenham acesso a esta extensa pesquisa 
sobre a vida e obra de José Martí, reali-
zada pelo professor Eugênio Rezende Car-
valho da Faculdade de História da UFG. 
O primeiro lançamento aconteceu dia 15 
de junho em Foz do Iguaçu (PR/Brasil), 
durante a XXI Convenção Nacional de So-
lidariedade a Cuba. Está programado mais 
um lançamento no México, na UNAM, ain-
da este ano. 

Resultado de mais de dez anos de 
pesquisa sobre José Martí, América para 
la Humanidade, é um livro destinado a 
qualquer amante da pesquisa interessa-
do em conhecer um pouco mais sobre a 
obra deste grande intelectual e, em con-
sequência, a história da América Latina e 
do Caribe. O trabalho é fruto da tese de 
doutorado de Eugênio Rezende de Carva-
lho, lançada em português, há dez anos, 

no Brasil. O livro trata do pensa-
mento americanista de José Martí. 
O título é uma curiosidade, América 
para la Humanidad, de acordo com 
Carvalho, é uma expressão que surgiu 
no final do século XVIII em contrapon-
to à Doutrina Monroe “América para os 
americanos”. 

O livro é também mais um resulta-
do do convênio acadêmico recentemen-
te celebrado entre a UFG, por meio do 
Programa de Pós-graduação em Histó-
ria, e a Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), por meio do Centro 
de Investigaciones sobre América Lati-
na y el Caribe (CIALC), uma das mais 
importantes referências no mundo na 
área de estudos latino-americanos. 
O livro é editado pela Fundação Mau-
rício Grabois e pela UNAM. Pode ser 
adquirido na Editora Anita Garibaldi, 
no site http://www.anitagaribaldi.
com.br ou diretamente na Funda-
ção Maurício Grabois pelo telefone         
(11) 3337.1578.


