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Em junho de 2006, circulou a primeira edição do 
Jornal UFG, criado com o objetivo de mostrar que 
um jornalismo eficiente começa na própria univer-

sidade, com uma imprensa articulada com a lógica inter-
na da academia e com as rotinas produtivas dos veículos 
de comunicação. A publicação surgiu com a missão de 
diminuir a distância entre a universidade e a sociedade, 
criticada pela falta de divulgação das pesquisas e também 
devido à sua linguagem hermética.

Parte integrante de uma política de comunicação 
baseada nos princípios da pluralidade, diversidade, de-
mocratização e do acesso à informação, o Jornal UFG 
firmou-se como um espaço a serviço do ensino, da pes-
quisa, da extensão e da cultura. A publicação se apre-
senta, hoje, como canal eficiente de divulgação científica, 
além de garantir oportunidade de expressão aos vários 
segmentos da comunidade universitária e possibilitar a 
difusão das notícias e informações da universidade.

O mundo contemporâneo vive um contexto de crises 
de diferentes naturezas e a universidade, enquanto insti-
tuição social, deve responder às suas demandas, viabili-
zando alternativas para a democratização e humanização 
da sociedade. Para que isso ocorra, é preciso compreen-
der a realidade e criar mecanismos que combatam atitu-
des antidemocráticas e antissolidárias, pois a leitura do 
mundo contribui para nele  intervirmos. 

Quase oito anos depois de seu lançamento, o Jor-
nal UFG chega à edição nº 64 como um importante apoio 
à aproximação entre a universidade e a sociedade, por 
traduzir a informação científica e divulgar a produção 
do conhecimento, devolvendo para a comunidade o que 
a academia produz. Com a nova gestão que se inicia, 
estamos certos de que o Jornal UFG está maduro para 
enfrentar novos desafios.

Nessa perspectiva, apresentamos, nesta edição, um 
resumo da gestão 2006-2013, capitaneada pelo reitor 
Edward Madureira Brasil, que mostra uma universida-
de conectada ao meio em que se insere, exercendo papel 
fundamental no sentido de transformar as situações so-
cioculturais. Nesse contexto, o Jornal UFG constitui im-
portante projeto político, acadêmico, científico e cultural 
para garantir a socialização do conhecimento e a transpa-
rência dos atos administrativos.

*Professora da Faculdade de Informação e Comu-
nicação (FIC) e Coordenadora de Imprensa da Assesso-
ria de Comunicação (Ascom) da UFG

OPINIÃOJornal UFG Goiânia, novembro /  dezembro 2013

CÂMPUS EM FOCOEDITORIAL

Silvana Coleta 
Santos Pereira*

Maturidade 
para atingir 
novas metas

Licenciatura em Matemática comemora 50 anos

Universidade – Reitor: Edward Madureira Brasil; Vice-reitor: Eriberto Francisco Bevilaqua Marin; Pró-reitora 
de Graduação:  Sandramara Matias Chaves; Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação: Divina das Dores 
de Paula Cardoso; Pró-reitor de Extensão e Cultura: Anselmo Pessoa Neto; Pró-reitor de Administração 
e Finanças:  Orlando Afonso Valle do Amaral; Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos 
Humanos:  Jeblin Antônio Abraão; Pró-reitor de Assuntos da Comunidade Universitária: Júlio César Prates.

Jornal UFG – Coordenadora de Imprensa e editora-geral: Silvana Coleta Santos Pereira; Editora: Michele Ferreira 
Martins; Editora-assistente: Silvânia de Cássia Lima; Conselho editorial: Angelita Pereira, Goiamérico Felício 
Santos, Ivan Torres Nicolau de Campos, Maria das Graças Monteiro Castro, Silvana Coleta, Venerando Ribeiro 
de Campos, Célia Sebastiana Silva; Suplentes: Valéria Maria Soledade de Almeida, Suely Henrique de Aquino 
Gomes; Projeto gráfico e editoração eletrônica: Reuben Lago; Fotografia: Carlos Siqueira; Reportagem: Júlia 
Mariano e Kharen Stecca; Revisão: Letícia Braz; Estagiários: Ana Cristina Garcia, Laura Braga, Luiza Mylena 
(jornalismo); Bolsistas: Ana Maria Antunes, Vinícius de Morais (fotografia), Flayanne Campos (Administrativo); 
Impressão: Centro Editorial e Gráfico (Cegraf) da UFG.

Publicação da Assessoria de Comunicação  
Universidade Federal de Goiás

ANO  VIII– Nº 64 – NOVEMBRO/DEZEMBRO 2013

ASCOM – Reitoria da UFG – Câmpus Samambaia 
C.P.: 131 – CEP 74001-970 – Goiânia – GO

Tel.: (62) 3521-1310 /3521-1311 – Fax: (62) 3521-1010 
www.ufg.br – imprensa@reitoria.ufg.br – www.ascom.ufg.br

UFGJornal

Fo
to

s:
 L

az
ar

o 
N

ev
es

 /
 M

ir
ia

n
 M

en
de

s

C
ar

lo
s 

S
iq

u
ei

ra ERRATA: Na nota publicada na 
seção CÂMPUS EM FOCO da edição 
número 63 do Jornal UFG, a foto 
correta referente à posse do professor 
do Instituto de Ciências Biológicas 
(ICB), Reginaldo Nassar, no cargo 
de secretágio regional da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC/GO) é a que está ao lado.

No ano de 2013, foi comemorado 
os 50 anos do curso de licenciatura em 
Matemática do Instituto de Matemática e 
Estatística (IME) da UFG. Para o aniver-
sário, a coordenação do curso realizou 
uma série de eventos como palestras, 
mesas-redondas, oficinas pedagógicas 
e um encontro que reuniu estudantes 
egressos, professores aposentados e a 
atual comunidade universitária. O dire-
tor do IME, Geci José Pereira da Silva, 
lembrou que as primeiras turmas vive-
ram uma época de efervescente enga-
jamento político e estudantil, além de 
terem de superar várias dificuldades de 

pessoal e de infraestrutura. Atualmente, o 
Instituto se tornou uma referência regional 
para a formação de professores e de pesqui-
sadores.

Junto às professoras Elisabeth Cris-
tina de Faria, coordenadora da licencia-
tura em Matemática, e Jaqueline Araújo 
Civardi, coordenadora do Laboratório de 
Educação Matemática do IME, a professo-
ra aposentada Zaíra da Cunha Melo Varizo 
também participou da organização das co-

memorações. Ela foi uma das primeiras professoras do curso e lembrou que a primeira 
turma possuía apenas dois estudantes. "O interesse pelo curso foi aumentando gradati-
vamente até 1990, quando houve grande procura pelo curso. Havia muitos professores 
formados em outras áreas dando aulas de Matemática e com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, que estipula que a formação de professores para atuar na educação bá-
sica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, a formação de professores de 
matemática evoluiu", avaliou a professora. 

Além de promover o reencontro de antigos colegas, todas as atividades comemorati-
vas contemplaram a troca de experiências entre estudantes e profissionais. Entre os des-
taques, está a palestra da professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
Ângela Miorim, sobre a história da Educação Matemática brasileira. Na palestra, ela lem-
brou que a maioria dos mais de 1.600 cursos de licenciatura do Brasil é de Matemática e 
que a falta de professores na área não está ligada à oferta de curso e sim, à desvalorização 
da profissão". Ao final, a professora também reforçou que, "no Brasil, tivemos muitos mo-
delos de formação de professores e que todos aqueles que ensinam a matemática básica 
têm de conhecer formas diferenciadas de ensinar".

Encontro de egressos marcou a troca 
de experiências entre gerações

Reitor Edward Madureira Brasil 
prestigiou a comemoração dos 50 anos


