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Jornal      UFG
UFG participa da discussão sobre 

terras raras

Software desenvolvido 
em pesquisa no curso de 
Engenharia de Minas, no 
Câmpus Catalão, facilita 
a caracterização de 
minerais em amostras 
de rochas

p. 8 e 9

Fórum Goiano sobre 
Agrotóxicos revela 

números preocupantes 
em relação ao consumo de 
defensivos sem orientação 
e a quantidade de resíduos 

encontrada em alimentos 

p.10

Evento na Física, com a presença de autoridades acadêmicas, colocou em evidência o tema latente dos elementos 
terras raras (ETR) no Brasil, que se destaca pelo potencial desse minério. O município goiano de Catalão possui 
uma das maiores jazidas do mundo. O monopólio da China na  produção desses elementos acabou por desencadear 
a discussão sobre a viabilidade de exploração nacional desse recurso, o que demanda o envolvimento direto do governo. O 
Instituto de Física também é destaque no ensino e pesquisa, com seus laboratórios de ponta, corpo docente altamente 
qualificado e produção científica.  p. 4 a 7
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UFGJornal

Sérgio Rezende

Caroline Pires

Durante os dois mandatos do 
governo Lula, o físico Sérgio 
Rezende esteve à frente do 

Ministério de Ciência e Tecnologia. 
Contudo, ele nunca se afastou 
completamente das atividades 
acadêmicas na Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), onde é 
professor titular do Departamento de 
Física. Além de conseguir combinar 
o trabalho político-administrativo e a 
atividade científica e de ser um dos 
mais reconhecidos físicos brasileiros, 
Sérgio Rezende é uma referência 
na comunidade científica pela 
desenvoltura nos campos da política e 
da administração. No dia 12 de abril ele 
participou da XXIX Semana da Física, 
quando proferiu a palestra “Ciência 
e Tecnologia no Brasil” e participou 
da mesa-redonda sobre materiais 
estratégicos e terras raras. Nessa 
oportunidade, falou ao Jornal UFG.

desafio hoje passa pela formação profissional
Ciência e Tecnologia

e formação profissional, recur-
sos que podem ser abatidos nos 
seus impostos.

O que ainda falta para corrigir 
as discrepâncias regionais nas 
políticas de Ciência, Tecnolo-
gia & Inovação? 

É importante manter o 
financiamento com cotas míni-
mas para as regiões menos de-
senvolvidas e as parcerias com 
os estados dessas regiões, para 
que elas possam ampliar seus 
grupos de pesquisa e poder com-
petir com os das regiões mais 
desenvolvidas.

Em relação à aplicação dos 
royalties advindos do Pré-sal, 
qual é a sua opinião? 

Deve ser feito o mesmo 
que é feito hoje com o fundo 
do petróleo. Parte é usada para 
pesquisa em petróleo e áreas 
correlatas e parte deve ir para as 
ações transversais do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (FNDCT).

E o panorama das pesquisas na 
área da Física? Elas estão sen-
do demandadas de acordo com 
as políticas do PAC?

As pesquisas em Física, 
como nas ciências básicas, têm 
um caráter de espontaneidade. 
Os pesquisadores trabalham 
nas áreas de fronteira, procu-
rando avançar o conhecimento. 
O Programa de Ação Ciência, 
Tecnologia e Inovação para o de-
senvolvimento Nacional (PACTI) 
também prevê esta importante 
atividade na ciência.

Qual o cenário, hoje no Brasil, 
do processo de exploração de 
terras raras?

O Brasil despertou para 
isso há pouco tempo. Foi apenas 
em 2010 que nós criamos uma 
comissão do governo, com par-
ticipação da comunidade cientí-
fica, para fazer um detalhamen-
to mais aprofundado do nosso 
potencial. Um outro passo, que 
está ocorrendo, mas de maneira 
lenta, é o interesse de empre-
sas mineradoras e processado-
ras desses minerais. Esse é um 
processo que está se acelerando. 
Acredito que, em mais alguns 
anos, o Brasil vai estar em uma 
posição boa.

Tem importância discutir esse 
tema neste momento?

O Brasil não é um país 
com grande tradição em ciência 

e tecnologia. Nós começamos a 
formar pesquisadores há 40 anos 
apenas, nos cursos de pós-gra-
duação. Hoje, nós já temos uma 
comunidade grande de pesqui-
sadores, mas longe da dimensão 
necessária para o país, de qua-
se 200 milhões de habitantes. 
Para termos a mesma proporção 
de pesquisadores em relação à 
população que têm os países in-
dustrializados, nós precisaríamos 
ter, aproximadamente, 400 mil 
pesquisadores. No entanto, hoje, 
só temos 150 mil pesquisadores. 
Isso mostra que precisamos cres-
cer o número de pesquisadores e, 
mais importante, precisamos ter 
as empresas contratando pesqui-
sadores e desenvolvendo pesqui-
sas. Só assim esse processo pode 
ganhar dimensão. Essa discussão 
é importante para a conscientiza-
ção da sociedade brasileira acerca 
do nosso potencial em ciência e 
tecnologia. O Brasil é conhecido 
mundialmente por sua criativi-
dade nas artes, no futebol e na 
música. Agora, o país começa a 
ser conhecido pelo seu potencial 
em ciência e tecnologia e tam-
bém pelo interesse em ampliar 
os laços com outros países. Nes-
ses últimos dias, nós tivemos 
a visita da presidente Dilma 
Rousseff aos Estados Unidos, 
às maiores universidades ame-
ricanas. O reitor da UFG esteve 
na delegação da presidente. O 
Brasil apresentase ao exterior 
como um país que quer estreitar 
os laços de ciência e tecnologia. 
Essa novidade chama a atenção 
do mundo, contudo, o resultado 
desse processo vem num prazo 
mais longo do que nós gostarí-
amos.

Caso haja um investimento na 
extração das terras raras no 
Brasil, os produtos em que são 
utilizados esses elementos te-
rão preços reduzidos para os 
consumidores brasileiros?

Isso ainda é uma ideia 
para um prazo maior. Nosso de-
safio não é apenas explorar ter-
ras raras, é fazer seu processa-
mento. Hoje o Brasil é o maior 
exportador de minério de ferro e 
importamos chapas de aço e tri-
lhos de trem. Então, o grande de-
safio é ter o conhecimento e fazer 
o processamento. É nesse pro-
cesso que entra a universidade, 
o centro de pesquisa e universi-
tários inovadores. O eventual re-
flexo desse avanço no Brasil para 
os preços desses produtos é um 
processo de longo prazo.

Desde o início de 
maio uma base descen-
tralizada do Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) está 
sediada no Câmpus 
Samambaia, na Casa 

Unidade do Samu no Câmpus Samambaia

No dia 9 de abril 
o reitor da UFG, Edward 
Madureira Brasil, par-
ticipou da “Conferência 
Brasil-Estados Unidos: 
parceria para o sécu-
lo XXI” em Washington 
(EUA), juntamente com 
a diretoria executiva da 
Associação Nacional dos 

Reitor participa de conferência em Washington

Projetos Sociais. Destinada a 
atender, não somente a uni-
versidade, mas toda a região 
entorno do câmpus, a base 
descentralizada conta com 
uma ambulância, um condu-
tor-socorrista e um técnico 

em Enfermagem. Segun-
do o coordenador geral do 
Samu Goiânia, Fernando 
Bernardes, a expectativa 
com a presença da base 
descentralizada do Samu 
na UFG é diminuir o tempo-
-resposta (ou seja, o tempo 
entre a ligação do usuário 
e a chegada do paciente ao 
hospital) do serviço nessa 
região da cidade. “É uma 
região bastante estratégica 
para a instalação de uma 
base e onde há muito tem-
po queríamos estar pre-
sentes”, afirmou Fernando 
Bernardes. O Samu funcio-
na 24 horas por dia e aten-
de urgências e emergências 
em residências, locais de 
trabalho e vias públicas. As 
ligações, feitas pelo núme-
ro 192, são gratuitas.

Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior 
(Andifes). O objetivo do en-
contro foi promover e incen-
tivar parcerias nas áreas de 
educação, ciência, tecnologia 
e inovação com aquele país. 
Segundo Edward Madurei-
ra Brasil, o convite à Andifes 
para participar da conferên-

cia abriu portas a inúmeras 
possibilidades de interlocu-
ção entre os dois países, e 
demonstra o reconhecimen-
to do trabalho realizado 
pelas instituições federais 
de ensino superior (IFES). 
O evento coincidiu para a 
visita da Presidente Dilma 
Rouseff à Casa Branca.
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Mediação 
entre academia 
e sociedade

Michele Martins

A comunidade científica, não raro, caracterizada por sua 
postura de autoridade e seu discurso hermético, represen-
ta, no mundo contemporâneo, a parcela da sociedade que 

conquistou legitimação ao longo de um processo histórico, ini-
ciado na Europa dos séculos XVI e XVII. Essa legitimação deu-se 
pela crença de que o conhecimento gerado segundo os postula-
dos e métodos de investigação pré-estabelecidos, tidos como mais 
adequados, tem promovido o progresso e o bem-estar das popu-
lações. Entretanto, não basta aceitar passivamente que um dia 
os benefícios promovidos pelo desenvolvimento técnico-científico 
vão chegar às pessoas. É preciso que a sociedade, na medida em 
que ela própria é objeto de investigação dos cientistas, entenda 
que há uma cultura dinâmica na qual as atividades técnico-cien-
tíficas estão inseridas e que não é uma prerrogativa dos cientistas 
a compreensão dos efeitos dessas atividades nas esferas política, 
econômica e cultural. Dos cientistas, por sua vez, espera-se a cla-
reza da importância de difundir seus feitos, pois pensar a ciência 
significa também refletir sobre processos que envolvem informa-
ção e comunicação, reconhecendo que a pesquisa científica e a 
divulgação de seus resultados são, intrinsecamente, atividades 
inseparáveis.

Reconhecemos que a busca pela expressiva repercussão do 
conhecimento científico na sociedade ainda é um desafio. Um dos 
agentes que mais contribuem na intermediação da relação entre o 
meio acadêmico e a sociedade são os profissionais de comunicação 
de massa. No entanto, no caso dos profissionais da imprensa, os 
quais raramente têm acesso a uma formação técnica que contem-
ple as especificidades do meio científico, esse desafio adquire certa 
singularidade. Encontrar o caminho que leve à popularização da 
ciência implica, para eles, dedicação e aprendizagem constantes – 
mesmo quando se trata de profissionais da assessoria de comuni-
cação de uma instituição cuja missão engloba o ensino, a pesquisa 
e a extensão. Importa enfatizar que o compromisso da Assessoria 
de Comunicação da UFG com a divulgação dos processos que com-
põem as pesquisas e seus resultados, assim como das atividades e 
eventos acadêmicos ocorridos entre os muros da universidade, não 
se restringe a transmitir informações. O objetivo do nosso trabalho é 
evidenciar, para o público, aquilo que denuncia a intrínseca relação 
entre a ciência, a sociedade e o poder. Esta tem sido a preocupação 
constante da equipe do Jornal UFG, que se mobiliza na cobertura 
dos diversos eventos científicos realizados na universidade, como 
ocorreu recentemente por ocasião da XXIX Semana da Física. 

O evento motivou nossa equipe, que dedicou parte conside-
rável desta edição a um tema bastante discutido no meio acadê-
mico e que, embora já circule em certos segmentos da sociedade, 
ainda não alcançou plena expressão: a exploração de terras raras 
no Brasil. Ao lidarmos com um tema ainda um tanto enigmático 
para quem não é da área de Física, o bom senso recomenda con-
ter a euforia e nos concentrarmos nas reais possibilidades desse 
novo campo de exploração. Entre diversas matérias, esta edição 
destaca, ainda, a importância da criação da Casa Projetos So-
ciais, com sede no Câmpus Samambaia, que abriga a Incubadora 
Social, responsável pelas cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis, e o artigo que trata da potencial contribuição da psi-
cologia educacional e escolar ao ensino superior.

Michele Martins, editora assistente do Jornal UFG

O programa Ciência sem Fron-
teiras é considerado uma gran-
de oportunidade de formação, 
que fará o país avançar. Quais 
são as possibilidades reais de 
absorver esses alunos pesqui-
sadores quando voltarem?

Há 40 anos não existia no 
Brasil cursos de pós-graduação. 
Quem quisesse estudar iria para 
o exterior. Grande parte des-
ses profissionais voltou ao Bra-
sil motivada pela ampliação das 
universidades e das vagas de 
emprego. Na verdade, duas situ-
ações aconteceram paralelamen-
te. A primeira foi o aumento dos 
programas de pós-graduação e a 
segunda o câmbio desfavorável 
ao país. O resultado desse pano-
rama foi o fortalecimento de bons 
programas de pós-graduação. No 
entanto, a ciência e a tecnologia 
brasileira foram ficando fechadas 
(exclusivistas). O programa Ci-
ência sem Fronteiras surgiu em 
um momento bom, no qual o país 
está crescendo economicamente, 
distribuindo renda, aumentan-
do seu mercado e precisando de 
recursos humanos qualificados. 
Estou confiante que não haverá 
problema para empregar de volta 
50 mil pessoas que vão para fora, 
uma vez que precisamos de mui-
to mais do que isso.

O que o senhor pensa da parce-
ria entre governo e iniciativa 
privada para o desenvolvimen-
to da Ciência e Tecnologia?

Esse é um caminho impor-
tante. Em qualquer país indus-
trializado, as empresas passaram 
a ser inovadoras e tiveram estí-
mulos de programas do governo. 
No Brasil, entrou em vigor em 
2005 a Lei nº 10.973, a chama-
da Lei da Inovação, e em 2006 foi 
aprovada a Lei n° 11.196, conhe-
cida como Lei do Bem, as quais 
dão incentivos para as empresas 
fazerem pesquisas e contratarem 
pesquisadores e muitas estão co-
meçando a fazer isso. Ainda falta 
muito para o sistema empresarial 
brasileiro aumentar a dimensão 
desse processo. No entanto, o nú-
mero de empresas brasileiras que 
se interessam por pesquisas está 
aumentando a cada ano. Essa 
parceria com as empresas priva-
das é essencial e o programa Ci-
ência sem Fronteiras exige uma 
contrapartida das empresas. Por 
último, quero chamar a atenção 
de que as empresas podem fazer 
isso com incentivos fiscais do 
governo, usando a Lei do Bem, 
ou seja, investir em pesquisas 
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Anunciado há pouco tempo como detentor de uma das maiores reservas desse minério estratégico, 
o Brasil vive agora um momento de reflexão sobre o rumo a tomar quanto à sua extração

Terras raras
Especialistas destacam a importância da pesquisa

Sérgio Rezende, José Affonso Brod e Fernando Landgraf discutiram como o Brasil 
deve reagir diante da oportunidade de exploração das terras raras
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Em abril, a Semana da 
Física, evento realizado 
anualmente pelo Insti-

tuto de Física (IF) da UFG há 
quase 30 anos, dedicou um 
espaço para debate sobre as 
terras raras, assunto que vem 
sendo discutido internacional-
mente. Há pouco tempo o Bra-
sil ganhou notoriedade, com 
o anúncio de que possui uma 
das maiores reservas do pla-
neta e de que Catalão, em Goi-
ás, tem um grande depósito do 
minério.

Para explicar os  motivos 
por que o assunto veio à tona 
nos últimos anos e questionar 
as opções brasileiras quanto 
à exploração desses elemen-
tos, participaram da discus-
são os professores Fernan-
do Landgraf, do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas e do 
Departamento de Engenharia 
Metalúrgica e de Materiais da 
Escola Politécnica da Univer-
sidade de São Paulo (USP), e 
José Affonso Brod, do Institu-
to de Estudos Socioambientais 
(IESA/UFG). Integrou também 
a mesa o ex-ministro da Ciên-
cia e Tecnologia e professor da 
Universidade Federal do Per-
nambuco (UFPE), Sérgio Re-
zende, que proferiu antes uma 
palestra sobre o crescimento 
da Física no Brasil. Durante 
o debate, outros professores 
presentes no auditório formu-
laram perguntas e também 
acrescentaram sua visão sobre 
o tema.

Fernando Landgraf, que 
falou sobre o uso das terras 
raras, explicou por que o as-
sunto tem despertado o inte-
resse dos noticiários. Segundo 
ele, seu uso só começou a ser 
maior a partir da 2ª Guerra 
Mundial. Com a exploração do 
urânio para a bomba atômica, 
as terras raras eram retiradas 
como resíduos da mineração 
e foram repassadas aos pes-
quisadores. Um dos primei-
ros usos foi na fabricação dos 
superímãs, ímãs bem mais 
potentes do que até então se 
conhecia. No início, os Esta-

O termo “terras raras” é em-
pregado para designar o grupo de 15 
elementos da tabela periódica denomi-
nados lantanídeos: lantânio, cério, pra-
seodímio, neodímio, promécio, samário, 
európio, gadolínio, térbio,  disprósio, 
hólmio, érbio, túlio, itérbio, lutécio. Es-
cândio e ítrio são às vezes considerados 
parte do grupo. O nome terras raras é 
pouco adequado, pois esses elementos 
não são terras (sinônimo de “óxido”, 
em nomenclatura arcaica, nem sãotão 
raros quanto se pensava. Por exemplo, 
os elementos terras raras (ETR)menos 
abundantes ocorre na crosta terrestre 
em concentrações maiores do que o 
mercúrio, o tungstênio e o molibdênio, 
que não considerados particularmente 
raros. A exceção é o promécio, que não 
tem isótopos estáveis e, portanto, é vir-
tualmente inexistente na natureza. De 
qualquer maneira, o nome terras rara 
ficou consagrado na literatura e é usa-
do até hoje. 

Conforme explica o professor do 
Instituto de Estudos Socioambientais 
(IESA) da UFG, José Affonso Brod, por 
serem física e quimicamente parecidos, 

dos Unidos lideraram 
a produção, com cer-
ca de 20 mil toneladas 
por ano na década de 
1970, 40 mil tonela-
das em 1980 e o do-
bro disso por volta do 
ano 2000. Aos poucos, 
na década de 1980, a 
China entrou  no mer-
cado e é hoje a produ-
tora quase exclusiva 
de terras raras para o 
mundo. Com reservas 
relativamente fáceis 
de serem mineradas, 
concentradas e puri-
ficadas, a produção 
chinesa chega a cerca 
de 130 ou 140 mil to-
neladas por ano. Para 
se comparar, a produ-
ção mundial de aço é 
de 1 bilhão de tonela-
das, quase 10 mil ve-
zes maior do que de 
terras raras. Por isso, 
o mercado é conside-
rado um nicho.

O imbróglio en-
volvendo as terras raras co-
meçou, segundo explicou 
Fernando Landgraf, na época 
das Olimpíadas de Pequim, 
em 2008, quando o gover-
no interveio na extração das 
terras raras, alegando que 
ela era feita por diversas pe-
quenas empresas de forma 
danosa ao meio ambiente. 
Essa intervenção chacoa-
lhou  o mercado. Enquanto 
se reorganizava o processo, 
a produção caiu e, depois 
de transferir a extração das 
terras raras para as grandes 
empresas, o governo reduziu 
a quantidade que poderia ser 
exportada. Isso fez o preço do 
minério disparar no mercado 
e reabriu a corrida mundial 
atrás de novas jazidas. O pre-
ço do óxido desses minerais, 
que girava na faixa de 5 a 50 
dólares em janeiro de 2010 (o 
quilo do aço custa em torno 
de 0,50 centavos de dólar), 
chegou a 300 dólares no auge 
da crise, em julho de 2011, e 
caiu para 150 dólares em me-
nos de um ano. Hoje o quilo 
custa cerca de 70 dólares. Em 

O que são terras raras?
os elementos de terras raras ocorrem 
juntos. Portanto, em uma mesma mina 
ou a partir de um mesmo mineral ou 
rocha, é possível produzir diversos des-
ses elementos. Apesar disso, segundo o 
professor Fernando Landgraf da USP, 
explorar as terras raras não é algo fácil, 
especialmente da forma como ocorrem 
no Brasil, em que partículas (medidas 
em mícrons desses elementos estão 
misturadas a minérios, como o fosfato 
e, frequentemente, o tório e o urânio, 
elementos radioativos, o que dificulta 
ainda mais sua exploração.

Entre os usos mais importan-
tes, estão os produtos de alta tecnolo-
gia que utilizamos no dia a dia, como 
equipamentos de telecomunicações, fi-
bra ótica, veículos elétricos e híbridos, 
turbinas para produção de energia eóli-
ca, lasers, monitores de LCD e plasma, 
componentes eletrônicos (chips, CDS, 
HDs), lâmpadas fluorescentes de alta 
performance, equipamentos de medi-
cina e odontologia. Catalisadores para 
refino de petróleo e agentes de polimen-
to de lentes e espelhos de alta qualida-
de são também outras aplicações.

Pesquisas em nível internacional
Instituto de Física da UFG realiza importantes pesquisas em colaboração com centros 

de pesquisas e outras universidades brasileiras e estrangeiras

Anamaria Rodrigues
  

Ao celebrar 20 anos da criação do mestrado e 
quatro anos do doutorado, o Instituto de Física 
(IF) da UFG tem grandes pesquisas como fruto 

desses anos de trabalho. Atualmente, seus projetos 
de pesquisa movimentam perto de R$ 5 milhões. 
O programa é avaliado pela Capes com conceito 
4.  As suas duas áreas de concentração, Física 
Teórica e Computacional e  Física Experimental e 
Aplicada, estão ligadas a sete grupos de pesquisa: 
Física Atômica e Molecular, Física Estatística, 
Ótica Quântica, Campos e Partículas, Biofísica, 
Cristalografia, Materiais Magnéticos e Física de 
Materiais e Magnetismo. 

Os objetivos gerais do programa de pós-gradu-
ação em Física são a produção de conhecimento cien-
tífico e a formação de recursos humanos de alto nível, 
com a preocupação permanente de procurar contri-
buir para o desenvolvimento da região e do país. Para 
tanto, conta com grupos atuantes em várias linhas 
de pesquisa, experimentais e teóricas, sempre procu-
rando abordar temas atuais e relevantes. 

A pós-graduação conta com 25 professores 
doutores, em regime de dedicação exclusiva. Todos 
eles desenvolvem atividades regulares de ensino, pes-
quisa e orientação de estudantes de graduação e pós-
-graduação, sendo mais da metade desse quadro é 
composto por bolsistas de produtividade em pesquisa 
do CNPq. Atualmente o programa tem 35 alunos de 
doutorado e 27 de mestrado. A grande maioria conta 
com bolsas de estudos concedidas pelo CNPq, pela 
Capes ou pela  Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Goiás (Fapeg).

O coordenador do mestrado, Tertius Lima da 
Fonseca, informa que tem sido objeto de empenho do 
programa a ampliação e consolidação de suas colabo-
rações científicas nacionais e a busca por novas cola-
borações no plano internacional. Destaca-se a parti-
cipação de docentes do programa em cinco Institutos 
Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT), na Rede 
Regional Pró-Centro-Oeste, no Programa Nacional 
de Cooperação Acadêmica (Procad), no Programa de 
Apoio a Núcleos de Excelência (Pronex/Fapeg/CNPq), 
no CT-Ação Transversal/Finep, entre outros. Além da 
participação em projetos integrados e redes, há, em 
andamento, parcerias com aproximadamente 70 pes-
quisadores/grupos de outras instituições brasileiras. 

As colaborações internacionais têm se dado 
por meio da participação nos projetos Prosul, envol-
vendo Uruguai, Peru e Colômbia; Probal, entre uni-
versidades brasileiras e alemãs; CNPq/DICYT, envol-

vendo a UFG e a Universidade da República (Udelar), 
do Uruguai; Capes/WBI, envolvendo a Unicamp, a 
Universidade Federal do ABC (UFABC), o Centro Es-
pacial de Liège, da Universidade de Liège, na Bélgica, 
além da participação no experimento Minos, do Fer-
miLab. Além disso, há colaborações científicas com 
cerca de duas dezenas de pesquisadores estrangeiros 
e novas iniciativas estão em curso.

O coordenador destaca que “um esforço siste-
mático e permanente, já com bons resultados, tem 
sido desenvolvido com o objetivo de melhorar a infra-
estrutura para o ensino e a pesquisa no IF”. Os labo-
ratórios experimentais obtiveram recursos importan-
tes, oriundos, segundo suas palavras, de iniciativas 
individuais dos docentes, com projetos de pesquisa 
em andamento no valor aproximado de R$ 4,9 mi-
lhões, bem como de iniciativas no âmbito do projeto 
de Infraestrutura (Proinfra/Finep), com cerca de R$ 
2,5 milhões em execução.

A situação atual, sem dúvida, delineia um 
quadro positivo de evolução do programa, caracte-
rizado pelo crescimento da produção científica, pela 
melhoria da infraestrutura e um excelente nível de 
engajamento do corpo docente e discente.

Importância da pós-graduação – Assim como nas 
demais áreas do conhecimento, na Física o desenvol-
vimento da pós-graduação é fundamental e tem refle-
xos muito positivos na graduação. “Além de garantir 
ao profissional uma boa formação e uma visão mais 
ampla, a experiência em pesquisa aumenta as chan-

ces de melhor colocação no mercado de trabalho”, 
afirma o professor José Nicodemos Teixeira Rabelo, 
coordenador do curso de Física. 

Este ano, nove estudantes recém-graduados 
em Física na UFG, em sua maioria do bacharelado, 
todos com experiência em iniciação científica, foram 
aprovados para o mestrado. No total, a seleção apro-
vou 16 candidatos. Para o coordenador do mestrado, 
Tertius Lima da Fonseca, o mérito dos aprovados da 
UFG deve-se à excelente formação acadêmica. “Estu-
dantes que chegam até o final do curso de graduação 
em Física têm uma formação sólida de conhecimen-
tos na área, o que permite sua aprovação em proces-
sos seletivos de programas de pós-graduação aqui ou 
em qualquer lugar do país”, ressalta o professor. 

A constante atualização docente, inerente à 
atividade de pesquisa e pós-graduação, representa 
um aspecto importante na formação dos estudan-
tes de graduação. Tertius da Fonseca ressalta que 
a  integração entre a graduação e a pós-graduação 
verifica-se, principalmente, em alguns momentos es-
peciais: por meio do apoio aos cursos de graduação, 
com a participação dos alunos de pós-graduação no 
estágio de docência e, mais recentemente, do estágio 
dos bolsistas do programa Reuni, além da iniciação 
científica, oportunidade em que estudantes de gradu-
ação, integrados a projetos de pesquisa da pós-gra-
duação, vivenciam aspectos do processo de produção 
do conhecimento e um amadurecimento profissional, 
o que contribui, ainda, para a diminuição do tempo 
de titulação dos estudantes de pós-graduação.

Professor Tertius Lima da Fonseca, coordenador 
do mestrado em Física
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O Instituto de Física (IF) sedia 15 
laboratórios de apoio à realização 
de suas pesquisas. Entre eles 
está o Laboratório Multiusuário 
de Microscopia de Alta Resolução 
(LabMic), destinado a atender 
demandas de pesquisa das 
diferentes áreas de conhecimento 
da UFG e de outras instituições 
de pesquisa da região. Um comitê 
gestor, composto de pesquisadores 
do Instituto de Química (IQ), 

Laboratório 
Multiusuário de 
Microscopia de 
Alta Resolução

do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), do 
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 
(IPTSP) e do próprio IF, cuida do laboratório. 
O LabMic foi implantado com recursos do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), por meio da Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep), do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
através do INCT de Nanobiotecnologia, da UFG/
Funape. Atualmente, três microscópios compõem 
o laboratório: o microscópio de força atômica, 
o microscópio eletrônico de varredura e o 
microscópio eletrônico de transmissão.

Microscópio eletrônico de transmissão (MET)

Microscópio eletrônico de varredura (MEV) Microscópio de força atômica (AFM, em inglês)
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Professores José Affonso Brod e Sérgio Rezende consideram indispensável 
uma politica de governo para exploração das terras raras
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Seguem as perguntas do 
público durante o debate com os 
participantes da mesa:

O professor Fernando Landgraf 
mencionou que o custo por qui-
lo do óxido de terras raras varia 
de 5 a 50 dólares. Imagino que 
deve ser o óxido com o mínimo 
de pureza, porque quanto mais 
puro, mais o preço sobe. De-
pendendo do óxido esse é o cus-
to de 5 gramas. Isso abre uma 
outra janela de oportunidades, 
que é a purificação, a química 
fina desses materiais. Gostaria 
que os senhores comentassem 
essa janela e se possível a com-
petência do Brasil para abordar 
essa questão.

Fernando Landgraf – 
Aquele número realmente refere-
-se à pureza comercial e a varia-
ção está ligada com a raridade e 
a pureza. Quanto à competência 
brasileira para o refino e purifica-
ção, confesso que não tenho a in-
formação. Sei que já tivemos vá-
rios grupos que estudaram isso, 
mas hoje não temos.

Sérgio Rezende – Aconte-
ce com as terras raras o mesmo 
que acontece com outros mine-
rais, como o urânio, por exem-
plo. O urânio é encontrado em 
quantidade muito pequena, em 
associação com outros minerais. 
O primeiro processamento é re-
lativamente fácil de fazer, depois, 
para purificá-lo, é preciso gasei-
ficá-lo, depois colocá-lo na ultra-
centrífuga para o enriquecimen-
to. Algumas dessas etapas, como 
a gaseificação, o Brasil tem com-
petência para fazer, em pequena 
escala. O passo seguinte depende 
de uma decisão governamental, 
ou de um grupo privado, o que é 
raro no Brasil, pois os grupos pri-
vados querem mexer com o que 

Discussão agora é sobre a viabilidade de exploração das terras raras no Brasil

Fernando Landgraf explicou que esses minerais não são tão 
raros quanto se pensava na época de sua descoberta

O repentino interesse sobre os elementos ter-
ras raras (ETR) nos últimos dois anos decorre do fato 
de a China, responsável por 97% da produção mun-
dial, ter limitado suas exportação de ETR a partir de 
2010. Como são insumos cruciais para inúmeros 
setores da indústria, a possibilidade de escassez ou 
incerteza de oferta levou a uma disparada dos pre-
ços no mercado internacional e a diversas iniciativas 
para prospectar novos depósitos ou reativar antigas 
áreas produtoras fora da China. Essas operações ha-
viam sido desativadas por causa das dificuldades e 
alto custo da separação e purificação dos ETR indivi-
duais e/ou por razões ambientais, pois na natureza 
as terras raras estão frequentemente associadas a 
elementos radioativos (tório, urânio). 

A despeito de sua importância crítica, a pro-
porção das terras raras na composição da maio-
ria dos produtos é pequena e o consumo mundial 
de ETR  hoje é de apenas 120 mil toneladas/ano. 
Portanto, esse mercado pode ser considerado um 
nicho, muito sensível a pequenas variações. Por 
exemplo, a otimização do uso e o consumo de es-
toques contribuíram para uma queda de cerca de 
30% nos preços já a partir do segundo semestre de 
2011. A retomada da produção nos EUA e a entrada 
em operação de uma nova mina na Austrália devem 
contribuir para uma queda adicional dos preços no 
futuro próximo. Por outro lado, há expectativa de 
aumento contínuo na demanda, acompanhando o 
crescimento das indústrias de alta tecnologia e do 
uso de tecnologias verdes.

Nosso país tem grande potencial para produ-
ção de terras raras. Há depósitos já quantificados 
e dezenas de ocorrências ainda pouco estudadas. 
Destaca-se a jazida de Catalão, para a qual pesqui-
sa realizada pelo professor Carlos Cordeiro Ribeiro 
definiu a existência de 119 milhões de toneladas de 
minério com um teor médio de 5,5% de ETR. Es-
ses números a colocam entre as maiores do mundo. 
Em 1998 a empresa Fosfértil, então detentora da 
jazida, tentou desenvolver um método de beneficia-
mento em parceria com a INB (Indústrias Nucleares 
do Brasil), mas a granulação muito fina da monazi-
ta não permitiu obter um processo economicamen-
te viável, na época. A Vale do Rio Doce, que recen-
temente adquiriu a Fosfértil, está reexaminando a 
possibilidade de beneficiamento do minério. 

O Brasil não pode ficar alheio à discussão do 
problema das terras raras. Porém, a viabilidade eco-
nômica de sua produção no país dificilmente será 
resolvida a curto prazo. A maturidade de um empre-
endimento mineiro sem restrições metalúrgicas e de 
mercado leva, no Brasil, de oito a dez anos entre 
a elaboração do projeto básico e a implantação da 
mina e instalações industriais. No caso dos ETR, em 
que as restrições tecnológicas para o beneficiamen-
to não estão totalmente resolvidas, esse prazo pode 
ser mais longo. Um fator favorável é que algumas 
das jazidas de ETR no Brasil já são operações mi-
neiras em funcionamento para extração de outros 
bens minerais, o que pode contribuir para reduzir 
os custos e o tempo de implantação do projeto. Fi-
nalmente, um ponto considerado fundamental para 
o sucesso da produção de terras raras no Brasil é o 
estabelecimento de uma cadeia produtiva completa, 
envolvendo a extração, o beneficiamento e a puri-
ficação dos ETR, bem como a produção dos bens 
industriais, de alta tecnologia e alto valor agregado.

Prof. Dr. José Affonso Brod, do Instituto 
de Estudos Socioambientais da UFG. 
Prof. Dr. Carlos Cordeiro Ribeiro, do curso de 
Engenharia de Minas, Câmpus Catalão da UFG.

A questão das 
terras raras

ARTIGO

não tem risco, aquilo que eles 
sabem que se fizer vai dar certo. 
Quando precisam muito de algo, 
eles compram tecnologia. E não 
se compra tecnologia, compram-
-se máquinas, que ficam obsole-
tas e logo será preciso comprar 
outra máquina. No caso do urâ-
nio optou-se por fazer um protó-
tipo industrial. O protótipo ainda 
não é a indústria, que é dez vezes 
maior que ele. Mas é dez vezes 
maior que a bancada. O primei-
ro desafio é fazer a bancada para 
fazer o caminho, a rota. Passar 
dela para o protótipo já envolve 
um desafio que foi bancado pelo 
governo. Já existe um protótipo 
em Sorocaba (SP). E para passar 
dele para a indústria há outro 
investimento. Creio que o Brasil 
hoje tenha competência para fa-
zer tudo, mas não de uma hora 
para outra. E quando se quer re-
sultado rápido, como empresário 
ou o governo acham que em me-
ses ou um ano terá um resulta-
do final, não é possível fazer algo 
em um prazo tão curto. A não ser 
que compremos tudo pronto. Po-
demos fazer tudo, mas é preciso 
tomar uma decisão, obter os re-
cursos e ter uma política consis-
tente para chegar ao resultado.

José Affonso Brod – No 
caso das terras raras, a crise não 
significa que os empresários vão 
investir alto, sem saber se esse 
mercado vai se manter. Isso pode 
ter sido uma bolha e o preço des-
cer. O mercado de terras raras, 
como o do urânio, é muito peque-
no. Não é como o mercado de aço, 
que se sabe que vai estar ali, da-
quele tamanho, com previsões de 
crescimento mais seguras, e aí se 
investe uma quantidade grande 
de dinheiro. Fazer isso com seto-
res que são nichos é uma decisão 
que tem de ser política de gover-
no, pois empresas sozinhas não 

vão se movimentar nessa intensidade por um valor 
pequeno, do ponto de vista do mercado global. Mas 
é um produto essencial. Hoje, sem ele pára tudo. Se 
a China não vender mais terras raras, não produ-
zimos mais gasolina. Mas, economicamente, é um 
negócio pequeno, que demanda um investimento 
grande. Por isso o governo precisa participar.

Em Porto Alegre há uma empresa pública que vai 
produzir circuitos integrados porque a área foi 
considerada estratégica pelo governo. No caso 
das terras raras não poderia ser assim também?

Fernando Landgraf – É uma questão bem de-
licada esta. Tenho dúvidas, mas vou defender uma 
posição, só para radicalizar e apresentar a questão. 
Eu acho que no caso da microeletrônica, a decisão 
pelo investimento é justificável. Mas, tem cabimento 
o Brasil montar uma fábrica de ímãs, se não temos 
matéria-prima? Vamos fazer superimãs no Brasil 
importando neodímio da China? Tenho dúvidas a 
respeito, mas é uma forma de colocar o argumento. 
É complexo. De que adianta uma fábrica de ímãs 
pagando caro? Para vender ímã caro para quem? 
Mas, se houver investimento para se ter uma pro-
dução local, pequena que seja, de terras raras, aí, 
sim, estou de acordo.

Sérgio Rezende – A Ceitec S.A. é uma empre-
sa pública que lembra a estrutura da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Ela vai 
fazer pesquisas, protótipos de circuitos integrados 
projetados por brasileiros, porque hoje um grande 
valor do circuito integrado especializado não está na 
produção, mas no projeto. O Brasil hoje tem cerca 
de 500 projetistas de circuitos integrados, em razão 
de um programa, criado em 2002, de formar enge-
nheiros de projetos. Eles projetam circuitos com 
determinadas funções e o projeto vai para Taiwan, 
Coreia, Alemanha para fazê-lo em forma de protóti-
pos. Paga-se uma quantia razoável para receber dez 
protótipos e fazer experiências e ver se ele funciona. 
A Ceitec S.A. fará protótipos e produção em média 
escala. A decisão do governo de implantar a Ceitec 
S.A. deve-se em parte ao insucesso de tentar atrair 
empresas estrangeiras para instalar fábricas aqui. 
Elas não quiseram vir para o Brasil, porque encon-
traram mais facilidades em outros países. Até que 
o governo resolveu dar o primeiro passo e, ao que 
tudo indica, as coisas estão indo bem. E, se tudo der 
certo, os primeiros circuitos completos começam a 
sair este ano. Isso cria uma cadeia com pequenas 
fábricas em torno daquela fábrica de chips. Esse é 
um primeiro passo que se dá para o Brasil passar 
a ser importante nessa área. Hoje, o país importa 
todos os componentes utilizados na fabricação de 
milhares de computadores, milhões de televisores. 
Temos um mercado grande e, naturalmente, se con-
seguirmos fabricar componentes, não tem nenhu-
ma razão para o Brasil não fazer o que a Coreia fez, 
Taiwan e outros países fizeram.

Fazendo o paralelo com as terras raras seria o 
caso de fazer então uma fábrica de ímãs no Bra-
sil que fizesse uma tonelada de ímãs por ano?

Sérgio Rezende – Essa questão começou a 
ficar aguda no fim de 2009 e início de 2010. Aí, 
um grupo de professores fez uma movimentação 
para que o governo federal fizesse algo quanto a 
isso. O que foi feito foi uma articulação entre MCT 
e Ministério de Minas e Energia para que o Brasil 
desse prioridade à prospecção de minerais, que é o 
primeiro ponto. Concordo que, se nós não tivermos 
determinados elementos-chave, ter uma fábrica de 
ímã é duvidoso. Porque, em geral, fazemos o opos-
to, exportamos ferro e importamos chapas de aço, 
trilhos de trem, assim por diante. Então, fazer o 
inverso também não faz nenhum sentido. Mas es-
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tou convencido de que o nosso 
território, tendo tudo o que tem, 
tem muito mais terras raras do 
que é conhecido.

José Affonso Brod – Re-
almente há muito mais para ser 
descoberto. Esse tipo de geolo-
gia do Brasil existe no mundo 
inteiro, mas o número de com-
plexos carbonatíticos – regiões 
onde frequentemente ocorrem 

as terras raras – que existem na 
América do Sul é menos de 5% 
do que se conhece no mundo e 
nossa geologia não é diferente de 
outros continentes, o que sinali-
za que nós não os encontramos, 
que nós não vimos, descrevemos 
ou registramos essas ocorrên-
cias. Porque, como geólogo, me 
custa crer que tenhamos uma 
geologia tão diferente de outros 
continentes. Quanto à prospec-
ção de terras raras, nós precisa-
mos fazê-la, precisamos também 
entender os ambientes, sim. Nós 
estamos assentados sobre uma 
das maiores  jazidas do mundo, 
que é Catalão. Não estão faltan-
do jazidas. A jazida existe, po-
rém de uma maneira complica-
da, porque as terras raras estão 
misturadas em outros tipos de 
minério. Mas, por outro lado, o 
investimento de decapeamento, 
que é caríssimo, já está feito, 
porque já se investiu para tirar o 
fosfato. Então, retirar a monazi-
ta (mineral que tem diversos ele-
mentos das terras raras em sua 
composição) agora vai envolver 
um custo menor do que começar 
do zero e isso não é considera-
do. O Brasil não é um país tradi-
cionalmente mineiro. Na África, 
há um complexo de terras raras 
parecido com Catalão e Araxá e 
se retiram cerca de 10 a 12 pro-
dutos diferentes. Das nossas ja-
zidas, tiramos no máximo dois 
produtos, que são o nióbio e o 

fosfato. Poderíamos retirar di-
versos outros e não o fazemos. 
Mas estamos vendo as empre-
sas começarem a diversificar 
essa extração e a retirar outros 
minérios. E para que retirar ter-
ras raras se não há indústrias? 
Para que montar a indústria, se 
não há produção do minério? 
Tudo isso acontece porque não 
é um mercado internacional, é 
um nicho apenas. E essas coi-

sas só funcionam se estiverem 
funcionando ao mesmo tempo. 
E há outro caso: acho que não é 
o interesse daquele país, mas se 
a China quiser derrubar essas 
indústrias, basta ela derrubar 
o preço das terras raras por um 
tempo e essas empresas tornam-
-se inviáveis. Então teríamos 
que ter uma cadeia produtiva no 
mesmo compasso. Para deixar 
só na mão das empresas, não vai 
acontecer. É preciso uma ação 
conjunta entre governo e empre-
sas para fazer funcionar. 

Considerar o mercado de ter-
ras raras como nicho não seria 
considerá-lo apenas com o uso 
atual?

José Affonso Brod – Se 
temos uma mina, mas não temos 
uma fábrica de magnetos, então, 
aparentemente, não seria estra-
tégico, mas não é bem assim, 
pois temos outras aplicações 
das terras raras. A mais falada 
são os magnetos, mas há pers-
pectivas de que sua aplicação 
cresça no futuro, na relação com 
a energia limpa. Mas nós fabri-
camos lâmpadas fluorescentes, 
gasolina, e isso não se faz sem 
terras raras. Então, vamos ter 
problemas ambientais porque 
as terras raras são catalisadores 
do combustível, vamos deixar de 
produzir espelhos, vidros, lentes 
que usam terras raras como in-
sumo para polimento? É estraté-

razão de desentendimentos 
diplomáticos, em outubro de 
2010, a China embarga a ex-
portação de neodímio para o 
Japão, o maior consumidor 
desses produtos no mundo 
depois da própria China. “Já 
havia um problema e quando 
a China mostrou que pode-
ria usar um bem econômico 
na disputa política, o mundo 
apavorou-se e a questão to-
mou rumos inteiramente no-
vos. O governo dos Estados 
Unidos reativou sua mina e 
ficou claro que, mesmo que 
haja custos ambientais, vale 
a pena investir”, explica o 
pesquisador. 

Naquele momento, em 
todo o mundo, começou a 
busca pelo minério e o Bra-
sil entrou na lista dos países 
com possibilidade de produ-
ção. Em janeiro de 2010, o 
US Geological Survey (Serviço 
Geológico Americano, reco-
nhecido internacionalmen-
te), que publica informações 
e dados sobre a situação 
dos minerais do mundo, di-
zia que as maiores reservas 
estavam na China, Rússia e 
Estados Unidos, todos com 
estimativas em milhões de 
toneladas, enquanto o Brasil 
apresentava menos de 50 mil 
toneladas. Em outubro do 
mesmo ano, o US Geological 
Survey, reavalia as reservas 
e então o Brasil aparece com 
uma concentração de terras 
raras que supera as reservas 
minerais chinesas. 

Se calculados apenas 
como metal, só a jazida de 
Catalão poderia produzir 
um total de 5,8 milhões de 
toneladas de elementos ter-
ras raras, o que faz com que 
a jazida seja uma das três 
maiores do mundo, junto 
com Bayan Obo, na China e 
Mountain Pass, nos Estados 
Unidos. Esses dados foram 
obtidos nos estudos para a 
tese de doutorado de Carlos 
Cordeiro Ribeiro, professor 
do curso de Engenharia de 
Minas, do Câmpus Catalão. 

Apesar da importância 
estratégica das terras raras, 
como negócio, sua mine-
ração oferece riscos. Por se 
tratar de um nicho de mer-
cado, o Brasil precisa decidir 
se vai ou não explorar esse 
minério. Fernando Landgraf 
fechou sua explanação com 
a pergunta: vale a pena in-
vestir na exploração de ter-
ras raras no Brasil? A ver-
dade é que a viabilidade de 
exploração das terras raras 
no Brasil ainda requer muito 
estudo. E, por isso mesmo, 
o assunto precisa receber 
atenção das universidades 
e da comunidade científica. 

gico porque é um mundo muito 
mais amplo. O fato de ser um vo-
lume pequeno de material é que 
deixa o negócio, no sentido estri-
tamente comercial, muito vulne-
rável. É necessário um volume 
pequeno de material para pro-
dução e esse volume está con-
centrado nas mãos de um único 
país. O Brasil tem uma situação 
semelhante, pois nós temos pra-
ticamente o monopólio do nió-

bio, que é um elemento estraté-
gico, mas um pequeno mercado. 
Se nós sumirmos com o nióbio 
do mundo criaremos problema 
para muita gente. Nesse caso, 
85% da produção sai do Brasil 
e 70% da produção total sai de 
uma empresa. O resto do mun-
do procura nióbio e não con-
segue abrir uma mina, porque 
o mercado é muito pequeno. É 
um mineral estratégico, mas frá-
gil do ponto de vista econômico. 
Qualquer “marola” que aconteça 
no negócio faz com que o preço 
suba ou desça muito rápido. En-
tão, esse tipo de coisa tem de ser 
tratado como estratégico.
 

Fernando Landgraf – A 
mineração é um problema hoje 
no Brasil e não está havendo 
nenhum esforço de envolver a 
comunidade. Esse eu acho que 
é o problema. A Vale do Rio 
Doce sentenciou o problema e 
não pede ajuda para ninguém. 
Nem que fosse pra enganar a 
gente: entrega uma tonelada de 
minério e pede que estudemos 
o assunto para encontrar uma 
saída que eles não têm. Exis-
te uma comunidade no Brasil 
para tentar resolver o problema 
e não tem ninguém tentando. 
O Centro de Tecnologia Mineral 
(CETEM) está lá esperando e as 
empresas não trazem o proble-
ma para estudá-lo teoricamen-
te.  Isso é grave.
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Resultados da análise das imagens digitais: imagem digital da amostra a ser analisada, e, na 
sequência, com o uso do software, resultados da análise para dois grupos diferentes de minerais

Três imagens diferentes analisadas com partículas de tamanhos 
variados. As análises foram feitas por computador com um processador 

de alta definição. Para qualquer das imagens obtidas por contraste, 
o tempo de processamento foi menor que dois segundos.

Tecnologia a serviço do 
desenvolvimento científico

Pesquisa do Câmpus 
Catalão desenvolve 
software para analisar 
minerais

As imagens digitais são obtidas por 
meio de uma câmera fotográfica 

acoplada ao microscópio que amplia 
as amostras dos minerais analisados

Jaqueline Telis

A pesquisa sobre recursos minerais 
tem sua importância fortemente re-
conhecida nos dias atuais, uma vez 

que conhecer as características dos vários 
tipos de minerais constitui uma condição 
necessária para realizar o seu processa-
mento. Quando processados, os mine-
rais podem ter aplicações na indústria e 
ser transformados em diversos produtos.  
Contudo, há que se destacar a necessida-
de de melhoria dos métodos que facilitam 
esses procedimentos, como, por exemplo, 
da técnica de microscopia ótica. Por meio 
desse recurso, é possível estudar os mine-
rais presentes em diversos tipos de rocha, 
permitindo a caracterização desses mine-
rais e facilitando seu processamento. 

Partindo dessa necessidade de fa-
cilitar a caracterização de minerais em 
amostras de rochas, por meio da micros-
copia ótica, o professor do Departamento 
de Engenharia de Minas do Câmpus Ca-
talão (CAC/UFG), André Carlos Silva, de-
senvolveu um software que auxilia nesse 
trabalho. O programa analisa cor, tama-
nho do grão e textura, além de fornecer 
informação sobre o teor do mineral estu-
dado. 

Esse software, ainda sem nome, é 
parte do projeto intitulado “Caracteriza-
ção granulométrica e mineralógica dos 
minérios de apatita da região de Catalã, 
Goiás, através de análise de imagens digi-
tais”, que começou a ser desenvolvido há 
quatro anos. Segundo André Carlos, uma 
versão inicial do software foi apresentada 
em 2009 em um  evento realizado na ci-
dade de Gramado-RS. O programa ainda 
não foi apresentado aos alunos de gradu-
ação. Já existe iniciativa similar, porém 
todos os softwares são desenvolvidos em 
outros países e vendidos.

“O objetivo é melhorar o processo de 
análise das amostras, que antes era feito 
por um técnico que precisava diferenciar 
os minerais analisando sua cor e forma, 
manualmente”, explica André Carlos. De 
acordo com o professor, com o auxílio do 
software é possível obter uma análise me-
nos suscetível a erros humanos, pois a 
amostra, antes submetida apenas à aná-
lise de um técnico, é processada por pro-
grama de computador.

No projeto encabeçado pelo profes-
sor André Carlos, foram utilizadas amos-
tras de rochas fosfáticas doadas por uma 
empresa de mineração, localizada no 
município de Catalão. A partir dessas 
amostras, foi analisado o teor da apati-
ta, minério de fosfato que serve, predo-
minantemente, como matéria-prima da 
indústria de fertilizantes. No entanto, o 
professor afirma que o software é capaz 
de avaliar qualquer mineral.

Procedimentos ― O processo de 
análise dos minérios consiste em 
três etapas, sendo a primeira de-
las a preparação das amostras, que 
são lavadas, secas e peneiradas e, 
na sequência, realiza-se uma aná-
lise química para identificar os ele-
mentos que a compõem e em que 
quantidades eles estão distribuídos 
na amostra. Com o resultado da 
análise química, é necessário que 
os dados sejam convertidos, a fim 
de que se conheça o teor mineraló-
gico da amostra. Esse procedimento 
serve para que, posteriormente, seja 
feita uma comparação do resultado 
da análise química com o obtido por 
meio da análise das imagens digi-
tais feita pelo software.

A segunda etapa do proces-

so é a mais simples: com uma 
câmera digital acoplada a um 
microscópio estereoscópico, 
as amostras são fotografadas. 
Após a aquisição das imagens 
digitais, estas são submetidas 
à análise pelo programa, que 
“faz a distinção das fases mi-
nerais através da diferenciação 
colorimétrica entre os minerais 
presentes na amostra”, confor-
me está explicado no artigo so-
bre o projeto que será publicado 
em breve. De acordo com o pro-
fessor, essa etapa requer mais 
cuidados, pois a qualidade da 
fotografia será determinante na 
qualidade da análise.

Por último, realiza-se a aná-
lise das imagens digitais. O pro-

grama faz uma varredura da ima-
gem original e, a partir dessa varre-
dura, é gerada uma nova imagem, 
em preto e branco. As partes escu-
ras equivalem à cor do minério que 
se deseja estudar e as partes bran-
cas representam os outros mine-
rais componentes da amostra. Essa 
nova imagem contém informações 
sobre as características físicas das 
amostras, que revelam as fases mi-
nerais e diferenciam as cores e com 
esses dados é possível identificar 
os minerais e a quantidade de cada 
um na amostra. Finalmente, faz-se 
a contagem e rotulação dos grãos 
minerais, ou seja, por meio da dife-
renciação vista na imagem, tem-se 
dados para se quantificar o teor do 
mineral na amostra analisada.

Vantagens e limitações ― Os 
benefícios do uso do software 
na análise de imagens para esse 
tipo de amostra incluem, além da 
segurança da perícia que reduz 
o risco de erros, menor custo e 
maior rapidez no processo. A téc-
nica pode, ainda, ser complemen-
tar aos outros métodos de carac-
terização utilizados hoje.

A professora Elenice Maria 
Schons Silva, co-orientadora do 
projeto, afirma que “o software 
pode contribuir para o aprimora-
mento da análise de minérios, ao 
estimar o teor mineral de maneira 
rápida e com baixo custo, sendo 
uma tecnologia pronta para ser 
incorporada a sensores em tempo 
real, instalados na usina de pro-
cessamento mineral”. No entan-
to, a análise das imagens com a 
utilização do software ainda não 
alcança a máxima precisão. Se-
gundo o professor André Carlos, 
“o uso de um microscópio me-
lhor e de um conjunto de ilumi-
nação mais eficiente melhorariam 
os resultados, pois encontramos 
problemas na identificação dos 
minerais por causa da presença 
de sombras na amostra. A imple-
mentação de novos filtros para 
o software pode também tornar 
mais precisas as medidas”.

Há problemas também quan-
do se deseja analisar minérios de 
cores semelhantes, já que uma das 
formas de identificar minerais é a 
diferenciação de sua cor na amos-
tra. No entanto, essa dificuldade 
está presente em qualquer análise 
com ou sem a utilização do progra-
ma. “Para contornar essa limitação, 
pretendemos fotografar os minerais 
no campo de radiação infraverme-
lha. Para isso, necessitamos de in-
vestimento na compra de uma câ-
mera infravermelha”, revela André 
Carlos.

O projeto não recebe, até o 
momento, qualquer financiamento 
e conta apenas com a parceria da 
empresa que doou as amostras de 
rocha fosfática e também os resul-
tados das análises químicas delas. 
O professor explicou que as em-
presas ainda não manifestaram 
interesse em amparar o projeto. 
Enquanto isso, André Carlos e sua 
equipe continuam a se dedicar ao 
aperfeiçoamento da ferramenta, 
cuja utilidade será para pesquisas 
em mineralogia.

Envolvimento ― Além dos pro-
fessores André Carlos, Luciano 
Capponi e Elenice Schons, todos 
da mesma unidade, também par-
ticipa do projeto a aluna do 9º 
período do curso de Engenharia 
de Minas, Danielle Flávia de Gou-
vêa, bolsista do Programa Insti-
tucional de Bolsas de Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológi-
co e Inovação (PIBITI). À bolsista 
couberam as tarefas relacionadas 
à montagem dos experimentos: 
preparação das amostras, aqui-
sição das imagens e sua análise. 
Para tanto, ela trabalhou con-
juntamente com o estudante do 
ensino médio, Aziz Abraão Filho, 
envolvido no projeto como bolsis-
ta do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica do 
CNPq (PIBIC-EM/CNPq).

Danielle Gouvêa disse que 
soube desse projeto porque já 
trabalhava com o professor An-
dré Carlos em outro projeto de 
iniciação científica. “No princí-
pio, eu estava ajudando, como 
monitora, o estudante Aziz Abrão 
em seu projeto de PIBIC-EM 
‘Análise granulométrica e mine-

ralógica da apatita do Complexo 
de Catalão’, o qual obteve bons 
resultados. Daí, surgiu a possi-
bilidade de um aprimoramento 
de seu projeto e eu me integrei”, 
ressalta a estudante.

Nos experimentos, além 
de supervisionar Aziz Abraão, 
Danielle Gouvêa ensinava con-
teúdos que ele, como estudante 
do ensino médio, ainda não ha-
via estudado. “Em nossos tra-
balhos, iam surgindo algumas 
dúvidas e questionamentos da 
parte dele. No esforço de escla-
recer suas dúvidas, pude tam-
bém reforçar os meus próprios 
conhecimentos”, avaliou.

A experiência de colocar em 
prática conteúdos que a graduan-
da só conhecia por meio dos livros 
foi apenas uma de suas conquis-
tas. Para Danielle Gouvêa, saber 
lidar com as tentativas e erros 
também é uma forma de apren-
dizado. “Com o projeto, tive de 
aprender a ler mais e me tornei 
uma aluna mais crítica. Acho im-
portante o envolvimento dos estu-
dantes em projetos de pesquisa, 
pois é na faculdade que podemos 

testar novas ideias. Essa experiência 
permite ao aluno perceber o quanto 
ainda existe para se criar”, salientou.

A professora Elenice Schons 
incentiva os estudantes a partici-
parem de projetos de pesquisa, com 
a convicção de que eles devem ter 
contato com a prática de pesquisa 
desde os primeiros semestres do 
curso superior e até mesmo durante 
o ensino médio. “Os alunos apren-
dem que há a necessidade de rea-
lizar vários ensaios, conferir os re-
sultados que estão sendo gerados; 
aprendem a escrever relatórios cien-
tíficos, apresentam o trabalho em 
simpósios, congressos e feiras. Os 
alunos de ensino médio começam a 
ter contato com o curso superior e 
ainda adquirem mais responsabili-
dade”, argumentou a professora.

O professor André Carlos está 
convencido de que o envolvimen-
to de estudantes em projetos como 
este acrescenta muito à sua forma-
ção. Ele destaca, ainda, que Daniel-
le Gouvêa teve a oportunidade de 
aprender sobre assuntos que não 
compõem a grade do curso de En-
genharia de Minas, mas que podem 
fazer a diferença em seu currículo, 
como por exemplo o conhecimen-
to sobre as técnicas de análise de 
imagem e programação avançada 
de computadores. “Soma-se a isso 
a preparação de amostras, redução 
e quarteamento de massa, que os 
alunos só aprendem na teoria e ela 
está podendo observar na prática. 
Outro ponto importante é o fato de 
Danielle estar fazendo ciência ex-
ploratória, pois o assunto é novo e 
caminhamos no rumo da inovação 
tecnológica”, completou o professor.
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Fórum Goiano sobre Agrotóxicos 
entra em atividade

Representantes da sociedade civil e de instituições públicas querem debater os prejuízos do uso de venenos 
em lavouras, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde das pessoas

Universidade inaugura a Casa de Projetos Sociais
O novo espaço foi criado para atender a 
demandas de projetos sociais diversos, 
em especial os desenvolvidos pela 
Incubadora Social da UFG

Inclusão

Durante a solenidade, o reitor Edward Madu-
reira pediu licença para comemorar a decisão 
do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do 
sistema de cotas raciais e sociais no ensino 
superior, contextualizando com o sucesso da 
implantação destas ações afirmativas na uni-
versidade. Por fim, chamou à frente a catadora 
Francisca Mary Alves de Souza, cuja filha, Ma-
riana Alves de Souza Mendes, foi aprovada no 
vestibular do curso de Medicina, por meio do 
programa de cotas sociais da UFG. Bastante 
emocionada, Francisca, moradora de Hidrolân-
dia, agradeceu ao reitor pela homenagem.

Roberto Marinho, secretário-adjunto da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária, fez um histórico 

das incubadoras sociais no  Brasil

Patrícia da Veiga

Com base no índice de 
desenvolvimento so-
cial  (IDS) de 2010, di-

vulgado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), é possível afirmar 
que o Brasil é o maior impor-
tador e consumidor de agro-
tóxicos do mundo, respon-
sável por 86% dos produtos 
que circulam na América La-
tina. Um balanço do Sindica-
to Nacional da Indústria de 
Produtos para a Defesa Agrí-
cola (Sindag) reforça essa 
ideia e comemora: em 2011, 
o faturamento das empresas 
vendedoras de defensivos foi 
de R$ 13,5 bilhões. 

As pesquisas do IBGE 
revelam ainda que esses 
agrotóxicos estão em mais 
de 78% das propriedades ru-
rais brasileiras, sendo que 
56,3% dos agricultores não 
têm orientação de uso des-
ses produtos. Soma-se a isso 
uma informação difundida 
nacionalmente pelo Movi-
mento dos Pequenos Agricul-
tores (MPA) de que, direta ou 
indiretamente, cada indiví-
duo ingere 5,2 litros de vene-
no por ano. Esse panorama 
acusa um uso abusivo e in-
discriminado de agrotóxicos 
no país. Perde com isso toda 
a população.

Em Goiás, a Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) constatou, por 
meio do Programa de Análise 
de Resíduos de Agrotóxicos 
em Alimentos (PARA), que 
quase 30% das amostras de 
hortifruticultura e grãos reco-
lhidas para análise em 2011 
foram classificadas como “in-
satisfatórias”. Ou seja, são 
alimentos com alto índice de 
contaminação por causa da 
quantidade excessiva de ve-
neno, por conter reagentes 
não recomendados ou, ainda, 
por apresentar resíduos quí-
micos de produtos proibidos 
pelo governo brasileiro.

O cenário é calamitoso 
e, portanto, tem feito eclodir, 
com força, movimentos com-
batentes em todo o Brasil, tais 
como a Campanha Perma-
nente Contra os Agrotóxicos e 
Pela Vida (www.contraosagro-

toxicos.org). Aqui no estado, o 
debate começa a ser feito por 
meio do Fórum Goiano sobre 
Agrotóxicos, composto por 
trabalhadores da saúde, téc-
nicos agrícolas, membros de 
entidades voltadas a questões 
de segurança alimentar, re-
presentantes de cooperativas 
de produtores rurais, além de 
instituições públicas como a 
UFG. O grupo, que foi criado 
em novembro de 2011 e se re-
úne mensalmente, lançou, no 
mês de abril, suas primeiras 
atividades de caráter público: 
uma audiência, realizada na 
Câmara Municipal, no dia 11, 
e a divulgação de uma Carta 
Aberta à Sociedade, no dia 20.

Argumentos – Durante a au-
diência pública, especialistas 
foram convidadas a informar 
a população sobre os agrotóxi-
cos. A enfermeira do trabalho e 
toxicologista Hebe Macedo, re-
presentando o Centro de Refe-
rência em Saúde do Trabalha-
dor (Cerest), órgão vinculado à 
Vigilância Sanitária estadual, 
falou sobre os tipos de defen-
sivos agrícolas disponíveis no 
mercado, especificando os 
possíveis danos à saúde que 
cada um deles causa. Segundo 
Hebe, boa parte dos produtos 
afeta o sistema nervoso cen-

tral, provocando reações como 
irritação, insônia, cefaleia, dé-
ficit de memória, ansiedade e 
depressão.

Quem sofre danos 
maiores é o trabalhador que 
lida diretamente com a aplica-
ção de fungicidas, pesticidas 
e herbicidas por meio de pul-
verizador costal. Somente em 
Goiânia, entre 2007 e 2011, 
foram notificados pela Anvi-
sa 122 casos de intoxicação 
e três dessas pessoas morre-
ram. Isso sem contar os casos 
em que os efeitos dos agrotó-
xicos são sentidos de forma 
gradual e, assim, não chegam 

a ser registrados. “Alterações 
reprodutivas, hormonais e até 
certos tipos de câncer são co-
muns aos trabalhadores ru-
rais”, complementou.

Márcia Regina Dias, 
técnica da Vigilância Sanitá-
ria estadual e coordenadora 
do PARA em Goiás, apresen-
tou as últimas análises de 
verduras, frutas e também 
de grãos como arroz e fei-
jão. O pimentão é o alimento 
campeão em contaminação, 
com 100% das amostras 
consideradas “insatisfató-
rias”. Abacaxi, morango, 
pepino e cenoura não ficam 

atrás, sendo os dois últimos 
os que mais apresentam in-
gredientes ativos irregulares 
(entre 45% e 50% do que foi 
analisado). “Recomendamos 
ao consumidor a lavagem e 
a retirada de cascas e folhas 
externas de frutas e verdu-
ras. Isso reduz os resíduos, 
embora não elimine o que 
está contido nas partes in-
ternas dos alimentos”, acres-
centou.

Veruska Prado, profes-
sora da Faculdade de Nutrição 
da UFG (Fanut) e integran-
te do Centro Colaborador em 
Alimentação e Nutrição Esco-
lar no Centro-Oeste (Cecane), 
sugeriu que o Fórum trate do 
assunto a partir de três pers-
pectivas: da produção, do 
consumo e da educação. “O 
debate vai do campo à mesa. 
E no intermédio está o merca-
do. Por isso, é preciso pautar 
temas centrais como: a produ-
ção de orgânicos, que perpas-
sa a necessidade de uma as-
sistência técnica de qualidade, 
o alerta ao consumidor, que 
exige abordagens informativas 
sobre os critérios de qualidade 
adotados e que característi-
cas devem ser observadas nos 
alimentos, e a atenção com a 
merenda das escolas públicas, 
por meio do Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar 
(PNAE)”, avaliou.

Dias depois da reali-
zação da audiência, a Carta 
Aberta à Sociedade passou 
por um processo coletivo de 
avaliação e reformulação. 
Foi divulgada apresentando 
preocupações relacionadas à 
preservação do meio ambien-
te, à saúde do trabalhador 
e ao “direito à alimentação 
saudável e adequada”. No 
documento, os membros do 
Fórum atribuíram ao poder 
público o dever de ação, no 
sentido de oferecer aos agri-
cultores alternativas de pro-
dução sustentável que, gra-
dualmente, dispensem o uso 
de insumos artificiais (leia a 
íntegra em www.jornalufgon-
line.ufg.br). O Fórum Goiano 
sobre Agrotóxicos reúne-se 
na terceira quinta-feira do 
mês. Para mais informações, 
escreva para: forumsobrea-
grotoxicos@gmail.com.

Tiago Gebrim

Na manhã do sábado 28 de abril, a Universida-
de Federal de Goiás celebrou a inauguração da 
Casa de Projetos Sociais. Participantes de 14 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis, es-
tudantes vinculados ao projeto Incubadora Social da 
UFG e professores da universidade, além de diversas 
autoridades envolvidas, reuniram-se para comemo-
rar a entrega do novo espaço. Colocada sob a tutela 
da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec/ UFG) 
a Casa de Projetos Sociais está localizada na avenida 

interna do câmpus, próxima à Casa do Estudante Uni-
versitário e ao Centro de Manutenção de Equipamen-
tos. A intenção da espaço inaugurado é abrigar diver-
sas iniciativas de cunho social e cultural, com foco nas 
atividades da Incubadora Social, que antes ocorriam 
nas dependências da própria Proec.

Na oportunidade, a coordenadora estadual do 
Movimento dos Catadores de Materiais Recicláveis em 
Goiás, Dulce Helena, destacou da importância de esta-
rem presentes no evento os trabalhadores e represen-
tantes das cooperativas de catadores, “prova de que no 
decorrer dos anos essas cooperativas têm se tornado 
mais organizadas e conscientes de sua importância 
social”. Dulce pediu especial atenção das autoridades 
em relação a maiores investimentos, especialmente em 
infra-estrutura, para estes trabalhadores.

O diretor do Programa Goiânia Coleta Seletiva, 
Mário de Oliveira, enfatizou a necessidade do traba-
lho das cooperativas dos catadores para o programa 

de coleta seletiva em Goiânia, apontando os proble-
mas que o projeto teve em seu início justamente por 
não levar em conta o estágio pós-coleta dos materiais. 
Também corroborou a fala de Dulce acerca da neces-
sidade de mais investimentos nas cooperativas. Mário 
aproveitou para agradecer o professor Jorge Moreira, 
cujos trabalhos “foram importantíssimos para im-
plantação da coleta seletiva em Goiânia”.

Para Héberson Alcântara, superintendente do 
trabalho e emprego em Goiás, o empreendedor soli-
dário tem um importante espaço na sociedade, pois 
não só trabalha como gere seu próprio trabalho. O 
superintendente comentou os desafios existentes no 
empreendimento solidário, além de pedir uma maior 
integração entre os órgãos públicos responsáveis pe-
las diversas demandas que requer uma cooperativa. 
Ele finalizou afirmando que o governo está pronto 
para atender às demandas destes empreendedores e 
que esses devem exigir mais do poder público.

O secretário-adjunto da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária, Roberto Marinho Alves da Silva, 
lembrou um pouco sobre a história das incubadoras 
sociais. “Expandir a capacidade das pessoas por meio 
das incubadoras de economia solidária é uma inven-
ção brasileira”, afirmou. Ele conta que a primeira 
incubadora surgiu no Rio de Janeiro, na década de 
1980, sob responsabilidade da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). A partir do sucesso desta 
empreitada outras universidades foram chamadas a 
participar na criação de incubadoras locais. “Com  a 
implantação da Lei de Resíduos Sólidos têm-se até 
2014 para erradicar os ‘lixões’, e assim haverá o  pro-
blema de falta de emprego para muitos catadores. Por 
isso há um projeto em curso de fomento de cooperati-
vas de coleta seletiva”, explicou o secretário.

Foi sobre o desenvolvimento deste projeto em 
Goiás, intitulado “Fomento a empreendimentos econô-
micos solidários de catadores de materiais recicláveis 
nas regiões metropolitana de Goiânia, Área de Proteção 
Ambiental (APA) João Leite e municípios integrantes do 
projeto ‘Ser Natureza’, do Ministério Público de Goiás”, 
que falaram a promotora de justiça Suelena Carneiro 
e o coordenador da Incubadora Social da UFG,  Fer-
nando Bartholo. Nas palavras de Fernando Bartholo, 
o projeto nasceu da demanda de cidades goianas so-
bre como cumprir as orientações da Lei 12.305/2010, 
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A 
partir do lançamento do edital do projeto houve mo-
bilização junto às prefeituras, cooperativas e o Minis-
tério Público. O projeto dá ênfase em três frentes de 
trabalho: assessorar a implantação de coleta seletiva 
nos municípios, o fomento de cooperativas de catado-
res de materiais recicláveis e a criação de incubadoras 
sociais nas localidades parceiras. Orçado em R$ 2 mi-
lhões, deverá ser implantado no decorrer de três anos. 
Entre as cidades beneficiadas estão Bela Vista de Goi-
ás, Hidrolândia, Trindade, Senador Canedo, Itaberaí, 
Aparecida de Goiânia, Goianira, Anápolis, Goianésia, 
São Luís de Montes Belos, Jaraguá, Nerópolis, Santo 
Antônio do Descoberto e Nova Veneza.

Fernando Bartholo agradeceu aos presentes na 

solenidade, em nome da incubadora e de seus esta-
giários, em especial ao reitor Edward Madureira pela 
iniciativa da universidade na construção da Casa de 
Projetos Sociais, reiterando que as cooperativas pre-
sentes no evento não estavam ali para fazer número, 
mas para mostrar que em Goiânia há cooperativas 
organizadas e compromissadas. Finalizada a fala do 
coordenador houve a assinatura da carta de inten-
ções do projeto, em que foram convidados a assinar 
o prefeito de Goianira, Carlos Alberto Oliveira, Hé-
berson Alcântara, Suelena Carneiro, Dulce Helena e 
Edward Madureira.

O reitor Edward Madureira Brasil saudou os 
representantes das cooperativas e os responsáveis 
pela incubadora social da universidade e falou da 
trajetória de Fernando Bartholo na UFG. O reitor en-
fatizou que a forma de avançar é por meio de parce-
rias. Ele classificou a Casa de Projetos Sociais como 
um “espaço de construção de soluções inteligentes 
para o estado de Goiás”: “Damos um novo passo des-
de a Incubadora Social da UFG, que já é uma reali-
dade. Agora, damos condições para que os projetos 
de alcance social na UFG possam ser estimulados 
e possamos ter mais iniciativas a exemplo da orga-
nização das cooperativas de catadores de produtos 
recicláveis. É um marco, definimos um espaço com 
possibilidade inclusive de crescimento para que a 
universidade possa se firmar e reafirmar como um 
agente social que cuida também das pessoas que 
estão numa situação de vulnerabilidade maior. Eu 
espero com isso que docentes, estudantes e técnicos-
-administrativos apresentem mais projetos, saiam 
atrás de recursos, porque agora temos infra-estrutu-
ra para abrigar mais atividades.”

Terminadas as falas de todos os componentes 
da mesa diretiva, houve o descerramento da placa da 
Casa e o convite aos presentes para visitar suas de-
pendências e a exposição fotográfica sobre o traba-
lho das cooperativas, organizada por Eduardo Silva e 
Paula Alexandre, estagiários da Incubadora Social. O 
evento foi finalizado com um almoço no restaurante 
universitário da UFG.

Márcia Dias, da Vigilância Sanitária estadual, apresentou ao Forúm dados sobre contaminação 
em alimentos. Em Goiás, cerca de 30% da hortifruticultura está gravemente comprometida  

Veneno em quantidade excessiva, reagentes não recomendados 
ou até mesmo produtos químicos proibidos no Brasil são 

encontrados em alguns alimentos cultivados
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Fábio Gaio

O projeto de expansão e 
consolidação do Câmpus 
Catalão (CAC) passou 

recentemente por um momento 
histórico, com o lançamento da 
Pedra Fundamental da nova área 
de expansão da UFG no municí-
pio, ocorrido no dia 19 de abril, 
durante solenidade que marcou 
o início do processo de ocupação 
do local pela universidade.

Denominada provisoria-
mente de Área II, o terreno tem 50 
mil metros quadrados e está situ-
ado a pouco mais de 600 metros 
do atual câmpus da UFG em Ca-
talão, nas proximidades da Mata 
do Setor Universitário. Doada à 
universidade, em 2010, pelo ex-
-prefeito de Catalão, Haley Mar-
gon Vaz, a área deverá receber to-
das as novas edificações a serem 
construídas pela instituição nos próximos anos. 

No terreno estão em andamento agora 
obras de infraestrutura, que incluem rede de 
esgoto, asfalto, água, energia elétrica e ilumi-
nação pública. As benfeitorias estão a cargo da 
Prefeitura de Catalão, que se comprometeu a 
entregá-las até o mês de junho, para que a par-
tir dessa data as primeiras edificações já pos-
sam ser iniciadas. Os primeiros prédios previs-
tos, que deverão ser concluídos até 2014 são o 
Centro Administrativo, o Centro Integrado do 
Cerrado e a sede das Ciências Biológicas.

De acordo com o diretor-geral do Câmpus 
Catalão, Manoel Rodrigues Chaves, o lançamen-
to da Pedra Fundamental não é algo hipotético, 
uma vez que os recursos para a construção dos 
três prédios já estão empenhados e a licitação 
para as obras deverá ser aberta nos próximos 
dias. Segundo Manoel, o Centro Administrativo 
e a sede das Ciências Biológicas serão construí-

Pedra Fundamental 
dos com recursos provenientes do Programa de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (Reuni). O primeiro, 
com 1.400 metros quadrados, vai abrigar a dire-
toria do Câmpus Catalão e o segundo, totalizan-
do 800 metros quadrados de área construída, 
será a sede do laboratório de anatomia animal 
e humana. Já o Centro Integrado do Cerrado 
abrigará um museu itinerante, com todo o ma-
terial arqueológico e histórico proveniente da 
construção da Usina Hidrelétrica Serra do Fa-
cão, com investimentos da própria empreende-
dora, a Serra do Facão Energia S.A., a ser doado 
à UFG. No total, as novas edificações somam 5 
milhões de reais em investimentos.

Para o ex-prefeito Haley Margon Vaz, a 
expansão da universidade em Catalão é algo 
notório. Ele lembra que, há 30 anos, a UFG 
se instalava no município e, agora, implanta-
-se um novo marco histórico da instituição no 
município. “A UFG tem crescido consideravel-
mente nos últimos anos e, mais que isso, tem 
se fortalecido”, acrescenta.

Lançada a

da área II da UFG em Catalão

Marcela Borges

Há quatro anos, a Univer-
sidade Federal de Goiás 
abre suas portas espe-

cialmente para estudantes do 
ensino básico conhecerem os 
cursos e esclarecerem dúvidas 
com os professores e alunos 
da UFG. Na última edição do 
projeto Espaço das Profissões, 
os visitantes tiveram a oportu-
nidade de conhecer, entre 16 
e 17 de abril, 67 espaços inte-
rativos, cada um promovendo 
um curso oferecido pela UFG, 
assistir a mais de 100 pales-
tras e a diversas apresentações 
artísticas e culturais. Este ano 
o Espaço das Profissões rece-
beu o triplo de alunos visitan-
tes em relação à primeira edi-
ção, em 2009.

Interesse – Nessa quarta edi-
ção do Espaço das Profissões, 
os auditórios lotados surpre-
enderam. Além dos espaços 
interativos, as palestras sobre 
os cursos atraíram igualmente 
muitos visitantes. Observando 
o público, era possível perce-
ber estudantes interessados 
e ansiosos por esclarecimen-
tos. Segundo Patrícia de Sá, 
ex-coordenadora do curso de 
Fisioterapia do Câmpus Jataí, 
o professor Alisson Gustavo 
Braz e ela ficaram satisfeitos 
com a divulgação que o curso 
conseguiu no evento. “O audi-
tório cheio prova a boa procu-
ra pela Fisioterapia. Hoje, não 
temos vagas ociosas no curso, 
um reflexo do trabalho de di-
vulgação feito no Espaço das 
Profissões, tanto em Goiânia 
quanto em Jataí”, disse ela.

Muitos professores fica-
ram admirados com o nível de 
elaboração das perguntas feitas 
pelos alunos visitantes. A coor-
denadora do curso de Psicolo-
gia, Susie Amâncio Gonçalves 
de Roure, deduziu que as ques-

Em busca da profissionalização
A quarta edição do Espaço das Profissões promoveu o encontro entre jovens interessados em aprender e jovens motivados para ensinar

O Espaço das Profissões é previsto no Calendário Acadê-
mico. Por isso, durante os dias 16 e 17 de abril, não houve aulas 
no Câmpus Samambaia, para que o espaço fosse aproveitado 
ao máximo, tendo as salas de aula sido utilizadas como espaços 
interativos, os auditórios destinados a palestras e o espaço que 
une o Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) e o Instituto 
de Ciências Biológicas (ICB) abrigasse a praça de alimentação. 
Ao entrar no câmpus, os visitantes recebiam um guia impres-
so, contendo informações sobre todos os cursos oferecidos pela 
UFG e sobre a programação do evento, realizado à tarde e à 
noite no primeiro dia, e de manhã e à tarde, no segundo.

Segundo Luciana Freire, diretora do Centro de Seleção, 
a UFG recebeu a pré-inscrição de 173 escolas (97 da rede 
pública, 71 da rede privada e cinco conveniadas) da capital e 
do interior do estado, totalizando 24 mil inscritos. Contudo, 
estima-se que cerca de 30 mil estudantes tenham passado 
pelo câmpus da UFG nesses dois dias, considerando que as 
inscrições não eram obrigatórias para a participação no even-
to, e muitos estudantes vieram por iniciativa própria. 

A cada edição, o evento consolida-se como uma im-
portante ação voltada para o ensino médio, recebendo um 
número maior de participantes. E, para se adaptar a esse 
desenvolvimento, o Espaço das Profissões visa a melhorias a 
cada edição. Para isso, já está prevista uma reunião de ava-
liação do evento. O intuito  é  que o Espaço das Profissões 
consolide-se como mais um instrumento de envolvimento 
com a comunidade e de comprometimento com a educação.

O reitor Edward Ma-
dureira Brasil também ficou 
impressionado. “É muito in-
teressante ver a empolgação, 
não só dos visitantes, mas dos 
nossos alunos, a receberem os 
futuros colegas. É contagian-
te ver esse envolvimento e os 
universitários defendendo sua 
área do conhecimento”, co-
mentou o reitor.

Outro ponto destacado 
por professores e coordenadores 
foi a facilidade dos monitores 
para transmitir conceitos e con-
cepções do curso. O professor do 
Colégio Rio Claro, do município 
de Caçu, Fernando Campos, 
elogiou a interação dos univer-
sitários com os estudantes do 
ensino médio. “Os universitários 
explicam o curso deles de uma 
forma tão interessante que aca-
bam convencendo os alunos a 
seguirem a mesma carreira que 
eles”, comentou o professor. A 
pró-reitora de Graduação, San-
dramara Matias Chaves, desta-
cou a criatividade dos alunos e 
professores para tornar o espaço 
interativo mais atrativo, as dife-
rentes abordagens para receber 
os alunos e a exposição do mate-
rial de ensino e pesquisa.

Engana-se quem pensa 
que os responsáveis pela apre-
sentação e explicação eram 
apenas os veteranos. Alguns es-
tudantes do primeiro ano de gra-
duação na UFG estrearam como 
monitores do Espaço das Profis-
sões. É o caso de Maicon Dou-
glas Nascimento, que está no 
primeiro período de Engenharia 
de Alimentos. A fim de partici-
par do evento, o estudante teve 
de obter informações acerca de 
assuntos não estudados no cur-
so, para responder as perguntas 
dos alunos do ensino médio. As 
dúvidas mais frequentes dos vi-
sitantes abrangiam o mercado 
de trabalho, nível de dificuldade 
do curso e áreas de pesquisa. 

Os monitores sentiram-
-se orgulhosos por ajudar os 
alunos indecisos, contribuindo 
para sua escolha profissional, 
pois eles relembram que já es-
tiveram na mesma situação. 
“Quando entrei na universida-
de, também tinha minhas dú-
vidas e dificuldades”, contou a 
monitora Eufrásia Songa, do 
3º período de Jornalismo, que 
estava trabalhando voluntaria-
mente. A iniciativa do trabalho 
voluntário em uma ação como 
o Espaço das Profissões refle-
te o compromisso público que 
os estudantes têm com a uni-
versidade. Significa que eles 
reconhecem ser importante o 
retorno à sociedade do conhe-
cimento adquirido em uma ins-
tituição pública de qualidade. 
No caso de Meike Barp, aluna 
do terceiro período de Enge-
nharia de Alimentos, a primei-

ra edição do Espaço das Pro-
fissões ajudou-a a decidir seu 
curso e ela enfatizou que está 
muito feliz com sua escolha. 

Espaço –  Para concluir uma 
primeira incursão universitária 
“completa”, além de conhecer 
cursos, os visitantes também 
vivenciam atividades de lazer, 
usufruindo dos vastos espaços 
verdes, conversando em “rodi-
nhas” no gramado, protegen-
do seu lanche do assédio dos 
macacos. Além de pensar no 
futuro profissional, o Espaço 
das Profissões oferece aos vi-
sitantes do ensino médio um 
momento de convivência e uma 
breve experiência de como é es-
tudar na universidade.

Lixo  – Contudo, faltou consci-
ência ecológica dos visitantes. 
O volume de lixo deixado pelos 
estudantes no câmpus após as 
atividades chamou a atenção 
de todos os que passavam pe-
los lugares onde os grupos es-
tiveram reunidos. Acomodado 
em lixeiras, cuja capacidade 
de armazenamento estava cla-
ramente em desacordo com a 
quantidade de lixo produzida, 
o material descartado transbor-
dou. Composto basicamente de 
restos de comida e embalagens, 
o lixo foi alvo dos cães e dos ma-
cacos, que o espalharam pelo 
câmpus. Chamou a atenção 
também as dezenas de livretos 
espalhados pelo câmpus. Tra-
ta-se dos exemplares  do Guia 
das Profissões, documento im-
presso preparado pela coorde-
nação do evento, especialmen-
te para os visitantes, contendo 

informações sobre os cursos e 
a UFG. Uma das causas para 
esse cenário inesperado levou 
os organizadores a pensarem 
em estratégias para evitar que 
isso se repita nas próximas edi-
ções do evento. Mas todos con-
cordam que medidas desse tipo 
dependem do grau de consciên-
cia das pessoas. “Os estudantes 
têm a informação da educação 
ambiental. Entretanto, na práti-
ca, eles demonstraram atitudes 
inadequadas. Quer dizer que 
esse conceito não está arma-
zenado como conhecimento e 
valor internalizado. Isso reflete 
a sociedade em que estamos vi-
vendo, o problema não é o lixo, 
é o comportamento. A sociedade 
do consumo, o individualismo, o 
não pensar coletivo, que é uma 
postura antagônica à ideia de 
desenvolvimento sustentável”, 
explicou a coordenadora do pro-
jeto De Volta Pra Natureza, Ma-
rilda Shuvartz.

 A coordenadora ainda 
ressaltou a importância de in-
formar às escolas o estado do 
câmpus após o evento, pois as 
instituições não têm consciên-
cia do dano ambiental causado. 
A UFG preparou o câmpus para 
receber as escolas da mesma 
forma como prepara todos os 
dias, pensando no bem-estar de 
quem convive ali. No fim do Es-
paço das Profissões, servidores 
da área de limpeza passaram 
mais de dez dias recolhendo o 
lixo deixado no chão e espalha-
do pelo vento e pelos animais. 

Colaboração: Anamaria Rodrigues, 
Jaqueline Telis, Layane Palhares, 
Marina Celestino e Tiago Gebrim

tões mais articuladas são um 
reflexos das aulas de Filosofia 
e Sociologia no ensino básico, 
somado ao fascínio por deter-
minada área do conhecimento e 
as informações fornecidas pela 
mídia, como por exemplo, os 
seriados estadunidenses. “Hoje, 
disciplinas como a Filosofia 
oferecem a possibilidade de o 
aluno ter mais espaço de dis-
cussão e isso se reflete na ca-
pacidade maior dos estudantes 
de aprofundar questões mais 
voltadas para a área básica do 
conhecimento”, explicou.

De acordo com o estu-
dante Rafael Vitor de Melo, do 
7º período de Física e monitor 
desde a edição de 2011, o au-
mento da interação com os visi-
tantes em 2012 foi significativo. 
“O pessoal está participando 
muito mais este ano do que ano 
passado. Acredito que estão se 
acostumando com a ideia de es-
tar dentro da universidade, de 
participar das atividades e inte-
ragir por meio delas”, afirmou. 

Monitores – Não foi apenas o 
interesse dos visitantes o que 
chamou a atenção. O entu-
siasmo com que os estudantes 
universitários envolvidos, na 
condição de monitores e bolsis-
tas, falavam das motivações que 
os levaram às suas respectivas 
escolhas acadêmicas também 
atraiu muitos comentários, nes-
sa quarta edição. O empenho 
dos universitários no Espaço 
das Profissões começa desde a 
organização e montagem dos es-
paços interativos até à apresen-
tação do curso. “A sensação dos 
professores é que o espaço inte-
rativo era mesmo dos estudan-
tes. Eles assumiram tudo como 
sendo deles, desde montar, cui-
dar da sala e recepcionar. Isso 
demonstra o compromisso com 
o curso. É mais uma atividade 
deles do que nossa”, explicou 
Susie de Roure.

Universitários apresentam seus cursos aos secundaristas 
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Tecnologia de comunicação permite participação em banca a distância
Exemplos do quanto a tecnologia está 

inserida em nossas vidas surgem a todo mo-
mento, de modo especial, no meio acadêmico. 
Não raro, professores de outras instituições 
têm participado de bancas examinadoras e de 
eventos diversos por meio eletrônico. Foi o que 
ocorreu recentemente na defesa da dissertação 
de Alyne Leite Gomes Nogueira, na Faculdade 
de Enfermagem (FEN) da UFG, em que, com o 
auxílio do programa Skype, a professora Cini-
ra Magali Fortuna, da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto/USP, encontrando-se, na 
ocasião, na França, para o pós-doutorado, na 
Universidade de Paris, participou ativamente 
da avaliação do trabalho. 

Intitulado O grupo é o nosso remédio: 
lições de um grupo de promoção da saúde de 
idosos, a dissertação de Alyne Nogueira, rea-
lizada sob a orientação da professora Denize 
Bouttlelet Munari, abordou a importância do 
grupo no processo de envelhecimento ativo. 
Com base em estudo com um grupo de ido-

cipação ativa e responsável, além do exercício 
de dar e receber ajuda, entre os próprios mem-
bros e com as coordenadoras. 

Participaram da banca examinadora,  
ainda, as professoras Lizete Malagoni de Al-
meida, da FEN, e Darlene Mara dos Santos 
Tavares, da Universidade Federal do Triân-
gulo Mineiro (UFTM). A professora Cinira 
Fortuna é parceira do Núcleo de Pesquisa 
em Enfermagem na Gestão, Desenvolvimen-
to de Pessoas e da Tecnologia de Grupo no 
Contexto do Trabalho em Saúde (NPEGETS/
FEN/UFG), no qual o estudo foi originado. 
Estiveram presentes na apresentação do 
trabalho, no dia 15 de março, em torno de 
45 pessoas, algumas delas participantes da 
pesquisa. O trabalho é da área de concen-
tração “A enfermagem no cuidado à saúde 
humana”, linha de pesquisa “Fundamenta-
ção teórica e desenvolvimento de tecnologias 
para a produção do conhecimento e para o 
cuidar em saúde e enfermagem”.
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Envolvimento com a comunidade

Prefeito de Catalão Velomar Rios, ex-prefreito Haley Margon, reitor Edward 
Madureira, diretor da Sefac Energia S/A Odair Carvalho, diretor do CAC 

Manoel Chaves e professora Regma dos Santos, em momento solene

sos coordenado por Agentes Co-
munitários de Saúde (ACS), foi 
concluído que a prática de gru-
po atende às necessidades dos 
idosos, por não focar exclusiva-
mente a doença. Proporcionan-

do a eles atividades que melhoram 
saúde física, autoestima, autono-
mia, socialização e convivência, me-
lhora também sua saúde mental e 
reinserção social. O grupo atrai os 
idosos pela oportunidade de parti-

A composição da banca examinadora com um membro a distância 
só exigiu um notebook com câmera e um ponto de rede

Diversos membros da comunidade universitária estiveram presentes na solenidade 
de lançamento da Pedra Fundamental da Área II do Câmpus Catalão
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Lohana Escher, 16 
anos, estudante do 2° 
ano do Ensino Médio 
do Colégio Decisão 
em Goiânia.

Para ingressar nos cursos de Música da 
UFG, é preciso conhecer a linguagem musical, ser 
capaz de ler, interpretar e reproduzir pequenos 
trechos musicais. Para a prova de Teoria Musical, 
é preciso saber: compassos simples e compostos, 
intervalos harmônicos e melódicos simples, escalas 
maiores e menores, tons vizinhos, modulação, 
acordes, cadências e transposição. Na prova de 
Ditado, o candidato deverá reconhecer e transcrever 
as estruturas rítmicas, melódicas e harmônicas (por 
exemplo: intervalos e acordes de três sons maiores e 
menores) dos trechos musicais apresentados.

Na prova de Solfejo Musical e Leitura Rítmica, 
à primeira vista, o candidato deverá ler e interpretar 
trechos rítmicos e melódicos apresentados no momento 
da verificação. Se a opção for o Canto ou Instrumento 

Que nível de 
conhecimento 

musical é 
exigido na 

prova de 
habilidade 
específica 

do Processo 
Seletivo para 
os cursos de 

Música da UFG?

Denise Zorzetti 
Coordenadora do 
Curso de Música  
(Bacharelado) 
Escola de Música e 
Artes Cênicas da UFG

Em 2012, comemoram-se os 50 anos da regulamentação da profissão 
de psicólogo no Brasil. Mas, mesmo antes desse fato, a psicologia 

já dialogava, de maneira significativa, com a educação, encontrando 
nos contextos educacionais um fecundo campo de investigação e de 
atuação. Nesse profícuo encontro, constituiu-se a psicologia escolar e 
educacional, área de estudo, de atuação e de formação profissional do 
psicólogo que, articulando as dimensões teóricas e práticas, pensa os 
fenômenos escolares e educacionais, de modo a intervir para ampliar as 
possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento geradas pelo proces-
so educativo, incluindo os estudantes, os docentes, a família, a escola, a 
educação como um todo, e a sociedade de modo geral.

Entre os contextos educacionais em que a psicologia escolar e 
educacional pode inserir-se, está a educação superior, composta por 
instituições públicas e privadas estruturadas em faculdades, centros 
universitários e universidades. Vale ressaltar que, assim como a edu-
cação vive em processo de transformação e reestruturação, a psicologia 
também experimenta um contínuo constituir-se. Desse modo, no con-
texto atual, a psicologia escolar tem na educação superior um campo 
emergente de investigação e atuação.

Mas, afinal, o que pode fazer o psicólogo escolar nesse âmbito?
Comumente, encontram-se em instituições de ensino superior 

(IES) os serviços de orientação ao estudante (S.O.E.), os quais, majori-
tariamente, baseiam-se no atendimento clínico dos graduandos. É, por-
tanto, ainda incipiente nesse serviço o espaço da psicologia escolar. Não 
questionamos a importância do trabalho que eles realizam, mas desta-
camos outras possibilidades, ainda pouco consolidadas. Os contextos 
socioculturais e históricos que estão se delineando hoje no ensino su-
perior brasileiro – como por exemplo, as políticas públicas de ingresso e 
permanência dos estudantes – estão a demandar iniciativas nessa área. 

A psicologia escolar, de concepção crítica, ultrapassa as dificul-
dades escolares e as questões individuais, realizando intervenções mais 
institucionais e processuais, baseadas em ações coletivas e relacionais. 
Além de oferecer orientação a pais e alunos, promover a formação con-
tinuada de docentes e orientação profissional, o psicólogo escolar pode 
atuar na análise e na intervenção institucional, bem como na cons-
trução conjunta da proposta pedagógica da instituição. Pode também 
participar do processo de seleção dos membros da equipe pedagógica; 
contribuir para a caracterização da população estudantil; participar 
da gestão de políticas, programas e processos educacionais; fornecer 
assessoria na definição e reformulação dos perfis docentes, discentes 
e técnicos contribuir na análise das Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs) e dos projetos pedagógicos dos cursos (PPC), na investigação 
científica e na conscientização acerca das concepções subjacentes à 
prática da instituição e orientadoras dos profissionais de educação, de-
senvolvimento, aprendizagem e avaliação, entre outras possibilidades.

São muitas as potencialidades de atuação da psicologia escolar 
na educação superior. Contudo, qualquer que seja a forma de atuação 
do psicólogo nesse contexto emergente, ela deverá estar compromissa-
da com a ética e, politicamente, com a realidade histórica e social, bem 
como com a formação integral dos sujeitos, pois a educação superior 
precisa ser pensada e realizada como um espaço efetivo de formação 
de cidadãos críticos e socialmente comprometidos, para além da for-
mação meramente técnica.

Aos interessados no tema recomendamos algumas leituras iniciais:
BISINOTO, C.; MARINHO-ARAÚJO, C. A atuação da psicologia escolar na educa-
ção superior. In:  SIMPÓSIO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO EM PSICOLOGIA, 
7., 2010, Minho, Portugal. Actas... Minho: Universidade do Minho, fev. 2010. p. 
2.509-2.524.
MARTÍNEZ, A. M. O que pode fazer o psicólogo na escola? Em Aberto, Brasília, 
DF, v. 23, n. 83, p. 39-56, mar. 2010.
SAMPAIO, S. M. R. A psicologia na educação superior: ausências e percalços. Em 
Aberto, Brasília, DF, v. 23, n. 83, p. 95-105, mar. 2010. 

A psicologia 
escolar e 
educacional 
no contexto do 
ensino superiorWillian Araújo 

Moura
Silvia Maria 
Cintra da Silva

No segundo semestre 
deste ano, três estudantes do 
Instituto de Estudos Socioam-
bientais (IESA) da UFG reali-
zarão mobilidade por meio do 
projeto denominado Planeja-
mento Urbano e Sustentabili-
dade, coordenado pelo profes-
sor João de Deus (IESA), no 
âmbito do Programa Capes/
Fipse. Segundo o coordenador, 

Grupo participante do último encontro 
do Projeto Alfa Trall. Da UFG, 

estiveram presentes o pró-reitor de 
Extensão e Cultura, Anselmo Pessoa 
Neto, e a coordendora de Assuntos 

Internacionais, Ofir Bergemann.

A Coordenadoria de Assuntos Internacionais 
(CAI), juntamente com o professor da Faculdade de 
Filosofia (Fafil), Wagner de Campos Sanz, recepcio-
naram, no dia 12 de abril, o professor do Departa-

De 23 a 27 de abril, foi 
realizada, na Universidade 
Nacional do Nordeste, na ci-
dade de Resistencia, na Ar-
gentina, o terceiro encontro 
do projeto Alfa Trall, no âmbi-
to do Programa Alfa III, da Co-
missão Europeia. O progra-
ma reúne 20 instituições (15 
latino-americanas e cinco da 
Europa) e é coordenado pela 
Universidade de Bolonha. 
Entre os seus objetivos, está 
prevista a realização de dife-
rentes experiências curricula-
res de Educação ao Longo da Vida, envolvendo 
stakeholders locais e promovendo reflexões sobre 
as necessidades institucionais e da sociedade. O 
próximo encontro do projeto será realizado em 
Goiânia, em outubro. Mais informações no sítio: 
http://www.alfa-trall.eu/

UFG participa de reunião do Projeto Alfa Trall

Professor de universidade espanhola visita a UFG
mento de Filosofia da Universidade Autônoma 
de Madri (UAM), Enrique Alonso Gonzalez (foto). 
Durante dois meses, ele ministrou aulas e mini-
cursos para estudantes do mestrado em Filoso-
fia, sobre o tema Lógica, além de ter participado 
da Semana da Filosofia, realizada em maio de 
2012. Enrique Gonzalez revelou que estava an-
sioso para descobrir os interesses dos estudan-
tes de Filosofia da UFG e a forma pela qual as 
novas tecnologias voltadas para a aprendizagem 
têm sido utilizadas na instituição. Ele espera 
fortalecer os laços entre as duas universidades, 
incentivando o intercâmbio para o mestrado em 
Lógica e em Filosofia da Ciência da UAM. Apesar 
de ter sido a primeira visita do professor Enrique 
à UFG, o convênio estabelecido entre as institui-
ções já levou um estudante e professores da Fafil 
à Espanha.

Estudantes realizam pesquisa em território estrangeiro
os alunos orientados por professo-
res da Universidade do Estado da 
California North Ridge e Universi-
dade Amherst de Massachusetts,  
iniciarão um projeto de pesquisa 
que será finalizado no Brasil. João 
de Deus explicou que a mobilidade 
permitirá aos estudantes entrar 
em contato com novas metodolo-
gias e formas de pensar o planeja-
mento urbano. A estudante Adria-

na Machado, integrante do 
projeto, destacou a importân-
cia do intercâmbio como forma 
de conhecer outra cultura e de 
obter destaque profissional no 
mercado de trabalho. Ela deu 
uma dica aos interessados: 
“Ficar de olho nos editais, em 
bolsas de iniciação científica e 
em eventos extracurriculares é 
muito importante.”

A UFG recebeu 25 reito-
res que vieram a Goiânia para 
participar da LXI Reunião do 
Conselho de Reitores da Asso-
ciação de Universidades Grupo 
Montevidéu (AUGM), no dia 
23 de abril. A associação foi 
criada em 1991 com o objeti-
vo de agregar universidades 
da América Latina para criar 
e fortalecer parcerias entre as 
instituições de ensino superior, 

UFG recebe comitiva de reitores estrangeiros

Biblioteca amplia acervo de 
livros eletrônicos

Musical, é preciso apresentar um repertório pré-
definido e especificado no Manual do Candidato.

As provas de Teoria são as mesmas para 
os candidatos que optarem pela habilitação 
em Licenciatura ou o curso de Musicoterapia. 
Só muda o instrumento: para a habilitação 
Educação Musical e o curso de Musicoterapia, 
a prova é feita com um instrumento de opção 
do candidato (o que não significa que ele terá 
aulas desse instrumento durante o curso); 
para essas habilitações são oferecidas aulas de 
violão ou flauta doce. A habilitação Regência 
faz prova de canto e a habilitação Composição 
faz prova de piano, mas com repertórios mais 
simples do que a licenciatura e o bacharelado 
em Instrumento ou Canto.

Uma cerimônia no fim de 
abril marcou a abertura do cur-
so Gestão em Educação a Dis-
tância, iniciativa do Centro Inte-
grado de Aprendizagem em Rede 
(CIAR), com o objetivo de ofere-
cer capacitação a professores 
que atuam no ensino a distân-
cia. Essa primeira experiência 
do curso tem oito participantes 
e duração de uma semana e, de 
acordo com o diretor do CIAR, 
Leonardo Barra, já há solicita-
ções para uma segunda turma.  
Das oito vagas abertas, sete fo-
ram ocupadas por professores 
da Universidade Pedagógica de 
Moçambique, parceira da UFG 
em projetos de educação su-
perior a distância. A outra será 
ocupada pelo atual coordena-
dor do curso de Biologia da 
Universidade de Moçambique, 
Wellington Lopes, que declarou: 
“A universidade procura, cada 
vez mais, meios de capacitar os 
professores e melhorar sua pro-
posta de ensino s distância, não 
deixando cair a qualidade para 

Marina Celestino

A UFG vem experimentan-
do grandes mudanças 
estruturais nos últimos 

anos. De acordo com dados da 
Pró-reitoria de Graduação (Pro-
grad), de 2005 a 2010 a UFG 
dobrou o número de vagas no 
vestibular, aumentou em 72% 
seu corpo docente, criou 57 no-
vos cursos de graduação, seis 
de mestrado e nove de douto-
rado. Os avanços abrangeram 
também os câmpus da univer-
sidade nas cidades de Jataí, 
Catalão e Goiás, nos quais, 
foram abertos ao longo des-
se período, 30 novos cursos, 
somados graduações, mestra-
dos e doutorados. Além disso, 

Comunidade discute atualização do Estatudo da UFG
Adequação do estatuto atende às novas demandas da universidade, advindas dos avanços ocorridos nos últimos anos

quanto ao alcance da UFG fora 
da capital do estado, há um 
grande projeto de expansão em 
andamento, com a construção 
de novos câmpus, já confirma-
dos em Aparecida de Goiânia e 
Cidade Ocidental.

“A revisão do Estatuto 
da UFG é uma consequência 
do processo de mudança da 
universidade”, afirmou a pró-
-reitora de Graduação Sandra-
mara Matias Chaves. Segundo 
explicou ela, é primordial ha-
ver uma atualização estatutá-
ria que resolva os problemas 
decorrentes do redesenho que 
a universidade sofreu nos úl-
timos anos. Para tanto, todas 
as unidades acadêmicas foram 
convidadas a realizar reuniões 

para expor suas demandas e 
definir os pontos que julgam 
importantes para revisão. “A 
participação das unidades é 
essencial para que todos os 
problemas possam ser identifi-
cados e considerados na atua-
lização do Estatuto”, afirmou a 
pró-reitora. O prazo para con-
tribuições das unidades acadê-
micas nas propostas vai até 25 
de junho de 2012.

Depois de fechado o 
prazo, uma comissão vai ana-
lisar todas as propostas, ve-
rificando sua viabilidade na 
elaboração do projeto final de 
atualização. O estatuto atua-
lizado será, então, analisado 
em conjunto pelos conselhos 
superiores: Conselho Univer-

sitário (Consuni), Conselho 
de Curadores e Conselho de 
Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Cultura (Cepec). Sendo apro-
vado, o estatuto será encami-
nhado ao Conselho Nacional 
de Educação, ao qual cabe a 
decisão final. “Visto que se tra-
ta de uma atualização e não de 
uma completa reforma, espe-
ramos que todo o processo de 
aprovação seja cumprido até o 
final de 2012, para que possa-
mos implantar as mudanças 
já no início do ano que vem”, 
afirmou o assessor da Reito-
ria, Nelson Amaral.

O Estatuto da UFG 
passou por uma mudança 
em 1997, quando houve uma 
completa reformulação do do-

cumento, que até ali mantinha 
a forma estabelecida na época 
da ditadura militar. De acordo 
com Nelson Amaral, o estatu-
to é o que define as diretrizes 
gerais da universidade e, por 
essa razão, deve passar por 
mudanças periódicas, confor-
me o avanço da instituição. “O 
crescimento da universidade é 
o maior motivo da atualização 
que está sendo elaborada, pois 
houve uma mudança na estru-
tura de poder da universidade. 
Novos câmpus foram criados 
e já é certa a criação de mais 
dois. Eles precisam ter repre-
sentantes nos conselhos direti-
vos da universidade, o que será 
garantido na atualização esta-
tutária”, explicou ele.

incentivando a pesquisa cientí-
fica, tecnológica e o desenvolvi-
mento da região. Além de reito-
res do Brasil, participaram da 
reunião reitores da Argentina, 
Paraguai, Bolívia, Chile e Uru-
guai. Na pauta, possibilidades 
de integração, cooperação, mo-
bilidade estudantil entre os pa-
íses e o futuro do conselho, que 
pretende ampliar o número de 
universidades sul-americanas 

participantes. Instituições de 
países como Chile, Venezuela, 
Equador e Brasil já são consi-
deradas para integrar o grupo 
até o ano que vem, iniciando a 
participação por convênio. Na 
oportunidade, Targino Araújo 
Filho, reitor da Universidade 
Federal de São Carlos (Ufs-
car), foi reeleito por unanimi-
dade para presidir a gestão 
2012/2013 da AUGM.

CIAR capacita professores de Moçambique 

os alunos em Moçambique”. 
O reitor Edward Madureira Bra-
sil, que esteve presente na so-
lenidade, destacou o propósito 
da UFG de envolver, no futuro, 
mais unidades acadêmicas no 
projeto, de que hoje participam 
apenas o Instituto de Ciências 
Biológicas (ICB) e a Faculdade 
de Artes Visuais (FAV). Ele des-
tacou a importância, para a uni-
versidade, das parcerias entre 

o Brasil e países africanos, na 
área da educação, incentivadas 
pelo governo federal. “Está sen-
do preparado um grande proje-
to pelo Ministério da Educação, 
que terá o olhar voltado para o 
continente africano, abrindo-
-nos novas perspectivas e opor-
tunidades com os cursos a dis-
tância. Com este curso, estamos 
nos preparando previamente,” 
disse ele.

Estudante acessa novos livros no laboratorio 
de informática da Biblioteca Central

O coordenador do Ciar, Leonardo Barra Santana de Souza, 
explicou aos visitantes o funcionamento da plataforma de EaD

A UFG acaba de adquirir a segunda remessa de livros ele-
trônicos (e-books), agora da editora Springer, uma das mais re-
conhecidas editoras científicas do mundo, tendo em seu rol de 
autores mais de 150 laureados com o Prêmio Nobel.  No total, são 
sete mil novos títulos na Biblioteca Central. 

Assim como os e-books anteriormente adquiridos, forneci-
dos pela Ebsco, estes também têm licença perpétua. Isto significa 
que a UFG detém ad eternum os direitos sobre as obras adquiridas 
e não pagará mais nada aos editores. 

Nesta nova remessa foram adquiridas duas coleções comple-
tas, dos anos de 2008 e de 2010, distribuídos nas seguintes áreas: 
arquitetura, desenho e artes; ciências ambientais; ciências biomédi-
cas e biologia; ciências do comportamento; computação e web design; 
economia, negócios e administração; engenharia, física e astronomia; 
humanidades; ciências sociais e direito; matemática; medicina e quí-
mica; ciência dos materiais e informática.

A aquisição dos e-books da Springer é o resultado de uma ação 
conjunta do Conselho de Bibliotecas, da Pró-reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação (PRPPG) e de vários coordenadores de programas de 
pós-graduação, que liberaram parte de seus recursos. A soma desses 
recursos permitiu contemplar uma maior quantidade de áreas. A se-
leção dos itens foi realizada com base em listas anteriormente apre-
sentados pelos conselheiros das respectivas áreas contempladas.

Acesso – Todos os títulos recém-adquiridos estão em inglês e no for-
mato PDF. Podem ser lidos na tela do computador ou de um leitor 
de e-books (um e-reader). O acesso aos e-books pode ser a partir de 
um ponto de rede dentro da UFG ou via Proxy (serviço disponível 
para servidores técnico-administrativos e docentes da UFG, estu-
dantes de pós-graduação stricto sensu, ou seja, mestrandos e dou-
torandos da UFG). Todos os e-books adquiridos pela UFG podem 
ser acessados pelo sítio do Sistema de Bibliotecas/UFG (www.
bc.ufg.br), no link Acervos virtuais. 
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Jaqueline Telis e 
Patrícia da Veiga

Hamilton de Holanda, 
Mônica Salmaso e Pau 
Brasil, Lenine, Antônio 

Nóbrega, Zeca Baleiro, Teresa 
Cristina, Leila Pinheiro, Nelson 
Faria e Banda Pequi, Gilberto 
Gil e Macaco Bong, Tom Zé, 
Mawaca, Céu, Ná Ozzetti: es-
ses foram os artistas recebidos 
pelo projeto cultural Música no 
Câmpus em seus três primei-
ros anos de realização.   No mês 
de julho, por ocasião da 63a. 
Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), foi realizada 
uma edição especial do projeto 
com os artistas Umbando, Ju-
raíldes da Cruz, Xangai, Tetê 
Espíndola e Alzira Espíndola. 
Em um balanço parcial, a es-
timativa é de que cerca de 40 
mil pessoas tenham assistido 
às apresentações.

Uma iniciativa da Pró-
-reitoria de Extensão e Cultura 
(Proec), o projeto tem o objeti-
vo de tornar pública, a preços 
acessíveis, a qualidade e a di-
versidade musical brasileira, 
reforçando a democratização 
do acesso aos bens culturais 
e a aproximação da universi-
dade com a comunidade. Para 

tanto, desde 22 de setembro 
de 2009, data de seu ponto de 
partida, o Música no Câmpus 
seleciona artistas cujo perfil 
reúna elementos como criativi-
dade, inovação e investigação.

Mais plateia para fruir a boa música brasileira
UFG busca democratizar cultura oferecendo 
shows de qualidade a baixo custo

Muitas pessoas também vêm 
por acreditar na qualidade da 
escolha dos artistas, mesmo 
sem conhecer o trabalho de al-
guns”, revela. 

Internet – Flávia Cruvinel 
destaca o papel das redes so-
ciais na divulgação dos shows 
e na crescente interatividade 
com o público que frequenta o 
Música no Câmpus. Os envol-
vidos na organização do pro-
jeto mantêm uma página no 
Facebook e no Twitter. Para o 
show do Criolo foi feito um tes-
te de popularidade: logo após 
“soltarem” a informação na 
rede, vários outros sítios e blo-
gs repercutiram a notícia. “Em 
poucas horas nós alcançamos 
mais de dez mil pessoas atra-
vés dos compartilhamentos 
que a notícia teve. É muito in-
teressante vermos se o públi-
co que frequenta o Música no 
Câmpus está acompanhando 
e se movimentando por meio 
das redes sociais”, afirma Flá-
via Cruvinel. 

Outro aspecto impor-
tante e muito valorizado pelos 
organizadores é o retorno do 
público por meio da internet 
pois, além de comentarem os 
shows, as pessoas enviam su-
gestões acerca de qual artista 
gostariam de ver no projeto. “É 
interessante perceber que as 
pessoas já entenderam o con-
ceito do Música no Câmpus e 
indicam artistas que poderiam 
estar no projeto: que estejam 
fora da grande mídia e que 
espelhem essa diversidade de 
gêneros musicais. As redes so-
ciais servem como termômetro 
para nós”, reconhece Flávia.

Repercussão – O sucesso do 
Música no Câmpus extrapola 
os limites da universidade e até 
da cidade. Muitas pessoas vêm 
de outras cidades para conferir 
a apresentação de algum artis-

ta, como no show do Mawaca, 
que atraiu fãs de Uberlândia. 
Além desse fato, “os artistas 
que participaram do projeto 
propagam, no meio artístico e 
cultural, a boa impressão que 
tiveram da UFG, de Goiânia e 
do Música no Câmpus. Todos 
eles saem falando bem do pro-
jeto e do profissionalismo da 
UFG”, ressalta Flávia Cruvinel.

Beth Araújo é empre-
sária da cantora Céu, atração 
do Música no Câmpus em se-
tembro de 2011. Ela relata que 
todos ficaram muito empolga-
dos com o convite dos orga-
nizadores. “Foi a primeira vez 
que a Céu esteve em Goiânia. 
O show foi surpreendente, o 
público cantou todas as músi-
cas junto com ela”, comenta. 
Beth elogiou o projeto. “Acho 
muito bacana, porque eleva 
a autoestima de Goiânia, tra-
zendo sempre novidades, além 
de reconhecer o trabalho de 
músicos já consagrados”.

“Todos os dias recebo e-
-mail de produtores oferecendo 
seus artistas para trabalhar co-
nosco no projeto”, revela Flávia 
Cruvinel. O produtor Rodrigo 
Camargo contatou Flávia com 
a proposta de trazer o show 
da cantora Luiza Possi para o 
Música no Câmpus. Ele afirma 
que o projeto despertou sua 
atenção por seu aspecto ino-
vador. “Quando se consegue 
relacionar bem a educação e 
o entretenimento,  abre-se um 
campo de visão muito maior do 
que só na sala de aula. De cer-
ta forma, é um jeito de fidelizar 
o jovem à universidade, convi-
dando também a família a par-
ticipar desse ambiente e abrin-
do portas para novas pessoas”, 
declara Rodrigo.

O esforço empregado 
pela organização para atrair 
moradores dos bairros próxi-
mos ao Câmpus Samambaia 
evidencia a proposta de for-

talecer a relação da universi-
dade com a comunidade. Com 
as apresentações do Música 
no Câmpus divulgadas na in-
ternet, na imprensa goiana 
e, desde 2010, em outdoors, 
a informação sobre os shows 
chega rapidamente ao conhe-
cimento das pessoas que não 
estão ligadas diretamente à 
UFG, mas que vivem próximo 
ao câmpus. 

O projeto oferece, a 
qualquer pessoa que tenha in-
teresse, além de aproveitar os 
shows, a oportunidade de dia-
logar com os músicos, perce-
bendo sua trajetória, suas ins-
pirações e sua formação. Uma 
atividade paralela aos shows, 
a “Conversa com o músico” é 
um momento informal e, ao 
mesmo tempo, didático que 
geralmente ocorre algumas ho-
ras antes da apresentação, na 
Emac, e não há nenhum cus-
to para quem participa. Nem 
todos os músicos entram na 
“Conversa”, mas vale destacar 
a participação de alguns como 
Zeca Baleiro, Teresa Cristina, 
Tom Zé e Mawaca. A “Conver-
sa” já recebeu cerca de 1,4 mil 
pessoas, entre estudantes e 
servidores docentes e técnico-
-administrativos e comunidade 
em geral, dispostas também a 
ouvir histórias dos artistas.

O Música no Câmpus 
merece destaque ainda por 
sua importância na formação 
de plateia. Nessas três tempo-
radas, uma parceria com as 
redes municipal e estadual de 
Educação já levou aos shows 
6,6 mil estudantes de ensino 
fundamental e médio.

Em 2012, além do ra-
pper Criolo, o Música no Câm-
pus trará ao palco do Centro 
de Cultura e Eventos,  ao lon-
go do ano, Chico César (19/6), 
Moraes Moreira e Davi Moraes 
(25/9), Rosa Passos (20/11), e 
Gal Costa (14/12).

A proposta é trazer a 
Goiânia grandes nomes da 
música brasileira, não ne-
cessariamente conhecidos do 
grande público. Mais do que 
popularidade, o importante 
para os organizadores do pro-
jeto é que o músico tenha um 
trabalho reconhecido no seu 
meio. De acordo com a coor-
denadora de Cultura da Proec 
e professora da Escola de Mú-
sica e Artes Cênicas (Emac), 
Flávia Cruvinel, “é papel da 
universidade trazer artistas 
que nem sempre são divulga-
dos pela indústria cultural”. 

Além da boa qualidade, 
outro critério observado na es-
colha do artista para tocar no 
Música no Câmpus. Músicos 
que vêm pouco a Goiânia ou 
que, em alguns casos, nunca 
estiveram na cidade, frequen-
temente são os escolhidos 
para integrar o projeto, como 
a cantora Céu, que veio pela 
primeira vez a Goiânia em se-
tembro do ano passado. 

O Música no Câmpus 
oferece shows com ingressos 
a R$ 20,00 (inteira), assim 
um maior número de pesso-
as pode conferir o trabalho do 
artista. Segundo Flávia Cruvi-
nel, os preços elevados dos in-

gressos decorrem de como 
os grandes empresários do 
meio cultural patrocinam 
artistas para atrair um 
grande número de pessoas, 
a fim de custear o show e 
ainda obter lucro. No caso 
do Música no Câmpus não 
existe essa preocupação. 
“A universidade não tem de 
gerar lucro. Seu compro-
misso é com a cultura, com 
a qualidade do trabalho 
que o artista apresentará”, 
afirma Flávia Cruvinel.

O sucesso do Música 
no Câmpus é incontestável. 
Basta analisar os dados ob-
tidos na pesquisa realizada 
pela servidora da Ascom, 
Agnes Arato em outubro do 
ano passado, sobre como 
o projeto contribui para a 
construção da imagem da 
UFG. Os dados, obtidos 
por meio de um questioná-
rio disponível na internet, 
mostraram que 95% das 
170 pessoas que responde-
ram consideram o projeto 
“muito interessante” e 96% 
continuarão frequentando o 
Música no Câmpus. 

O resultado confir-
ma a opinião da professora 
Flávia Cruvinel sobre o pú-

blico cativo conquistado pelo 
projeto. “Percebemos pessoas 
que comparecem a todas as 
edições do Música no Câmpus 
e há ainda o público que cada 
artista traz para o seu show. 
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Alegria contagiante é marca do público do Música no Câmpus que ocorre 
a cada dois meses no Centro de Cultura e Eventos da UFG

Criolo inaugurou a temporada 
2012 do projeto


