
Impresso
Especial

9912229887-DR/GO
UFG 

CORREIOS

PUBLICAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – ANO  VIII – Nº  57 – ABRIL DE 2013

Jornal      UFG
PUBLICAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – ANO  VIII – Nº  57 – ABRIL DE 2013

Robótica desperta 

interesse de jovens 

pesquisadores
Em um ambiente universitário, o envolvimento em projetos na área 

da robótica é capaz de despertar nos estudantes o interesse pela 

pesquisa e por desafios, propiciando, assim, o surgimento de novos 

talentos da ciência. É nesse sentido que vem ganhando destaque o 

Núcleo de Robótica Pequi Mecânico, formado por estudantes dos 

cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, Engenharia 

Mecânica e Ciências da Computação. Confira nesta edição um 

pouco das atividades e a dedicação desses estudantes. (p. 8 e 9)

O drama das famílias de 
desaparecidos. 

Estudo mostra 
descaso com 

grave problema social p. 3

Pesquisa visa minimizar dor nas 
intervenções 

de saúde com 
bebês  p. 11

Cresce o 
consumo de 
drogas para 

problemas de 
comportamento. 
Mesa-redonda 

discute os limites 

da medicalização 
da vida p. 8 e 9
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Dijaci David de Oliveira

Desaparecidos e invisíveis
Muitas são as pessoas que desaparecem no 
Brasil, todos os dias, por motivos dos mais 

diversos. No entanto, faltam informações que 
dimensionem essa tragédia. O que se sabe, 

por alto, é que a cada dez desaparecidos, seis 
são homens e quatro, mulheres. No entanto,

em regiões de fronteira ou forte apelo do 
turismo sexual, é recorrente o sumiço de 

garotas entre 12 e 15 anos. Os jovens são mais 
visados, mas há muitos relatos de idosos que 

nunca mais apareceram. Apesar do drama 
latente enfrentado por famílias que perdem 

seus entes sem mais explicações, não há 
uma política pública que encare a situação, 

prevenindo-a ou contribuindo para a eficiência 
das investigações. A polícia, por sua vez, não 
lida bem com o tema e tende a menosprezar 
as denúncias de desaparecimento. Essas e 

outras constatações são feitas pelo professor 
da Faculdade de Ciências Sociais (FCS) Dijaci 
David de Oliveira na obra O desaparecimento 

de pessoas no Brasil (Cânone Editorial, 2012), 
resultado de sua tese de doutoramento em 

Sociologia, defendida em 2006 na Universidade 
de Brasília (UnB). Nessa entrevista, ele trata dos 

aspectos gerais de um problema social grave e 
invisível que desperta seu interesse desde 1998. 

Vale a pena conferir e, também, ler o livro!

Patrícia da Veiga

Em sua obra, são listadas 
diversas situações de desa-
parecimento. Quais são e 
como ocorrem?

Quando nos aprofun-
damos nos estudos sobre os 
desaparecimentos observa-
mos que existe uma miríade 
de situações que envolvem o 
fenômeno. Ou seja, são mui-
tos tipos de desaparecimen-
tos. Os mais comuns são os 
desaparecimentos forçados, 
as catástrofes e os casos coti-
dianos de desaparecimentos 
de pessoas. Esses, todavia, 
se desdobram em diversas 
outras situações. No caso 
do desaparecimento forçado, 
trata-se do desaparecimento 
político (expressão muito co-
nhecida no Brasil por conta 
da ditadura militar), mas en-
globa também os desapareci-
mentos por conflitos étnicos, 
religiosos, entre outros. Po-
demos ainda pensar a apli-
cação do desaparecimento 
forçado para casos que en-
volvem o extermínio de jo-
vens promovido pela ação 
de esquadrões da morte, por 
exemplo. O que caracteriza, 
enfim, o desaparecimento 
forçado é que o Estado ou 
manifesta interesse direto 
e contribui para sua exis-
tência ou não impede que 
isso ocorra. Já os desapa-

O desaparecimento de pes-
soas no período militar, 
por “motivação” política, 
influencia o silenciamento 
do tema dos desaparecidos 
civis na atualidade?

cimentos atuais é uma res-
ponsabilidade das polícias 
abre uma porta importante 
para que também se res-
ponsabilizem em investigar 
os desaparecimentos ante-

riores. Isso significa 
também investigar 

colegas que fo-
ram respon-
sáveis por 
ex t e rmín io 
de pessoas, 
desapareci-
mentos for-
çados, julga-
mentos su-
mários etc.

Quais as prin-
cipais causas 
de desapareci-
mento no Bra-

sil?

tica foram detectados como 
forte causa, principalmente 
por crianças e adolescentes 
que fugiam de casa e foram 
morar nas ruas, em Brasí-
lia e São Paulo. Todavia, os 
estudos demonstram que o 
problema é multicausal, e 
para que tenhamos uma vi-
são mais apropriada sobre 
as causas temos que contar 
com o compromisso do Esta-
do não apenas em produzir 
dados e informações, mas 
também em dar publicidade 
aos dados estatísticos e es-
tudos elaborados.

É possível prevenir um de-
saparecimento? 

Sim, é possível que 
façamos políticas de pre-
venção. A primeira coisa é 
continuar as campanhas de 
enfrentamento da violência 
doméstica e familiar. O mo-
vimento feminista fez um 
trabalho muito importante 
em denunciar a família como 
um espaço de opressão. Nem 
a mulher, nem os filhos e fi-
lhas tinham espaço para 
que pudessem se desen-
volver, só existia espaço 
para a submissão. Isso já 
mudou muito, mas ainda 

persistem os inúmeros ca-
sos de violência. Em relação 
à violência contra crianças 
e adolescentes, entre eles, 
o abuso sexual, o Estatuto 
da Criança e do Adolescen-
te (ECA) procura dar um 
suporte legal e tenta vincu-
lar uma participação mais 
efetiva das áreas médicas e 
educacionais no enfrenta-
mento do problema. Desde 
de 2007, a Lei 11.525/2007 
aponta para a necessidade 
da oferta de conteúdos sobre 
os direitos de crianças e ado-
lescentes no ensino funda-
mental. Da mesma maneira, 
a Lei Maria da Penha desta-
ca a importância de se tratar 
em todos os níveis de ensino 
sobre a violência doméstica e 
contra a mulher. Enfim, te-
mos uma frente que pode ser 
feita por meio de campanhas 
educativas e de prevenção 
sobre a violência doméstica, 
mas também podemos atuar 
no campo educativo como 
uma aposta importante so-
bre a educação em direitos 
humanos.

É muito difícil assina-
lar quais as principais cau-
sas no Brasil. Isto porque 
não possuímos uma siste-
matização dos números na-
cionais. Até hoje foram feitas 
apenas pesquisas localizadas 
em São Paulo, Rio de Janeiro 
e levantamentos mais pontu-
ais em Brasília, Rio Grande 
do Sul, Paraná entre outros. 
O que esses estudos mos-
traram são algumas tendên-
cias. Por exemplo, em regiões 
de fronteiras e cidades cor-
tadas por rodovias federais, 
assim como em cidades tu-
rísticas, há uma forte preva-
lência de desaparecimentos 
de meninas na faixa de 12 a 
15 anos. Uma causa prová-
vel é a exploração sexual e 
comercial. Isso ocorre muito 
no Pará. Muitas meninas são 
levadas para prostíbulos e 
depois de meses de explora-
ção são abandonadas em ou-
tras cidades distantes. Aliás, 
em boa parte dos casos, elas 
são mortas. No Rio de Janei-
ro e em Brasília há uma pre-
valência de desaparecimen-
tos de pessoas idosas. Uma 
suspeita é que essas pesso-
as são vitimadas por outras 
que objetivam se apropriar 
de sua renda de aposenta-
dorias ou outras. Já o abuso 
sexual e a violência domés-

De certa forma sim. 
A ausência de uma polícia 
de apoio à busca aos desa-
parecidos tem muito a ver 
com a resistência que a po-
lícia apresenta em contribuir 
com o processo. Durante o 
regime militar se estabeleceu 
uma formação truculenta. 
Como a polícia se envolveu 
diretamente no processo de 
perseguição e desapareci-
mentos forçados, mas tam-
bém em esquadrões da mor-
te, o que ela menos queria 
era investigar e encontrar o 
paradeiro e julgar os respon-
sáveis. Ainda hoje, existem 
muitos policiais que atuam 
em grupos de extermínio. 
Toda  tentativa de diálo-
go dos familiares com esse 
modelo de polícia sempre 
foi muito difícil. Foram trei-
nados para serem duros. 
Ainda hoje os familiares são 
muito maltratados, do mo-
mento de um registro até o 
processo de busca. Os po-
liciais começam acusando 
os familiares ou jogam a 
responsabilidades sobre os 
jovens, sobre os pais. Boa 
parte não se colocam no 
lugar dos pais e, portanto, 
não possuem sensibilidade 
para lidar com a situação. 
Reconhecer que a busca de 
respostas para os desapare-

recimentos produzidos por 
catástrofes possuem um 
agente causador evidente 
que é a causa do acidente 
(o terremoto, a explosão de 
um avião, uma tempesta-
de, um deslizamento, etc.). 
Não sabemos onde e em que 
condições está a pessoa, 
mas sabemos onde procu-
rá-la e o que produziu seu 
desaparecimento. Porém, 
quando falamos na forma 
genérica “pessoas desapa-
recidas” há um fator que 
diferencia muito dos casos 
anteriores: o fato de não sa-
bermos o que pode ter cau-
sado seu desaparecimento, 
nem onde e em que condi-
ções desapareceram. Para 
diferenciar dos casos mais 
clássicos, sobretudo dos 
desaparecimentos políticos, 
chamamos esses de desa-
parecimentos civis. Todos 
os dias milhares de pessoas 
desaparecem no Brasil. O 
evento pode durar algumas 
horas, mas também pode 
levar anos ou a vida inteira. 
Para os casos que duram 
mais de uma semana nós 
chamamos de desapareci-
mentos de longa-duração. 
Aqui, apenas uma investi-
gação poderia afirmar, com 
clareza, o que realmente 
aconteceu.

    A íntegra desta 
   entrevista em:
www.jornalufgonline.ufg.br

O docente, médi-
co e escritor, Hélio Mo-
reira, agora é Professor 
Emérito da Universidade 
Federal de Goiás. Após 
aprovação pelo Conse-
lho Universitário, o título 
foi entregue no dia 6 de 
março, em solenidade no 
Teatro Asklepiós, da Fa-
culdade de Medicina, presidida pelo reitor 
Edward Madureira Brasil. Hélio Moreira 
fez questão de agradecer o reconhecimen-
to da universidade ao trabalho desenvolvi-
do por ele em mais de 40 anos de atuação 
profissional.

Médico e professor coloproctologista, 
Hélio Moreira é conhecido por sua dedicação 
ao ensino e atuação na pesquisa e extensão. 
Dias antes de receber o título, Hélio Moreira 
também foi homenageado pelo Departamen-
to de Cirurgia, do Hospital das Clínicas.

Além de vários trabalhos, novas 
técnicas de procedimentos médicos, con-
ferências, artigos científicos, o Professor 
Emérito Hélio Moreira foi diretor executivo 
da Fundação de Apoio ao Hospital das Clí-

nicas da UFG. Tem quatro livros científicos 
publicados: Hemorróidas – Manual para pa-
ciente; Atualização em Coloproctologia – Edi-
tora Escaleno/1992; Conceitos em Coloprocto-
logia – Editora Escaleno/1993; e Atualidade 
em Coloproctologia – Editora Byk/1996.

Escritor literário e membro da Acade-
mia Goiana de Letras, Hélio Moreira tem ain-
da cinco livros publicados: Entre o Sonho e a 
Realidade – Do Brasil dos anos 60 à Rússia 
dos anos 90 – memórias; Couto de Magalhães 
– O último desbravador do império – romance 
histórico; Vá, Disse-me Ela, Procure as Estre-
las do seu Firmamento – posse na Academia 
Goiana de Letras; Deixe-me Contar Enquanto 
me Lembro – coletânea de crônicas; e Alma de 
Sertanejo.

Medicina comemora 
título de Professor 
Emérito a Hélio Moreira

A Faculdade de Educa-
ção Física (FEF) oferece uma 
nova modalidade esportiva, 
o rugby, jogo que utiliza bola 
com as mãos. Neste semestre, 
a unidade já incluiu essa mo-
dalidade em suas atividades de 
extensão voltadas tanto para 
a comunidade interna quanto 
externa. Os projetos que envol-
vem o esporte estão focados no 
processo de ensino-aprendiza-
gem do rugby, tanto na inicia-
ção esportiva quanto no aperfeiçoamento 
e treinamento. 

O rugby teve sua origem na Ingla-
terra em período próximo ao surgimen-
to do futebol moderno, com o qual pos-
sui algumas características em comum, 
como a realização do jogo entre duas 
equipes em um campo e a condução da 
bola para a linha do gol. Contudo, ape-
sar desta proximidade, a forma de jogo 
é bastante diferente, além da condução 
da bola feita com as mãos, os passes são 
efetuados para trás da linha da bola que 

divide os dois times, sendo fundamental a 
permanência dos atletas no apoio ao porta-
dor da bola.

Isto possibilita criar um sentido de 
companheirismo entre os atletas, um dos 
pontos fortes dentro da filosofia do esporte. 
Há um contato físico vigoroso já que o atleta 
que conduz a bola pode ser derrubado (Tack-
le). Este contato físico requer dos jogadores 
um elevado espírito de respeito às regras para 
jamais tentar machucar o adversário. O juiz 
nunca á questionado e só o capitão do time 
pode dirige-lhe a palavra.

Rugby: esporte de contato com bola nas mãos

Desde de novembro de 2012, a UFG convive com um novo 
Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG).  

Até então, vigorava o Regulamento aprovado em 2002. O 
crescimento da graduação, a implantação de cursos a dis-
tância e as inovações curriculares conferiram um cenário 
acadêmico mais diversificado e complexo, o que exigia o 
aperfeiçoamento das normas em vigor.

Assim, em março de 2008, a Pró-reitoria de Gradua-
ção (Prograd), ouvida a Câmara de Graduação, instituiu uma 
comissão composta por docentes coordenadores de curso, 
servidores técnico-administrativos da Prograd e do Centro 
de Gestão Acadêmica (CGA) e discentes para reformulação 
do RGCG. O trabalho da comissão, além de revisar todo o 
RGCG em vigor, agregou à nova proposta outras resoluções 
que tratavam da gestão e administração acadêmica dos cur-
sos de graduação. 

Concluída em novembro de 2008, a proposta da comis-
são foi apresentada à comunidade universitária que, atenta 
às mudanças em discussão, opinou e contribuiu com suges-
tões, aprimorando ainda mais o texto da proposta. 

O processo de apreciação iniciou-se em março de 
2009, na Câmara de Graduação, e finalizou-se em novembro 
de 2012, quando da sua aprovação no Conselho de Ensino, 
Pesquisa, Extensão e Cultura (Cepec). Assim, o RGCG refor-
mulado foi aprovado na forma da Resolução CEPEC Nº 1122, 
de 9 de novembro de 2012.  

Durante esse tempo, tais instâncias deliberativas de-
flagraram importantes discussões acerca da proposta, real-
çando o comprometimento e a sensibilidade de todos os en-
volvidos na aprovação do Regulamento. Dessas discussões, 
destacamos a elevação da nota final para aprovação de 5,0 
para 6,0 e as regras de exclusão de alunos da UFG, que de-
mandou pesquisa consultiva a outras instituições públicas 
de ensino superior. 

A consolidação de um formato de projeto pedagógico, 
a adequação das normas para os cursos a distância e os 
estágios curriculares, o novo modelo de registro acadêmico 
que contempla o intercâmbio e a mobilidade estudantil são 
elementos indicadores de que as mudanças perpetradas no 
novo RGCG coadunam com a realidade acadêmica advinda 
da expansão e da reestruturação da UFG.

Assuntos de interesse estudantil foram, também, foco 
da reformulação. Assim, o novo Regulamento dispõe, de for-
ma mais criteriosa e detalhada, sobre revisão de nota, segun-
da chamada, aproveitamento de disciplinas, trancamento de 
matrícula, exercício domiciliar, entre tantas outras situações 
interpostas na vida acadêmica dos estudantes.

Sabe-se que a qualidade do ensino de graduação per-
passa as normas acadêmicas fixadas pela instituição, mas 
o RGCG contribui, à sua maneira, para o processo didático-
-pedagógico e de formação dos estudantes da UFG. 

Convidamos todos a conhecê-lo!

*Profa. Sandramara Matias Chaves
Pró-Reitora de Graduação da UFG

Mudanças 
na gestão 
acadêmica Sandramara 

Matias Chaves*
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Anamaria Rodrigues

Após quatro anos de 
discussão foi aprova-
do em novembro de 

2012  o novo Regulamento 
Geral dos Cursos de Gradu-
ação (RGCG). O RGCG é um 
conjunto de normas e proce-
dimentos relativos ao ensino 
de graduação na universida-
de. Ele estabelece os critérios 
para a permanência, o está-
gio curricular, a verificação 
de aprendizagem, os projetos 
pedagógicos e tudo o que diz 
respeito à gestão acadêmica.

O Estatuto e Regimen-
to da UFG de 1996 previa a 
criação de um regulamen-
to que pudesse gerenciar os 
cursos de graduação. Com 
esse intuito, em 1998, foi 
criada uma comissão, que 
trabalhou por cerca de dois 
anos no primeiro RGCG, 
aprovado em 2002. Com esse 
regulamento, houve uma 
grande mudança significati-
va na graduação da univer-
sidade: a troca da periodi-
cidade dos cursos de anual 
para semestral, o que  exigiu 
a reformulação dos projetos 
pedagógicos dos cursos. 

Mas, ao longo dos 
anos, surgiu a necessidade 
de uma revisão do regula-
mento, face às lacunas na 
legislação em determina-
dos assuntos relacionados, 
principalmente, com a im-
plementação dos currículos 
semestrais. Assim em 2008, 
foi constituída uma nova co-
missão, formada por servido-
res docentes, coordenadores 
de cursos e técnico-adminis-
trativos, para reformular o 
regulamento. 

De acordo com a co-
ordenadora do Sistema Aca-
dêmico de Graduação pela 
Prograd, Edyr Faria de Oli-
veira, a comissão não tra-
balhou apenas no sentido 
de reformular o RGCG, mas 
também de agregar outras 
resoluções que foram sen-
do criadas para subsidiar o 
regulamento da UFG. “Além 
de reformular o documento 
atual, ela agregou outras 
resoluções para que o novo 
RGCG fosse um documento 
único de normativas para os 
cursos de graduação”, afir-
ma Edyr Faria.

Para a Pró-reitora de 
Graduação, Sandramara 

Aprovada reformulação do Regulamento 
Geral dos Cursos de Graduação 

Nota final 6.0 está entre as principais mudanças para o próximo semestre

Já vigentes
• Há uma seção específica que orienta 

sobre a criação dos projetos pedagó-
gicos dos cursos de graduação. Para 
dar maior uniformidade às unidades 
acadêmicas, a seção institui elemen-
tos mínimos para a construção dos 
projetos.

• Mesmo que um estudante reprove três 
vezes em uma disciplina, se houver 
comprovação de que este frequentou 
e participou das atividades propostas 
pelo professor, não poderá haver a 
sua exclusão do curso de graduação. 
No entanto, o abandono da disciplina 
ou da Universidade, continua sendo o 
principal motivo para a exclusão.

• Requerimentos de cancelamento de 
disciplina ou eixos temáticos/módulo, 
que antes eram abertos na Reitoria, 
agora podem ser protocolados na pró-
pria coordenadoria de curso ou unida-
de responsável pela disciplina ou pelo 
eixo temático/módulo.

Algumas mudanças do RGCG/UFG:

Matias Chaves, com essa 
última reformulação houve 
um refinamento das nor-
mas: “tanto do ponto de vis-
ta do estudante quanto do 
docente, o novo RGCG tra-
ta os assuntos acadêmicos 
com maior detalhamento”, 
explica a pró-reitora. Mas 
ela lembra que a universi-
dade é um processo. Com o 
tempo, novas necessidades 
podem surgir e uma nova 
reformulação deverá aconte-
cer para atender à dinâmica 
que é própria da instituição 
universitária.

Apesar de estar em 
vigor desde novembro, al-
gumas regras do RGCG só 
devem ser implementadas 
no segundo semestre de 
2013. O atual sistema im-
plementado em 2004 e mo-
delado em linguagem hoje 
pouco utilizada, exigiria um 
grande esforço computacio-
nal para adaptá-lo a todas 
as mudanças previstas. As-
sim, a UFG optou por ad-
quirir os sistemascriados 
pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte 
(UFRN), modelados em tec-
nologias mais atuais e mais 
difundidas no âmbito da 
informática. “Optamos por 
um novo, completo e que dê 
conta da complexidade da 
instituição. O sistema a ser 
implantado irá abarcar to-
das as áreas da universida-
de e não somente a gradu-
ação”, afirmou Sandramara 
Matias Chaves. 

Dentre as mudanças 
do RGCG que entrarão em 
vigor a partir do próximo se-
mestre, está incluída a prin-

cipal que afetará diretamen-
te o estudante. A atual nota 
final 5,0 subirá para 6,0 e 
valerá não só para os calou-
ros, mas também para todos 
os estudantes da universi-
dade independente de seu 
ano de ingresso. A pró-rei-
tora afirma que isso mudará 
a dinâmica da sala de aula, 
pois haverá uma exigência 
maior para a aprovação do 
estudante nas disciplinas.

Outra mudança visa 
a descentralização: assun-
tos de natureza acadêmica, 
como revisão de nota, can-

celamento e acréscimo de 
disciplina fora do prazo, se-
rão analisados em primei-
ra instãncia, nas próprias 
coordenadorias de curso 
- uma forma de trazer tam-
bém maior dinamicidade e 
economia processual. O es-
tudante de Direito do Câm-
pus Jataí e integrante do 
Diretório Central dos Estu-
dantes (DCE), João Cyrino, 
levanta uma preocupação. 
“Muitas das mudanças po-
dem representar evolução, 
mas, ao menos nos câm-
pus do interior, elas podem 

trazer dificuldade de imple-
mentação devido à ausên-
cia de estrutura”, disse. Em 
Jataí, segundo o estudante, 
cursos inteiros possuem 
apenas um técnico-admi-
nistrativo podendo assim 
haver uma sobrecarga para 
o servidor e comprometer a 
qualidade do serviço. “De 
modo geral, evoluiu bem, 
mas existem pontos a se-
rem mais discutidos. Tudo 
faz parte da constante dis-
cussão e evolução do proje-
to que é a universidade pú-
blica” afirma o estudante.

Segundo semestre de 2013
• A nota mínima para aprovação 

nas disciplinas ou eixo temático/
módulo passa a ser igual ou 
superior a seis (6,0) e não cinco 
(5,0) como era antes. Esta medida 
vale não só para os calouros, 
mas para todos os estudantes da 
universidade, independente do seu 
período de ingresso.

• Após o fim do período de acréscimo 
e cancelamento de disciplina ou 
de eixos temáticos/módulo todas 
as vagas não preenchidas ficarão 
disponíveis como Núcleo Livre 
(NL), cujo prazo para acréscimo 
estará definido no calendário 
acadêmico.

• Disciplinas de NL ofertadas durante 
o período de verão ou inverno 
poderão ser cursadas por alunos 
vindos de outros câmpus (Exemplo: 
estudante de Jataí poderá realizar 
NL em Goiânia e vice-versa).

    Veja a íntegra desta 
   matéria em:
www.jornalufgonline.ufg.br

Layane Palhares

O ano de 2013 segue 
marcado pelas 
comemorações do 

cinquentenário de duas 
das primeiras unidades da 
Universidade Federal de 
Goiás (UFG). A Escola de 
Agronomia (EA) e a Escola 
de Veterinária e Zootecnia 
(EVZ) são algumas das 
unidades de destaque com 
relevantes serviços prestados 
à sociedade, especialmente 
por meio da formação de 
profissionais qualificados, 
preparados para o mercado de 
trabalho, e de contribuições 
significativas em pesquisa e 
extensão. 

As atividades 
comemorativas ocorrerão 
durante todo o ano. O diretor 
da EVZ, professor Marcos 
Barcellos Café, informa que 
para marcar a passagem 
dos 50 anos da unidade 
serão organizados eventos 
acadêmicos, como cursos 
e palestras, e um livro de 
memórias que já está sendo 
editado. “O objetivo do livro 
é não só retratar a história 
de maneira cronológica, mas 
também resgatar memórias 
por meio dos depoimentos 
de servidores docentes e 
técnico-administrativos que 
foram fundamentais para a 
nossa história", disse Marcos 
Barcellos.

Já a Escola de 
Agronomia deu início às 
atividades de comemoração 
do seu quinquagésimo 
aniversário no dia primeiro 
de março. Durante o 
evento, ocorreram discursos 
emocionados e algumas 
homenagens a servidores, 
ativos e aposentados. Entre 
eles, o diretor da unidade, 
professor Juarez Patrício de 
Oliveira Júnior. “A Escola 
tem hoje 1.076 alunos 
matriculados nos três cursos 
de graduação e 212 nos 
quatro programas de pós-
graduação que coordena. 
Aqui, nesta escola, foram 
formadas várias gerações de 
profissionais responsáveis 
pelo agronegócio do nosso 
estado e do nosso país e os 
próximos anos dessa história 
deverão ser escritos com a 
mesma responsabilidade, 
compromisso e dedicação 
que tivemos até aqui”, disse 
emocionado Juarez Patrício 
Júnior.

Agronomia e Veterinária somam conquistas
Homenagens, eventos 
acadêmicos e culturais 
marcam data histórica 
de duas das unidades 
pioneiras da UFG

Um ano depois de cons-
tituir-se unidade própria, em 
1982, a Escola de Veterinária e 
Zootecnia passa a oferecem dois 
cursos de graduação: Medicina 
Veterinária e Zootecnia. O cur-
so de Medicina Veterinária da 
UFG possui conceito máximo 
na avaliação de cursos superio-
res do Ministério da Educação 
(MEC) e está entre os dez do 
país, o que é motivo de orgulho 
para o diretor da unidade, pro-
fessor Marcos Barcellos Café.

“Dentro da escola, temos 
uma estrutura de laboratórios 

Agronomia
e mercado

Atualmente a Escola 
de Agronomia conta com três 
cursos de graduação: Agrono-
mia, Engenharia de Alimen-
tos e Engenharia Florestal e o 
crescimento da infraestrutu-
ra nos últimos anos é visível. 
Essa história começou no mês 
de março de 1963, quando foi 
autorizado  à UFG o funcio-
namento dos cursos de Agro-
nomia e Medicina Veterinária, 
mas foi no dia 14 de outubro 
de 1966 que efetivou-se a cria-
ção da Escola de Agronomia 
e Veterinária. Os cursos fun-
cionaram juntos até o final de 
1981, quando ocorreu o des-
dobramento da unidade em 
Escola de Agronomia e Escola 
de Veterinária, especialmente 
devido às grandes proporções 
que os dois cursos tomaram.

A Escola de Agronomia 
conta com um periódico cien-
tífico, existente desde 1971, 
que surgiu da necessidade de 
se registrar e difundir resulta-
dos de pesquisas pioneiras na 
área de Ciências Agrárias de-
senvolvidas na UFG e na região 
central do Brasil. A princípio, 
o periódico foi intitulado Anais 
das Escolas de Agronomia e Ve-
terinária, atualmente a revista 
é chamada de Pesquisa Agrope-
cuária Tropical e pode ser visu-

alizada on-line através do site 
(http://www.revistas.ufg.br/
index.php/pat).

No âmbito da pós-gradu-
ação, a história da EA inicia-se 
com o Programa de Pós-gradu-
ação em Agronomia, especifi-
cametne na área de Genética 
e Melhoramento de Plantas, 
com a criação do curso de mes-
trado em 1985 e do doutorado 
em 1993, o primeiro da área na 
região Centro-Oeste. Atualmen-
te o Programa conta com três 
áreas de concentração: Genéti-
ca e Melhoramento de Plantas, 
Produção Vegetal e Solo e Água, 
todas oferecidas nos níveis de 
mestrado e doutorado.

Em 1999, é implantado 
o curso de graduação em En-
genharia de Alimentos e a uni-
dade passou a ser denomina-

da de Escola de Agronomia e 
Engenharia de Alimentos. Em 
parceria com outras unidades 
acadêmicas da UFG, no ano 
de 2004, a EA passou a ofere-
cer os cursos de mestrado em 
Agronegócio e em Ciência de 
Alimentos. Em 2005, gentil e 
corajosamente, a EA decidiu 
abrigar os novos cursos de 
Ciências Econômicas, Ciên-
cias Contábeis e de Adminis-
tração, oferecidos no período 
noturno, até que fosse criada 
a unidade acadêmica própria, 
o que ocorreu em 2009 com o 
surgimento da Faculdade de 
Administração, Ciências Con-
tábeis e Ciências Econômicas 
(FACE). Nesse mesmo ano, a 
EA passou a oferecer o curso 
de Engenharia Florestal e o 
nome da unidade voltou a ser 

apenas Escola de Agronomia. 
Durante as comemo-

rações do cinquentenário da 
Escola de Agronomia, foram 
inaugurados o Centro de Au-
las Pequi e os laboratórios de 
Nematologia e de Manejo Inte-
grado de Pragas. Para Juarez 
Patrício de Oliveira Júnior, a 
escola passou por uma trans-
formação muito grande, prin-
cipalmente depois do Progra-
ma de Apoio a Planos de Re-
estruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reu-
ni). “Até 1999, a escola tinha 
um número de salas de aula 
bastante limitado, mas com 
algumas doações, parcerias e 
o advento do Reuni consegui-
mos fazer inúmeras reformas, 
além da construção de novos 
prédios”, disse o diretor.

Medicina Veterinária: novas fronteiras

bastante satisfatória. Entre eles 
está o Centro de Pesquisa e Ali-
mentos, onde realizamos cerca 
de 30 mil análises por mês. Na 
parte de Zootecnia, temos sete 
setores de campo: a avicultura, 
parte experimental e comer-
cial, bovino de corte, bovino 
de leite, caprinocultura e ovi-
nocultura, piscicultura e sui-
nocultura, além da fábrica de 
ração. Tudo isso para dar um 
suporte de qualidade aos nos-
sos alunos. Temos também a 
Fazenda Tomé Pinto, destinada 
aos experimentos tanto para os 

cursos de mestrado quanto de 
doutorado.” disse ele.

Hospital Veterinário 
– Os estudantes de Medicina 
Veterinária e a comunidade em 
geral têm o privilégio de contar 
com um Hospital Veterinário 
(HV) no Câmpus Samambaia. 
Fundado em 1980, já passaram 
por ali diversos profissionais 
docentes, residentes, gradu-
andos e pós-graduandos que 
também contribuíram o órgão, 
fazendo do HV uma referência 
quando o assunto é atendi-

mento veterinário. “Hoje, temos 
uma estrutura que eu conside-
ro uma das melhores do país. 
Apesar de ser antigo, o Hospital 
é muito bem equipado, sedia re-
sidência médica e possui várias 
especialidades que já são refe-
rencias nas clínicas de Goiânia 
e do Centro-Oeste”, informa 
Marcos Barcellos.

A Escola de Veterinária 
e Zootecnia também conta com 
um periódico trimestral cha-
mado Ciência Animal Brasileira 
que publica trabalhos originais 
de pesquisa científica em Me-
dicina Veterinária, Zootecnia, 
Biologia e áreas correlatas, em 
forma de artigos científicos. A 
revista é publicada normalmen-
te nas datas de 31 de março, 30 
de junho, 30 de setembro e 31 
de dezembro e pode ser aces-
sada on-line por meio do site 
(http://www.revistas.ufg.br/
index.php/vet). 

Escola de Agronomia 
da UFG

Hospital Veterinário
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Ao administrar a vida acadêmica é importante que os estudantes se informem sobre as novas regras da graduação



6 7MESA-REDONDAJornal UFG Goiânia, abril de 2013MESA-REDONDAJornal UFG Goiânia, abril de 2013

Hiperatividade   NÃO  é     sinônimo de transtorno
O Brasil é o segundo país 
no mundo que mais utiliza 
o Metilfenidato - princípio 
ativo do medicamento 
utilizado para tratamento 
do Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade 
(TDAH). O país perde em 
consumo apenas para os 
Estados Unidos. De acordo 
com dados do Boletim de 
Farmacoepidemiologia 
da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
no período de 2009 e 2011, o 
consumo aumentou 75% em 
crianças entre 6 a 16 anos 
de idade. 

O aumento do número 
de prescrições, de vendas 
e o uso clandestino da 
medicação, com fins de 
aumentar a capacidade de 
concentração, vem causando 
alarme na população. Os 
diagnósticos não estariam 
sendo mal elaborados, de 
forma a prescrever um 
medicamento tão forte a 
crianças? A sociedade não 
estaria  tentando enquadrar 
crianças em um modelo 
padrão?

Para discutir sobre o 
assunto convidamos três 
profissionais envolvidos 
com o tema. O psiquiatra 
infantil e professor da 
Pontifícia Universidade 
Católica (PUC Goiás), Paulo 
Verlaine Borges de Azevedo; 
a psicóloga e professora do 
curso de Psicologia da UFG, 
Sandra de Fátima Barbosa 
Ferreira; e a presidente 
do Conselho Regional 
de Farmácia de Goiás e 
também coordenadora de 
Medicamentos Controlados 
da Superintendência 
de Vigilância Sanitária 
e Ambiental (SVISA), 
Ernestina Rocha.

Com que base de dados é feito o diag-
nóstico do Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH)? Há 
dados físicos, biológicos que mostram 
o problema ou somente clínicos?

Paulo Azevedo – Primeiro é pre-
ciso dizer que o TDAH se enquadra no 
capítulo dos transtornos mentais e do 
comportamento da Classificação Inter-
nacional de Doenças (CID) da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS). Ele é 
reconhecido em todo o planeta. Em se-
gundo lugar, o diagnóstico é médico. E 
a Psiquiatria tem uma grande diferença 
das demais áreas da Medicina. Ela não 
conta com marcadores biológicos, ou 
seja, exames de laboratórios, de ima-
gem, funcionais. O diagnóstico é 100% 
clínico, depende da história levantada 
com o indivíduo, com a família e outros 
que conheçam o indivíduo. No caso da 
criança e do adolescente, informações 
oriundas da escola, da creche, de várias 
fontes além do próprio jovem. Mas temos 
a contribuição de intervenções e avalia-
ções, em especial da Neuropsicologia, 
que podem contribuir, mas o diagnóstico 
é clínico, é médico. Isso precisa ficar bem 
estabelecido.

Sandra de Fátima – O diagnós-
tico é formulado por diretrizes da OMS. 
Temos o Manual da CID e o Manual da 
Associação Psiquiátrica Americana, que 
também prevêm a existência do trans-
torno e que são bastante utilizados pela 
Psiquiatria e pela Psicologia. O transtorno 
não é uma invenção do mercado, é um 
problema descrito desde o século XVII. 

O que indica a necessidade do uso 
dessa medicação?

Paulo Azevedo – O medicamento 
é usado apenas quando liberado pelos 
órgãos regulatórios. Toda medicação é 
estudada e testada em população-alvo 
para testar segurança e eficácia. O me-
tilfenidato é a substância mais utiliza-
da no mundo para tratar o TDAH, com 
mais de 200 estudos clínicos realizados. 
A maioria dos medicamentos que nin-
guém questionaria, como os anti-hiper-
tensivos, antiarrítmicos, medicamentos 
para diabetes, têm pouco mais do que 
uma dúzia de estudos equivalentes. 
Isso para explicar o porquê da indica-
ção chancelada cientificamente pelos 
órgãos regulatórios. E ele é um com-
ponente fundamental na maioria das 
situações com crianças e adolescentes.

Sandra de Fátima – A grande 
polêmica que existe está relacionada ao 
superdiagnóstico e equívocos que vêm 
acontecendo. O transtorno é neurobio-
lógico, é uma disfunção bioquímica que 
requer tratamento medicamentoso. Mas 
ele tem uma incidência de 3% a 9%, se-
gundo os manuais classificatórios. Te-
mos que ver se o que está sendo consu-
mido está dentro dessa previsão. Acho 
que existe um equívoco e também um 
superdiagnóstico, mas o questionamen-
to se o transtorno existe é tão absurdo 
quanto o uso desse medicamento com 
outras finalidades. 

A grande crítica ao uso da medica-
ção se dá pela necessidade premente 
da sociedade atual de “enquadrar” as 
crianças, tornarem-nas mais quietas e 

é que a cada prescrição que esses mé-
dicos fazem, eles retiram duas pres-
crições inapropriadas. O TDAH é uma 
tríade: desatenção, hiperatividade e im-
pulsividade. Todo ser humano tem isso 
normalmente. Crianças pequenas são 
naturalmente hiperativas, desatentas 
e impulsivas. Só que essa tríade pode 
estar presente em vários problemas 
médicos e não médicos. Isso pode estar 
presente em uma criança com uma alte-
ração hormonal como hipertireoidismo, 
com infecção, com um tumor no cére-
bro, ou outros diagnósticos da Psiquia-
tria, como transtornos de humor, de 
desenvolvimento. O diagnóstico não é 
tão simples, não é um check-list como 
alguns professores e outros tantos têm 
feito. E por que há o subdiagnóstico? A 
média é de prevalência de 5% dos casos 
de TDAH em crianças e adolescentes em 
idade escolar. No Brasil, isso equivaleria 
a 30 milhões de crianças. Se cada uma 
delas tivesse prescrito 10 mg por dia, te-
remos o dobro da prescrição atual. Te-
mos, então, um subtratamento, a maio-
ria das crianças com TDAH não estão 
sendo diagnosticadas, nem tratadas. 
Mas outros problemas que não são o 
TDAH estão sendo tratados como tais e 
medicados. Lamentavelmente é a reali-
dade que vivemos. 

Quais foram as constatações do seu 
estudo que avaliou a incidência do 
TDAH em uma população indígena? 

Paulo Azevedo - A base do meu 
estudo de doutorado em Ciências da 
Saúde na UFG, foi o TDAH em crianças 
indígenas Karajás. Pesquisei algumas 
das poucas que ainda vivem aldea-
das, na maior ilha fluvial do planeta, a 
ilha do Bananal, um quintal fabuloso. 
Nossa constatação foi de que há uma 
prevalência maior de TDAH do que nas 
demais crianças brasileiras. Nossas 
crianças estão sendo tidas como mais 
portadoras de TDAH por estarem en-
clausuradas. Encontramos o contrário 
na pesquisa. Lembrando que foi feita a 
adequação dos critérios. Qualquer um 
que entrar na sala de aula de uma escola 
indígena, mesmo não sendo Psiquiatra, 
vai achar que 100% das crianças têm 
problema. A sala de aula parece uma 
feira livre. Os alunos saem da sala e vão 
tomar banho de rio e isso é absoluta-
mente normal. Mesmo assim, acreditem 
ou não, mães indígenas se mostraram 
preocupadas com o nível de agitação. 
Mas o que as preocupava era o fato da 
criança saír da sala, atravessavar o rio e 
ir para a cidade dos brancos. Vejam que 
temos que observar o contexto, o histó-
rico da sociedade e da cultura e, aí sim, 
o diagnóstico poderá ser estabelecido.

Então, o TDAH independe do am-
biente?

Paulo Azevedo – Exatamente 
isso. Tive a oportunidade de aliar as 
contribuições creditadas à biologia e à 
cultura. O TDAH é um dos transtornos 
mais estudados atualmente, mas ainda 
assim, nos Estados Unidos, o país que 
mais prescreve o medicamento, existem 
profissionais defendendo a não exis-
tência do problema. A discussão existe, 
mas o consenso mundial agora, respal-

dado pela OMS, é o que não contesta a 
existência do transtorno. A medicação 
é uma das mais estudadas em Medici-
na, não apenas em Psiquiatria. O con-
trole é necessário porque é um anfeta-
minóide e, se usado por quem não tem 
indicação, torna-se droga de abuso. 
Não existe relato de que quem tenha 
o transtorno se torne dependente do 
metilfenidato. Mas essas informações 
a maior parte da população não tem. 
Cinco anos atrás a Associação Brasi-
leira de Psiquiatria pediu ao IBGE uma 
pesquisa, sobre o conhecimento que a 
sociedade tem sobre o TDAH no Brasil. 
Apenas 9% da população já ouviu falar 
em TDAH, ou seja, 91% sequer ouviu 
falar do problema. E chegaram a con-
clusão que, inclusive entre os profissio-
nais de saúde, o desconhecimento do 
transtorno é muito grande. Isso porque 
somos o segundo país onde mais ocorre 
a prescrição. Vou colocar outra ques-
tão: ainda é subdiagnosticado, porque 
o diagnóstico precisa ser feito por um 
médico. Uma criança hiperativa pode 
estar assim por causa de um tumor no 
lóbulo frontal ou por hipertireoidismo. 
O diagnóstico desses problemas requer 
conhecimentos de diversas áreas, que 
se adquirem em longos anos de estudo. 
Por isso é muito grave. 

Sandra de Fátima – Gostaria de 
fazer a distinção entre hiperatividade 
como sintoma e o TDAH que pode ou 
não vir acompanhado da hiperativida-
de. Hiperatividade é um sintoma que 

encontramos em várias condições mé-
dicas e não médicas. Uma criança que 
sofreu abuso sexual, que dorme mal, 
que sofreu violência doméstica pode 
ter hiperatividade como sintoma. Esse 
sintoma ganhou uma força no discurso 
comum das pessoas e de profissionais 
que não são da área de saúde. A crian-
ça é reconhecida como hiperativa, mas 
o comportamento é derivado de uma 
condição não médica. O que acho que 
existe é uma confusão. Os profissio-
nais de saúde precisam ter condição de 

investigar melhor os transtornos para 
chegar a um diagnóstico. É preciso 
passar por avaliação médica. Há que 
se entender que a pessoa tem de apre-
sentar um prejuízo na esfera familiar, 
acadêmica. Não basta só uma queixa 
de hiperatividade. Outras condições 
médicas e não médicas devem ser in-
vestigadas. Não é em uma consulta só 
que se fecha um diagnóstico.

No caso da pessoa que realmente 
tem a doença, que tipo de terapia 
pode ser utilizada?

Sandra de Fátima – A  primeira 
escolha é medicamentosa, porque se re-
conhece que é uma disfunção bioquími-
ca. O tratamento estabelecido a partir de 
pesquisas desenvolvidas há pelo menos 
20 anos, situa, de fato, o medicamento 
como uma intervenção importante para 
o sujeito que tem o transtorno. O sujeito 
que tem o transtorno já sofreu um tempo 
com prejuízos funcionais, escolar, nas re-
lações familiares. É importante que se as-
socie ao tratamento uma intervenção edu-
cacional adequada e, como coadjuvante, 
a intervenção psicoterápica, porque essa 
pessoa tem prejuízo de autoestima, ela se 
reconhece como inteligente, mas fracassa 
na resolução de problemas e realização de 
tarefas, então ela precisa de intervenção 
psicoterápica para se organizar melhor, 
ter um planejamento e a resolutividade e 
efetividade de suas ações.

O relatório da Anvisa, de fevereiro de 
2013, diz que no período de férias as 
prescrições diminuem e aumentam 
no segundo semestre. O rendimento 
escolar parece ser o grande motivo 
para o uso dessa medicação. Esse é 
um sinal de que a medicação está 
sendo utilizada de forma errada? 

Sandra de Fátima - Eu não vou 
questionar o uso do medicamento por-
que minha formação é em Psicologia. 
O uso em períodos escolares é, de fato, 
para o controle daquela sintomotologia 
que incomoda exatamente no perío-
do escolar. Toleramos a criança que é 
mais agitada no período de férias, no 
ambiente aberto. Temos de admitir 
que a escola impõe regras, que existem 
comportamentos que são esperados so-
cialmente e que não dá para um profes-
sor com mais de trinta alunos na sala 
admitir simplesmente como variação 
do normal uma criança que quer ficar 
de cabeça para baixo na hora da aula. 

Ernestina Rocha -  A mãe tole-
ra tudo, ela aguenta todos os compor-
tamentos diversos da criança e faz de 
tudo para conduzi-la. Para a maioria 
dos pais, se o filho vai bem na escola 
está tudo bem. A mãe quer resolver o 
problema, ela quer que o menino fique 
na escola, que preste atenção. O profis-
sional de saúde tem que ter bastante co-
nhecimento. Enquanto profissional de 
saúde, sabemos que é difícil conseguir 
o diagnóstico e a prescrição correta. É 
por isso que eu fico preocupada, como 
coordenadora de medicamentos, como 
farmacêutica.  Nossa preocupação é de 
que todos que precisam tenham aces-
so a esse medicamento, mas de forma 
racional: no momento certo e que real-
mente precisem do medicamento. 

Paulo Azevedo - Uma pessoa que 
tem pressão alta toma medicamentos 
continuamente. Os problemas não tiram 
férias. Isso que você colocou lamentavel-
mente é a prova de que realmente a con-
dução ainda é extremamente inadequada. 
O que chama mais atenção e preocupa 
em nossa sociedade, é o que vai contra 
a natureza biológica do ser humano. A 
criança precisa de um período maior  de 
brincadeiras, mas cada vez mais cedo es-
tamos exigindo que ela saiba de teoremas 
e tudo mais. O adolescente normalmen-
te dorme mais tarde e quer acordar ao 
meio-dia. Mas, nossos adolescentes têm 
de acordar seis da manhã porque não há 

escolas no turno vespertino. Mesmo as-
sim, não quer dizer que esses problemas 
não existam porque a comparação é com 
os pares. O  TDAH pode ficar mais evi-
dente no mau desempenho escolar, mas 
existem crianças que têm hiperatividade 
e excelente desempenho escolar. Muita 
gente enganosamente acredita que uma 
criança com TDAH não consegue nem ser 
alfabetizada. Os problemas psiquiátricos 
e o TDAH aparecerão em crianças com 
inteligência normal, abaixo ou acima da 
média. Agora, sabe qual é a principal cau-
sa de morte nas crianças de modo geral 
na idade pré-escolar, cinco ou seis anos? 
São acidentes domésticos. A criança com 
déficit de atenção ou hiperatividade tem 
esse número aumentado em seis vezes. 
A gente está falando de um problema de 
vida. Estamos preocupados se ela vai so-
breviver dentro da própria casa. Por outro 
lado, ela já tem pouco tempo com o pai e 
com a mãe, no pouco tempo que tem não 
toma medicamento e o relacionamento 
vira algo caótico? Vemos a completa ig-
norância do que seja esse transtorno na 
vida do ser humano como um todo. 

Há pesquisas, como as apresenta-
das pelo Departamento de Psicobio-
logia da Escola Paulista de Medici-
na da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp-EPM), que concluem 
que não há efeito dessas drogas na 
atenção de pessoas saudáveis. Mes-

mo assim, há o aumento do uso de 
medicamentos por pessoas que não 
necessitam. Por que da ideia de que 
isso pode ajudar na concentração? 

Paulo Azevedo - O psicoestimu-
lante melhora o desempenho de pessoas 
que não têm essa desatenção. O que tem 
de ser esclarecido é o seguinte: isso não 
se mantém. Existe o risco dessas pes-
soas se tornarem dependentes. Uma 
pessoa normal já está no funcionamento 
adequado. Você dá um psicoestimulante 
e ela até pode melhorar a atenção, mas 
inniciam-se, emparelhadamente, sinto-
mas de ansiedade, de alteração do hu-
mor e uma série de outros. Há vários ou-
tros exemplos pelo uso de fluoxetina, do 
Prozac, em que pessoas tomavam para 
ficarem mais felizes. Descobriu-se que 
não há nada disso. Isso tudo se deve a 
uma profunda ignorância do que sejam 
os transtornos mentais, o que é médico, 
o que não é médico. Já me perguntaram 
se não seria legal todos os pacientes fa-
zerem terapia. Para mim, seria funda-
mental. Mas sabemos qual é a realidade  
do mundo e do país. A OMS prevê um 
psiquiatra para cada dez mil habitantes. 
Boa parte do planeta tem um psiquiatra 
para cada 100 mil habitantes. O Brasil 
tem 300 psiquiatras da infância e ado-
lescência. Cada um de nós deveria dar 
conta da cota de 50 mil pacientes.

Ernestina Rocha - Acredito que 
muito se deve à falta de conhecimento. 
Pessoas desesperadas para passar num 
concurso, o que disserem que for bom 
para fazer, vão fazer. E conseguem esse 
medicamento. Não se sabe se o médico 
prescreve, se consegue um talonário ou 
se foi em outro país, e conseguiu. Isso é 
caso de polícia, considerado tráfico de 
drogas. Quem entra nisso tem de saber 
que está traficando. Queria aqui alertar 
aos profissionais de saúde e à socieda-
de que realmente procure um médico, 
que escolha bem o seu médico, que ob-
serve como foi a avaliação para depois 
ir até a farmácia. Medicamento pode 
ser um bem e pode ser um mal. 

Sandra de Fátima - O uso inde-
vido do medicamento é tão nocivo como 
negar o uso a quem precisa. O que pre-
cisamos fazer é ter mais esclarecimento 
na sociedade. Existe uma crítica à me-
dicalização, mas existe também uma 
sociologização, uma psicologização dos 
problemas. Muitas pessoas questio-
nam o uso do medicamento, mas não 
têm formação para isso. É natural que 
um especialista da área seja o que mais  
diagnostique e prescreva. O anormal 
seria o contrário. Se está havendo trá-
fico, temos que levar o problema para 
a esfera em que ele precisa ser tratado, 
a da polícia. Precisamos esclarecer isso, 
para ser justos com quem de fato tem 
o transtorno. Nesses mais de 50 anos 
que temos o transtorno codificado e 
nos vários séculos que ele já foi descri-
to, foram estabelecidos critérios para o 
diagnostico. Não é o fato de termos uma 
criança mais agitada,  mais expressiva, 
que temos um transtorno. Temos que 
investigar corretamente e lembrar às 
autoridades do estado que o diagnósti-
co correto e tratamento com objetivo de 
evitar danos e problemas  podem chegar 
até a vida adulta.

atentas na sala de aula. Há um surto do 
transtorno ou uma necessidade de nor-
malizar as crianças ao ambiente atual?

Ernestina Rocha – Essa é uma 
preocupação da Vigilância Sanitária. 
Vemos que a criança vive em aparta-
mentos pequenos o dia todo. Vai para 
o colégio e lá encontra espaços adequa-

dos. Depois de uma semana de aula a 
professora diz para a mãe que a crian-
ça é hiperativa e precisa ir ao médico. 
A mãe chega no médico dizendo que o 
filho precisa tomar o medicamento e 
muitas vezes sai do consultório com a 
receita. Mas será que essa criança tem 
o problema? Por isso controla-se cada 
vez mais o uso desse medicamento e 
o Estado tem uma resolução que diz 
o quantitativo de prescrição. O medi-
camento é submetido a um controle 
rígido. Mesmo assim, percebemos um 
grande aumento do seu uso. O medica-
mento é importante, mas para o efeito 
acontecer é preciso o uso racional.

Paulo Azevedo – Vivemos uma 
situação claramente paradoxal no mun-
do e, especificamente, no Brasil. Temos 
um superdiagnóstico e um subdiagnós-
tico.  O diagnóstico é clínico, a maldi-
ção da Psiquiatria é não ter marcadores 
biológicos. O que não quer dizer que os 
problemas não existam. Se observar-
mos a listagem da OMS, da CID ou da 
Classificação da Associação Americana 
de Psiquiatria e Transtornos Mentais, 
todo mundo se enquadrará em quase 
tudo ali. Mas não são observados só 
os sintomas. Tem de haver impacto na 
vida do sujeito, histórico familiar, pre-
sença em vários ambientes. O transtor-
no precisa causar um grau de sofrimen-
to ao indivíduo, à sua família. Onde está 
o superdiagnóstico? Vemos no dia-a-
-dia do consultório. Mães chegam com 
seus filhos dizendo o por quê estão lá, 
muitas vezes dizem que a criança tem 
esse problema. Eu pergunto quanto ela 
quer pela consulta porque já está tudo 
pronto. Faço parte dos Top 10 que mais 
prescrevem metilfenidato no Brasil. O 
que os órgãos regulatórios não sabem 

Delfino Adorno, 
Kharen Stecca 
e Silvânia Lima

Ernestina Rocha

Paulo Azevedo

Sandra de Fátima
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Dedicação e trabalho em equipe 
estimulam o interesse pela Robótica

Poucas disciplinas requerem o domínio de 
um conhecimento multidisciplinar e o tra-
balho em equipe como a Robótica. Para se 

criar máquinas autônomas, programadas para 
desenvolver variadas funções com vistas à resolu-
ção de determinado problema, é preciso que haja 
a aplicação de conhecimentos de outros campos 
de estudos, como a Matemática, a Informática, e 
Mecânica, a Física, o Design e, inclusive, a Ética. 

Ansiosos em aplicar o conhecimento das 
aulas teóricas na prática, estudantes do curso de 
Engenharia Elétrica da UFG encontraram no de-
senvolvimento da Robótica um estímulo a mais 
para manter o interesse nos estudos durante a 
graduação.  “É preciso não só que o aluno com-
pareça às aulas, tem de haver um estímulo a 
mais para termos o prazer de vir à universidade 
e buscar conhecimentos fora da sala de aula, por 
isso formamos o Núcleo de Robótica Pequi Me-
cânico”, declarou o presidente do Núcleo, Rauhe 
Abdulhamid.

Formado em 2011, o núcleo foi criado 
por seis estudantes do curso de Engenharia Elé-
trica depois de terem voltado extremamente 
empolgados da Competição Brasileira de Robó-
tica, ocorrida naquele ano em São João Del Rei 
(MG), na qual obtiveram o sexto lugar, entre os 
15 participantes. “Quando voltamos sentimos 
a necessidade de criar um grupo forte e reco-
nhecido tanto pelos professores quanto pelos 
alunos”, informou Rauhe Abdulhamid. Desde 
então, com o apoio de alguns professores, os 
estudantes já participaram de seis competições 
e torneios nacionais e latino-americanos.

 Com uma estrutura organizacional hie-
rarquizada, com um presidente, diretores, e co-
laboradores escolhidos de acordo com as afini-
dades de cada estudante, o Núcleo de Robótica 
Pequi Mecânico é um exemplo de organização e 
dedicação. Em 2012, os próprios estudantes or-
ganizaram o I Torneio de Robótica Embarcada (I 
TREM), durante o II Congresso de Engenharia e 
Tecnologia da UFG. Hoje o Núcleo conta com 35 
estudantes dos cursos de Engenharia Elétrica, 
Engenharia de Computação, Engenharia Mecâ-
nica, Ciência da Computação e um mestrando 

do Instituto de Informática, que se dedicam às 
atividades do núcleo nos intervalos das ativida-
des fornais de seus cursos. Além desenvolverem  
e aprimorarem os robôs para as competições 
acadêmicas, eles também realizam projetos de 
automação em geral e de extensão. 

Entre uma competição e outra, os par-
ticipantes do Núcleo de Robótica também 
promovem visitas em escolas do ensino bási-
co para divulgar o conhecimento por trás da 
Robótica. “Já visitamos duas escolas levando 
os nossos robôs com o objetivo de repassar 
para as crianças os conhecimentos em Robó-
tica de forma a facilitar o ensino de Ciências e 
promover o interesse pela Engenharia, infor-
mou um dos fundadores do núcleo, o estu-
dante Michel Lúcio da Costa.

O professor Marco Antonio   Assfalk de 
Oliveira, da Escola de Engenharia Elétrica, Me-
cânica e de Computação (EMC), orientador dos 
estudantes desde o início do Núcleo de Robó-
tica, reconheceu e elogiou o grande interesse 
dos estudantes. Ele explicou que o ensino da 
Robótica faz parte da grade curricular dos cur-
sos de Engenharia e Ciências da Computação, 
representando um gancho para despertar nos 
alunos da graduação o interesse pela pesquisa 
e pela pós-graduação.

Em três anos de atividades, a atuação dos 
integrantes do Núcleo de Robótica Pequi Mecâ-
nico impressiona pela visão empreendedora no 
ambiente de estudo e de pesquisa.  Oito desses 
estudantes já foram contemplados com bolsas 
de intercâmbio internacional pelo Programa Ci-
ência sem Fronteiras e o estudante Kléber Cabral 
foi um dos premiados em terceiro lugar no desa-
fio European BEST Engineering Competition (EBEC) 
realizado na Faculdade de Engenharia da Univer-
sidade do Porto, em Portugal.

Confiantes em dar continuidade aos tra-
balhos, os estudantes esperam a institucionali-
zação do Núcleo de Robótica de forma perma-
nente dentro da Escola de Engenharia Elétrica,  
Mecânica e de Computação. “Isso vai nos ajudar a 
conseguir recursos financeiros para custear nos-
sos projetos, contratar bolsistas ou estagiários e 
formalizar as parcerias entre empresas e a univer-
sidade”,  declarou Michel Lúcio da Costa.

IEEE SEK

Essa categoria proporciona o desafio baseado  no 
throw-and-hold Ball (THBall), ou seja, arremesso e bloqueio 
de bolas. O THBall é realizado em um campo, dividido em 
duas partes. São colocados até dois robôs de cada equipe, 
um lançador e outro bloqueador, e 12 bolas de tênis de 
mesa, sendo quatro azuis e as demais laranjas. A cada parti-
da, a posição das bolas é definida por sorteio. As posições de 
início de todos os elementos em campo serão iguais e simé-
tricas para cada equipe. O objetivo é manter as bolas azuis 
no próprio campo e arremessar as bolas laranjas para o lado 
adversário, sendo que o arremesso direto das bolas laranjas 
para fora do campo implicará em penalidade. 

A zona morta, que divide a arena em duas regiões 
existe para evitar a colisão entre os robôs. Esta não poderá 
ser invadida em hipótese alguma. Caso isso ocorra, haverá 
a penalidades. 

As disputas são organizadas como se fossem em um 
campeonato de Copa do Mundo, na qual as equipes são 
classificadas sucessivamente por etapas eliminiatórias. 

IEEE Very Small-size soccer 

Esse é o futebol no qual participam três robôs chamados “caixas 
de fósforo”, que possuem apenas sistemas de locomoção e elétricos, 
para a comunicação com um computador. As regras se assemelham 
ao do futebol humano e vence a equipe que fizer mais gols. Sobre o 
campo é instalada uma câmera que obtém informações sobre o posi-
cionamento dos jogadores e da bola. Essas informações são processa-
das por um computador e os robôs são movimentados por comandos 
transmitidos por comunicação sem fio.

IEEE Open

A categoria IEEE Open proporciona o desafio de construir um 
robô para a realização de uma tarefa específica. O robô pode se loco-
mover de forma autônoma, tendo capacidade de reconhecer e diferen-
ciar os objetos. Para a competição pode ser simulada a coleta de lixo 
em praias. No campo os robôs devem, por exemplo, pegar latinhas de 
alumínio e colocar no local indicado para receber a pontuação. Caso 
esbarrem nos obstáculo definidos haverá punição. Vence quem obtiver 
maior quantidade de latas recolhidas e menos penalidades.

Motor de tração do robô

Bússola para orientação

Ultrassom: Detectar barreiras

Ultrassom:  detectam a posição do adversário

Motores e garras para lançamento das bolinhas

Garras para captura 

Taco para rebater bolinhas

Barreira para bloqueio

Sensores de toque: informa ao robô os obstáculos

// Saiba maiS Sobre algumaS daS categoriaS noS campeonatoS de robótica

       
Por meio de 

seus dispositivos eletro-
mecânicos e eletroeletrônicos, 

o robô consegue obter informa-
ções do ambiente que o cerca, pro-

cessá-las e tomar decisões sobre o que 
deve fazer, de acordo com a programa-

ção com a qual foi criado. Na Robótica é 
preciso buscar uma série de soluções e 

conceitos para que, por exemplo, os 
robôs consigam jogar futebol.
Conheça como são alguns dos 

robôs que participam de 
campeonatos.

Entrega da premiação do I Torneio de Robótica Embarcada, organizado pelos 
integrantes do Núcleo de Robótica Pequi Mecânico em 2012

Michele Martins

 A
rq

ui
vo

Fo
to

s:
 R

eu
be

n 
La

go

Núcleo de Robótica Pequi Mecânico, formado por 
estudantes das áreas de Engenharia, Computação 
e Informática , é um exemplo de dedicação e 
trabalho em equipe na universidade

Fonte: Núcleo de Robótica Pequi Mecânico 
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Pesquisas estudam a dor em recém-nascidos
Estudos apontam para a importância do envolvimento da mãe nos cuidados hospitalares 
pós-natal auxiliando no conforto do bebê em procedimentos dolorosos

Kharen Stecca

Em um passado não muito distante, antes da década de 80, acreditava-se 
que o recém-nascido não sentia dor. Sim, essa ideia já existiu e diversos 
procedimentos foram feitos sem nenhum cuidado com a dor que eles sen-

tiam. Hoje, felizmente, essa ideia não só mudou, como existem especialistas que 
estudam a dor nos recém-nascidos. 

A professora Thaíla Castral, da Faculdade de Enfermagem da UFG é uma des-
sas especialistas. Segundo ela, uma série de parâmetros fisiológicos e comportamen-
tais se modifica no bebê diante de um estímulo doloroso, desde a frequência cardíaca 
e respiratória, a saturação de oxigênio, a pressão arterial e concentrações hormonais, 
até o movimento corporal, com distensão dos membros, a mímica facial e o choro. 

Bebês já nascem expostos a procedimentos que provocam dor e não se sabe ao certo 
as consequências que isso pode acarretar. Thaíla Castral lembra que mesmo uma criança 
saudável sofrerá três procedimentos dolorosos em seus primeiros dias de vida: duas doses de 
vacina, a administração de vitamina K para evitar a hemorragia e o teste do pezinho. Já uma 
criança que necessita de cuidados médicos intensivos ao nascer, como um bebê hospitalizado em 
uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) chega a sofrer de 10 a 14 procedimentos diários que 
podem causar dor. Para tentar evitar não só os procedimentos desnecessários, mas também aliviar os proce-
dimentos dolorosos para o recém-nascido, a professora está implementando no Hospital das Clínicas da UFG, com 
o apoio da Fundação de Amparo a Pesquisa no Estado de Goiás (Fapeg) uma pesquisa que visa fazer um diagnóstico 
situacional da exposição dos recém-nascidos à dor na UTIN, e incrementar o atendimento com estratégias e protocolos de 
atendimento  que visem amenizar a dor nesses bebês, tudo baseado em evidências científicas. 

Segundo Thaíla Castral, estratégias simples podem evitar o desconforto dos bebês, como amamentar o bebê antes 
de realizar coleta de sangue ou administração de glicose. Otimizar o número de exames, utilizando uma mesma amostra 
de sangue para diversos procedimentos também é uma importante estratégia. 

Autorregulação dos bebês - A pesquisadora canadense Fay Warnock, professora da University 
of British Columbia School of Nursing, no Canadá, esteve em Goiânia no final de fevereiro para 
participar de atividades de pesquisa na Faculdade de Enfermagem da UFG. No dia 27 de feve-
reiro a pesquisadora realizou uma palestra que tratou sobre a autorregulação dos bebês em 
contextos de dor, promovida pelo Grupo de Estudos em Saúde da Mulher, do Adolescente 
e da Criança e com o apoio da Coordenação do Programa de Pós-Graduação da Faculdade 
de Enfermagem da UFG. 

A autorregulação é a capacidade do bebê de se confortar, organizando seu compor-
tamento e parâmetros fisiológicos diante de um estímulo estressante, para retornar ao 
estado normal, chamado de homeostase. Ela fez um panorama da pesquisa sobre a 
dor em recém-nascidos. 

Pesquisadores canadenses são hoje referência nessa área de pes-
quisa. Durante sua palestra, ela destacou as principais teorias relacio-
nadas à dor em bebês e explicou sobre as diversas escalas de medição 
da dor que consideram elementos como expressão facial, contração 
de membros, nível de cortisol (hormônio responsável pelo controle 
do estresse) no sangue e na saliva, o choro e o estado de sono e de 
vigília. Ela explica que as escalas são importantes e precisam ser 
bem manuseadas pelo profissional de enfermagem, mas ressaltou 
a necessidade de mais pesquisas e novas formas de mensuração, 
já que estamos tratando de pacientes que não conseguem demons-
trar a dor verbalmente e que, no entanto, podem sentir até mesmo 
mais dor do que um adulto, já que a distância entre as terminações 
nervosas e o cérebro é bem menor. 

Segundo Fay Warnock, ainda há poucos estudos longitudinais que 
acompanharam bebês expostos a contínuos procedimentos dolorosos du-
rante seu desenvolvimento, mas a partir do que já existe, há a perspectiva 
de que essas crianças modificam sua forma de reagir à dor e podem ter 
traumas e problemas neurodesenvolvimentais.

Contato mãe-bebê – Fay Warnock, ao falar sobre o panorama da 
pesquisa da dor em neonatos, levanta uma importante constatação. 
A maior parte das pesquisas realizadas até agora deixa a mãe invisível 
no processo, no entanto, algumas pesquisas que consideraram essa 
ligação entre mãe e bebê mostram que ela possui um papel funda-
mental na autorregulação.

Segundo a Teoria do Apego, criada pelo psiquiatra e psicana-
lista, John Bowlby, a ligação com a mãe ou principal cuidador é deci-
siva na criação de uma criança segura e, no contexto das pesquisas 
sobre dor, mais amparada e capaz de autorregular seu organismo em 
procedimentos de dor. A pesquisa da professora Thaíla Castral, foi 
uma das primeiras a considerar a influência da díade mãe-bebê no 
contexto da dor.

Thaíla Castral estudou o uso da posição canguru (contato 
pele-a-pele entre mãe e recém-nascido) na autorregulação do bebê 
durante um procedimento de dor, que era o teste do pezinho. O 
bebê é colocado apenas de fralda, em uma posição vertical, entre 
os seios da mãe. Esta fica só de avental, deixando o colo livre para 
o contato com a criança. 

Os bebês foram colo-
cados  na posição canguru 
por 15 minutos antes da rea-
lização da coleta de sangue 
do calcanhar, permaneceram 
dessa forma durante o exame 
e por mais 15 minutos após o 
exame. O estudo foi realizado 
com 42 mulheres e seus be-
bês, recrutadas no Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto 
(HCFMRP) da USP.

Durante a pesquisa, 
percebeu-se que o contato 
com a mãe e seu estresse in-
fluenciam diretamente o es-
tresse do bebê. Ou seja, se a 
mãe está calma, o bebê tam-
bém permanece calmo. A posi-
ção é efetiva tanto para a mãe, 
quanto para o bebê. 

Apesar das constata-
ções, Thaíla registra que a po-
sição canguru não é utilizada 
com frequência. Das mães que 
participaram do estudo, 70% 
estavam utilizando pela primei-
ra vez. “O método é sempre be-
néfico e diminui o quadro de dor 
dos recém-nascidos. É uma in-
tervenção natural e sem custos, 
sendo efetivo mesmo quando a 
mãe apresenta um quadro de 
depressão e ansiedade”, explica 
Thaíla Castral. Ela ressalta que 
além de envolver a mãe no cui-
dado pós-natal do bebê, é ne-
cessário atentar para o cuidado 
psicológico da mãe que, tendo 
seu nível de estresse controla-
do, pode auxiliar efetivamente o 
bebê em sua autorregulação em 
procedimentos de dor.

Estratégias para o alívio da dor
Algumas medidas mostram-se efetivas no alívio da dor em 
recém-nascidos e devem ser adotados pelos profissionais 
de saúde para o bem-estar dos pacientes:
• Colocar o bebê no peito cerca de 5 minutos antes para 

amamentação, durante e depois do procedimento de dor;
• Administração de glicose ou sacarose 2 minutos antes do 

procedimento de dor
• Posição canguru (contato pele-a-pele entre o bebê e a 

mãe ou cuidador) 10-15 minutos antes, durante e depois 
do procedimento de dor;

• Melhor programação dos procedimentos em bebês 
internados, evitando repetição desnecessária de pulções 
sanguíneas, por exemplo.

As pesquisas com rela-
ção a dor mostram que o papel 
da mãe no apoio ao bebê é fun-
damental. O aconchego e am-
paro que a mãe pode oferecer 
ao bebê por meio do toque, do 
contato físico, da voz é essen-
cial não só para o bem-estar do 
bebê, em sua autorregulação, 
como também é indispensável à 
sua sobrevivência, como explica 
a professora do curso de Psico-
logia da UFG, Elizabeth Landi: 
"A sobrevivência física e psíqui-
ca de um bebê dependem do 
cuidado da mãe ou de alguém 
que cumpra o seu papel, isso  
é fundamental na definição de 
sua relação com o mundo".

Segundo ela, na psica-
nálise define-se que há dois 
processos de constituição do 
sujeito: a alienação e a sepa-
ração. No primeiro momento 
da vida do bebê, a mãe é o que 
há de mais importante na vida 
da criança. E a mãe também 
coloca a criança em um lugar 
fundamental. “Essa ligação é 
chamada alienação e é fun-
damental para a definição do 
sujeito”, explica a professora. 
Essa fase para alguns autores 
começa a ser substituída pela 
fase de separação por volta do 
sexto ao oitavo mês, quando a 
criança começa a perceber-se 
como sujeito, mas é próximo 

Vínculo entre mãe e bebê 
garante sobrevivência

dos dois anos que essa capa-
cidade de separação começa a 
ficar mais clara. 

Mas até que essa segun-
da fase comece, a díade mãe-
-bebê é decisiva no bem-estar 
infantil. Mesmo assim, o serviço 
de saúde nem sempre conside-
ra esse papel nos cuidados com 
o bebê. Elizabeth Landi acre-
dita que estamos vivendo um 
processo de mudança: "Saímos 
do parto feito em casa para um 
ambiente urbano, higienista, 
em que o parto chegou a ser 
visto como um processo de ado-
ecimento, agora precisamos ca-
minhar para um outro momen-
to", ressalta. Foi em 1993 que 
o Ministério da Saúde estabele-
ceu normas para o  alojamento 
conjunto de mães e bebês, mas 
até hoje há locais em que isso 
não ocorre. A licença-materni-
dade já é de seis meses para 
servidoras públicas e pode ser 
estendida para os  trabalhado-
res da iniciativa privada, con-
forme anuência do empregador. 
"O modo como o vínculo entre 
mãe e bebê é estabelecido tem 
implicações para toda a vida 
do indivíduo", acrescenta. Por 
isso, é fundamental que o aten-
dimento de saúde e as pesqui-
sas considerem esse vínculo e 
incluam a presença da mãe em 
todo o atendimento neonatal.

Pesquisa da professora Thaíla Castral aponta que a posição canguru é uma medida efetiva 
para o alívio da dor em bebês recém-nascidos submetidos a procedimentos dolorosos

Em sua 11ª.  edição, a Agro 
Centro-Oeste Familiar 2013, tradi-
cional feira voltada aos agricultores 
familiares,  pretende representar, 
por meio da participação dos pro-
dutores rurais e suas associações, o 
olhar e a dimensão dos movimentos 
sociais. Neste sentido, a conferência 
de abertura do evento vai abordar 
os seguintes temas: Agroecologia e 
produção de alimentos saudáveis; 
O avanço do agronegócio na agri-
cultura familiar (AF) – status da agricultura 
familiar camponesa; e Assistência técnica es-
pecializada para agricultura familiar. O evento 
ocorrerá de 12 a 15 de junho, na UFG.

As palestras da conferência ocorrerão 
depois da abertura da feira, que terá início 
no dia 12 de junho, às 13h30. Haverá a pre-
sença de expositores que possuem um forte 
diálogo com os movimentos sociais, como 
pesquisadores e professores. As atividades 
do primeiro dia serão uma prévia das dis-
cussões a serem levantadas ao longo da fei-

Erneilton Lacerda

A Pró-Reitoria de Gra-
duação (Prograd) e a Coorde-
nadoria de Assuntos Interna-
cionais (CAI) da UFG realiza-
ram o III Workshop Multicul-
tural da UFG – Integração e 
acolhimento aos estudantes 
estrangeiros PIAI (Programa 
de Intercâmbio Acadêmico-
-Internacional) e PEC (Pro-
grama Estudante-Convênio 
de Graduação). O evento, 
ocorrido em três de abril, no 
auditório da Biblioteca Cen-
tral, reuniu 70 estudantes 
estrangeiros, de diversas na-
cionalidades, com seus res-
pectivos orientadores. 

O reitor da UFG, 
Edward Madureira Brasil, 
destacou que, em seu pe-
ríodo à frente da Reitoria, 
tem buscado a ampliação e 
consolidação dos programas 
de mobilidade, visto que “os 
intercâmbios são uma ótima 
maneira de levar o nome da 
Universidade Federal de Goi-
ás e do Brasil para o exterior”. 
Edward Madureira disse ain-
da que, “nestes primeiros 
momentos da chegada dos 

III Workshop Multicultural atesta 
crescimento da mobilidade 

estudantil
estudantes, é importante que 
haja atividades de acolhimento 
e integração, como o Workshop 
Multicultural, para demonstrar 
toda nossa receptividade”. 

Atualmente, 33 estu-
dantes de países em desen-
volvimento estão matricula-
dos em cursos de graduação 
da UFG pelo PEC-G. O maior 
diferencial do PEC-G de ou-
tros programas de mobilidade, 
conforme explica o seu coor-
denador Lawrence Gonzaga 
Lopes, é permitir que a gra-
duação seja feita, do início ao 
fim, pelo estudante estrangei-
ro na instituição acolhedora. 
“São 49 países participantes 
do convênio, sendo que, ulti-
mamente, os países africanos 
têm predominância no envio 
de alunos. As áreas da Comu-
nicação Social e de Saúde são 
as mais procuradas”, disse. 

Em 2012, 252 estu-
dantes de graduação da UFG 
fizeram intercâmbio em paí-
ses conveniados à instituição, 
ao passo que 57 estrangeiros 
passaram pela universidade. 
A coordenadora da CAI, Ofir 
Bergemann, acredita que a 
tendência é de crescimento 

para ambas as modalidades 
de intercâmbio. “Os investi-
mentos da UFG na área de 
mobilidade estudantil cres-
ceram bastante nos últimos 
anos. Já temos convênio 
com 26 países e a pretensão 
da CAI é desenvolver ainda 
mais essa integração.” 

Esclarecimento – O 
workshop ofereceu palestras 
de diversas temáticas para 
os presentes, como “A me-
dicina do viajante: precau-
ções e riscos para a saúde” 
e “Polícia federal: orienta-
ções e procedimentos para 
estrangeiros”. Nesta última, 
a agente da Polícia Federal, 
Patrícia Ferreira da Silva, 
deu dicas para os intercam-
bistas estarem sempre em 
dia com a documentação 
exigida em território nacio-
nal. “É importante, princi-
palmente, que o estudante 
estrangeiro sempre esteja 
atento aos prazos e cumpri-
-los, para que não haja o 
vencimento do visto”, asse-
verou. Segundo ela, este tem 
sido o principal problema 
envolvendo intercambistas. 

Agricultura familiar e movimentos sociais
ra. Os assuntos escolhidos levarão 
em conta também a importância 
da AF para a segurança alimentar.

Outro objetivo da Agro Cen-
tro-Oeste Familiar 2013 é eviden-
ciar as diversas questões sociais, 
ambientais e econômicas que são 
levantadas devido à expansão do 
agronegócio. As alternativas de 
produção e comercialização dos 
produtos da AF também estão en-
tre os focos do evento. Neste sen-

tido, a temática das políticas públicas para o 
campo será apontada como um dos direciona-
dores das discussões.
Agro Centro-Oeste Familiar 2013
Data: 12 a 15 de junho
Local: Centro de Cultura e Eventos Prof. Ricar-
do Freua Bufaiçal – Câmpus Samambaia da 
UFG
Contato: http://www.agro.ufg.br/agrocentro
E-mail:  agrocentrooestefamiliar@gmail.com
Assessor de Comunicação da Agro Centro-Oeste:
Felipe Homsi – (62) 3521-1311
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Evento foi esclarecedor quanto às obrigações, direitos e dificuldades do intercâmbio acadêmico
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Pesquisa busca diagnóstico seguro 
para o câncer de próstata

Objetivo é desenvolver exames complementares capazes de identificar 
com precisão se um tumor é maligno ou benigno

Fábio Gaio

Uma pesquisa desen-
volvida em conjunto 
por equipes do La-

boratório de Genética Mo-
lecular e Biotecnologia do 
Câmpus Catalão (Biogem/
CAC) e do Laboratório de 
Nanotecnologia da Univer-
sidade Federal de Uberlân-
dia (UFU) e do Laborató-
rio Biogenetics Tecnologia 
Molecular Ltda (Goiânia e 
Uberlândia) trabalha para 
oferecer um diagnósti-
co complementar seguro 
para o câncer de próstata. 
De acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca) 
trata-se do segundo tipo de 
câncer mais comum entre 
os homens, atrás apenas 
do câncer de pele não-me-
lanoma.

A professora Adriana 
Freitas Neves, responsável 
pelo Biogem, explica que 
atualmente o exame conhe-
cido como PSA (antígeno 
prostático específico) é o 
único marcador periférico 
utilizado no diagnóstico do 
câncer de próstata. O pro-
blema, segundo ela, é que 
o exame apresenta limita-

ções, como baixa especifici-
dade, ou seja, ele identifica 
o tumor, mas não é capaz 
de identificar a necessida-
de ou não de tratamento o 
que, conforme a professora, 
acaba por gerar os resulta-
dos conhecidos por falsos 
positivos, o que acarreta in-
clusive em procedimentos, 
como biópsias e cirurgias 
desnecessários.

De acordo com Adria-
na Freitas, a pesquisa é 
pioneira no Brasil. Diversos 
fatores podem contribuir 
para o surgimento do cân-

cer de próstata e dentro da 
análise genética das causas 
da doença, em fevereiro de 
2012, a agência governa-
mental norte-americana 
USA Food and Drug Admi-
nistration (FDA) aprovou, 
nos Estados Unidos, o uso 
do marcador PCA3 na uri-
na como método auxiliar 
no diagnóstico do câncer 
de próstata. Em um traba-
lho publicado em novembro 
de 2012, a professora de-
monstrou o uso diagnósti-
co complementar do câncer 
de próstata pelo marcador 

molecular PCA3 em amos-
tras de sangue, com alta 
especificidade.

O foco das pesquisas 
em Catalão refere-se ao uso 
dos marcadores moleculares 
no estudo do início e pro-
gressão do câncer de prósta-
ta. Para isso, são pesquisa-
dos genes e sequências ge-
néticas específicas, por meio 
de técnicas de biologia mole-
cular e estudos de expressão 
gênica, além do uso de tec-
nologias de aptâmeros, que 
é um tipo de ácido nucléico 
capaz de se ligar facilmente 
a uma molécula-alvo. Outra 
técnica são os RNAs de in-
terferência (usado por mui-
tos organismos diferentes 
para regular a atividade dos 
genes) para caracterização e 
validação de ligantes de áci-
dos nucléicos específicos e 
alvos biológicos (outras mo-
léculas de DNA e RNA, pro-
teínas, células) associadas 
às mais diversas doenças.

Adriana explica que, 
pelo fato do CAC ainda não 
dispor de uma estrutu-
ra laboratorial adequada, 
as amostras são coletadas 
pelo Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal 

de Uberlândia (HC-UFU). A 
expectativa é que ainda em 
2013 amostras locais se-
jam utilizadas no trabalho. 
Para a professora, o diag-
nóstico complementar do 
câncer de próstata deverá 
proporcionar melhor qua-
lidade de vida para os pa-
cientes uma vez que por se 
tratar de um método espe-
cífico, o médico urologista 
terá condições de realizar 
um tratamento mais efetivo 
para a doença.

Segundo Adriana 
Freitas, esta é uma pesqui-
sa que demanda longo pra-
zo e a proposta é de fato uti-
lizar a molécula PCA3 como 
diagnóstico complementar, 
sem que haja a exclusão 
da parte clínica ou do PSA, 
uma vez que as alterações 
do PSA sérico demonstram 
que algo precisa ser ave-
riguado e por se tratar de 
uma doença multifatorial, 
a ampliação no uso desses 
marcadores pode aumentar 
as chances de um diagnós-
tico mais preciso e precoce, 
com tratamento mais ade-
quado, culminando numa 
melhor qualidade de vida 
dos pacientes.

Aproxima-se o I Encontro Acadêmico do Câmpus Jataí
O I Encontro Acadêmi-

co do Câmpus Jataí (CAJ/
UFG), a ser realizado dia 15 
de maio, no Jatahy Shopping, 
tem por finalidade dar conhe-
cimento à comunidade dos 
diferentes projetos existentes 
na unidade. Espera-se tam-
bém estimular a participação 
dos acadêmicos do Câmpus 
nos programas nacionais e 
internacionais de fomento à 
pesquisa, ensino, extensão 
e assistência estudantil. As 
inscrições são gratuitas e o 
evento é aberto à toda comu-
nidade acadêmica.

Os interessados têm 
até o dia 10 de maio para efe-
tuar suas inscrições. O pra-
zo para submissão de traba-
lhos encerra-se um pouco 
antes, em 30 de abril. Nesse 

rante evento, o Planetário do 
Câmpus Jataí também estará 
presente com a programação 
Redescobrindo a Astronomia.

A apresentação dos 
trabalhos será em forma de 
pôsteres e os resumos serão 
publicados em anais ele-
trônicos. Os certificados de 
participação, tanto para os 
apresentadores de trabalhos 
quanto para ouvintes, serão 
emitidos pela Pró-reitoria de 
Extensão e Cultura (Proec) 
desde que haja frequência 
comprovada. Mais informa-
ções podem ser adquiridas 
por meio dos telefones: (64) 
3606-8113 / 3606-8115 ou  
e-mail: eajatai@gmail.com

Fonte: Assessoria de Co-
municação do CAJ

caso, a inscrição dever fei-
ta por meio do site (http://
www.ea.jatai.ufg.br/). Todos 
os estudantes do Câmpus 
Jataí podem se inscrever, 
estando ou não vinculados 
aos programas acadêmicos:  
Pibic, Pivic, Pibiti, Piviti, 
Probec, Provec, Prolicen, Pi-
bid, de bolsa permanência 
ou, até mesmo, aos progra-
mas de pós-graduação. Mas, 
a participação dos bolsistas 
é indispensável.

Estão confirmadas as 
presenças da presidente da 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de Goiás 
(Fapeg), Maria Zaira Turchi 
e da coordenadora de As-
suntos Internacionais, Ofir 
Bergemann de Aguiar, que 
irão proferir palestra. Du-

Ana Flávia Marinho

A Faculdade de Educa-
ção Física (FE) da UFG 
está em festa: neste 

ano serão graduados os es-
tudantes da primeira turma 
de Educação Física com ha-
bilitação em bacharelado. 
Diferentemente do curso de 
licenciatura, que forma pro-
fissionais para atuar  como 
professores, o bacharelado 
desenvolve atividades volta-
das à área de saúde.

Enquadrado no cam-
po das Ciências Humanas, 
o curso é presencial e pos-
sui prédio próprio no Câm-
pus Samambaia. A cada 
ano são oferecidas 40 vagas 
para o bacharelado cuja 
duração é de quatro anos. 
O professor Eduardo Hen-
rique Rosa Santos, coorde-
nador do curso, explica que 
um bacharel em Educação 
Física não atua em esco-
las. Os campos de atuação 
estão voltados para a área 
de saúde pública, nas uni-
dades do SUS, do Centro 
Integrado de Assistência 
Médica Sanitária (Ciams), 
hospitais, bem como em 
instituições de iniciativa 
privada, como academias, 
clubes, condomínios, além 
do personal trainner. 

Os bacharéis desen-
volvem programas de ati-
vidades físicas específicas 
para determinadas enfer-
midades ou situações, o 
que, aliado a outros trata-
mentos, traz mais resulta-
dos positivos aos usuários.

Diferencial - Estudantes 
das duas habilitações em 
Educação Física desenvol-
vem projetos de extensão 
em conjunto – natação, 
lutas, treinamento resisti-
do, ginástica – entretanto, 
no campo profissional os 
cursos seguem caminhos 
diferentes. Ainda durante 
o curso, os estudantes se-
guem por áreas distintas. 
Os estudantes do bachare-
lado cursam disciplinas es-
pecíficas da área da saúde, 
como “Práticas corporais e 
promoção da saúde” e “Ges-
tão e políticas de educação 
física, esporte e lazer”.

Faculdade de Educação Física forma 
primeira turma de bacharelado

Ao concluírem o curso, os novos bacharéis estarão prontos para atuar na área da saúde

Rozany Cristina de 
Souza Melo, que irá se for-
mar nessa primeira turma 
de Educação Física bacha-
relado, fala das dificulda-
des e desafios que viveu ao 
longo do curso. Segundo 
ela, é difícil encontrar ma-
teriais de pesquisa sobre o 
bacharelado em Educação 
Física. “No começo, ha-
via muita discussão sobre 
onde iriamos atuar, o curso 
ainda é muito novo”, relem-
bra. “O estágio foi um mo-
mento de descobertas”.

Estágio - Entre os lo-
cais que recebem estudan-
tes para estágio, estão o 
Centro de Atenção Psicos-
social (CAPS), o Distrito Sa-
nitário, o Hospital das Clí-
nicas, a Maternidade Nossa 
Senhora de Lourdes e as 
Unidades de Atenção Bási-
ca à Saúde da Família Les-
te Universitário e da Vila 
Pedroso. Os estudantes 
vivenciam experiências de 
estágio durane dois anos, 
podendo atuar nessa con-
dição em locais diferentes.

Durante o primei-
ro ano de estágio, Rozany 
Cristina conta que atuou 
na Maternidade Nossa Se-
nhora de Lourdes. Ela ex-
plica que o primeiro con-
tato para conhecer as ati-
vidades e as necessidades 
do local foi feito com os 
profissionais e os usuários 

da maternidade. “Tudo era 
novo, não sabíamos onde, 
de fato, iriamos atuar”, re-
lembra. A partir do conhe-
cimento das necessidades 
foi possível estabelecer as 
áreas em que os estagiários 
poderiam exercer seu tra-
balho.

As atividades na ma-
ternidade eram desenvolvi-
das durante o pré-parto e 
o pós-parto. Os estudantes 
auxiliavam as gestantes 
durante a preparação para 
o parto normal, com exer-
cícios que movimentavam 
as futuras mães. Era pre-
ciso conversar, buscando 
acalmá-las, incentivar o re-
laxamento da musculatu-
ra, promover exercícios de 
respiração e caminhadas. 
Os resultados alcançados 

eram tanto psicológicos 
quando físicos. Os progra-
mas a serem seguidos eram 
desenvolvidos de forma in-
dividual, visando atender 
às necessidades específicas 
de cada mulher. 

Durante o pós-parto, 
os estagiários pensavam 
em atividades com os be-
bês. Uma das atividades re-
alizadas foi a shantalla, que 
é uma técnica de massa-
gem em bebês. Além disso, 
as mães eram incentivadas 
a caminhar após o parto, 
atividade antes incentivada 
pelos médicos.

A princípio, as usuá-
rias tinham receio das ati-
vidades propostas, por fal-
ta de conhecimento sobre 
o que era proposto. Mesmo 
assim, Rosany considera 
que as intervenções foram 
positivas. “Verificamos re-
sultados na dilatação, por 
exemplo, que em geral apre-
sentavam-se mais positivos 
quando realizávamos os 
exercícios”, afirmou.

No segundo ano de 
estágio, Rozany atuou no 
Distrito Sanitário Leste. Foi 
lá também que sua colega 
Jackeline Dias Sintra pôde 
iniciar a prática profissio-
nal. Elas fizeram parte da 
primeira turma de estagiá-
rios da área no Distrito Sa-
nitário. Diferentemente dos 
demais locais de estágios, 
esse é mais voltado à ges-
tão e políticas públicas.

O Distrito Sanitário 
fica responsável por enviar 
materiais às Unidades de 
Saúde. Assim, os estagi-

ários não tinham contato 
direto com o público. Era 
preciso acompanhar algu-
mas atividades de Educa-
ção Física realizadas pela 
prefeitura, fornecer ma-
teriais específicos e, em 
certos casos, auxiliar os 
usuários em programas de 
atividades físicas, como ca-
minhadas.

No segundo ano de 
estágio, a estudante Ja-
ckeline Sintra também in-
tegrou o grupo que desen-
volveu atividades na Uni-
dade de Atenção Básica a 
Saúde da Família do Setor 
Leste Universitário. Lá, os 
estudantes tiveram a opor-
tunidade de desenvolver 
atividades que trouxessem 
benefícios à saúde dos tra-
balhadores.

Após análises de ne-
cessidades e construção 
de históricos dos traba-
lhadores, os estagiários 
desenvolveram o progra-
ma de atividades propos-
tas. Entre elas, estavam 
alongamento, capacidade 
aeróbica, conscientização 
corporal, correção postu-
ral, exercícios respirató-
rios, massagem, recreação 
com brincadeiras e ativi-
dades de descontração e 
relaxamento. Os exercí-
cios eram feitos individu-
almente, em duplas ou em 
grupos, levando em conta, 
também, a integração en-
tre as pessoas. Jackeline 
explica que foi possível 
“resignificar a ginástica 
laboral, que vai além do 
alongamento”.

Programação do evento:

JATAÍ

15 de maio de 2013, no Jatahy Shopping
8h – Abertura oficial do evento  
8h30 às 9h30 – Palestra de abertura: 
Mobilidade Acadêmica Internacional: oportunidades e 
desafios  –  Ofir Bergemann de Aguiar, Coordenadora de 
Assuntos Internacionais da UFG
9h:30 às 12h – Apresentação de pôsteres  
12h às 13h30 –  Intervalo de almoço   
13h30 às 14h30 – Palestra com a professora Maria 
Zaira Turchi, presidente da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg)
14h30 às 20h30 – Apresentação de pôsteres
21h30 as 22h – Apresentação cultural e premiação dos 
melhores trabalhos
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Comunidade: participantes dos 
programas aceitam desafios 

variados

Professor Eduardo Santos (centro) e o grupo de alunos em 
atividade prática corporal e de promoção da saúde

Outras atividades:
Planetário do Câmpus Jataí: Redescobrindo a 
Astronomia

A equipe pesquisadora formada pelas estudantes 
Janaína Siqueira, Vânia Lucas, professora Adriana 

Neves e Irlei Santos e Elismar Cnossen
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ARTIGO COMUNIDADE PERGUNTA

A Universidade Federal de 
Goiás (UFG) foi contemplada em 
mais dois projetos do Programa 
Capes/Brafagri, que consiste em 
parcerias universitárias brasileiras 
e francesas nas áreas de ciências 
agronômicas, agroalimentares e 
veterinária, para fomentar o inter-
câmbio e estimular a aproximação 
das estruturas curriculares, inclu-
sive a equivalência e o reconheci-
mento mútuo de créditos obtidos. 
Os dois novos projetos são coor-
denados pela Escola de Agrono-
mia  (EA), por meio dos professores 
José Alves Júnior e Robson Maia 
Geraldine. O primeiro dá continui-
dade a uma sólida parceria entre 
a UFG e a FESIA (Fédération des 
Écoles Supérieures d’Ingénieurs en 
Agriculture), que integra a Escola 
Superior de Agricultura de Angers 
(ESA), Angers; a Escola Superior de 
Agricultura de Purpan (EL Purpan), 
Toulouse; o Instituto Superior de 
Agricultura (ISA), Lille, e o Instituto 
Superior de Agricultura Rhône-Al-
pes (ISARA), Lyon. A outra parceira 
brasileira nesse projeto é a Univer-
sidade Federal do Ceará (UFC). 

Capes/Brafagri oferece 14 vagas 
para intercâmbio na França

Participam do segundo 
projeto a UFG, a Universida-
de Federal do Paraná (UFPR), a 
Universidade Federal do Amazo-
nas (UFAM) e o Consórcio Agre-
enium, que reúne a AgroCam-
pus Ouest (Rennes e Angers), a 
AgroParisTech (Paris e Nancy), a 
Montpellier SupraAgro e a Escola 
Nacional de Veterinária de Tou-
louse. A Escola de Veterinária e 
Zootecnia da UFG coordena um 
terceiro projeto, relativo ao edi-
tal Capes/Brafagri de 2010, sob 
a responsabilidade da professo-
ra Ligia Miranda Ferreira Borges 
(IPTSP). Nesse caso, a parceria se 
estende à ONIRIS – École Natio-
nale Vétérinaire, Agroalimentaire 
et de l’Alimentation Nantes-Atlan-
tique (Nantes) e a Vetagro Sup 
(Lyon). Quatorze estudantes da 
UFG das áreas citadas, incluin-
do os de Medicina Veterinária do 
Câmpus Jataí, poderão ser con-
templados, em 2013, com bolsas 
de estudos provenientes desses 
projetos, que preveem mobilida-
de na França por um período de 
até dez meses.

Professor Emérito ao mestre Geraldo Faria

Fapeg renova conselho e libera cartões bancários a pesquisadores

Kharen Stecca 
Silvania Lima

O dia 15 de março foi de 
festa na Universidade 
Federal de Goiás. Num 

ato de justo reconhecimento 
ao trabalho do educador Ge-
raldo Faria Campos, a insti-
tuição procedeu-lhe a entrega 
do título de Professor Emérito. 
O homenageado foi professor 
de língua portuguesa por 30 
anos no Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educa-
ção (Cepae), o antigo Colégio 
de Aplicação da UFG, sendo o 
primeiro da unidade a receber 
a honraria.

Professor de diversas 
gerações, Geraldo Faria é re-
conhecido como um verda-
deiro mestre focado não só 
nos progressos acadêmicos, 
mas na formação integral dos 
seus alunos, oportunizando e 
buscando desenvolver neles 
habilidades como o gosto li-
terário, o estilo de escrita e, 
sobretudo, a análise, o espí-
rito crítico, a capacidade de 
reformular o pensamento e 

Layane Palhares

O reitor da UFG, pro-
fessor Edward Madureira Bra-
sil foi empossado membro do 
Conselho Superior (Consup), 
órgão máximo de deliberação 
da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Goiás 
(Fapeg). A cerimônia, ocorrida 
no dia 25 de março, foi presi-
dida pelo governador Marconi 
Perillo, com a participação do 
vice-governador José Eliton e 
da presidente da Fapeg, Maria 
Zaíra Turchi. Além de Edward 
Madureira, são conselhei-
ros empossados no Consup/
Fapeg Haroldo Reimer, reitor 
da Universidade Estadual de 
Goiás (UEG); Francisco Itami 
Campos, da UniEvangélica; 
Sonia Margarida Gomes de 
Sousa, da Pontifícia Universi-
dade Católica (PUC); e Flávio 

contação de histórias organi-
zada pelo Cepae. Logo após, a 
leitura de um artigo da ex-alu-
na e professora Rosana Bor-
ges, atual presidente do Sin-
dicato dos Docentes das Uni-
versidades Federais de Goiás 
(Adufg) e diretora da TV UFG, 
em que destaca os caminhos 
abertos a diversos alunos por 
meio da metodologia revelado-
ra de ensino do professor. 

O companheiro de pro-
fissão, Paulo Marcelino, pro-
fessor aposentado da Facul-
dade de Educação, expôs os 
motivos pelos quais Geraldo 
Faria foi homenageado. “Mes-
mo sem títulos de pós-gradu-
ação, tão importantes para a 
academia, mostrou a diver-
sos professores e estudantes 
uma nova forma de ensinar a 
língua portuguesa. Ele mos-
trou que a educação acontece 
quando atua o educador e não 
a instrução”, ressaltou.  

O professor Geraldo Fa-
ria é conhecido, ainda, por não 
seguir conteúdos programáti-
cos pré-estabelecidos, não fo-
car seu ensino pelas normas 

O governador Marco-
ni Perillo dedicou a solenidade 
ao Padre Pereira, ex-reitor da 
Pontifícia Universidade Cató-
lica de Goiás (PUC-GO), faleci-
do naquele dia. Ao destacar  a 
importância da pesquisa para o 

de criar novas ideias. A dedi-
cação incansável aos educan-
dos – sempre muito exigidos 
na produção de textos e leitu-
ras – acabava por extrair-lhes 
o melhor.

Dono de uma trajetó-
ria marcante, tanto para os 
ex-alunos quanto para os co-
legas e todos que com ele con-
viveram, impulsionado por um 
tipo de inquietude, sobretudo 
para despertar a conscientiza-
ção sobre as injustiças sociais, 
o lugar em que estamos inseri-
dos nesse contexto e sobre as 
possibilidades de fazer diferen-
te. Tudo isso, muito conecta-
do à realidade do aluno. Nada 
passava em branco ao mes-
tre, tudo era oportunidade de 
aprendizagem. Aprendizagem 
para a vida. Não é por menos 
que o Salão Nobre da Facul-
dade de Direito esteve lotado, 
por um público diversificado 
de ex-alunos, colegas de pro-
fissão, familiares e autoridades 
presentes para homenagear 
Geraldo Faria.

Homenagens se reve-
zaram. Primeiro, houve uma 

Breseghello, da Embrapa. O 
mandato dos conselheiros do 
Consup é de 3 anos. As posses 
representam a renovação de 
um terço do Consup, ocorrida 
a cada ano. 

Na ocasião também fo-
ram entregues cartões ban-
cários de fomento a pesqui-
sadores contemplados pelas 
chamadas públicas nº 14 e 
15/2012, de Apoio à Criação, 
Estruturação e Manutenção 
de Núcleos de Inovação Tec-
nológicas (NIT) e de Apoio às 
Incubadoras de Empresas de 
Base Tecnológica. Com esses 
cartões, os pesquisadores po-
derão movimentar os recursos 
destinados ao fomento de seus 
projetos. Entre os contempla-
dos estava o professor João 
Teodoro Pádua, coordenador 
de Transferência e Inovação 
Tecnológica da UFG . 

gramaticais e, sim, na leitura 
e na escrita de seus estudan-
tes, com o olhar voltado para 
as dificuldades do aluno e o 
ser humano de forma integral. 
Paulo Marcelino resume assim 
a filosofia de ensino: "A ciência 
não faz mal, mas às vezes in-
toxica. As teorias linguísticas 
sem adequação a estrutura 
do aluno não funcionam." Ele 
encerrou o discurso desta-
cando que o professor tornou 
o mundo um pouco melhor, 
em especial para aqueles que 
tiveram a oportunidade de 
conviver e usufruir de suas 
ideias e práticas.

A fala do homenagea-
do foi otimista. “Acredito que, 
apesar de tudo o que vemos na 
imprensa, há pessoas boas no 
mundo e este tem caminhado 
para melhor”, disse Geraldo 
Faria. Ao finalizar, destacou 
seu desejo de que a universi-
dade se torne cada vez mais 
próxima do povo. O reitor 
Edward Madureira encerrou 
a cerimônia lembrando que é 
preciso resgatar o valor da es-
cola e da educação.

desenvolvimento do Estado, ele 
frisou que Goiás está fazendo a 
sua parte. A presidente da Fa-
peg falou sobre os investimen-
tos em pesquisa patrocinados 
pelo Governo do Estado. “Nos 
dois primeiros anos do atual 

governo foram executados R$ 
100 milhões, parte do Tesouro 
Estadual. Outros recursos re-
sultaram de acordos e convê-
nios com instituições nacionais. 
Para 2013, temos R$ 48 mi-
lhões de orçamento e estamos 
tentando junto à Capes um 
aditivo de R$ 10 milhões, para 
bolsas em Goiás, e outros R$ 14 
milhões, para investimentos em 
inovação em micro e pequenas 
empresas”, informou a Maria 
Zaíra Turchi. 

Em um discurso repre-
sentando todos os empossa-
dos, o reitor da UFG Edward 
Madureira Brasil destacou o 
investimento à pesquisa goia-
na:  “as pesquisas patrocina-
das pela fundação são impor-
tantes para que não percamos 
cérebros e a seriedade dos edi-
tais motiva as pessoas a inves-
tirem em Goiás”, afirmou.

O salão nobre da Faculdade de Direito esteve lotado por um público diversificado para homenagear o professor Geraldo Faria Campos

Parte dos membros do Conselho Superior (Consup) da Fapeg 

Nos tempos atuais, o sistema 
de apostilado tem substituído 
bastante o livro didático (LD), 

principalmente na rede particular de 
ensino. Isso vem acontecendo por-
que o apostilado é considerado mais 
prático e dinâmico. No que se refere 
ao ensino do português, por exem-
plo, cabe fazermos uma pergunta: a 
maneira como o sistema de aposti-
lado trabalha os eixos de ensino na 
disciplina Língua Portuguesa vem 
sendo feita de maneira eficiente, de 
modo a desenvolver os letramentos 
do aluno?

Os apostilados se diferem 
do livro didático porque, em geral, 
apresentam características como 
autoria conjunta, coletânea de 
abordagens que se estabelece pela 
pluralidade de concepções dos seus 
autores, confecção destinada a um 
público específico e reestruturação 
de acordo com os norteamentos ins-
titucionais.

Por mais que o professor seja 
o grande responsável pela formação 
do aluno em sala de aula, não há 
dúvida de que o material didático 
utilizado por esse aluno exerce for-
te influência no aprendizado. Se-
gundo o Guia do Programa Nacional 
do Livro do Ensino Médio (BRASIL, 
2008), em momento algum o mate-
rial didático substitui o professor 
ou suas experiências pedagógicas. 
No entanto, pode ser um bom refe-
rencial para ampliar os trabalhos 
em sala de aula. 

O material didático (apostila-
do) adotado pelas escolas da rede 
privada de ensino não passa por ne-
nhum tipo de avaliação oficial antes 
de ser usado em sala de aula. Pelo 
fato desse material refletir no tra-
balho real desenvolvido pelo profes-
sor, indicando ainda a concepção 
de ensino da rede/sistema que o 
elaborou, é que se torna importan-
te analisar a apresentação de pro-
postas de ensino a serem efetivadas 
nas escolas. 

Em estudo realizado em 2011, 
contemplado com bolsa PIBIC/CNPq, 
analisei a forma como dois dos sis-
temas de apostilados mais adotados 
na cidade de Jataí Goiás abordam o 
ensino de leitura e interpretação de 
textos escritos. Por uma questão éti-
ca, chamarei os referidos de sistema 
A (Sa) e sistema B (Sb).

Em linhas gerais, o material 
do Sa deixa de apresentar ativida-
des voltadas para o desenvolvimen-
to de capacidades implicadas na 
leitura proficiente, como o resgate 
de aspectos relevantes das condi-
ções de produção do texto, o reco-
nhecimento do gênero e/ou do tipo 

de texto em jogo, por exemplo. Por 
outro lado, são comuns atividades 
que exploram a compreensão glo-
bal, a localização de informações 
explícitas, a inferência de informa-
ções implícitas. Ocorre, ainda, certo 
desfavorecimento de experiências 
significativas de leitura pela total 
ausência de definição de objetivos 
para as atividades apresentadas. É 
comum a falta de inserção do texto 
em seus contextos sócio históricos 
de produção, bem como uma bai-
xíssima exploração dos recursos 
linguístico-textuais que promovem 
a construção da textualidade.

Em se tratando do material do 
Sb, é comum a apresentação de ativi-
dades de vestibular, mescladas com 
atividades do próprio sistema. Assim, 
percebe-se que o material apresenta 
variação entre trazer uma proposta 
própria para o ensino da leitura e 
apresentar atividades de vestibular 
elaboradas por diferentes universida-
des brasileiras. É bastante corriquei-
ro observar ausência de seleção te-
mática dos textos apresentados, bem 
como nenhum tipo de exploração de 
valores semântico-pragmáticos do 
vocabulário. Em relação a ambos os 
sistemas, acontece ausência da arti-
culação que deve existir entre os ei-
xos oralidade, leitura, escrita e análi-
se linguística.

Para concluir, ressalto que o 
material didático sozinho não con-
segue efetivar uma prática de ensi-
no eficiente, tendo em vista que o 
papel do professor é extremamente 
relevante nesse processo. Além dis-
so, tem uma grande responsabili-
dade pela interação do aluno com o 
material textual e discursivo apre-
sentado, promovendo o conheci-
mento a partir dessa interação. Se o 
material didático for excelente, mas 
o professor não conseguir desenvol-
ver uma prática de ensino eficiente 
com o mesmo, os resultados não se-
rão positivos. Alguns pesquisadores 
afirmam que um material didático 
qualificado não produz efeitos po-
sitivos se o professor não souber 
ensinar os objetos apresentados 
por ele. Evidencia-se, assim, a ne-
cessidade de investir na formação 
do professor, para que ele saiba o 
que fazer em sala quando se depa-
rar com desafios que fazem parte do 
processo e para que saiba ampliar 
a abordagem didática apresentada 
pelo material a fim de desenvolver 
os letramentos do aluno em qual-
quer um dos eixos de ensino de Lín-
gua Portuguesa. 

* Professor de Linguística Aplicada 
no curso de Letras/ Câmpus Jataí

Os apostilados como 
ferramenta de ensino 
de leitura em Língua 
Portuguesa

Sílvio Ribeiro 
da Silva*

Inicialmente, esclarecemos que a UFG não tra-
balha com nota corte ou ponto corte. O que te-
mos no nosso Processo Seletivo é uma convoca-
ção, por ordem de classificação e por categoria, 
até que se complete o número de vagas. Então, 
o que temos é a menor nota por categoria, ou 
seja, a nota do último convocado dentro do nú-
mero de vagas. E essa classificação se segue nas 
chamadas seguintes do concurso.

Professora Luciana Freire 
Presidente do Centro de Seleção da UFG

Como se dá a chamada “nota 
corte” no processo  seletivo 
da UFG?
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Jady Neves  
3º Ano A – Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação (Cepae)
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Júlia Mariano e Luiza Mylena 

Ao entrarem na Galeria da FAV, 
os visitantes encontraram uma grande 
quantidade de fios de diversas nature-
zas, como cordões, cordas, fitas cas-
sete, retalhos de tecidos emendados, 
plásticos, entre outros materiais. Com 
uma proposta interativa e já declaran-
do de antemão que a obra só estaria 
pronta no dia da desmontagem, a ex-
posição buscava a sua construção por 
meio das inúmeras mãos que trabalha-
riam nela. 

Nós & Nós proporciona 
experiências de arte relacional

Galeria da FAV inova ao realizar exposição  interativa e recebe público recorde
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Os visitantes da Galeria da FAV 
normalmente são frequentadores do 
Câmpus Samambaia, mas essa exposi-
ção acolheu um público diverso. No dia 
28 de fevereiro, três turmas escolares 
interagiram com a exposição. No perí-
odo da manhã, quem esteve na galeria 
foi um grupo inusitado: os visitantes 
tinham entre um e três anos de idade e 
são educandos da Creche da UFG. Eles 
mostraram que sabem fazer arte - e 
das mais divertidas! A explicação deles 
para o emaranhado de fios que ocupa-
vam toda a galeria, era que uma enor-
me aranha veio do céu e fez sua teia ali. 

À tarde, foi a vez de um grupo 
de 100 estudantes do 9º ano do Colé-
gio Estadual Antônio Oliveira da Silva 
participar da exposição. Eles vieram 
de longe, saíram do Parque Amazonas, 
região sudoeste de Goiânia, e foram 
conhecer um pouco mais sobre a arte 
contemporânea. No mesmo dia, a tur-
ma de Educação para Jovens e Adultos 
(EJA) da Escola Municipal Brice Fran-
cisco Cordeiro, localizada no Itatiaia, fez 
a Galeria abrir à noite exclusivamente 
para atender o grupo de 30 estudantes. 
Como todos os visitantes, a princípio 
tímidos, logo se sentiram à vontade e 
foram acrescentando mais fios e fitas à 
obra que já havia passado por grandes 
transformações ao longo do dia.

Rejane Ribeiro, servidora da Ga-
leria da FAV há quatro anos, garante 
que essa foi a exposição em que hou-
ve maior interatividade. “Mesmo tendo 
uma curta duração, a participação foi 
maior do que algumas exposições que 
ficaram na galeria por 45 dias”. En-
quanto os visitantes se divertiam em 
meio ao emaranhado de fios, ela falava 
como é enriquecedor trazer um públi-
co que não é da universidade para a 
exposição. A partir dessa experiência, 
Rejane refletiu sobre a oportunidade de 
realizar ações pedagógicas na Galeria.

Quéfren Crillanovick, coordena-
dor do curso de Design de Moda, acredi-
tava que as pessoas teriam ações conti-
das e domesticadas, mas acabou presen-

ciando participações ousadas 
e percebeu que as pessoas 
estavam com vontade de ex-
perimentar e se soltar. “Um 
garoto me perguntou: ‘posso 
me pendurar?’ aquele tam-
bém era o meu desejo, mas 
infelizmente tive que me con-
ter e responder-lhe que não, 
pois ele poderia se machu-
car”, relatou o professor. 

O que mais impres-
sionou a professora Alice 
Fátima Martins foi a diversi-
dade do público visitante. A 
exposição recebeu, inclusi-
ve, portadores de necessida-
des especiais. “O envolvimento se deu independentemen-
te das diferenças”, comemora a professora. Alice explica 
que, inicialmente, as pessoas estranhavam a exposição. 
“O que é isso? perguntavam,  mas quando entendiam 
que podiam fazer o que quisessem, elas entravam na 
experiência, relacionavam-se com a exposição, e não 
queriam mais ir embora”, conta a professora.

Na exposição foram disponibilizados objetos, 
como bancos, cestos, escadas e um puff, pressupondo 
que eles seriam utilizados como objetos para propiciar 
contemplação da exposição, ou que seriam utilizados de 
acordo com as suas funções usuais. Entretanto, eles tive-
ram seus usos transformados de forma radical, sendo in-
corporados, amarrados, dependurados, passando a fazer 
parte da obra. Sem conhecer o conceito de arte contem-
porânea, muitos participantes fizeram o que propõe esse 
conceito: tiraram os objetos de seus usos ordinários e 
atribuíram a eles outras funções.

O professor Cleomar Rocha afirma que o público 
extrapolou os limites formais da exposição, saindo de 
uma gestualidade que se pensava minimizada, de gestos 
contidos de tramar, passando à  transformação da obra 
em um organismo. “O que ocorreu nessa exposição foi 
uma interação coletiva, sem traços ou gestos individu-
ais, mas um organismo amplo, coletivo”, explica.

E foi justamente sobre contatos, experiências 
e relações que tratou a exposição Nós & Nós. O pú-
blico interagiu com a obra: saiu do local de conforto 
do espectador e colocou a mão na obra, nos fios, 
produzindo arte na universidade e com ela.

Entre os dias 19 de 
fevereiro e 5 de março a 
Galeria da FAV recebeu 

um público recorde  
para visitar a exposição 
Nós & Nós.  Organizada 

pelos professores da FAV 
Alice Fátima Martins, 

Cleomar Rocha e Quéfren 
Crillanovick, a exposição 

teve como inspiração a 
arte relacional, buscando 

proporcionar experiências 
de interação. 

Crianças da Creche UFG divertindo-
se na exposição Nós & Nós


