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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 
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