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expediente

Autoavaliação Institucional da UFU
Sezimária de Fátima Pereira Saramago*

em pauta vestibular

A avaliação institucional é um dos 
componentes básicos do Sistema Nacio-
nal de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES), instituído pelo Governo Federal 
em 2004, sendo conduzida pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), que é constitu-
ída por representantes dos três segmentos 
da comunidade acadêmica e da sociedade 
civil organizada, conforme estabelecido 
na Resolução nº 12/2005 do Conselho 
Universitário da UFU.

O processo de avaliação institucio-
nal tem caráter formativo permanente e 
visa identificar o perfil e o significado da 
atuação da Instituição. Os documentos 
resultantes da autoavaliação são importan-
tes no processo de Avaliação dos Cursos 
de Graduação.

A Autoavaliação da UFU 2010 foi 
realizada no final do ano passado, quando 
foram aplicados questionários sucintos 
buscando melhor desenhar o perfil e as 
potencialidades institucionais, bem como 
mapear as principais dificuldades enfren-
tadas no âmbito da UFU. A avaliação, 
neste primeiro momento, foi efetuada 
pelos seguintes segmentos da comunidade 
universitária: discentes, docentes e técnico-
administrativos.

A adesão da comunidade em 2010 foi 
bastante expressiva, com a participação de 
40% dos docentes, 19% dos discentes de 
graduação e 75% dos técnico-adminstrati-
vos. Esta participação deve ser melhorada, 
sensibilizando a comunidade sobre a 
importância de um processo contínuo de 
avaliação. Não se trata de um dever, mas 
de um direito!  

Os dados coletados foram analisados 
e tabulados e,  a seguir foi formatado 
o Relatório da Autoavaliação UFU 2010 
que está disponível no site www.cpa.ufu.
br. Também foi elaborado o Caderno de 
Respostas contendo as manifestações 

Candidatos deverão 
participar do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem); cursos que exigem 
habilidades específicas 
terão, também, processo 
seletivo próprio

Marco Cavalcanti

Todos os candidatos a ingresso nos 
cursos de graduação da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) com iní-
cio no primeiro semestre de 2012 terão 
que se submeter às provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), 
nos dias 22 e 23 de outubro (inscrições 
no endereço www.inep.gov.br/enem, 
de 23 de maio a 10 de junho). 

“Se o interessado não se submeter 
ao Enem, ele não conseguirá ingressar 
na UFU no primeiro semestre de 2012”, 
avisa o pró-reitor de Graduação da UFU, 
Waldenor Barros Moraes Filho.

A Universidade oferece, para in-
gresso no primeiro semestre de 2012, 
82 opções de cursos e 1.943 vagas 
nos Campi de Uberlândia, Ituiutaba, 
Monte Carmelo e Patos de Minas, das 
quais 1.789 serão destinadas para o 
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dos diversos setores da administração 
referentes aos comentários e sugestões 
recebidas durante a avaliação. Este docu-
mento pode ser consultado no site acima 
mencionado.

Na análise dos dados, utilizando 
a escala Linkert, observou-se que em  
nenhum dos itens avaliados, considerando 
os três segmentos, obteve-se um percen-
tual superior a 50% no que se refere aos 
indicadores Péssimo ou Fraco. Isto significa 
que a comunidade universitária não se 
mostrou insatisfeita em relação a nenhum 
dos tópicos avaliados.

Por outro lado, apenas na avaliação da 
Biblioteca, considerando os três segmentos 
simultaneamente, obteve-se um percentual 
superior a 75% em relação aos indicadores 
Bom ou Ótimo. Isto significa que a comu-
nidade universitária se mostrou altamente 
satisfeita em relação à Biblioteca. Para 
conhecer os outros resultados convidamos 
toda a comunidade universitária a consultar 
o Relatório da Autoavaliação UFU 2010. 

A Avaliação Institucional é um processo 
contínuo por meio do qual a instituição 
constrói conhecimento sobre sua própria 
realidade. Assim, a CPA está preparando o 
processo de Autoavaliação Institucional UFU 
2011. Sugestões para aprimorar o processo 
de avaliação podem ser encaminhadas por 
meio do e-mail  cpa@ufu.br  até o próximo 
dia 30 de junho.

A CPA espera colaborar para que 
a Universidade possa compreender os 
significados do conjunto de suas atividades, 
visando a melhoria da qualidade educativa e 
a obtenção de maior relevância social.

*Coordenadora da Comissão Própria 
de Avaliação – CPA

cpa@ufu.br
www.cpa.ufu.br 

Ingresso na UFU em
2012-1 será pelo Sisu

Cursos com exigência 
de Certificação terão 
processo seletivo próprio

O processo seletivo será feito pelo 
Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 
exceto para os cursos que exigem 
Cer tificação em Habilidades Específicas 
(Arquitetura e Urbanismo, Ar tes Visuais, 
Dança, Design de Interiores, Música, 
Teatro e Tradução). A inscrição no Sisu 
será de acordo com o cronograma a ser 
divulgado pelo Instituto Anísio Teixeira 
(Inep), do Ministério da Educação.

Para o ingresso em algum dos 
sete cursos que exigem habilidades 
específicas, o candidato terá que fazer 
as provas do Enem e se inscrever no 
Processo Seletivo 2012-1 da UFU, no 
período de 03 a 30 de novembro de 2011, 
por meio do endereço eletrônico www.
ingresso.ufu.br. Ele será selecionado 
com base na Cer tificação, comprovada 
por meio de processo seletivo próprio 
realizado pela UFU (ou por universidades 
federais parceiras), conforme definido 
em edital específico, e pela nota do 
Enem.

Habilidades Específicas

Sistema Unificado de Seleção (Sisu) e 
154 para os cursos que exigem habili-
dades específicas.

As vagas oferecidas para os diver-
sos cursos/turnos serão preenchidas 
pelos candidatos mais bem classifi-
cados e que tenham comparecido em 
todos os dias de realização das provas 
do Enem-2011 e tenham sido consi-
derados habilitados, se o curso es-
colhido exigir prova de Habilidades 
Específicas.

Mais informações e o edital com-
pleto estão disponíveis no endereço 
www.ingresso.ufu.br. 
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JU) Como é o mercado de tra-
balho na área, atualmente?
Paulo Cézar Mendes - O mer-
cado de trabalho para esse 
curso é extremamente amplo, 
as oportunidades existem em 
órgãos públicos, como Prefei-
turas, Ibama, IES (Instituições 
do Ensino Superior) e tam-
bém na iniciativa privada, em 
hospitais, empresas ligadas 
ao planejamento ambiental, e 
nas indústrias. Isso é possível, 
porque o curso tem conteúdos 
relacionados à saúde do traba-
lhador, o ambiente de trabalho 
também pode comprometer a 
saúde das pessoas que circu-
lam por ele. Então, o merca-

do de trabalho vai desde um 
espaço menor, até um espaço 
maior que abarca questões, 
como a do aquecimento glo-
bal, oscilações climáticas, po-
luição dos cursos dos rios, se 
isso interfere na saúde huma-
na, o curso está inserido.

JU) Qual o diferencial que 
a UFU oferece na formação 
dos estudantes do curso?
Paulo Cézar Mendes - A UFU 
disponibiliza uma enorme 
quantidade de laboratórios e 
são eles que dão suporte para 
que os alunos consigam de-
senvolver uma parte, de certa 
forma mais prática, aplicada 
ao desenvolvimento desse 
curso. Além disso, o gran-
de diferencial do curso é que 
ele é multidisciplinar, são dez 

curso de graduação
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Natália Santos

JU) Quais as funções de um 
profissional formado em Ges-
tão em Saúde Ambiental?
Paulo Cézar Mendes - O pro-
fissional formado nessa área 
tem o papel de gerir questões 
ambientais que repercutem 
diretamente na saúde humana, 
ou seja, analisar o meio am-
biente dentro da empresa, do 
espaço urbano, rural e tentar 
entender de que forma ele afe-
ta na saúde da população, que 
circula ou reside naquela área. 

JU) De que forma o curso 
relaciona meio ambiente à 
saúde humana? 
Paulo Cézar Mendes - O 
curso relaciona essas ques-
tões, quando se leva em con-
sideração as disciplinas e os 
conteúdos que o aluno verá 
ao longo dos quatro anos. 
Que tem desde biogeografia, 
ecologia, matérias do cur-
so de biologia e geografia, 
todos esses elementos que 
envolvem o viés ambiental 
até áreas da saúde, os alunos 
discutem nas aulas.

Gestão em Saúde Ambiental possibilita 
formação multidisciplinar

“ A maior parte 
dos alunos do 
terceiro período, 
que iniciaram o 
curso em 2010, já 
está inserida em 
projetos de pesquisa 
e extensão”

Paulo Cézar Mendes: “Os alunos têm aulas com 
professores da Medicina, da Administração, Biologia, 
Geografia, entre outros”

unidades que oferecem disci-
plinas. Os alunos têm aulas 
com professores da Medicina, 
da Administração, Biologia, 
Geografia, entre outros. O 
curso também busca dar apoio 
a outros, como Enfermagem e 
Nutrição, que se relacionam 
diretamente com o curso de 
Gestão em Saúde Ambiental.

JU) Os alunos do curso já 
realizam pesquisas na área?
Paulo Cézar Mendes - Atu-
almente, os alunos desenvol-
vem pesquisas, como A tenda 
da Saúde, Cidade Sustentável, 
Gente Saudável, entre outros. 
A maior parte dos alunos do 
terceiro período, que inicia-
ram o curso em 2010, já está 
inserida em projetos de pes-
quisa e extensão.

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 
é pioneira na criação do Curso de Gestão 
em Saúde Ambiental, em relação à outras 
instituições públicas do país.  Com o intuito de 
formar profissionais capazes de gerir questões 
ambientais ligadas à saúde humana, ou seja, 
promover ações de controle e prevenção 
de fatores presentes no meio ambiente que 
possam interferir e colocar em risco a saúde. 
Entre os órgãos de atuação, estão os de 
Vigilância em Saúde Ambiental presentes em 
todos os municípios. O curso, criado em 2010, 
conta com 20 alunos, em entrada anual. Confira 
entrevista concedida ao Jornal da UFU pelo 
coordenador do curso, Paulo Cézar Mendes:

EU Indico
Livro
O Mundo de Sofia, de Jostein 
Gaarder
“A condição da existência humana 
é, paulatinamente, discutida no 
livro através de cartas anônimas 
enviadas à jovem estudante, Sofia 
Amundsen, personagem principal 
que vê a sua vida passar por 
profundas mudanças. Diversos 
são os temas abordados pelo 
autor nas referidas cartas, mas 
todos fundados na temática 
Filosófica de pensadores de todos 
os tempos.”

Cecília Helena,
estudante de Direito

Filme
Conversas com meu jardineiro
“Conversas com meu jardineiro é 
um filme completamente diferente 
dos tão célebres, intelectuais 
e parados filmes franceses. É 
leve, muito interessante e, como 
o próprio nome diz, é baseado 
em conversas e são elas que 
fazem valer a pena assistir esse 
filme (além das belas paisagens 
e atuação dos protagonistas). 
Explora as relações humanas, a 
partir de situações cotidianas, 
de uma forma muito inteligente 
e sensível, e mostra o quanto 
podemos aprender com as 
pessoas que nos cercam.”

Naiara Duarte,
estudante de Letras

Site
Lista10
“Gosto do http://lista10 
.org/, porque ele trata dos mais 
diversos assuntos, de um jeito 
criativo e bem humorado, além 
de dar boas dicas sobre internet 
e promoções online, tem tópicos 
sempre em formato de lista. Em 
suma, além de publicar o melhor 
da internet e expor de forma 
resumida, tem o tópico: as 10 
fotos da semana, que é o melhor 
em minha opinião.”

Arthur Marçal,
estudante de Ciências da 

Computação

Indique você também!

Envie um e-mail para a equipe 

de jornalismo (jornalismo@

dirco.ufu.br) com comentários 

sobre um filme, livro ou site que 

mereça ser indicado
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alto paranaíba

Universidade realiza primeiras atividades em Patos de Minas
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sTrês cursos são 
oferecidos na unidade 
do Alto Paranaíba; 
projeto de construção 
do novo campus está 
em andamento

Melina Paixão

O projeto de obras para 
construção do campus da Uni-
versidade Federal de Uberlân-
dia (UFU) em Patos de Minas 
foi apresentado e está em pro-
cesso de licitação, com previ-
são de início no segundo se-
mestre. Embora provisório, o 
prédio cedido pela prefeitura, 
onde ocorrem as aulas, ofere-
ce condições necessárias para 
realização de atividades no 
primeiro semestre dos cursos 
de Biotecnologia, Engenharia 
de Alimentos e de Eletrônica e 
Telecomunicações.

Além das salas de aulas 
convencionais, o campus con-
ta com serviço de biblioteca 
e a instalação de projetores 
multimídia e internet estão 
em andamento. Juntamente 
com os avanços na infraestru-
tura, os alunos e professores 
já idealizam projetos e parti-
cipam de eventos acadêmicos.

Segundo a aluna de Enge-
nharia de Alimentos, Daphn-
ne Freitas, os estudantes do 
campus planejam desenvolver 
um projeto para apresenta-
ção das graduações no final 
do ano. “A proposta é cada 
turma fazer estante do curso. 
Não tem lugar certo, mas uma 
possibilidade é na frente do 
fórum da cidade, na praça”, 
relata.  A graduanda também 
comentou sobre a palestra mi-
nistrada, em abril, pelo presi-
dente do Conselho Regional 
de Química (CRQ), Wagner 
José Pedersoli, que falou so-
bre a profissão e orientou os 
futuros engenheiros. 

Reitor recebe 
homenagem

O reitor Alfredo Julio Fernandes 
Neto foi condecorado pela Pre-
feitura de Patos de Minas com 
a Comenda “Antônio Secundi-
no de São José”, que destaca 
pessoas que contribuem para 
o desenvolvimento da cidade. 
A cerimônia aconteceu durante 
a Festa Nacional do Milho, no 
dia 07 de junho, em Patos de 
Minas.

Alunos da região do Alto Paranaíba agora têm a opção de estudar da UFU

Segundo o coordenador 
do curso de Biotecnologia, 
Rone Cardoso, dois projetos 
de pesquisa foram aprovados 
pelos professores dessa gra-
duação.  “Um destes projetos 

está relacionado com detec-
ção de derivados de milho e 
soja transgênicos no mercado 
e o outro corresponde ao de-
senvolvimento de anticorpos 
por engenharia genética”, 

Guia do estudante

A escolha pela implantação 
dos cursos seguiu a mesma 
orientação do campus em Monte 
Carmelo. Aconteceu uma pesqui-
sa de opinião com a população 
patense e foi avaliada a demanda 
local e o potencial da região. 

Segundo o coordenador de 
Biotecnologia, a graduação se-
gue grade curricular semelhante 
ao do curso de Uberlândia, po-
rém, devido a ajustes exigidos 
pelo Ministério de Educação 
(MEC), a carga horária é maior, 
passando de quatro para cinco 
anos de duração. 

Já o curso de Engenharia 
de Alimentos, de acordo com o 
respectivo coordenador, Euclides 
Honório de Araújo, é pioneiro no 
Alto Paranaíba. “A implantação 
desse curso muito vem a somar 
na região, sabidamente um im-
portante pólo da indústria alimen-
tícia de Minas e do país”, diz.

Recebe destaque o curso de 
Engenharia Eletrônica e Teleco-
municações. O coordenador Gil-
berto Arantes Carrijo, explica que 
normalmente, essa carreira é, na 
verdade, uma das habilitações 
escolhidas no quarto período 
de Engenharia Elétrica. “O curso 
oferecido em Patos é específico, 
direcionado já no vestibular. Há 
poucas graduações em Engenha-
ria Elétrica em Minas Gerais, e 
um curso específico é ainda mais 
raro”, explica.

descreve. Além dos projetos, 
outras atividades de extensão 
e pesquisas voltadas para o 
meio ambiente estão em dis-
cussão e serão implementadas 
em breve.

Daphnne Freitas: “Acho que não seria feliz se fizesse outro curso”
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Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais (FAPEMIG), 
recebeu recursos na ordem de 
R$ 700 mil. “Com o credencia-
mento, as primeiras atividades 
da Rede Mineira já começam a 
ser desenvolvidas”, comemora 
o professor. O primeiro passo é 
fazer um mapeamento das insti-
tuições que participam da Rede, 
conhecendo o que cada uma 
delas oferece na área de Quími-
ca. No início do mês, uma co-
missão visitou a Universidade 
Federal de Alfenas (UNIFAL), 
fato que deverá se repetir nas 
demais Instituições. “Quere-
mos conhecer os recursos dis-
poníveis, como equipamentos 
e know-how para propormos 
intercâmbios e trabalharmos 
em conjunto, utilizando todas 
as potencialidades”, destaca 
Madurro.

Após o mapeamento das ins-
tituições que integram a Rede, 
a proposta é descobrir o que 
falta, solicitar equipamentos 
que sejam úteis para pesquisas, 
que beneficiem a comunidade 
e buscar a manutenção destes 

equipamentos. “Vamos galgar 
estas três etapas, de forma bem 
planejada. Entendemos que se o 
todo cresce, vamos crescer tam-
bém. Esse é o espírito da Rede”, 
reforça o professor.

A Rede é gerida por um 
Comitê Geral formado por re-
presentantes de todas as Insti-
tuições que a compõem, sen-
do coordenada pelo professor 
Wagner Batista de Almeida 
(Departamento de Química/
UFMG) e conta atualmen-
te com 100 pesquisadores, a 
maioria bolsistas de produti-
vidade em pesquisa do CNPq.

pesquisa

“ A proposta
é desenvolver
a pesquisa e
integrá-la no 
Estado de Minas 
Gerais”

João Marcos Madurro, professor 
do Instituto de Química da UFU

UFU integra a Rede Mineira de Química

Saiba mais...
www.rqmg.com.br
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Promover o intercâmbio 
entre os profissionais 
da área e buscar 
avanços na pesquisa 
estão entre os objetivos 
do grupo; entidade 
foi criada em 2009 e 
é composta por 12 
instituições 

Eliane Moreira 

Suponhamos que um pro-
fessor de uma instituição de en-
sino esteja desenvolvendo uma 
pesquisa sobre nanotecnologia. 
Ao se deparar com alguma difi-
culdade, descobre que em outra 
universidade existe um pesqui-
sador da área que poderá ajudá-
lo na troca de informações e até 
na utilização da infraestrutura 
dos laboratórios, promovendo 
avanços na pesquisa que está 
desenvolvendo e ocasionando 
aumento substancial na pro-
dução científica, bem como no 
desenvolvimento tecnológico e 
inovação. Este é um dos propó-
sitos da Rede Mineira de Quí-
mica (RQ-MG), formada por 
12 Instituições de Ensino Supe-
rior do Estado de Minas Gerais, 
entre elas a Universidade Fede-
ral de Uberlândia (UFU).

A Rede foi oficialmente 
criada durante reunião reali-
zada na Universidade Federal 
de São João Del-Rei (UFSJ), 
em novembro de 2009, com a 
presença de representantes de 
todas as onze Universidades 
Federais do Estado de Minas 
Gerais. “A proposta é desenvol-
ver a pesquisa e integrá-la no 
Estado de Minas Gerais. Esta 
integração irá refletir na socie-
dade, no desenvolvimento de 
novas tecnologias e na geração 
de empregos”, ressalta João 
Marcos Madurro, professor do 
Instituto de Química da UFU.

Em abril deste ano, a Rede, 
credenciada pela Fundação de 

A Rede Mineira de Quími-
ca contempla todas as subá-
reas de Química, entre elas: 
Biotecnologia, Energia, Fár-
macos e Química Medicinal, 
Materiais Avançados, Minera-
ção, Nanotecnologia e Quími-
ca Ambiental.

Composição da Rede
Mineira de Química
Universidade Federal de Uber-
lândia (UFU), Universidade 
Federal de Alfenas (UNIFAL), 
Universidade Federal de Ita-
jubá (UNIFEI), Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), 
Universidade Federal de Lavras 
(UFL), Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), 
Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP), Universidade 
Federal de São João Del-Rei 
(UFSJ), Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro (UFTM), 
Universidade Federal dos Va-
les do Jequitinhonha e Mucuri 
(UFVJM), Universidade Fede-
ral de Viçosa (UFV) e Universi-
dade Estadual de Montes Claro 
(Unimontes).

Ano Internacional
da Química

O avanço das atividades da 
Rede Mineira de Química coinci-
de com o ano em que a Organi-
zação das Nações Unidas (ONU)  
proclama como o “Ano Interna-
cional da Química”, sob o tema 
“Química - a nossa vida, o nosso 
futuro”. 

O ano de 2011 marca tam-
bém o centenário do Prêmio No-
bel de Química, atribuído a Marie 
Curie, em reconhecimento da 
sua descoberta dos elementos 
rádio e polônio, motivando uma 
celebração pela contribuição das 
mulheres à ciência.

Comissão visitou a Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) para conhecer os recursos disponíveis para pesquisa
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Made in UFU

Estudantes e 
servidores da 
UFU participam 
de intercâmbio no 
exterior e adquirem 
experiência 
conhecendo outras 
culturas 

Elisa Chueiri

Seja para conhecer a cul-
tura e aprender a língua de 
outros países ou para adquirir 
o diploma de uma universi-
dade estrangeira, a procura 
por programas de intercâm-
bio cresceu muito no âmbito 
acadêmico. Na busca pelo 
aprimoramento pessoal e 
profissional, atualmente, 106 
estudantes da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) 
estão cursando parte da gra-
duação no exterior. Em 2010, 
126 alunos participaram do 
progrma de mobilidade inter-
nacional (ver quadro). 

Os alunos, técnicos e pro-
fessores da UFU podem es-
tudar, fazer estágio ou cursos 
de especialização fora do Bra-
sil, participando de seleções 
e editais, ou por intermédio 
da Diretoria de Relações In-
ternacionais e Interinstitucio-
nais (DRI). Alcino Eduardo 
Abonella, do Departamento 
de Filosofia, é um dos 16 pro-
fessores da UFU que estão 
fora do Brasil fazendo pós-
graduação. Ele participa de 
programa de pós-doutorado 
na Universidade de Oxford, 
na Inglaterra e comenta a ex-
periência. “É como fazer uma 
grande viagem intelectual e 
cultural, fazendo literalmente 
uma viagem geográfica”. Sua 
pesquisa é na área de Ética e 
Biomédica, e ele destaca as 
vantagens de estar em conta-

to com professores de várias 
partes do mundo e a possibili-
dade de fazer pesquisas em bi-
bliotecas e laboratórios muito 
desenvolvidos.

Os países mais procurados 
pelos discentes são Portugal, 
por razão do idioma, e a Fran-
ça, com o qual a UFU firmou 
parceria há mais tempo. Para 
a diretora da DRI, Raquel 
Santini, os estudantes que de-
sejam participar da mobilida-
de devem se preparar desde o 
início do curso, fazendo um 
currículo diferenciado, esco-
lhendo o país em que alme-
jam estudar, e já aprendendo 
o idioma oficial do local, pois 
tudo isso deles será cobrado. 
“É um processo que come-
ça desde o primeiro período 
da universidade e que vai até 
aproximadamente a metade, 
que é a hora em que os alunos 
podem participar dos editais 
para fazerem a mobilidade”, 
explica.

Da UFU para o mundo
Foi com a intenção de co-

nhecer a fundo o país que co-
lonizou o Brasil que Daniel 
Henrique de Oliveira Silva, 
21, aluno do curso de Histó-
ria da UFU, escolheu estudar 
por um ano na Universidade 
de Évora, em Portugal. Che-
gou em setembro do ano pas-
sado e só volta em julho de 
2011. Para ele, as opiniões 
dos portugueses com relação 
à antiga colônia se dividem 
entre aqueles que reconhe-
cem o processo de exploração 
ocorrido há mais de 500 anos, 
e aqueles que consideram o 
Brasil um “filho” bem suce-
dido, já que a situação finan-
ceira atual brasileira é melhor. 
Daniel observou a presença 
de objetos feitos de pau-brasil 
na sua sala de aula, bem como 

a estrutura do Teatro Munici-
pal, construída com o material 
genuinamente brasileiro.

Para o aluno de História, 
estudar em Portugal represen-
ta um enriquecimento cultural 
muito grande. “Estar vivendo 
em meio a outras culturas, to-
talmente diferentes, em meio 
a povos diferentes, é muito 
bom. Tive também um ama-
durecimento pessoal, inte-
lectual e cultural, o qual me 
permitiu ter uma melhor visão 
de mundo, e uma nova forma 
de ver as pessoas e de me rela-
cionar com elas”, conta.

Carlos Corrêa Afonso Jú-
nior, 21, faz Engenharia Me-
cânica na UFU e, em agosto 
de 2010, foi para Rennes, 
oeste da França, onde estu-
dou por seis meses no Institut 
National des Sciences Appli-
quées (INSA) de Rennes e 
agora está fazendo estágio em 
uma grande multinacional de 
medicamentos em Annemas-
se, cidade localizada no mes-
mo país, mas mais a leste, na 
fronteira com a Suíça.

Ele afirma que, diferente-
mente do que se imagina, a 
oportunidade de mobilidade 
internacional pode ser apro-
veitada por quem não tem 
excelentes condições finan-
ceiras. “Compensa vir mesmo 
que a pessoa não faça nenhu-
ma viagem dentro da Europa, 
pois o aprendizado diário já é 
incrível”, diz. 

A Diretora Raquel co-
menta que a mobilidade in-
ternacional está orientando 
a opção de curso de muitos 
alunos de Ensino Médio que, 
visando a esse tipo de oportu-
nidade, já procuram aprender 
outras línguas e a escolher 
cursos que têm um histórico 
de parceria com universida-
des estrangeiras.

Rompendo fronteiras em nome do conhecimento

Professor Alcino Abonella na 
Universidade de Oxford

Luciano na Catedral Metropolitana de la 
Ciudad de México, situada no Zócalo, a 
segunda maior praça do mundo

CIANOMAGENTAAMARELOPRETO
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Rompendo fronteiras em nome do conhecimento

Saiba mais...
Diretoria de Relações 

Internacionais e 

Interinstitucionais da UFU

Site: www.dri.ufu.br

Telefone: 3239-4536

Professor Alcino Abonella na 
Universidade de Oxford

Daniel foi estudar em 
Portugal para entender 
como o processo de 
colonização é visto 
pela antiga metrópole

Carlos morou 
em duas regiões 
opostas geográfica 
e culturalmente no 
território francês

Cecília Rodrigues Coradin na Universidade 
Católica San Antonio de Murcia (UCAM)

De agosto de 2010 a janeiro de 
2011, a aluna do curso de Geografia 
da UFU, Ludmila Gomes Rodrigues, 
22, morou na cidade de Northridge, 
área metropolitana de Los Angeles, 
Estados Unidos. Ela estudou no de-
partamento de Planejamento Urbano 
da Universidade Estadual da Califór-
nia. A principal diferença que desta-
cou entre os ensinos norte-america-
no e brasileiro é que as matérias da 
universidade dos EUA são pagas, o 
que, segundo Ludmila, “seleciona so-
cialmente as pessoas que poderão ter 
um emprego melhor. Quem é pobre e 
não tem dinheiro pra pagar a univer-
sidade, ou faz empréstimo nos ban-
cos, ou continua pobre, trabalhando 
em empregos inferiores e recebendo 
salários mais baixos”, afirma.

O estudante de Agronomia Lu-
ciano Nunes Leite, 20, concluiu o 
intercâmbio acadêmico no segundo 
semestre de 2010. Estudou por seis 
meses na Universidad Autónoma 
Chapingo, em Texcoco de Mora, lo-
calizada a 30 km da Cidade do Mé-
xico. Da experiência, que considera 
riquíssima, Luciano conta que pôde 
entender melhor o que se conhece 
por “espírito latino”, pois percebeu no 
México um sentimento pela cultura 
latino-americana que não encontra 
no Brasil. Segundo ele, os brasileiros 
preferem se considerar descendentes 
de povos europeus. “O intercâmbio 
me ampliou a visão do que somos 
como pátria e como devemos respei-
tar e difundir nossa história”, afirma.

Raquel Santini explica que as exi-
gências do mercado são crescentes. 
“As possibilidades para um aluno que 
fez mobilidade são grandes. Princi-
palmente na área de tecnologia, os 
estudantes têm de ter esse diferen-
cial”. Ela conta que muitas empresas 
entram em contato com a DRI, pro-
curando por quem estudou fora e, 
principalmente, por quem tem duplo 
diploma.

Experiência
na bagagem

Fonte: Dir. Relações Internacionais
e Interinstitucionais 

Portugal 47

França 45

Espanha 10

Paraguai 5

Alemanha 4

Inglaterra 4

Estados Unidos 3

Romênia 2

Argentina 2

Bolívia 1

México 1

Áustria 1

Escócia 1

126

Mobilidade 
Internacional
(dados de 2010)
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ituiutaba

Atividades educativas 
de petianos da 
Engenharia Elétrica 
auxiliam 14 crianças 
do Estação Vida

Eric Dayson

O Projeto Renovar, integrado 
ao Programa de Educação Tuto-
rial (PET) da Engenharia Elétri-
ca, tem o objetivo de aprimorar 
a formação social de crianças e 
adolescentes ao transmitir co-
nhecimento através de atividades 
desenvolvidas na Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU). São 
atendidas Organizações Não-Go-
vernamentais (ONGs) e Institui-
ções Sociais. 

O trabalho conta com a par-
ticipação de 18 estudantes do 
curso, dois organizadores, que 
também fazem parte do PET, e 
orientação do professor Márcio 
Issamu Yamamoto, da Escola de 
Educação Básica (ESEBA). Em 
sua terceira edição, são atendi-
das 14 crianças de 10 a 14 anos, 
integrantes da ONG Estação Vida. 

A ONG beneficiada foi es-
colhida por meio de uma sele-
ção do grupo envolvido com as 
atividades. Segundo André Luis 
Bernuzzi, um dos coordenado-

Educação Infantil em pauta
extensão

Projeto Renovar
desenvolve trabalhos com 
ONGs e Instituições 

res do projeto, as instituições 
contempladas são selecionadas 
de acordo com o perfil de cada 
criança. “As que possuem recur-
sos financeiros limitados e que 
mostrem interesse em aprender 
e compartilhar conhecimentos”, 
diz Bernuzzi.

Palestras, brincadeiras, cur-
sos relacionados ao meio am-
biente, à eletrônica e ao convívio 
social estão entre os recursos uti-
lizados para transmitirem a infor-
mação de maneira lúdica e pro-
dutiva. Andréia Crico dos Santos, 
coordenadora do projeto e petia-
na do quinto período, diz que elas 
possuem um diário de bordo. “Ao 
final de cada encontro as crian-
ças escrevem nesse diário tudo 
que desejam”, comenta. Esse 
recurso é utilizado, ainda, como 
uma resposta para os organiza-
dores. “Podemos observar quais 
são as atividades mais aceitas, 
quais os procedimentos que os 
agradam”, conclui. Os encontros 
acontecem quinzenalmente, nas 
manhãs de sábado, no bloco 1E.

Oficinas temáticas 
e debates orientam 
alunos e professores 
do Pontal

Arthur Franco

O curso de extensão: 
Educação Infantil: Saberes 
e Práticas Pedagógicas, pro-
movido pelo Programa de 
Extensão Integração da Uni-
versidade Federal de Uber-
lândia/Comunidade (PEIC/
UFU/Pontal), tem como ob-
jetivo propiciar aos profes-
sores de Educação Infantil, 
da rede pública de Ituiutaba, 
e aos estudantes de Peda-
gogia um espaço de refle-
xão sobre sua prática, além 
de apresentar os trabalhos 
e pesquisas desenvolvidas 
pela Universidade. 

Com duração de 40 horas, 
o curso conta oficinas temá-
ticas de formação de educa-
dores que envolvem dinâ-
micas de grupo, exposição 
dialogada, debates e busca 
a junção teoria e prática, por 
meio da dinamização das 
aulas. História da infância, 

políticas públicas da Educa-
ção Infantil, leitura e escrita, 
avaliação da aprendizagem, 
organização dos espaços em 
creches e pré-escolas são al-
guns dos módulos estudados 
durante os encontros, que 
acontecem todos os sábados, 
pela manhã, na Faculdade 
de Ciências Integradas do 
Pontal (FACIP), até o dia 2 
de agosto. 

Segundo Fernanda Duar-
te Araújo Silva, 31, profes-
sora curso de Pedagogia da 
FACIP e coordenadora do 
curso, a atividade pretende 
contribuir com a formação 
continuada de cerca de 60 
profissionais que atuam na 
Educação Infantil da rede 
pública de Ituiutaba e que 
o grupo busca propostas al-
ternativas de trabalho que 
estimulem capacidades, 
competências e inteligên-
cias das crianças. Para ela, 
existe uma necessidade de 
se repensar a função social 
da escola, principalmente no 
que diz respeito ao Ensino 
Infantil. “Compreendemos 
que essa deve ser uma eta-
pa em que a criança tenha 

condição e oportunidade de 
refletir sobre sua condição 
social e o contexto em que 
vive”. A coordenadora ain-
da diz que tem expectativas 
para realizar uma nova edi-
ção do projeto. 

O curso busca mecanis-
mos para contribuir na cons-
tituição de seres humanos, 
em diferentes contextos so-
ciais, valorizando sua cultu-
ra, as suas capacidades inte-
lectuais, criativas, estéticas, 
expressivas e emocionais, 
afirma Cláudia Maria de 
Gois Vilarinho, 41, profes-
sora de Educação Infantil na 
rede municipal de Ituiutaba e 
estudante do 7º período no-
turno do curso de Pedagogia, 
do Campus Pontal. Para a 
participante do curso, é ne-
cessária uma fundamentação 
teórica a fim de produzir no-
vos olhares sobre a infância 
e sua prática e o Pontal vem 
ganhando a oportunidade 
“de atenuar as lacunas dei-
xadas na Educação Infantil, 
por meio desse curso dife-
renciado, lúdico, de constru-
ção intelectual e autônoma”.

Participantes discutem políticas 
nacionais, estaduais e municipais 
para a educação
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Saiba mais...
Site:
www.pet.eletrica.ufu.br

www.siex.proex.ufu.br
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cultura

Arte como instrumento de integração
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oPrograma “Ciranda Cultural” 

promove atividades 
relacionadas à leitura, teatro, 
música e cinema e propicia 
interação entre a Universidade 
e a comunidade 

Natália Santos

A cultura está presente na música, na 
arte, no teatro, mas também, nas ações 
mais simples do cotidiano. Possibilitar o 
acesso a diversas formas de manifesta-
ções culturais é um dos objetivos do Pro-
grama de Extensão “Ciranda Cultural” 
da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU), que possui quatro eixos temáti-
cos: a Tenda da Leitura, Cinema, Música 
e Teatro. As atividades são promovidas 
na Graça do Axé, no Distrito de Cruzeiro 
dos Peixotos, na Escola Ladário Teixeira 
e em Miraporanga.  

O “Ciranda Cultural” teve início em 
maio deste ano, e segundo Irley Ma-
chado, diretora da Diretoria de Cultura 
(Dicult) e coordenadora do programa, o 
intuito é incentivar a prática da leitura e 
o gosto pelo teatro, música e cinema. Ela 
aponta a necessidade de “divulgar e am-
pliar a cultura do nosso povo, ultrapas-
sando os muros da Universidade”.

Eixos temáticos
A “Tenda da Leitura” é um espaço 

voltado para a contagem de história, o 
auxílio à leitura para crianças, idosos e 
adultos. A Associação de Jornaleiros da 
cidade é quem fornece o material utiliza-
do na tenda, como livros, gibis, livros de 
história e revistas. 

No Cinema, são selecionados filmes 
nacionais do Setor de Multimeios e Co-
leções Especiais da Biblioteca da UFU.  
De acordo com a diretora, o eixo foi in-
serido no Programa em função dos re-
sultados positivos do “Cinema na Roça” 
outro projeto desenvolvido pela Dicult. 
As atrações referentes à música e ao tea-
tro passam por uma seleção, geralmente, 
as apresentações são feitas por alunos da 
Universidade, porém outros artistas tam-
bém podem mostrar seus trabalhos.

Comunicação e Cultura
Para Gerson de Sousa, vice-coorde-

Programação do “Ciranda Cultural” para o mês de junho:
PROGRAMAÇÃO
JUNHO

CINEMA TENDA DE LEITURA MÚSICA TEATRO

DIA 11

Cinema

-Dist. Cruzeiro dos Peixotos-

13h30 às 18h30

Tenda

-Dist. Cruzeiro dos Peixotos-

13h30 às 18h30

Quarteto Gafieira

-Escola Ladário Teixeira-

13h30 às 18h30

“Raio de Sol”

-Escola Ladário Teixeira-

13h30 às 18h30

DIA 18

Cinema

-Escola Ladário Teixeira-

13h30 às 18h30

Tenda

-Escola Ladário Teixeira-

13h30 às 18h30

Chorinho

-Dist. Cruzeiro dos Peixotos-

13h30 às 18h30

“Raio de Sol”

-Dist. Cruzeiro dos Peixotos-

13h30 às 18h30

DIA 25

Tenda

-Graça do Aché-

13h30 às 18h30

DUO FINLÂNDIA
Palestra e Show

-Graça do Aché-

13h30 às 18h30

“Raio de Sol”

-Graça do Aché-

13h30 às 18h30

nador do Programa e professor do Curso 
de Comunicação Social com habilitação 
em Jornalismo, este tipo de iniciativa 
agrega valores tanto para os participantes 
das localidades, quanto para os alunos e 
professores envolvidos. “O ‘Ciranda 
Cultural’ só tem sentido com a comuni-
dade, o discurso da comunidade é que 
vai dar identidade para o programa. Os 
espetáculos devem ter sentido e signifi-
cado para essa comunidade”, comenta.

A comunicação tem um papel im-
portante no contexto da cultura, não 
só no sentido de divulgação, mas 
também no fato de possibilitar a inte-
ração entre os participantes e promo-
ver a troca de experiências e conheci-
mentos.  A aluna Bruna Isa Ribeiro, 
do curso de Comunicação Social com 
habilitação em Jornalismo, participa 
de um projeto inserido no “Ciranda 
Cultural” e por isso acompanha suas 

as atividades. “A cultura faz parte da 
comunicação, pois ela é o modo de 
como a pessoa vê o mundo, como ela 
pratica suas ações, e se relaciona, e 
para isso ela precisa da comunica-
ção”, explica.

Segundo Sousa, além da possibilida-
de de interação, “todas as formas de ex-
pressões de arte e cultura da humanidade 
devem ser acessíveis a todos, esse é o 
maior desafio” conclui.

Na roda – Programa estimula o gosto pelas produções artisticas
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Eu canto, tu cantas, ele canta...
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acontece na UFU

Inscrições abertas para o 
Festival UFU da Canção; 
evento cultural revela novos 
artistas da música

Melina Paixão

Promover talentos é o maior obje-
tivo do Festival UFU da Canção que 
chega, em agosto, na sua segunda 
edição.  Organizado pela Diretoria de 
Cultura (Dicult) da Pró-Reitoria de Ex-
tensão, Cultura e Assuntos Estudantis 
(PROEX), o evento reúne estudantes, 
professores, técnicos-administrativos 
e servidores da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU) que procuram 
espaço para mostrar suas produções 
musicais, concorrer a prêmios e gravar 
em estúdio.

No ano passado, o prêmio de 
“Melhor Música” e “Melhor Letra” 
foi para o aluno do curso de Música, 
Diego Caaobi, com a canção “Flores 
Podres”. Para o cantor, participar do 
festival fez com que ele ganhasse mais 
visibilidade. “Fiquei conhecido não só 
como intérprete, mas também como 
compositor”, diz. O artista que já tra-
balhava com música, principalmente 
no meio popular, vê a importância do 
evento. “Vários talentos que talvez 
não tivessem a oportunidade de mos-
trar seu trabalho, tem a Universidade 
como espaço de divulgação”.

A edição anterior contou com 94 
músicas inscritas, com participação de 
24 cursos diferentes, além de quatro 
professores, um técnico e um servidor. 
O assessor da Dicult, Alcides Melo, 
diz que a estimativa é que o evento 
abranja cada vez mais a comunidade 
acadêmica. “Esse ano pretendemos 
aumentar o número de participantes, 
para isso estamos fazendo uma maior 
divulgação”, relata. 

Ainda, segundo o assessor, há vá-
rios compositores produzindo dentro 
da Universidade.  Para ele, a maior 
vantagem do Festival “é servir como 
escoador dessa produção que fica re-
tida.” Além da premiação e grava-
ção do CD, existe a preocupação de 
conscientizar o compositor quanto à 
importância artística do que é produzi-

UFU premia pesquisadores
Estão abertas, até o dia 10 de junho, as 
inscrições para o “Prêmio destaque UFU em 
pesquisa”; “Prêmio UFU de teses” e o “Prêmio 
UFU de dissertações”. O objetivo é divulgar os 
pesquisadores da Universidade. Os resultados 
serão publicados no dia 20 e a entrega dos 
prêmios – certificados, medalhas e auxílio 
financeiro de até R$ 8 mil - será no dia 30. Os 
editais estão disponíveis no site da PROPP: 
www.propp.ufu.br.

Engenharia Civil conquista título
O time da Engenharia Civil ganhou a primeira 
edição do Campeonato Universitário de Futebol 
Society, realizado pela UFU. A final, contra a 
Medicina Veterinária, foi decidida na prorrogação 
e o resultado foi de 5x3. A equipe da Engenharia 
Mecânica garantiu o terceiro lugar e o quarto 
ficou com a Engenharia Química.

Vem Dançar
O 32° Painel de Dança Radiarte - “Sintonize 
em nosso ritmo e curta a freqüência” é uma 
mostra de produções acadêmicas sobre 
linguagem corporal. O evento, organizado pela 
70ª turma de Educação Física, acontece no dia 
17 de junho, a partir das 19h, no ginásio G1, 
do Campus Educação Física. Mais informações: 
http://www.faefi.ufu.br 

Simpósio de Língua Portuguesa 
Nos dias 16 e 17 de junho, acontece o Primeiro 
Simpósio Internacional de Ensino de Língua 
Portuguesa, promovido pelo Instituto de Letras e 
Linguística e pelo Programa de Pós Graduação 
em Estudos Linguísticos. O objetivo é debater o 
Ensino da Língua Portuguesa. Mais informações 
em http://www.ileel.ufu.br/sielp .

Seminário envolve propostas
de sustentabilidade
O primeiro seminário do projeto Formação de 
Agentes Ambientais ocorreu em maio, nos 
campi Santa Mônica e Pontal, da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), com o objetivo de 
apresentar propostas que contribuam para a 
Agenda Ambiental da UFU. Foram elaboradas 
sete propostas para o seminário: Campus 
Tupã, Parque do Goiabal, Licitações e Compras 
Sustentáveis, Centro de Educação Ambiental da 
UFU, Consumo e Reuso da Água, e Mobilidade 
Sustentável e Áreas Verdes. O trabalho foi 
coordenado pelo professor Élisson Prieto, do 
Instituto de Geografia (IG).

Encontro discute
economia brasileira
O XVI Encontro Nacional de Economia Política 
ocorre entre os dias 21 e 24 de junho, no 
campus Santa Mônica, da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU). O tema desta edição é: 
Dilemas do Desenvolvimento Brasileiro.  O 
evento é promovido pela Sociedade Brasileira de 
Economia Política e será realizado pelo Instituto 
de Economia. As inscrições podem ser feitas 
até o dia 21 de junho. Mais informações em: 
www.sep.org.br.

do. “Não é só lançá-lo no festival, nós 
vamos levá-lo à rádio e TV educativa, 
por exemplo, como também incluí-lo 
dentro dos projetos da Dicult”, infor-
ma Alcides Melo.

Saiba mais...
Local das Inscrições: Divisão de 

Cultura (Dicult) - Bloco E, Campus 

Santa Mônica 

Site: www.proex.ufu.br/editais

festivaluniversitariodacancaodaufu.

blogspot.com

Datas importantes 

De 23 de maio a 27 de junho: Inscrições

De 01 a 07 de julho: Triagem UFU

08 de julho: Divulgação dos selecionados

12 de agosto: Primeira eliminatória

13 de agosto: Segunda eliminatória

27 de agosto: Final

01 de Dezembro: Lançamento do CD 2011

Diego Caaobi foi o vencedor principal do FestUFU da Canção 2010

CIANOMAGENTAAMARELOPRETO
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Edufu lança o livro 
“Narrativas ítalo-
brasileiras”

Contar a experiência dos imigrantes italia-
nos no Brasil, com uma abordagem  voltada 
para a compreensão desta nova realidade, 
num país diferente. Com esta temática o pro-
fessor Ildo Carnobera, da Universidade Esta-
dual do Oeste do Paraná (Unoeste), escreveu 
o livro “Narrativas ítalo-brasileiras”, lançado 
este mês pela Editora da Universidade Federal 
de Uberlândia (Edufu).

Neste livro, Ildo Carbonera, descendente 
de imigrantes italianos, relaciona o estudo de 
romances de autores ítalo-brasileiros (Luiz 
Ruffato, Cristovão Tezza e José Clemente Po-
zenato) com as experiências reais vivenciadas 
pelos italianos no Brasil.

UFU na comunidade espaço literário

Moradores do bairro 
Lagoinha expressam sua 
identidade utilizando a 
técnica do grafite no projeto 
“Fachadas Humanizadas”

Dayane Nogueira

A pintura do muro da Capela Sagra-
do Coração de Jesus, com o término pre-
visto para julho, é o primeiro resultado 
do projeto “Fachadas Humanizadas”, 
desenvolvido pelo Instituto de Artes 
(IARTE) da UFU e coordenado pela 
professora do curso de Artes Visuais, 
Raquel Salimeno.. O objetivo é levar 
arte à comunidade do bairro Lagoinha, 
como forma de expressão e construção 
de identidade e cidadania.

O projeto consiste em fazer pinturas 
nos muros utilizando técnicas de grafite 
de alguns artistas. Os alunos do curso de 
Artes Visuais da UFU que participam do 
projeto ministram aulas teóricas e levam 
algumas propostas para os moradores 
que apropriam as técnicas desses artistas 
e as transportam para os muros. 

Os primeiros resultados do projeto 
podem ser percebidos pela satisfação da 
comunidade. “As pessoas passam e que-

Transformando cenários, promovendo a cidadania

rem saber o que está acontecendo, e a 
ideia é essa”, comemora Raquel.

Por ser estigmatizado e ter uma po-
pulação carente que sofre com o cenário 
da violência, o bairro Lagoinha possibi-
litou o desenvolvimento do projeto. “É o 
que é a gente tem chamado de um ensino 
de arte contextualista”, analisa a coorde-
nadora. “A função principal é a inclusão 
social através da arte, não é a arte por si 
só. A proposta é a humanização visual 
do bairro com a participação da comuni-
dade, tentando respeitar os seus códigos 
visuais.”

O projeto se estabeleceu em setembro 
de 2010 com a vinculação ao Programa 
Conexões de Saberes. “Este [programa] 
pretende dialogar com a comunidade e o 
grafite é uma forma totalmente inclusiva 
nesse diálogo. O grafite representa a co-
munidade e a gente faz isso na fachada, 
por isso ‘Fachadas Humanizadas’”, ex-
plica a bolsista Karen Fidelis, aluna do 
5° período do curso de Artes Visuais. 

Fernanda Prado, estudante do 1º perí-
odo de Artes Visuais, se interessou pelo 
projeto e participa como voluntária. “Eu 
sempre quis aprender grafite e achei inte-
ressante essa ideia de envolver o grafite, 
que é uma arte, com o pessoal aqui da 
comunidade.”

Algumas dificuldades fizeram com 
que o projeto fosse interrompido em de-
zembro de 2010 e retomado em fevereiro 
de 2011. “Ainda estávamos sem mate-
riais, mas com maior número de alunos. 
Deste modo, improvisamos materiais 
por nossa conta para dar procedência à 
oficina”, afirma Karen.

Raquel afirma que a falta de materiais 
não comprometeu o desenvolvimento do 
“Fachadas Humanizadas”. “Projeto é 
uma coisa, realização é outra. Eu acho 
que, pelo contrário, são com esses pro-
blemas da realidade em que você está 
trabalhando que você aprende a se virar e 
criar outras formas que, de repente, nem 
constam no projeto”.

Outras fachadas ainda serão pintadas 
no bairro Lagoinha com a participação 
da comunidade. A proposta é que ele se 
expanda à outros bairros.
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Através do grafite, comunidade e alunos expressam a identidade da comunidade

Mais informações
O projeto acontece às quartas-feiras e aos 
sábados na Capela Sagrado Coração de 
Jesus, bairro Lagoinha.

Contato
Profª Raquel Salimeno.
E-mail: raquelsalimeno@yahoo.com.br

Inscrições abertas para 
o Concurso de Crônicas 
e Poesias

Estão abertas, até o dia 30 de junho, as 
inscrições para o 2º Concurso de Crônicas 
e o 2º Concurso de Poesias. Cada autor po-
derá participará com apenas uma crônica e/
ou poesia inédita(s) abordando o tema “Frag-
mentos do cotidiano”. 

O texto e o arquivo suplementar deverão 
ser enviados para os endereços eletrônicos 
concursocronica_2011@proex.ufu.br (se 
crônica) e ou concursopoesia_2011@proex.
ufu.br (se poesia). As normas de participa-
ção e formatação dos textos estão descritas 
no edital do concurso. Mais informações po-
dem ser obtidas no site da Edufu, organiza-
dora do concurso: www.edufu.ufu.br .
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cotidiano universitário

Professores, alunos e servidores
técnico-administrativos

Você tem um endereço na internet? 
Divulgue seu site ou blog. Envie as 
informações para a equipe de jornalismo 
da UFU. Entre em contato pelo e-mail 
jornalismo@dirco.ufu.br .
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UFU recebe proposta de instalação de campus em 
Tupaciguara

01/06
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Pavilhão Itinerante no Circuito 
Culturarte é inaugurado

27/05
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Aluno realiza atividade física na Academia do Campus Educação 
Física

30/05
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Engenharia Civil é campeã do Torneio de Futebol Society

21/05
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Alunos da UFU em Patos de Minas

20/05
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II Jornada Afetividade e Cotidiano 
Universitário

12/05
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Alunos do ensino médio participam de aula de Anatomia
na UFU

17/05
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Residentes da Ortopedia em ação no HCU-UFU

23/05
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UFU em Imagens

Laboratório de Ecologia Comportamental
e Interações
www.leci.ib.ufu.br

O site do Laboratório de Ecologia Comporta-
mental e Interações está com novo formato e 
traz informações sobre as projetos e pesquisas 
em andamento. Também é possível consultar 
informações sobre os pesquisadores e visua-
lizar os trabalhos publicados.

Interatividade UFU
Bibliotecas
www.bibliotecas.ufu.br

O acervo da Biblioteca da UFU pode ser con-
sultado pela internet. No site é possível fazer 
reserva e renovação de livros. Também é pos-
sível consultar textos completos, teses e dis-
sertações por meio dos links para as diversas 
bibliotecas digitais.

Rádio e TV Universitária
www.rtu.ufu.br

Quer ouvir a Rádio Universitária pela internet, este 
é o endereço. No portal da Rádio e TV Universitária 
também é possível visualizar os vídeos em desta-
que produzidos pela equipe de jornalismo. No mu-
ral de recados o internauta pode interagir, deixando 
seus comentários sobre a programação.


