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2012, o ano do bilhão
Orçamento previsto para UFU só será menor que o de 31
municípios brasileirospl
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Renata Neiva

O que você faria 
com R$ 1 bi-
lhão? Na Uni-

versidade Federal de Uber-
lândia (UFU), a equipe que 
comanda a Pró-Reitoria de 
Planejamento e Adminis-
tração (PROPLAD) já tem 
a resposta: concluir obras, 
inaugurar a Moradia Estu-
dantil, comprar equipamen-
tos, instalar a rede wireless 
(rede de computadores sem 
fios) em todos os campi, au-
mentar o número de bolsas 
de estágios, ampliar e erguer 
restaurantes universitários. 
“Tudo indica que o orça-
mento executado em 2012 
chegará a R$ 1 bilhão, por-
tanto são muitas as nossas 
metas”, comemora o pró-
-reitor Valder Steffen Júnior. 
Em todo o Brasil, apenas 
31 municípios atingem esse 
teto.

Quem circula hoje pela 
universidade pode até se as-
sustar com o grande número 
de obras em andamento. O 
boom da construção na UFU 
teve início em 2007/2008, 
mas o pró-reitor ressalta que 

o crescimento intensificou-
-se a partir de 2009, impul-
sionado principalmente pelo 
Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expan-
são das Universidades Fede-
rais (REUNI). “Tenho mais 
de 35 anos de universidade e 
jamais vi obras sendo cons-
truídas a esse ritmo”, afirma 
o engenheiro Valder Steffen 
Júnior.  

No meio desse imenso 
canteiro de obras, um dos 
destaques é o maior prédio 
de toda a UFU, erguido no 
Umuarama. São quase 60 sa-
las de aula e anfiteatros des-
tinados a todos o cursos que 
compõem o campus. Para o 
pró-reitor, havia uma “dívida 
institucional” em relação ao 
campus Umuarama, pois a 
maioria das construções era 
feita no Santa Mônica. Mas 
as obras estão por toda a par-
te. No novo campus Glória, 
que deverá abrigar unidades 
acadêmicas como o Instituto 
de Ciências Agrárias e a Fa-
culdade de Educação Física e 
Fisioterapia, começam a su-
bir os primeiros blocos. 

Mas não basta erguer 
prédios. É preciso equipá-
los. “As novas edificações 

serão inauguradas com os 
materiais necessários para o 
bom funcionamento, como 
carteiras diferenciadas e da-
tashow (retroprojetor)”, avisa 
o pró-reitor. E não é tudo. 
É necessário ainda garantir 
todos os serviços necessários, 
como limpeza e vigilância. 

E trabalho não falta. No 
fim deste ano, será concluído 
o processo de licitação para 
a construção dos primeiros 
prédios em Patos de Minas 
e Monte Carmelo. A previ-
são é que os campi tenham 
sede própria em dois ou três 
anos.  Em 2011, também foi 
possível acelerar a expansão 
dos anexos da Reitoria no 
campus Santa Mônica. Os 
recursos foram obtidos junto 
a fontes diferenciadas, como 
emendas de bancadas. As-
sim, a força administrativa 

da UFU será reunida num 
só local, o que dará maior di-
nâmica aos procedimentos. 
O pró-reitor adianta que a 
proposta é desocupar espa-
ços que serão repassados às 
unidades acadêmicas, para 
que sejam instaladas salas de 
aula e laboratórios. Apenas o 
atendimento aos estudantes 
será mantido no bloco A do 
Santa Mônica. “Eles já estão 
familiarizados com o local”, 
explica. Os anexos deverão 
ficar prontos no primeiro se-
mestre de 2012.

Outra proposta é ampliar 
o Restaurante Universitário 
do Umuarama. Apesar de ter 
sido inaugurado em 2011, 
a PROPLAD constatou 
que o espaço já está peque-
no para tanta gente. “Havia 
uma demanda reprimida no 
Umuarama, onde as pessoas 

contavam apenas com o res-
taurante do hospital”, analisa 
Valder. Além dessa reforma, 
a pró-reitoria planeja ainda 
dar início à construção do 
restaurante do Campus do 
Pontal, em Ituiutaba.

Transformar ideias em 
realidade. Para isso, é pre-
ciso ter mais que projetos. 
Em 2011, o orçamento da 
UFU fechou em, aproxima-
damente, R$ 920 milhões. 
Além desse montante, a 
PROPLAD pôde conceder 
recursos para unidades aca-
dêmicas e administrativas 
por meio do mecanismo da 
matriz orçamentária. “Nós 
pudemos ir além do que a 
matriz previa, o que nos per-
mitiu adquirir equipamentos 
para facilitar o trabalho do 
professor em sala de aula”, 
informa Valder. 
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Reitor assina contrato para 
construir Campus em Patos de 
Minas e Monte Carmelo

O reitor da Universidade Fede-
ral de Uber-
lândia (UFU), 
Alfredo Julio 
Fernandes, as-
sinou, em de-
zembro, con-
tratos para a 
construção do 
Campus em 
Patos de Mi-
nas e Monte 
Carmelo. 

Patos de Minas
Em Patos de Minas, a assinatura 
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Patos de 
Minas: a 
prefeita 

Béia Savassi 
recebeu os 

representan-
tes da UFU

Moradia Estudantil 
será inaugurada em 
2012

Primeiros blocos são construídos 
no Campus Glória

Direito da UFU
está entre as 
melhores do 
país 

O curso de graduação em Direito 
está entre os melhores do país.  A Ins-
tituição está entre as 90 que recebe-
rão o Selo OAB Recomenda, criado 
pela Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) para premiar as instituições 
que atenderam aos critérios de quali-
dade propostos na avaliação realizada 
pela entidade.

Para a professora e coordenadora 
do curso de Direito da UFU, Mônica 
Alves Costa Ribeiro, a recomendação 
reflete o trabalho desenvolvido por 
professores e estudantes. “É o reco-
nhecimento pelo esforço da Institui-
ção na busca pela melhoria da qua-
lidade do ensino, aliado a um corpo 
discente diferenciado”, analisa.

Dos 1.210 cursos de graduação 
em Direito existentes no país a OAB 
avaliou os 791 que atenderam aos cri-
térios pré-estabelecidos para a avalia-
ção: participação das instituições no 
Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (Enade) em 2009 e de, no 
mínimo, 20 graduados nas três últi-
mas edições do Exame da OAB.

foi feita com a presença da  prefeita, 
Béia Savassi, o 
dono da em-
preiteira que 
ganhou a lici-
tação e o reitor 
da UFU. Com 
4.800 m², o 
bloco multiu-
so vai custar 
aproximada-
mente R$ 15 
milhões. A 
previsão de 
conclusão da 

obra é de um ano e dois meses. 
Atualmente a Universidade ofe-

rece, em Patos de Minas, os cursos 
de Biotecnologia, Engenharia de 
Alimentos e Engenharia de Eletrô-
nica.

Monte Carmelo
Já em Monte Carmelo, Alfredo 

Julio foi recebido pelo prefeito Sau-
lo Faleiros Cardoso. A solenidade 
contou com a participação de várias 
autoridades e aconteceu na unida-
de local do Sesi Minas, que abriga, 
provisoriamente, a Universidade. O 
novo campus será construído em 
uma área de aproximadamente 250 
mil m² com previsão de conclusão 
em 2013 e investimentos de R$ 15 
milhões. 

Localizada a 104 km de Uberlân-
dia e com uma população de apro-
ximadamente 46 mil habitantes, a 
cidade de Monte Carmelo recebeu, 
em 2011, os primeiros estudantes 
da UFU. A unidade oferece os cur-
sos de Engenharia de Agrimensura e 
Cartográfica, Sistemas de Informa-
ção e Agronomia. 

Em Patos de Minas a UFU 
oferece os seguintes cursos: 
Biotecnologia, Engenharia de 

Alimentos e Engenharia de 
Eletrônica e Telecomunicações. 

Em Monte Carmelo as 
oportunidades de formação 

são na área de Engenharia de 
Agrimensura e Cartográfica, 

Sistemas de Informação e 
Agronomia.

Comitiva da UFU participou da solenidade em Monte Carmelo

Bloco 3D, do curso de Direito da UFU
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Qualificação de pessoal como 
ferramenta de gestão 
Pró-Reitoria de Graduação busca a capacitação para melhorar 
atendimento à comunidade universitária
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Frinéia Chaves

O dia 25 de ou-
tubro de 2011 
tornou-se his-

tórico para Lizete Maria 
Machado, que, há 24 anos 
trabalha na Universidade Fe-
deral de Uberlândia (UFU), 
como assistente administra-
tivo. Foi a primeira vez que 
ela viajou de avião. O que 
agora se torna público é a 

relação do frio que Lizete 
sentia na barriga momen-
tos antes do embarque 
para Belo Horizonte, e a 
grande escalada de ações 
da Pró-Reitoria de Gradu-
ação (Prograd) em prol da 
capacitação de pessoal.

“Se conhecimento pe-
sasse, teria de pagar adi-
cional por excesso de ba-
gagem. Voltei com todo o 
embasamento da legislação 

brasileira sobre a função que 
exerço na UFU, e isso faci-
lita muito o meu trabalho”, 
conta Lizete que durante 03 
dias participou do 76º Cur-
so sobre Controle e Registro 
Acadêmico de Instituições 
de Ensino Superior.

Por entender a reciclagem 
do conhecimento como um 
grande diferencial compe-
titivo, a Prograd investiu só 
em 2011, cerca de 30 mil 

reais e ofereceu treinamentos 
a 70 funcionários. A meta 
para o ano que vem é dobrar 
o valor de investimentos, em 
termos financeiros e também 
em número de cursos.

Com relação à formação 
e aperfeiçoamento da práti-
ca docente, também houve 
avanços. Ao longo do ano 
letivo foram realizados dois 
grandes eventos: O Fórum 
de Licenciaturas e o I Fórum 

O arquivo eletrônico é 
um dos sonhos antigos da 
Prograd/UFU.  Nestes ter-
mos, o início deste ano foi 
um marco de realizações. Por 
meio de um sistema eletrô-
nico de matrículas todos os 
alunos ingressantes a partir 
de janeiro de 2011 são auto-
maticamente inseridos neste 
moderno serviço.

A vantagem é que, além 
de economizar tempo e es-
paço físico, os documentos 
somente são impressos em 
casos de extrema importân-
cia, o que representa menos 
papel e custos e muito mais 
respeito com o meio am-
biente. A digitalização de 
todas as informações que 
constam em mais de 40 mil 
cadastros deverá ser finaliza-
da em 2012.

Daniel Braga Rabelo de 
23 anos, aluno do primeiro 
período do curso de Medici-
na, elogiou o novo formato. 
“Apesar de ser um movimen-
to natural, face as mudanças 
do tempo fico muito feliz em 
saber da novidade. Desta for-
ma a UFU consegue manter 
seu status de referência na-
cional, quando o assunto é 
modernidade e segurança”.

No portal do aluno, os 
24 mil estudantes da UFU 
precisam apenas do nome do 
usuário e senha para acessar 

históricos, lista de frequência, 
notas, calendários de provas 
e reposição de aulas e fazer 
diversos agendamentos. Em 
todos os campi foram insta-
lados totens (terminais ele-
trônicos), que  permitem o 
acesso rápido a este sistema.

A oferta de cursos de gra-
duação cresceu de modo sig-
nificativo nos últimos  anos, 

o que por si só já obrigaria a 
instituição a rever sua estru-
tura de gestão dos processos 
acadêmicos. “Considerando 
as novas tecnologias disponí-
veis e a necessidade de atender 
aos nossos alunos com mais 
agilidade em suas demandas, 
tornou-se imperativo repensar 
e informatizar nossos servi-
ços”, explica Waldenor Barros.

Internacional sobre Prática 
Docente Universitária. 

Na avaliação de Waldenor 
Barros de Morais Filho, pró-
reitor de graduação da UFU, 
o apoio das unidades acadêmi-
cas e dos conselhos superiores, 
em especial do Conselho de 
graduação, foi fundamental. 
“Podemos melhorar processos, 
rotinas, instalações e equipa-
mentos, mas são as pessoas que 
realmente fazem a diferença”.

Sistema eletrônico de 
matrículas se torna realidade

Incentivo para a 
carreira acadêmica 

Ainda em relação aos be-
nefícios para os discentes, a 
Prograd formalizou e am-
pliou os programas de bolsas 

para graduação e o Programa 
de Educação Tutorial (PET). 
Oito subprogramas temá-
ticos abrigam projetos que 

atendem os alunos de gra-
duação nos laboratórios, em 
novas práticas pedagógicas 
e outras diversas formas de 
contribuição para o sucesso 
acadêmico.

Em 2011, o saldo posi-
tivo do número de bolsistas 
inscritos em programas de 

bolsas de graduação, foi de 
quase 30% com relação ao 
ano anterior. Atualmente, 
380 estudantes da UFU são 
beneficiados.

O PET Institucional 
abriga 11 grupos, formados 
por 70 estudantes que rece-
bem tutoria de professores. 

Com relação a 2010 o salto 
para este programa foi de 
quase 40%.

Também em 2011 foi 
inaugurado o Sistema de 
Graduação (SIGRAD) com 
todo o procedimento infor-
matizado, desde a inscrição 
do projeto até a certificação.

Tecnologia ajuda 
em processos 
seletivos
e concursos

A Prograd/UFU tem 03 
divisões: Diretoria de Ad-
ministração e Controle Aca-
dêmico (DIRAC), diretoria 
de ensino (DIREN) e Dire-
toria de Processos Seletivos 
(DIRPS), e cada uma destas 
tem subdivisões através de 
coordenações, secretarias ou 
setores.

É de competência da 
DIRPS, a elaboração, aplica-
ção, correção e digitalização, 
processamento e divulgação 
de resultados de todos os 
concursos públicos e proces-
sos seletivos da UFU.

Cuidar de tantos proces-
sos com a devida segurança 
não é tarefa fácil. No setor 
de confecção e guarda de 
provas, por exemplo, além 
de alarmes e sistema de con-
trole de incêndio, o acesso 
é monitorado por câmeras 
de segurança e entrada com 
reconhecimento de digitais 
apenas para servidores habi-
litados. Há também cofres 
onde são guardados os di-
plomas virgens, os gabaritos 
e os cartões de respostas das 
provas. Estes itens também 
estão implantados na gráfica.

 Em 2011, a DIRPS in-
vestiu cerca de R$ 60 mil re-
ais na aquisição e implanta-
ção de um software que hoje 
funciona como projeto-pilo-
to. O “Teleform” é um siste-
ma eletrônico que processa o 
resultado de 115 provas por 
minuto. “Isso permite corre-
ções online das redações e de 
questões abertas, além dos 
cartões de resposta e geração 
de relatórios de forma muito 
rápida. Por causa desta tec-
nologia e da sistematização 
de procedimentos consegui-
mos realizar 26 processos 
seletivos em 2011. Em 2008 
foram apenas nove”, disse 
Gilmar Cunha Sousa, dire-
tor da DIRPS.

Também houve inves-
timentos na área de infor-
mática. A velocidade de 
acesso ao portal ingresso foi 
aumentada em 10 vezes. A 
DIRPS mantém interface 
com o Cadastro Único do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Social, com o INEP/
MEC - para o recebimento 
de notas do ENEM - e com 
o Sistema de Seleção Unifi-
cado (SISU).

Exemplo – Lizete participou de 
curso de capacitação em 2011

Praticidade – Sistema de 
Informática contribui para 

agilizar atendimento
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Incentivo e valorização de 
pesquisadores marcam 2011
Premiações e programas de iniciação científica fazem parte 
das ações para promover pesquisas
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Marco Cavalcanti

Laboratório é 
referência em 
pesquisas de ponta

Um dos núcleos de pes-
quisa de destaque na UFU 
é o Laboratório de Nano-
biotecnologia, do Instituto 
de Genética e Bioquímica 
(Ingeb), no campus Santa 
Mônica. Nele, está sediado 
o Instituto de Nanobiotec-
nologia Aplicada à Saúde 
(NANOS) – um centro de 
excelência em Nanotecno-
logia e Biotecnologia com-
posto por 10 Instituições 

(UFU, UFTM, UFMG, 
UFPA, UFMA, INCA, 
UNIRIO, UERJ, UNI-
CAMP e UFV), 22 labo-
ratórios, 45 doutores e 90 
pós-graduandos (50 dou-
torandos e 40 mestrandos), 
provenientes de 12 cursos 
de pós-graduação.

O NANOS é um insti-
tuto virtual que promove a 
interface entre seis áreas do 
conhecimento (biologia, 

bioquímica, física, medi-
cina, química e medicina 
veterinária) que se interco-
nectam pela aplicação de 
processos nanotecnológicos 
e biotecnológicos para a so-
lução de problemas graves e 
de alto impacto na socieda-
de. 

Financiado inteiramen-
te com recursos da CAPES, 
CNPq e FAPEMIG, com 
valor aproximado de R$ 7 

milhões, o NANOS pode 
colocar o Brasil na vanguarda 
da geração de conhecimen-
to, tecnologia e inovação em 
diagnóstico e tratamento de 
doenças infecciosas e crôni-
co-degenerativas, como cân-
cer, hepatite, dengue, tuber-
culose, malária etc. 

Nos últimos dois anos, 
foram publicados mais de 
120 trabalhos da rede de 
pesquisadores e geradas 16 

patentes. Uma dessas paten-
tes, por exemplo, se refere 
ao diagnóstico do câncer de 
mama, direto pelo sangue. 
“As tecnologias desenvolvi-
das aqui são únicas no país. 
Nós estamos na ponta do 
conhecimento”, observa o 
coordenador do laboratório, 
Luiz Ricardo Goulart Filho, 
professor da UFU e da Uni-
versity of California Davis 
(EUA). 

Com políticas e ações 
de valorização, in-
centivo e suporte 

à pesquisa e ao ensino de 
pós-graduação, a Universi-
dade Federal de Uberlândia 
(UFU) se integra, cada vez 
mais, ao cenário regional, 
nacional e internacional. 

Dentre as ações promovi-
das pela Pró-reitoria de Pes-
quisa e Pós-graduação (Pro-
pp) em 2011, se destaca a 
primeira edição dos Prêmios 
UFU que agraciou profes-
sores e estudantes que se so-
bressaíram em pesquisas nas 
suas áreas de conhecimento. 
“O objetivo do prêmio é va-
lorizar aquilo que se faz de 
melhor dentro da Universi-
dade e incentivar para que 
as pessoas busquem crescer 

cada vez mais. Porém, muito 
mais do que isso, fazer com 
que a UFU, como institui-
ção, reconheça essas pessoas. 
Isso é voltado para as pesso-
as”, afirma Alcimar Barbosa 
Soares, pró-reitor de Pesqui-
sa e Pós-graduação da UFU.

O ano ficou marcado, 
também, pela consolida-
ção da Iniciação Científica 
Júnior, uma parceria com 
a Fundação de Amparo à 
Pesquisa de Minas Gerais 
(Fapemig) para despertar o 
interesse do jovem pela ciên-
cia e tecnologia. Atualmente, 
fazem parte deste programa 
73 alunos bolsistas de escolas 
públicas de ensino médio. 

Outros 650 alunos de 
cursos de graduação da UFU 
estão incluídos em progra-
mas de iniciação científi-
ca financiados pela própria 
Universidade e pelo Conse-

lho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq). Deste total, 
30 estudantes fazem parte do 
Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação em De-
senvolvimento Tecnológico 
e Inovação (Pibiti).

Neste ano, a UFU pas-
sou a integrar o Programa de 
Incentivo à Inovação (PII), 
uma parceria com os gover-
nos estadual e municipal, 
a Fundação de Apoio Uni-
versitário (FAU) e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (SE-
BRAE). Foram seleciona-
dos 17 projetos com grande 
potencial de inovação que 
receberam recursos para o 
processo de transferência de 
tecnologia. “Para fazer com 
que nossas pesquisas saiam 
dos nossos laboratórios”, ex-
plica Soares.

Em 2011, o Conselho de 
Pesquisa e Pós-graduação da 
UFU aprovou a criação de 
mais quatro cursos de dou-
torado: em Ciência da Com-
putação, Medicina Veteriná-
ria, Odontologia e Ciências 
da Saúde. Todos foram apro-
vados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES) 
e devem iniciar as ativida-
des no primeiro semestre de 
2012.

Ainda aguardando a 
aprovação da Capes, estão 
na fila mais um mestrado em 
Arquitetura e um mestrado 
profissional em Ensino de 
Ciências e Matemática, que 
envolve quatro Unidades 
Acadêmicas: as faculdades 
de Matemática (Famat) e as 
Integradas do Pontal (Facip) 
e os institutos de Química e 
de Física. 

Entre as metas para 
2012 está incluída uma 
discussão sobre a possibi-
lidade de criação de outro 
mestrado profissional en-
volvendo a Gestão Pública 
e a Gestão da Educação, a 
partir de um consórcio en-
tre universidades de Minas 
Gerais. “É uma estratégia 
ainda em estudo”, observa 
o pró-reitor.

Também está nos planos 
da Propp para o próximo 
ano, a avaliação dos Pro-
gramas de Pós-graduação. 
A intenção, conforme reve-
la Soares, é traçar políticas 
diferentes para programas 
que possuam classificações 
diferentes. “Talvez uma re-
gra única não seja suficiente 
para fazer com que todos os 
nossos atuais 30 programas 
de pós-graduação possam 
crescer”, argumenta.

“Fazer pesquisa não é só 
levantar os dados. Tem toda 
uma análise de processo”, 
ensina Luiz Gusthavo da 
Silva (foto), aluno da Esco-
la Estadual 
H o r t ê n c i o 
Diniz, lo-
calizada no 
bairro San-
ta Rosa, em 
Uberlândia. 
“Eu não sa-
bia de nada, agora é que eu 
estou tendo uma noção do 
quê que é”, diz. Ainda no 
ensino médio, ele já conhece 
as instalações da UFU e sabe 
que pesquisar não é tão fácil 
como se imagina. “Tem gen-
te que faz pesquisa que dura 
15 anos”, observa.

Luiz Gusthavo partici-
pou do Programa de Bolsas 
Institucionais de Iniciação 
Científica Júnior (PIBIC 
Júnior), uma parceria entre 
a (Fapemig) e a UFU, que 
estimula o desenvolvimen-
to de projetos científicos 
de alunos do ensino médio 
com pesquisadores da Uni-
versidade. 

Com o trabalho “Apren-
dendo a aprender inglês na 

Iniciação científica 
começa na escola

Pesquisadora premiada
investiga o ensino de História

A formação da cidadania 
está no centro das pesquisas 
de Selva Guimarães, profes-
sora da Faculdade de Edu-
cação (FACED) da UFU. 
Ela está desenvolvendo o 
projeto “Aprender e ensinar 
História, formação docente 
e ensino de História nos pa-
íses Brasil, Chile, Argentina 
e Venezuela” e, pela sua tra-
jetória de pesquisas, recebeu 
um dos prêmios “Destaque 
em Pesquisa”, concedidos a 
partir deste ano, pela Uni-
versidade.

Ela lidera o grupo de pes-
quisa “Formação docente, 
saberes e práticas de ensino 
de História e de Geografia” 
de 27 integrantes, entre eles, 
nove doutorandos. Apesar de 
ser a homenageada, é à equi-
pe que Guimarães atribui a 
premiação. “O trabalho de 
pesquisa é um trabalho co-
letivo. Tudo isso foi possível 
graças a esse coletivo de pes-
quisadores”, destaca.

Para a professora, além 
de incentivar jovens pesqui-
sadores, o prêmio também 

chama a atenção para as pes-
quisas realizadas nas Ciências 
Humanas. “Porque, muitas 
vezes, se tem idéia de que a 
pesquisa na universidade se 
localiza na área de biológi-
cas, na área de tecnologias, 
de engenharias, na Física, na 
Química; mas a Educação, as 
Ciências Humanas, também 
produzem pesquisa. E a mi-
nha luta sempre foi tornar a 
aprendizagem de História na 
Educação Básica um objeto 
de investigação dos pesquisa-
dores da Universidade”, diz.

internet: um caminho para a 
autonomia libertadora”, ele 
recebeu Menção Honrosa 
no III Seminário Estadual de 
Iniciação Científica, em se-

tembro deste 
ano, em Belo 
Horizonte . 
A meta dele, 
agora, é cur-
sar Sistemas 
de Informa-
ção na UFU.

“Fazer pesquisa 
não é só levantar 

os dados”
Luiz Gusthavo da Silva,

aluno da E. E. Hortêncio Diniz

Selva Guimarães teve seu trabalho de pesquisa reconhecido pela Universidade
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Da Academia à Comunidade
Projetos proporcionam troca de experiências 

ex
te
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ão

 

Eliane Moreira

Esta é parte de uma 
lenda folclórica 
que explica o sur-

gimento do sol. A estória é 
contada para um grupo de 
crianças no bairro Canaã, 
no Centro Social Desporti-
vo Cultural PeriferArte, em 
Uberlândia. Atentamente, 
Ana Luisa, de nove anos, es-
cuta a narrativa e das mãozi-
nhas dela, os traços ganham 
formas e surge no papel, 
uma versão do que ficou da 
vivência. A contação é feita 
por estudantes da Universi-
dade Federal de Uberlândia 
(UFU), mas a atividade co-
meça bem antes, quando o 

mesmo grupo de estudantes, 
em uma van carregada de ce-
nário, instrumentos musicais 
e projetores, parte para mais 
um dia de ação. “O projeto 
vem de encontro às neces-
sidades e objetivos da nossa 
Instituição, com a apresenta-
ção de manifestações artísti-
cas, trazendo para as crianças 
contato com a cultura, coisa 
que não teriam no bairro, 
pelas limitações”, explica o 
coordenador pedagógico do 
Periferarte, Jemmerson An-
tônio de Souza.

O Projeto Ciranda Cul-
tural, da Diretoria de Cul-
tura (Dicult), surgiu no se-

Um belo dia, um índio perguntou a seu pai: - Papai como foi que surgiu o sol? O pai respondeu: - Meu filho há muitos e muitos anos, só havia luz 
em um único lugar da terra, que era no campo, onde tinha as bolas de fogo. Então, os animais só conseguiam ver essa luz quando iam para perto do 
campo... Um dia, eles conversaram e pensaram: - Como fazer para essa bola ficar grudada no céu para iluminar toda a Terra?

gundo semestre deste ano. 
As atividades, entre teatro, 
contação de estórias, ci-
nema e dança, acontecem 
sempre aos sábados à tarde, 
simultaneamente em dois 
bairros. 

A ação desenvolvida no 
Centro Social resume bem 
o papel da Pró-Reitoria de 
Extensão, Cultura e Assun-
tos Estudantis (Proex). “A 
proposta é ser um proje-
to de extensão, levando o 
que é produzido dentro do 
campus, para fora, além de 
propiciar aos estudantes dos 
cursos de Música e Teatro a 
possibilidade de interagirem 

com o público externo”, 
ressalta Neander Luiz Silva, 
curador da área de cinema 
da Dicult.

Além desse Projeto, di-
versos outros desenvolvi-
dos pela Dicult envolvem 
a comunidade universitá-
ria e ultrapassam os muros 
da Instituição. O Festival 
Latino-americano de Tea-
tro, que está em sua terceira 
edição, é um deles e inclui 
oficinas, leituras dramáti-
cas e espetáculos. Este ano, 
contou com a participação 
de convidados brasileiros, 
do Chile, Colômbia, Peru e 
Espanha. 

No mês de novembro, foi 
a vez dos bonecos, cenários 
e histórias movimentarem o 
Festival de Teatro de Formas 
Animadas, que está em sua 
4ª edição. “Você vê o olhar 
de encantamento do público 
que, muitas vezes, nunca teve 
acesso a esse tipo de arte, é 
muito bonito... aí você cho-
ra”, conta, emocionada, Irlei 
Machado, diretora da Di-
cult. O Festival deu à UFU 
visibilidade internacional, 
que foi convidada a partici-
par dos 50 anos do Festival 
Internacional de Charleville 
- Mézieres, realizado no mês 
de setembro, na França.

Com a música “Natureza 
em Aquarela”, Érick Casta-
nho, estudante do mestrado 
em Bioquímica, arrebatou 
o primeiro lugar de músi-
ca e arranjo, no 2º Festival 
Universitário da Canção. “O 
meu pai compôs a letra e eu 
fiz o arranjo e a melodia. Fi-
camos muito felizes em po-
der levar, através da música, 
uma mensagem de conserva-
ção da natureza”, comemora. 

Para Irlei, essas atividades 
refletem o papel de todos 
os envolvidos no processo, 

reforçando a proposta da 
Proex. “Gerar cultura não é 
fazer eventos artísticos, mas 
pensar em projetos perma-
nentes que proporcionem o 
desejo de mudança”.

Para 2012, a Dicult pre-
tende manter os Festivais já 
existentes. “Tudo vai depen-
der de verbas”, ressalta Irlei. 
Outra meta para o ano que 
vem, segundo a diretora, é 
institucionalizar, definitiva-
mente, o Coral e a Orques-
tra Camargo Guarnieri, da 
UFU. 

Festival Universitário da Canção

Assistência estudantil tratada como prioridade
Morando longe do campus 

Umuarama e estudando em 
tempo integral, a estudante 
do sexto período do curso 
de Psicologia, Débora Bossa 
(foto), até agosto deste ano, 
fazia as refeições no restauran-
te do Hospital Universitário. 
A situação gerava desconforto 
e era motivo de reclamações 
entre estudantes e servidores 
que precisavam do serviço. 
“Essa foi a maior crítica que 
recebemos durante a Avalia-
ção Institucional, realizada 
no final de 2010”, lembra 
Edsonei Parreira, diretor da 
Diretoria de Assuntos Estu-

dantis (Dires). A partir de 
agosto, deste ano, foi inaugu-
rado o Restaurante Univer-
sitário (RU) do Umuarama. 
Planejado para atender 600 
refeições, já ultrapassa a casa 

das 800 refeições servidas, 
diariamente. “O novo restau-
rante, com certeza, é melhor 
que o anterior, que funcio-
nava no mesmo ambiente do 
Hospital de Clínicas. Colocar 

um restaurante fora desse am-
biente, foi sem dúvida, uma 
ótima opção, pois agora não 
é mais necessário passar pelo 
hospital, entre médicos, estu-
dantes e pacientes. O sabor e 
a variedade da comida tive-
ram significativas melhoras”, 
comemora Débora. Segundo 
Edsonei, as refeições são fei-
tas no campus Santa Mônica 
e levadas até o campus Umu-
arama. Com a abolição do 
bandejão – hoje os estudantes 
comem em pratos – o desper-
dício no RU do Umuarama, 
segundo o diretor, diminuiu 
consideravelmente.“Provavel

mente, implantaremos o mes-
mo sistema no RU do Santa 
Mônica”, ressalta Parreira. 

Outra grande conquista 
da Diretoria, prevista para o 
primeiro semestre de 2012, 
é a inauguração da Moradia 
Estudantil. São apartamen-
tos com capacidade para 150 
estudantes. “A ocupação será 
gradativa para estudantes de 
baixa condição socioeconô-
mica”, explica Edsonei. Para 
complementar a demanda, a 
Divisão de Assistência ao Es-
tudante (Diase) continuará 
oferecendo as bolsas mora-
dias.

A interface entre pesquisa e extensão
Materiais como papéis, 

vidros, plásticos e metais, 
que antes iam direto para o 
lixo, desde 2001, têm des-
tino bem diferente, quando 
caem nas mãos de 39 coo-
perados da Cooperativa de 
Recicladores de Ituiutaba 
(Coopercicla). Depois de co-
letados nas residências, vão 
direto para um galpão, onde 
é feita a triagem, prensagem 
e comercialização. A renda 
é dividida entre os coopera-
dos e, parte dela, destinada 
a uma reserva, para que seja 
aplicada em novos projetos. 

Desde 2008, a Coopera-
tiva tem recebido o apoio da 
UFU, por meio da Incuba-
dora de Empreendimentos 
Populares Solidários.  Os 
cooperadores são orientados 
por estudantes e professores 
dos cursos de Ciências Con-
tábeis, Engenharia de Produ-
ção e Serviço Social. “Quere-
mos otimizar o processo de 
coleta, aumentando a ren-
tabilidade e a produtividade 

da Cooperativa”, explica  o 
professor Peterson Gandolfi, 
coordenador da Incubadora 
da Empreendimentos Popu-
lares  Solidários do Pontal. 
A parceria, segundo o presi-
dente da Cooperativa, Ode-
on Nunes Barcelos, tem tra-
zido bons resultados. “Fora 
o apoio que recebemos, me-
lhoraram a iluminação, que 
era precária, e as condições 
de trabalho, com a aquisição 
de uma esteira de separação”, 
explica Odeon. 

Ao longo de três anos, o 
Programa de Educação, Saú-
de e Culturas Populares do 
Pontal, já promoveu, apro-
ximadamente, 25 projetos 
de extensão na região. Todos 
devidamente cadastrados no 
Sistema de Informação de 
Extensão e Cultura (Siex).  
Um Sistema que permite o 
registro das atividades de ex-
tensão e cultura, e possibilita 
o dimensionamento dos pro-
gramas, projetos e atividades 
desenvolvidas na UFU. “Ca-

dastramos as ações de exten-
são dentro de oito áreas te-
máticas, previstas pelo Fórum 
de Pró-reitores de Extensão 
(Forproex). Quando registra-
se o projeto no Siex, a ação 
é institucionalizada e ganha 
visibilidade nacional”, ressal-
ta a diretora de Extensão da 
UFU, Geni de Araújo Costa. 

Segundo a diretora, o 
Sistema já existia e foi re-
construído por profissionais 
especializados, com a super-
visão do Centro de Tecnolo-
gia da Informação (CTI) da 
UFU. O professor Peterson 
utiliza o Siex em diversos ca-
sos, “como coordenador de 
projetos de extensão, tenho 
que cadastrar ações, equipes 
e solicitar certificados. O 
novo sistema proporciona 
maior segurança, controle e 
possibilita desenvolver pro-
jetos com mais qualidade, 
porque exige que o autor te-
nha mais rigor e preste mais 
atenção nos detalhes”, expli-
ca Peterson. 

Para 2012, a Diretoria pre-
tende implementar o “Progra-
ma Diversidade em Foco” que 
visa atender demandas relacio-
nadas à terceira idade e às rela-
ções de gêneros, “O que que-
remos é conglomerar esforços 
para que a diversidade não se 
torne excluída e se fortaleça 
com aqueles que se sentem 
fora do processo de formação”, 
explica a professora Geni. 

Segundo o pró-reitor de 
Extensão, Cultura e Assun-
tos Estudantis, Alberto Mar-
tins, a Proex tem como meta 
a interrelação com a comuni-
dade, dentro dos programas e 
projetos de extensão. “É im-
portante não só levar os co-
nhecimentos produzidos na 
academia, mas também, con-
siderar e trazer para a acade-
mia, os conhecimentos e ex-
perimentos populares. Isso é 
extensão universitária, possi-
bilitar aos nossos acadêmicos 
uma vivência prática, através 
de projetos e programas com 
a comunidade”, ressalta.

Bolsas
Diase 2011

Bolsa Alimentação
Uberlândia: 1.532
Ituiutaba: 466
Patos de Minas: 39
Monte Carmelo: 66

Bolsa Moradia
Uberlândia: 460
Ituiutaba: 112
Patos de Minas: 26
Monte Carmelo: 15

Bolsa Transporte
Uberlândia: 1.010
Ituiutaba: 128
Intermunicipal: 123

Festival Universitário da Canção; oportunidade para os novos talentos da música
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O desafio de manter uma engrenagem composta por quase seis mil servidores
Profissionalismo e interação, a receita da Pró-reitoria de Recursos Humanos para manter a máquina em funcionamento

re
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Renata Neiva

Imagine gerenciar 
uma empresa com 
seis mil funcioná-

rios. O principal desafio: 
lidar com gente – pessoas 
que chegam, pessoas que se 
despedem. A missão diária: 
contratar, capacitar, rema-
nejar, recompor, aposentar, 
exonerar. Esse é o trabalho 
da Pró-Reitoria de Recursos 
Humanos (PROREH) - res-
ponsável pela promoção e 
gerenciamento do desenvol-
vimento de competências, 
habilidades e interação de 
todos os técnicos administra-
tivos e docentes da UFU. Ao 
olhar para trás, para as ações 
implementadas em 2011, o 
pró-reitor Sinésio Gomide 
Júnior resume: “Precisamos 
manter a máquina bem ajei-
tada, pois estamos no olho 
do furacão”. É essa máquina 
– a PROREH – que cuida 
da principal engrenagem que 
vai movimentar a universi-
dade: servidores.

Problemas existem. E 
não são poucos. Mas algu-
mas medidas implantadas 

pelo Governo Federal pos-
sibilitaram um novo ritmo 
de trabalho. Um dos desta-
ques, segundo o pró-reitor, 
foi o estabelecimento de um 
programa que deu mais au-
tonomia à universidade para 
reposição automática dos 
cargos efetivos de técnicos 
administrativos. São cinco 
letrinhas e um enorme dife-
rencial:  QRSTA. Em outras 
palavras: Quadro de Refe-
rência dos Servidores Técni-
cos Administrativos. A ins-
tituição recorre ao programa 
sempre que necessita nome-
ar candidatos aprovados em 
concursos válidos para pre-
enchimento de cargos vagos.

A implantação do QRS-
TA significou um ganho de 
produtividade para a UFU 
assim como o decreto que re-
gulamenta a contratação de 
docentes pelas universidades 
federais por meio do banco 
de professores equivalentes. 
A partir dessa medida, as 
universidades podem con-
tratar, por meio de concurso 
público e nos limites fixados 
para cada instituição, profes-
sores efetivos, substitutos e 
visitantes, sem depender de 

autorização específica dos 
ministérios da Educação e 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão.

Também é preciso reco-
nhecer, segundo o pró-reitor, 
a importância do Progra-
ma de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais 
(REUNI), que promove a 
expansão do ensino superior. 
Assim, sempre que a univer-
sidade oferece um novo cur-
so é possível contratar pesso-
al. Do fim de 2008 até 2012, 
serão 600 professores con-
tratados pela UFU. O corpo 
de servidores do campus de 
Ituiutaba já foi consolidado. 
Para o campus de Monte 
Carmelo, serão 54 professo-
res e 61 técnicos administra-
tivos até 2013. Em Patos de 
Minas, serão 47 docentes e 
56 técnicos até 2012.   “Mas 
o déficit de servidores é uma 
questão histórica, que exige 
uma política de redimensio-
namento”, admite Sinésio. 

Se por um lado a institui-
ção tem mais condições hoje 
de contratar professores e 
técnicos para cursos de gra-
duação, o mesmo não acon-
tece com a pós-graduação. 
“Houve uma expansão vio-
lenta desses cursos, porém 
não há pessoal suficiente 
para atendê-los”, afirma o 
pró-reitor. Sinésio Gomide 
Júnior cita até o que foi ba-
tizado de “REUNI da pós”, 
a necessidade de recompor o 
quadro de pessoal.

Quem se despede... Quem 
chega...Quem necessita de al-

guma informação referente 
ao Setor de Pessoal sabe que 

pode contar com o Baltazar 
do Santa Mônica. Assim é 
conhecido o servidor Balta-

DICOA, DINFA, DI-
ROB, DIRCO, DICULT, 
ICBIM, SEJAD, NUPRO... 
Quem acaba de chegar à 
Universidade Federal de 
Uberlândia é bombardeado 
por uma série de siglas. Para 
os novos servidores, traduzir 
cada uma delas não é tarefa 
fácil. Que o diga a técnica 
administrativa Érica Juver-
cina Sobrinho que, desde 
julho de 2011, ocupa um 

cargo na Divisão de Apoio 
ao Docente. Ou melhor, na 
DIADO... “No início, era 
difícil entender essas siglas; 
houve também um período 
de adaptação às normas e 
aos procedimentos”, afirma. 
Trabalhar na UFU era um 
velho sonho de Érica.  “Eu 
fiz Administração, curso 
de especialização e estudo 
Ciências Contábeis na ins-
tituição, portanto sempre 
quis fazer parte do quadro 
de pessoal da universidade”, 
comemora. Aos 29 anos de 
idade e com a vontade de 
aprender sempre mais, Érica 
Sobrinho conclui: “Eu che-
guei lá”.

Gestão baseada na capacitação
Para que a máquina não 

emperre, Sinésio Gomide 
Júnior conta com a sinergia 
das três frentes que com-
põem a PROREH: Dire-
toria de Administração de 
Pessoal (DIRAP), Diretoria 
de Provimento, Acompa-
nhamento e Administra-
ção de Carreiras (DIRPA) 
e Diretoria de Qualidade 
de Vida e Saúde do Servi-
dor (DIRQS). Ao todo, são 
199 pessoas treinadas para 
acompanhar os processos 
que envolvem os servidores. 

“A PROREH não parou 
um dia sequer nem no pe-
ríodo de transição, pois as 
diretorias estão nas mãos 

de pessoas do setor que têm 
experiência de sobra para 
desempenhar as funções”, 
declarou o pró-reitor. Siné-
sio aponta o que considerou 
essencial para o bom fun-
cionamento da máquina: 
“Sugeri aos servidores que 
elegessem os próprios dire-
tores”. Ao optar pelo pro-
fissionalismo, o pró-reitor 
garante que “obteve o total 
compromisso da equipe”. 
Diante de eventuais falhas 
em algum procedimento, 
Sinésio não pensa duas ve-
zes: “É preciso assumir o 
erro e pedir desculpas ao 
servidor, pois tropeços exis-
tem”. 

E toda essa engrenagem 
nem poderia parar. É da 
PROREH a missão de exe-
cutar o Programa Anual de 
Capacitação para impulsio-
nar a política de carreira dos 
técnicos administrativos. A 
partir de um levantamento 
feito junto às unidades aca-
dêmicas e administrativas, 
a Pró-Reitoria de Recursos 
Humanos oferece cursos re-
gulares aos servidores. 

Em 2011, foram ofere-
cidos cursos de Desenvolvi-
mento Pessoal e Profissional 
para Servidores da Adminis-
tração Pública, que incluiu 
os módulos: atendimento 
ao público; preparação para 

aposentadoria; atualização 
em língua portuguesa; di-
reitos, deveres e plano de 
carreira de servidores; de-
senvolvimento ambiental e 
sustentabilidade; capacita-
ção de agentes multiplica-
dores em prevenção ao uso, 
abuso e dependência de ál-
cool e outras drogas; edu-
cação fiscal; elaboração e 
gerenciamento de projetos; 
metodologia de pesquisa; 
inglês instrumental; espa-
nhol  instrumental; ética 
e processo administrativo 
sindicante disciplinar. Nos 
próximos dias, serão distri-
buídos os portfólios referen-
tes aos cursos de 2012.

zar Erni Ferreira que começa 
a se preparar para a aposen-
tadoria depois de 33 anos 
dedicados à UFU. Ele che-
gou à instituição em 1978, 
então com 22 anos de idade. 
Na bagagem, trazia a experi-

ência de trabalhar em alguns 
escritórios de Contabilidade 
de Uberlândia. Aprendeu a 
lidar com o público na rua 
quando, ainda criança, era 
vendedor de jornal. “Quan-
do cheguei à UFU, ainda 
não existia a PROREH. O 
nosso trabalho era vincula-
do à Pró-Reitoria de Plane-
jamento e Administração 
(PROPLAD)”, lembra. An-
tes de ser transferido para o 
campus Santa Mônica, no 
fim dos anos 1980, Baltazar 
trabalhou no campus Umua-
rama e na Reitoria, Duque de 
Caxias. No início, sentia-se 
incomodado com a função, 
pois era responsável por to-

dos os contratos de rescisão. 
Mais tarde, passou a atuar no 
controle de cartão de ponto, 
numa época em que o traba-
lho era manual. Era preciso 
checar todos os cartões, todas 
as semanas, e alertar para pos-
síveis problemas na folha de 
pagamento.  Agora, chegada 
a hora da despedida, Baltazar 
revela: “Vou sentir saudade. 
Acompanhei o crescimen-
to da UFU como se fosse o 
de um filho. Conheci muita 
gente, fiz muitas amizades. 
Estou me preparando para 
deixar o campus Santa Mô-
nica, o mesmo lugar onde, na 
infância, brincava de futebol 
e apanhava guabiroba”.

Dois momentos – Baltazar se 
prepara para a aposentadoria, 

enquanto Érica inicia
carreira na Universidade.

Posse de novos servidores; rotina na UFU
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UFU concede 
título de Doutor 
Honoris Causa
Reinaldo Andraus e José Graziano 
foram homenageados

no
tíc

ia
s

O Conselho Universitário da 
Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU) outorgou o título de Doutor 
Honoris Causa a Reinaldo Campos 
Andraus, diretor da Faculdade de 
Gestão e Negócios (Fagen/UFU) e a 
José Graziano da Silva, Diretor-geral 
da Organização das Nações Uni-
das para Agricultura e Alimentação 
(FAO).

O professor Reinaldo Campos 
Andraus leciona na UFU desde 
1975, sendo pró-reitor de Gradua-
ção de 1985 a 1988. Entre as prin-
cipais contribuições para a UFU se 
destacam a sua participação na cria-
ção e expansão do Campus Santa 
Mônica, na aprovação das Faculda-
des de Odontologia e de Agronomia. 
A ele também se atribui a criação de 
oito cursos de MBA, com elevado 
reconhecimento no mercado e dos 
cursos de Gestão Pública e de Gestão 
da Informação. 

José Graziano da Silva, diretor-
geral da FAO, foi ministro extraor-
dinário de Segurança Alimentar e 
Combate à Fome, no primeiro man-
dato do presidente Lula. Em 2004, 
foi criado o Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome 
para absorver as funções do Minis-
tério Extraordinário. Nesse período, 
Graziano tornou-se assessor especial 
da Presidência da República. Em 
2006, assumiu o cargo de represen-
tante regional da FAO para América 
Latina e Caribe, promovendo ações 
para o fortalecimento da agricultu-
ra familiar e do desenvolvimento 
rural. 

O título de “Doutor Honoris 
Causa” é concedido à personalidade 
que se tenha distinguido pelo saber 
ou pela atuação em prol da cultura, 
das ciências, da filosofia, das letras 
ou do melhor entendimento entre os 
povos.

Educação Física é 
campeã da Olimpíada 
Universitária  

Com a crônica “Momentos”, o 
uberlandense e doutor em Química, 
Diego Leoni Franco, conquistou o 
primeiro lugar entre 112 concorren-

UFU premia 
escritores no 
II Concurso 
de Crônicas e 
Poesias

A Associação Atlética Acadêmica 
(AAA) da Educação Física ficou em 
primeiro lugar na pontuação geral da 
Olimpíada Universitária. A segunda 
colocação ficou com AAA da Medi-
cina e, em terceiro, a AAA Monetária. 

Para a Olimpíada deste ano foram 
inscritas 1.900 pessoas, entre alunos-
atletas, dirigentes e integrantes das 
comissões técnicas. Participaram 27 

delegações representando 50 cursos 
dos campi de Uberlândia, de Ituiu-
taba e, pela primeira vez, de Monte 
Carmelo.

A olimpíada é uma realização da 
Pró-reitoria de Extensão, Cultura 
e Assuntos Estudantis (Proex), por 
meio da Divisão de Esportes e Lazer 
Universitário (DIESU) da Diretoria 
de Assuntos Estudantis.

tes que enviaram crônicas. 
A equipe de jurados escolheu 

“Engenharia Poética”, do tam-
bém uberlandense, professor de 
sociologia e mestre em Educação, 
Marcelo Augusto de Lacerda Bor-
ges, como a melhor poesia das 147 
inscritas.

Foram inscritos 259 textos que 
abordaram o tema “Fragmentos do 
cotidiano”. O concurso foi realizado 
pela Editora da UFU (Edufu) em 
parceria com o Programa de Mes-
trado em Teoria Literária e com a 
Pró-reitoria de Extensão, Cultura e 
Assuntos Estudantis (PROEX). 

Reinaldo Campos 
Andraus – 36 
anos de dedicação 
à Universidade

Reinaldo Campos 
Andraus – 36 
anos de dedicação 
à Universidade

José Graziano da Silva – se dedica ao combate 
à fome no mundo

Estudantes do curso de Educação Física comemoram a conquista 
da principal competição esportiva da Universidade
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