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De cara nova

Professor Guilherme 
Puga organiza 
atividades com 
alunos na Biblioteca 
da Educação Física

A biblioteca representa muito 
mais que um abrigo de livros e pe-
riódicos. É espaço de descobertas e 
encontros, histórias e estórias, ima-
gens, sons e silêncios. É ambiente 
para conhecimento do passado, re-
flexão sobre o futuro e transforma-
ção. Um lugar de sabedoria deve ser 
agradável para a realização de estu-
dos e pesquisas. Considerando esse 
cenário, a UFU realizou investimen-
tos em duas unidades, nos campi 
Monte Carmelo e Educação Física.

Em Monte Carmelo, a Biblioteca 
passou a funcionar, desde o segun-
do semestre letivo de 2014, no novo 
campus da universidade (Rodovia 
LMG 746, Km 1). O espaço, com 650 
m² (antes eram 130 m²), conta com 

ambiente para estudo em grupo e in-
dividual, ilhas de pesquisa e espaço 
multimídia. O investimento foi de R$ 
420 mil.

A bibliotecária responsável pela 
unidade em Monte Carmelo, Sarah 
Ferreira, ressalta que as novas insta-
lações possibilitam melhor atendi-
mento à comunidade. “O espaço é 
amplo, o mobiliário é novo, as aco-
modações são melhores e o acervo 
foi ampliado”, descreve.

Na Biblioteca Setorial Educação 
Física, novos mobiliários foram ad-
quiridos e o espaço foi otimizado. 
Estações de pesquisa, mesas de estu-
do, estantes e novos guarda-volumes 
estão entre os bens disponibilizados 
para a comunidade, representando 

um investimento de aproximada-
mente R$ 80 mil.

Mudanças aprovadas
A estudante Bárbara Campos 

Gouvêia, do quinto período de Fisio-
terapia, utiliza a Biblioteca do cam-
pus Educação Física três vezes por 
semana e observa que houve melho-
ria no espaço com a disponibilização 
de mais mesas de estudo. Ela ainda 
destaca o investimento realizado em 
equipamentos eletrônicos: “o aumen-
to no número de computadores dis-
poníveis ajuda muito; antes tínhamos 
que trazer de casa”.

O professor Guilherme Morais 
Puga, da Faculdade de Educação Fí-
sica, incluiu a visita com grupo de 

estudantes à Biblioteca em seu pla-
nejamento pedagógico, como for-
ma de incentivar a leitura. “Trago 
os alunos no início do semestre para 
mostrar os principais livros disponí-
veis e que serão utilizados na disci-
plina”, explica.

O docente considera que as alte-
rações contribuem para aperfeiçoar 
a atendimento prestado aos usuá-
rios: “a mudança trouxe mais confor-
to para os alunos, organizou o espaço 
dos livros e a área para acondicionar 
o material, com o guarda-volumes”.

Bibliotecas na UFU
O Sistema de Bibliotecas (Sisbi/

UFU) é composto de oito unidades: 
a central, do campus Santa Mônica, 
e sete setoriais, que estão no Umua-
rama, Educação Física, Educação Bá-
sica, Hospital das Clínicas, Ituiutaba, 
Monte Carmelo e Patos de Minas.

A coordenadora de atendimen-
to ao usuário do Sisbi, Maira Gou-
lart, afirma que os investimentos no 
setor são contínuos e que está em 
andamento o projeto de redimen-
sionamento das Bibliotecas do San-
ta Mônica e Umuarama. Também 
foi iniciado o planejamento para es-
truturação de mais uma unidade no 
campus Glória. 

Outra prioridade está relaciona-
da aos serviços de autoempréstimo e 
autodevolução. “Queremos ampliar 
o sistema de autoserviço em todas 
as Bibliotecas”, afirma Maira. Atual-
mente, as unidades do Santa Mônica 
e Umuarama oferecem o atendimen-
to automatizado.

Bibliotecas dos campi Educação Física e Monte Carmelo 
receberam mobiliários e equipamentos novos
texto Cristiano Alvarenga
foto Milton Santos

Maria Clara Tomaz Machado
Diretora de Comunicação Social

De fato, o Brasil tem vivido uma crise econômica que, além de afetar profundamente nós 
cidadãos, trouxe para as universidades federais uma contenção de verbas em raros momen-
tos vividos. Todavia, a UFU, em particular, tem discutido democraticamente, por meio de 
comissões, com representação de todos os segmentos que a compõem, novos modelos de 
distribuição da verba que serão aprovados nos conselhos superiores. 

É bem verdade que, em tempos de crise, temos de ser criativos, mas também é verdade 
que os grandes eventos importantes, na perspectiva acadêmica e social, têm ocorrido siste-
maticamente. Entre eles citamos o I Seminário de Uso Sustentável de Água e Energia, que 
aconteceu em março e abril, quando a UFU dialogou com setores da sociedade civil em 
busca de alternativas para o contexto atual. Outro destaque é a mudança empreendida pelo 
Centro de Tecnologia e Informação (CTI), que está alterando o sistema de e-mail da UFU, a 
fim de padronizar e garantir nossa identidade digital. O recadastramento está previsto para 
o período de 18 de maio a 18 de agosto. Acesse www.ufu.br e participe por meio do formu-
lário disponibilizado neste site.

Além disso, durante todo o ano de 2015, a UFU se mobiliza para o seu processo estatuin-
te. Chegou a hora de pensarmos a UFU do futuro, por meio de um processo democrático. 
Nessa etapa deveremos nos propor a sermos votados como representantes de área ou esco-
lhermos pessoas engajadas que se proponham a elaborar o novo estatuto da UFU. 

Neste mês ocorreu o Encontro Nacional de Biomecânica (Enebi 2015), com o tema “En-
genharia Biomecânica para viver sem limites”, em que especialistas e pesquisadores nacio-
nais e internacionais discutiram temas relevantes para a área de tecnologia, engenharia e 
saúde. Com a participação especial da Associação de Paraplégicos de Uberlândia (Aparu), 
a Faculdade de Engenharia Mecânica mostra, mais uma vez, sua capacidade de pesquisa e a 
possibilidade de sua relação e extensão com a comunidade externa à UFU.

Em 17 de maio se comemora o Dia Internacional da Comunicação. Vale uma homena-
gem não só à Diretoria de Comunicação Social da UFU (Dirco), que tem se reestruturado e 
apresentado ações relevantes para a instituição, como também à Rádio e TV Universitária, 
da Fundação Rádio e Televisão Educativas de Uberlândia (RTU). Com uma equipe reduzi-
da, a rádio e a TV têm feito a cobertura de eventos e assuntos de interesses não só da UFU, 
mas de importância educativa e cultural para toda a região.

Nesse viés, é importante ressaltar a realização, em junho, do XX Congresso de Ciências 
da Comunicação da Região Sudeste (Intercom Sudeste 2015), sob a responsabilidade do 
curso de Comunicação Social: habilitação em Jornalismo, da Faculdade de Educação (Fa-
ced). O tema desta edição, aberta a diversas áreas interdisciplinares, é “Comunicação e Ci-
dade Espetáculo”. Oficinas, palestras, mesas-redondas e atividades culturais movimentarão 
a UFU de 19 a 21 de junho. Mais informações estão disponíveis no site www.intercomsu-
deste2015.com.br. 

Por fim, matérias interessantes desta edição, como assédio moral, o esporte na UFU, os 
dilemas das licenciaturas, as ações terroristas e os bens culturais, os serviços oferecidos pela 
Pró-reitoria de Recursos Humanos (Proreh) aos servidores, as inovações das bibliotecas e a 
história de vida de uma assentada do MST comprovam, pela sua diversidade, uma fotogra-
fia de uma UFU plural, em constante ação criativa.
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texto Eliane Moreira
foto Milton Santos

texto Diélen Borges
foto arquivo pessoal

Programa prevê atendimentos 
individualizados e sigilosos

Eleusa
pesquisa a 

educação do 
campo

“Eu preciso realmente disso? Pos-
so esperar ou comprar algo mais em 
conta?” Essas foram as palavras má-
gicas que Maria (nome fictício) ouviu 
em um dos atendimentos individua-
lizados do programa Educação para 
Gestão das Finanças Pessoais/Fami-
liares, oferecido pela UFU aos seus 
servidores. Depois de perceber que 
comprometia mensalmente mui-
to além do que recebia, ela decidiu 
procurar ajuda. “Tinha dívidas com 
cartão de crédito, cheque especial e, 
para quitá-las, fazia empréstimos”, 
lembra a servidora. A situação tor-
nou-se insustentável quando come-
çou a gerar discussões em casa: “não 
tinha mais a quem recorrer. Falava 
com meu esposo e discutíamos. Foi 

quando resolvi procurar ajuda”. Nos 
encontros, percebeu que a saída esta-
va na ponta do lápis: controlar gastos 
e despesas, cortar cartão de crédito. 
“Hoje me policio, anoto o que gasto 
e ganho, faço uma programação. Se 
não cuidar, caio de novo. Tenho essa 
carência, não consigo administrar”, 
desabafa.

O programa atende os servido-
res por meio de palestras educativas 
nos campi e setores. Os encontros 
duram em média uma hora e meia 
e devem ser agendados. Existem 
ainda os atendimentos individua-
lizados. O trabalho é desenvolvido 
pelo Setor Integrado de Ações de 
Promoção à Saúde (Siaps) da Dire-
toria de Qualidade de Vida e Saú-
de do Servidor (Dirqs), vinculada à 
Pró-reitoria de Recursos Humanos 
(Proreh). 

“Percebemos, nos atendimentos, 
que o endividamento afeta diver-
sas áreas, principalmente no aspecto 
emocional. A nossa proposta é mos-
trar como o servidor deve se organi-
zar para pagar as dívidas e educá-lo 
para que possa aprender a lidar com 
as finanças”, explica a assistente so-
cial Odete Dan Ribeiro, responsável 

pelo programa. No segundo encontro 
individualizado, o participante leva 
as informações de toda a sua vida fi-
nanceira – o que ganha e as despe-
sas – para conhecimento da assistente 
social.

Os atendimentos vão além da 
orientação a quem já está endivida-
do. Foi o que aconteceu com João 
(nome fictício), que, diante de uma 
nova realidade familiar, procurou o 
serviço: “meu filho passou a morar 
comigo e precisei reorganizar mi-
nhas despesas”. No atendimento, 
João recebeu orientações para evi-
tar o comprometimento da renda 
com financiamentos a curto e mé-
dio prazos, além de planejar os pa-
gamentos e lançar todas as despesas 
na planilha, a fim de identificar a 
natureza do gasto. Com as orien-
tações, o servidor pôde sentir mu-
danças que ajudaram a controlar o 
orçamento. “Consegui tirar da ca-
beça a preocupação com a fatura do 
cartão de crédito, responsável por 
dias de tensão. Percebi realmente 
qual a minha capacidade de com-
pra e passei a retirar 15% do meu 
salário para investir em aplicação”, 
comemora. 

Envolvimento familiar
De acordo com a assistente social, o 

envolvimento dos membros da família é 
essencial para o controle do orçamento. 
“É importante para que a família tenha 
noção da situação financeira familiar, 
pois muitos a desconhecem”, explica 
Odete. Se o servidor se sentir à vonta-
de em partilhar com os familiares, isso 
acontece a partir do segundo encontro. 
“Já teve casos em que a família não tinha 
ideia do endividamento da servidora e, 
a partir do momento em que tomaram 
conhecimento, passaram a tomar medi-
das juntos”, explica.

Cartilha
A cartilha disponibilizada 

pelo programa é uma ferramen-
ta à parte para quem participa. A 
publicação contém definição do or-
çamento, orienta o controle financei-
ro por meio de ações no dia a dia que 
podem equilibrar receita e despesa, 
aponta tipos de investimentos e, ao 
final, disponibiliza uma planilha de 
controle mensal. Essa cartilha é dis-
tribuída durante os atendimentos, in-
dividuais ou em grupo, por meio das 
palestras. Para solicitar o serviço no 
seu setor, ligue: (34) 3225-8076/8071.

Preciso gastar meu 
dinheiro com isso?

A mestra
da terra

Programa auxilia 
servidor na gestão 
das finanças 
pessoais

A menina nasceu no campo, em 
terras alheias. Lagoa Formosa, 1972. 
Primeira filha, depois vieram mais 
seis. “Bem que a Eleusa é muito inte-
ligente! Se não fosse mulher, eu per-
mitiria que ela fosse morar com meus 
tios no arraial para estudar, mas mu-
lher, estudar para quê? Para lavar 
fraldas?” A fala do pai ainda ecoa nas 
lembranças, mas ela crê que o tom 
machista era para aliviar a consciên-
cia do pobre: “o problema era que ele 
não tinha como abrir mão do meu 
trabalho na roça e na mercearia, pois 
eu era a filha mais velha. Se eu fosse 
homem, ele não deixaria continuar 
os estudos do mesmo jeito”.

Queria ser professora e escritora, 
mas parou de estudar na quarta sé-
rie. “Essa menina não sonha, delira”, 
diziam dela. Se delirava, o fazia en-
quanto capinava lavouras de milho, 
feijão e arroz, puxava o cavalo da car-
pideira e acompanhava o pai nas reu-
niões do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais. Ele era meeiro: cultivava na 
terra dos outros e entregava aos do-
nos parte do que colhia.

Eleusa retomou a quinta série aos 
20 anos, quando se mudou para Uber-
lândia. Foram trabalhar em granja. 
Casou-se com o homem que lhe dis-
seram que era bom e, no ano em que 
terminou o ensino médio, nasceu sua 
única filha. O casamento, porém, não 
era bom como lhe disseram e ela teve 
depressão. O marido dizia que era fal-
ta de vergonha na cara.

Receberam em casa a visita dos 
militantes do Movimento dos Tra-

balhadores Rurais Sem Terra (MST) 
e tudo fez sentido: foram da terra a 
vida toda, mas a terra nunca tinha 
sido deles. O sonho do pai era ter seu 
próprio chão.  Entraram para o MST 
e, em 1999, foram viver no acampa-
mento Emiliano Zapata. Por meio 
do movimento, Eleusa pôde con-
cretizar os delírios de menina. “Eu 
fiz vários cursos de formação. Teve 
um na UFU sobre realidade bra-
sileira a partir dos grandes pensa-
dores, formação política, educação 
do campo...” Assumiu a coordena-
ção de educação do MST regional e, 
em pouco tempo, foi para o setor de 
educação estadual. 

O movimento social e a univer-
sidade estavam mudando a vida da 
camponesa. “Eu tive que ir a reuni-
ões e participar de muitos encontros e, 
num desses, fui participar de uma pa-
lestra com a professora Gercina [San-
tana Novais, na época da Faculdade 
de Educação da UFU]. E ali, naquela 
palestra e em outros momentos de for-
mação do setor de gênero do MST, fui 
entender que eu sofria as piores violên-
cias: emocional e psicológica. E aí liber-
tei, foi como tirar uma venda dos meus 
olhos. Vi que o problema não era eu.” 

Foram sucessivos despejos no 
Emiliano Zapata até a homologa-
ção do assentamento em 2005. “An-
tes que as casas fossem construídas, 
em 14 de novembro de 2007, meu 
pai veio a falecer em consequência 
de uma parada cardíaca fulminan-
te. Meu guerreiro partiu, fazendo o 
que ele tanto adorava: colocar as se-
mentes na mãe terra. Depois de oito 
anos debaixo de lona preta, meu pai 
não conseguiu ver seu sonho realiza-
do em sua totalidade.” A filha culpa 
a burocracia do Projeto de Desenvol-
vimento dos Assentamentos (PDA).

Eleusa precisava de mais: ingres-
sou no ensino superior e concluiu, em 
2010, a graduação em Licenciatura em 
Educação do Campo, na Universidade 
Federal de Minas Gerais. Tornou-se, 
enfim, professora e passou a lecionar 
no acampamento. Eleusa precisa ser 

livre: pediu a separação, mas o mari-
do não aceitou. Passou a ameaçá-la de 
morte e ela teve que deixar o acam-
pamento. “Ser mulher camponesa fez 
com que eu não tivesse meios de con-
tinuar meus estudos na adolescência 
e, hoje, ser mulher me fez abandonar 
a terra conquistada, para minha segu-
rança pessoal.”

A professora Eleusa cursou espe-
cialização em Linguagens em Esco-
las do Campo, na Universidade de 
Brasília. Por fim, ingressou no mes-
trado em Geografia na UFU. Era a 
sem-terra no mestrado! Enfrentou a 
rejeição de alguns colegas: “o emba-
te era pessoal e contra o meu projeto 
de educação no campo. Não podiam 
contestar minha capacidade, pois eu 
entrei como eles, mas é por não acei-
tar uma sem-terra, camponesa, num 
espaço que é dito, construído, para os 
intelectuais. Como se o campesinato 
não tivesse intelectuais!” Mas tinha o 
delírio de menina na alma e três ami-
gos que a defendiam. 

No dia 27 de março de 2015, Ma-
ria Eleusa da Mota defendeu a disser-
tação Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra e a Escola Nacio-
nal Florestan Fernandes: a contribui-
ção da educação do campo no Brasil, 
orientada pelo professor João Cleps. 
Aprovada com louvor, a menina que 
plantou na terra o sonho de estudar, 
agora, é mestra.

Assentada do MST conclui
mestrado em Geografia na UFU
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texto Jussara Coelho
foto Marco Cavalcanti

Em uma tarde de quinta-feira, o 
servidor público José (nome fictício 
para preservar a identidade do en-
trevistado), enfermeiro, concluía seu 
turno de trabalho, quando recebeu, 
em seu setor, um documento solici-
tando que ele comparecesse ao depar-
tamento de recursos humanos. Lá foi 
informado de que havia uma denún-
cia sobre a conduta dele. José tinha 
sido acusado de deficiência técnica no 
exercício de suas funções, o que pode 
gerar processo administrativo e acar-
retar a demissão do servidor.

Não era a primeira vez que 
abriam processo contra o enfermei-
ro, que trabalha na instituição, em 
Belo Horizonte, há mais de 30 anos. 
José acredita que a causa é o fato de 
ele ser gay. Ele assume sua homos-
sexualidade, mas revela que isso lhe 
acarreta problemas desde sempre. 
Por isso, a partir da última denún-
cia contra ele, José decidiu reverter o 
problema e abriu um processo contra 
a instituição e os colegas de trabalho 
por assédio moral. 

“Entraram com uma sindicância 
dizendo que tenho deficiência técni-

ca, mas quando me chamaram para 
conversar, em particular, disseram 
que o problema mesmo é o fato de, 
no vestiário masculino, as pessoas se 
incomodarem com minha presença”, 
relata. “Acham que olho as partes ín-
timas dos demais colegas de traba-
lho e dos pacientes, que presto mais 
atenção nisso do que na assistência à 
saúde deles, como se eu fosse tarado”, 
desabafa o enfermeiro. 

Juridicamente, o assédio moral é 
definido, de acordo com o professor 
Renato Muçouçah, da Faculdade de 
Direito da UFU e autor do livro As-
sédio Moral Coletivo nas Relações 
de Trabalho, como a conduta que 
atenta contra direitos fundamentais 
da pessoa humana e que ocorre de 
maneira reiterada, não necessaria-
mente da mesma forma. “Com essa 
definição, eu busco afastar uma cor-
rente que defende um caráter ‘psi-
cologizante’ do conceito, de que o 
assédio moral visa a minar o equi-
líbrio emocional e a saúde mental 
do trabalhador. Mas não podemos 
confundir a causa com o efeito”, 
explica o docente. A perseguição 
pode ocorrer do superior hierárqui-
co contra o seu subordinado ou até 
mesmo entre funcionários, servido-
res ou empregados. 

Muçouçah salienta a importân-
cia de se diferenciar o dano e o assé-
dio: “eu te xingo ou você me ofende. 
É uma agressão. A partir daí houve 
uma consequência, que é o dano. Já 
o assédio é a prática. São agressões 

morais reiteradas que atentam contra 
sua dignidade”. O professor ressalta 
ainda que humilhar, tratar mal e des-
prezar uma pessoa continuadamente, 
mesmo que ela não se sinta incomo-
dada com isso, configura assédio mo-
ral. “O simples fato de o agredido não 
se importar não significa que essa 
conduta não deva ser punida. É juri-
dicamente inaceitável”, salienta. 

Porém, processualmente, para 
que ocorra um processo por assédio 
moral, são necessários uma denúncia 
e o relato narrado, gerando a recla-
mação trabalhista. É a própria vítima 
que vai pleitear a reparação pelo as-
sédio moral.

O assédio moral
Há também o assédio institucio-

nal, conhecido como assédio moral 
coletivo. Pode acontecer em campa-
nhas empresariais que visam a in-
centivar o aumento da produtividade 
dos funcionários. O professor Mou-
çoçah ilustra: “houve uma condena-
ção contra a AmBev [fabricante de 
cervejas] por dano moral coletivo, 
porque todos os empregados que não 
atingiam a meta tinham que dan-
çar ‘na boquinha da garrafa’ e, nes-
se meio, havia mulheres, senhores 
de mais de 60 anos, enfim, uma série 
de questões”. Nesses casos que trans-
passam as fronteiras do individual, 
o sindicato ou o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) podem entrar 
com uma ação civil pública contra o 
estabelecimento.

No assédio moral coletivo, de 
acordo com Mouçoçah, há a facili-
dade de a ação ser movida pelo sin-
dicato ou MPT e não pela pessoa, o 
que evita o embate direto entre em-
pregado e empregador. Quando se 
trata do assédio moral individuali-
zado, o autor da ação tem que ser 
a própria pessoa lesada. “É aí que 
temos um problema grave. Muitas 
vezes, isso comporta relatar situa-
ções constrangedoras e absoluta-
mente desagradáveis. O simples 
fato de depor já deixa a testemunha 
contra um lado ou outro”, assegura 
o jurista. Para ele, a única forma de 
se superar o problema é mudando 
a cultura jurídica no Brasil na área 
do Direito do Trabalho, permitin-

do que o sindicato ajuíze a ação e 
faça a denúncia em casos de assédio 
individualizado. 

Assédio moral ou assédio sexual?
A principal diferença entre as-

sédio moral e sexual é justamente a 
questão sexual. Adailton Borges de 
Oliveira, presidente da Comissão 
Permanente de Sindicância e Inqué-
rito Administrativo da UFU (Cop-
sia), ressalta outra distinção entre 
os dois: no assédio sexual, basta que 
ocorra uma vez para que ele se confi-
gure, enquanto que no assédio moral 
os fatos acontecem reiteradamente. 

Oliveira explica que existem dois 
tipos de assédio sexual. O primeiro, 
chamado de assédio sexual por chan-

tagem, ocorre quando alguém amea-
ça: “você vai ser demitida, mas para 
que isso não ocorra, vai ter que se 
deitar comigo”, explica. Outro exem-
plo citado é quando há extorsão: 
exigem-se favores sexuais de uma 
pessoa para que ela seja admitida, 
suba de cargo ou não tenha algum 
segredo revelado. 

O segundo é o assédio sexual am-
biental. “É aquela pessoa inconve-
niente que só fica falando desse tipo 
de assunto, com conversas do tipo 
‘como você está gostosa’, que também 
pode caracterizar assédio sexual”, ex-
plica Oliveira. Porém, ele ressalta que 
não se trata de paquera no ambiente 
do trabalho, pois esta é normal e ab-
solutamente legal.

A pessoa que se sentir assediada pode entrar com uma 
ação contra a empresa ou a pessoa que o assediou por meio 
de um advogado particular ou do sindicato. Na UFU, a denún-
cia pode ser feita na Ouvidoria e na Copsia. Existe um formulá-
rio na página da Ouvidoria da UFU que o reclamante preenche 
com os dados e as informações necessárias, podendo optar por 
sigilo ou não. Esse documento é enviado para o setor e gera um 
protocolo para que o servidor possa acompanhar o processo. 
Após esse procedimento, a vítima é chamada para ser ouvida. 

Cleben de Sousa Alves, ouvidor geral, ressalta que são ou-
vidos os dois lados, o assediado e o assediador, e tenta-se 
fazer uma conciliação entre as duas partes. Não havendo a 
conciliação, a Ouvidoria abre um processo com a documen-
tação que apurou e encaminha para o reitor, constando que o 
servidor reclamante está sugerindo que se abra um inquérito 
administrativo contra o acusado. O reitor analisa os papéis e 
envia o parecer para a Copsia.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, ninguém é 
culpado enquanto não existir uma decisão definitiva, exarada 
pelo órgão competente e que esteja amparada por provas ca-
bais e robustas acerca da culpabilidade daquele que está sen-
do acusado. Muitas vezes, a vítima não sabe como começar o 
processo; por isso, a Copsia ajuda o reclamante a formalizar a 
denúncia perante a universidade. 

No setor de protocolo, esse documento recebe uma capa 
e um número e é lavrado em uma portaria. É designada uma 
equipe para trabalhar na denúncia. A comissão tem um prazo 
para apurar o caso de acordo com a lei. Para processo admi-
nistrativo são 60 dias prorrogáveis por mais 60 e para sindi-
cância, 30 dias prorrogáveis por mais 30. Oliveira ressalta que 
esses prazos não são taxativos e dependem da complexida-
de dos fatos. “O que importa para nós é a verdade dos fatos, 
descobrir o que aconteceu”, salienta. Definem-se as diretrizes 
e interroga-se o acusado, mostrando as provas. Permanecen-
do o indício de culpabilidade, esse servidor é indiciado e tem a 
oportunidade de fazer sua defesa escrita.

A comissão se reúne para produzir um relatório sugestivo 
(com as punições cabíveis), o qual é enviado para o reitor. As 
penalidades, dispostas no Artigo 127 da Lei 8.112, são: adver-
tência, demissão, suspensão, cassação de aposentadoria e/
ou disponibilidade, destituição de função comissionada e des-
tituição de cargo em comissão. 

A universidade também dispõe de ações que buscam dimi-
nuir ou amenizar esse tipo de incidente. Na Diretoria de Qualida-
de de Vida e Saúde do Servidor (Dirqs), vinculada à Pró-reitoria 
de Recursos Humanos (Proreh), existe o acolhimento psicosso-
cial, ao qual o servidor pode ir pessoalmente ou agendar consul-
ta pelo telefone. O setor atende de segunda-feira a sexta-feira, 
das 8h às 17h, na Rua Mato Grosso, 3370, Umuarama. 
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Cursos que formam professores têm vagas ociosas
texto e foto Marco Cavalcanti

Os índices acumulados de cres-
cimento de matrículas nos cursos de 
bacharelado e tecnológicos no país 
foram de, respectivamente, 15,4% e 
25,3%, de acordo com os últimos três 
censos da educação superior (2011, 
2012 e 2013). No mesmo período, o 
aumento de matrículas nos cursos de 
licenciatura foi de 1,5%.

Os dados se referem tanto a ins-
tituições públicas (que, em 2013, re-
presentavam 26% das matrículas) 
quanto privadas (74%), presenciais 
(84,2%) e a distância (15,8%). As in-
formações são apuradas anualmente 
pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), vinculado ao Minis-
tério da Educação (MEC), com o 
objetivo de oferecer informações so-
bre a situação e as tendências do en-
sino superior.

“Uma pessoa, quando faz uma 
opção profissional, olha muito, ain-
da mais hoje, a inserção no mercado, 
o retorno financeiro que essa pro-
fissão vai dar”, observa a pró-reitora 
de Graduação da UFU, Marisa Lo-
mônaco, sobre a baixa valorização 
social do magistério. Embora reco-
nheça que há cursos com pouca con-
corrência, como os recém-criados, 

algumas licenciaturas e outros que 
tradicionalmente são menos procu-
rados, Lomônaco avalia que as taxas 
de ocupação na UFU “estão boas em 
relação às taxas nacionais”. Segundo 
a pró-reitora, “em torno de 92% das 
vagas são ocupadas”.

Em Patos de Minas, o não preen-
chimento das vagas na sua totalida-
de está relacionado aos problemas na 
implantação do campus e à divulga-
ção dos cursos na região. O assessor 
administrativo da Reitoria em Patos, 
Peterson Gandolfi, afirma que, para 
diminuir a baixa procura pelos cur-
sos e a evasão, é necessário superar 

fatores que reduzem a procura. “É 
um curso de alta qualificação, porque 
você tem que saber tocar um instru-
mento e ter um conhecimento bási-
co de teoria da música, porque não 
dá para ensinar isso na universidade”, 
explica Cíntia Morato, coordenadora 
do curso que, no vestibular 2015-2, 
teve relação candidato/vaga de 1,33.

A professora cita também a des-
vantagem que a graduação em Mú-
sica tem diante de outras carreiras 
“melhor legitimadas socialmente” 
e do aspecto cultural que envolve 
a área. “Música é um valor cultu-
ral, antes de ser uma profissão”, afir-
ma Cíntia Morato, revelando que 
“100%” dos alunos ingressantes tive-
ram o primeiro contato com a músi-
ca na família ou na religião. “Muitos 
se profissionalizam antes de chegar à 
academia e se sentem satisfeitos com 
isso”, completa.

Teatro teve, no Processo Seletivo 
2015-2, quatro candidatos para cin-
co vagas na modalidade ampla con-
corrência/noturno e sete candidatos 
para seis vagas na ampla concorrên-
cia/integral. Mário Piragibe, coorde-
nador do curso, aponta, ao analisar a 
pouca concorrência, que o principal 
motivo é de ordem cultural. Na opi-
nião dele, ainda existe o entendimen-
to de que, em termos de mercado de 
trabalho, as artes oferecem menos al-
ternativas: “cria-se no imaginário ge-
ral das pessoas, ainda mais levando 
em consideração o trabalho do pro-
fissional de artes cênicas, que você te-
ria uma possível carreira na televisão 
ou nada”. 

Piragibe reconhece que o merca-
do ainda tem restrições e que deman-
da muito esforço de quem vai subir 
ao palco. “Você precisa ter, de fato, 
vocação para poder seguir a carreira, 
mas as possibilidades de trabalho são 
bem menos restritas do que se imagi-
na. Se você pensar também na intera-
ção das artes com a educação, a coisa 
se amplia bastante”, argumenta. 

“Se o teatro é sua paixão, faça te-
atro. Possibilidade de você viver da-
quilo que você quer fazer há. Você 
não vai conseguir sem uma dose con-
siderável de dedicação”, orienta o co-
ordenador. “Hoje a gente vive em um 
mundo em que você tem muito mais 

condições de prosperar naquilo que 
você sabe que pode fazer, naquilo 
que você gosta, do que deixar deter-
minados critérios mais práticos e ob-
jetivos guiar  sua decisão. O coração 
conta um pouquinho. O coração e a 
cabeça funcionam juntos”, aconselha.

Valorização das licenciaturas
Como parte do esforço de valori-

zação da profissão da carreira de pro-
fessor, a UFU, por meio da Divisão 
de Licenciaturas (Dlice), tem posto 
em prática ações e programas finan-
ciados por órgãos governamentais, 
tanto para atrair mais alunos para as 
licenciaturas, quanto para melhorar 
a qualidade da formação dos futuros 
professores.

“Antigamente, um filho falava que 
ia ser professor, para a família, era 
‘ter um professor na família’. Hoje os 
pais querem que os filhos desistam: 
‘por que você não faz outra coisa?’. 
Tem uma falta de prestígio muito 
grande. Status você não tem. Muitas 
outras profissões são bem mais valo-
rizadas. Não tem retorno financeiro”,  
lamenta a docente Cirlei Souza, co-
ordenadora da Dlice. Segundo a pro-
fessora, muitos estudantes cursam 
licenciatura visando à carreira acadê-
mica do ensino superior, não à edu-
cação básica. 

A escolha de Sarah Santos, aluna 
do ensino médio, sobre qual carrei-
ra seguir reforça esse pensamento. 
“Não tenho certeza se é Sistemas de 
Informação ou História, porque eu 
gosto muito da disciplina. Penso em 
fazer História, mas para ser professo-
ra universitária, porque também não 
é uma área muito promissora, como 
Sistemas de Informação”, avalia a 
estudante.

Filho de médicos, Pedro Henri-
que Carvalho não teve dúvida: es-
colheu Medicina. Após concluir o 
ensino médio, estudou por mais um 
ano em cursinho pré-vestibular e 
passou para o curso mais concorrido 
da UFU – no processo seletivo 2015-
2 foram 260 candidatos por vaga. Fi-
nalizado o primeiro ano de Medicina, 
decidiu mudar para Matemática. “Eu 
não me interessava pelas aulas, nem 
por nada daquilo, não tinha interesse 
nenhum no curso em si. Não me sa-

tisfazia pessoalmente”, relata. O que o 
mantinha no curso eram os incenti-
vos, como ter uma posição social, re-
tribuição financeira e a aprovação da 
família.

“Eu escolhi Matemática porque 
sempre quis lecionar. Sempre soube 
disso, mas subconscientemente. No 
meu plano, seria professor e exer-
ceria Medicina. Até que eu percebi 
que isso nunca iria dar certo e que 
eu queria mesmo era lecionar e de-
via me preparar para isso da melhor 
maneira possível”, conta o estudante.

Sobre a desvalorização da nova 
carreira que abraçou, Pedro opina: 
“acho que isso só vai mudar quando a 
classe, de uma maneira geral, evoluir 
ou brigar. Isso não é um motivo para 
você não fazer. Todos que tenham o 
desejo deveriam fazer e tentar se va-
lorizar. Isso valorizaria a classe, de 
uma maneira geral”.

A coordenadora da subsede do 
Sindicato Único dos Trabalhado-
res em Educação de Minas Gerais 
(Sind-UTE) em Uberlândia, Elaine 
Cristina Ribeiro, também defende a 

Licenciaturas
atraem cada vez menos

essas dificuldades. “Somente ‘agili-
zando’ a construção do campus, de 
forma que se possa mostrar para os 
potenciais candidatos de Patos de 
Minas e região que a universidade 
possui toda infraestrutura física ca-
paz de oferecer ensino de qualidade”, 
diz.

Cultura
Cursos como Música e Teatro 

também têm vagas ociosas. Na Músi-
ca, que oferece habilitação em canto 
e em 11 instrumentos (licenciatura e 
bacharelado), a prova de habilidade 
específica é apontada como um dos 

valorização da carreira: “nós temos 
uma luta de 36 anos de existência do 
Sind-UTE. A gente luta pela mes-
ma coisa, a valorização profissional”. 
Elaine, porém, aponta o descaso po-
lítico. “Entra governo, sai governo e 
a promessa é a mesma, de valorizar 
o profissional”, denuncia, lembrando 
que só cinco estados do país pagam o 
piso nacional da categoria, que hoje é 
de R$ 1.917,78.

Em um diagnóstico realizado 
pelo governo estadual de Minas Ge-
rais, empossado no início do ano, 
verificou-se que apenas 26% da rede 
estadual de ensino estão em boas 
condições. Nos outros 78% faltam 
algum tipo de instalação, como bi-
bliotecas, refeitórios, laboratórios de 
informática, banheiros em bom es-
tado, pátios, quadras poliesportivas, 
cozinha e despensa. Em relação à re-
muneração dos professores, o texto 
informa que “a Secretaria de Educa-
ção está negociando o aumento gra-
dativo dos salários dos professores, 
até que se atinja o piso nacional da 
categoria, em 2018”.

Pedro Henrique 
Carvalho cursou um 

ano de Medicina e 
decidiu se transferir 

para Matemática

Cursos como Música
e Teatro também são 
pouco procurados
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texto Francesco Luigi de Faria Trotta
Museólogo do Instituto de Artes da UFU, membro do Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos 
Estudantis (Consex) e do Comitê de Documentação do Conselho Internacional de Museus (Cidoc/Icom)

Por mais que, no Brasil, a cultura seja pouco valorizada e man-
tida com recursos escassos, temos talvez a sorte de não passar por 
guerras civis ou algo do gênero, como temos visto, no Oriente Mé-
dio, as ações do grupo extremista conhecido como Estado Islâmi-
co. Esse grupo foi responsável não somente por diversos crimes de 
homicídio, mas também por destruir bens culturais que se encon-
travam, até então, protegidos e resguardados, tanto em museus 
iraquianos quanto em sítios arqueológicos. Foram todos dilapi-
dados, sob o pretexto de combate à idolatria, desconsiderando-se 
o fato de que esses objetos não possuem mais somente a função 
religiosa, e sim, são os vestígios de civilizações em um determina-
do momento, referência histórica para o povo do Iraque e parte da 
história da humanidade.

Esse fato traz à tona uma antiga questão quanto ao direito de 
guarda de bens culturais de países considerados zonas de conflito. 
São dois argumentos a serem considerados. O primeiro leva em con-
ta que o local oferece riscos e sugere que os bens em questão sejam 
deslocados para países fora de situação de conflito, livrando-os as-
sim de qualquer perigo. O outro argumento considera que essas me-

didas paliativas temporárias acabam se tornando permanentes e o 
país de origem pode não ter mais seus bens, sofrendo, assim, ausên-
cia de suas referências culturais.

O jornal The Wall Street Journal (WSJ) noticiou que as ações do 
Estado Islâmico não se resumem somente à destruição, mas envol-
vem a pilhagem e a venda ilegal de bens culturais dos museus e sítios 
arqueológicos atacados pelo grupo. Segundo fontes oficiais do go-
verno americano, em relato ao WSJ, o montante movimentado pelo 
tráfico de bens culturais supera o valor de 100 milhões de dólares. 
Isso já resultou na perda e no desaparecimento de esculturas, mosai-
cos, entre outros artefatos provenientes das culturas grega, assíria, 
babilônica e romana, por meio da destruição ou dos danos causados 
a 134 sítios arqueológicos, em média.

As pilhagens sempre foram comuns em períodos de guerra ao 
longo dos séculos. Antes havia um caráter de ostentação nesse tipo 
de ação, quando os conquistadores coletavam objetos dos conquis-
tados e os exibiam como um troféu pelo feito bem sucedido, espe-
cialmente um objeto que fosse representativo para o povo dominado 
e passasse à propriedade do conquistador. Mais tarde, as pilhagens 
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EDUCAÇÃO E CULTURAS POPULARES EM 
DIFERENTES CONTEXTOS EDUCATIVOS: 
PESQUISAS E INTERVENÇÕES

Organizado por Benerval Santos, Cristiane de Oli-
veira e Olenir Mendes, o livro abre espaços para 
diferentes formas de compreensão da realidade no 
contexto da pesquisa em Educação e Culturas Po-
pulares. O intuito do Grupo de Pesquisa em Edu-
cação e Culturas Populares (GPECPOP) com esta 
obra coletiva é compartilhar diferentes olhares, pro-
porcionando leituras e diálogos que se configuraram 
em uma trajetória marcada pela defesa irrestrita dos 
saberes produzidos coletivamente pelo povo, para o 
povo e com o povo, de caráter popular e libertador. 
O livro está organizado em três partes, que preten-

dem proporcionar olhares em diferentes faces na temática Educa-
ção e Culturas Populares. Nelas se encontra um conjunto de dez 
textos que se interconectam e que proporcionam ao leitor contribui-
ções para a compreensão da Educação e Culturas Populares em 
diferentes contextos educativos, sob diferentes olhares, em uma 
perspectiva emancipatória.

POLÍTICAS E CONTRIBUIÇÕES DAS 
PRÁTICAS DO PIBID PARA A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

Parte da Coleção Biblioteca Psicopedagógica e Didáti-
ca, o livro organizado por Maria Célia Borges, Sandra 
Martins e Elizandra Zeulli tem como objetivo principal 
socializar as teorias e práticas construídas e vividas 
no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (Pibid), cujas experiências têm enriqueci-
do e contribuído para a formação inicial e continuada 
dos professores. O Pibid é um programa coordenado 
e subsidiado pela Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (Capes), que visa 
ao aperfeiçoamento e à valorização da formação de 
professores para a Educação Básica. Seus projetos 

devem promover a inserção de estudantes no contexto das esco-
las públicas desde o início da sua formação acadêmica, para que 
desenvolvam atividades didático-pedagógicas, sob a orientação de 
um docente da licenciatura e um professor da escola de Educação 
Básica. Os doze capítulos da obra trazem resultados de pesqui-
sas e ricas experiências do Pibid relacionadas à formação inicial de 
professores em diversos contextos e instituições.

passaram a constituir um valor econômico atribuído aos artefatos, 
os objetos começaram a ser vendidos para terceiros, em geral cole-
cionadores, e dificilmente permanecem em posse de quem realizou 
o espólio.

O problema do tráfico ilícito de bens culturais é praticamente in-
dissociável das ações de guerra. É combatido pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 
junto a diversos órgãos internacionais, como a Organização Inter-
nacional de Polícia Criminal (Interpol) e o Conselho Internacional 
de Museus (Icom), por meio de instrumentos como a base de dados 
Red List (http://icom.museum/resources/red-lists-database/). Nela estão 
relacionados bens culturais desaparecidos de vários países, inclusi-
ve alguns que se encontravam em situação idêntica aos do Iraque, e 
anunciou-se, recentemente, que será publicada a versão em idioma 
turco, atualizada com os bens do Museu de Mosul (Iraque) atacados 
pelo grupo Estado Islâmico, e que será criada a lista dos bens sírios 
em situação de risco.

Quanto ao comércio de antiguidades e ao deslocamento de bens 
em situação de risco, a 9ª Conferência Geral da Unesco, realizada na 
Índia em 1956, destinada a debater os princípios aplicados à pesquisa 
arqueológica, e a 13ª edição do evento, ocorrida na França em 1964, 
com foco em medidas para coibir e proibir qualquer movimentação 
ilícita de bens culturais, sugerem que os Estados-membros se orga-
nizem internamente. Isso deve ser feito por meio de suas legislações, 
para estruturar e regulamentar, da melhor forma possível, esse tipo 
de comércio, a fim de minimizar possíveis ações de tráfico de anti-
guidades e objetos valorizados por seu caráter cultural. As discussões 
indicaram ainda que os museus deveriam ter autorização para adqui-
rir bens estrangeiros em situações identificadas como de risco, desde 
que essa fosse concedida pelos países de origem.

A Carta de Lausanne, divulgada em 1990, corrobora os princípios 
da conferência de 1956 e acrescenta que a legislação dos países deve 
prever também o combate à depredação e qualquer ação nociva aos 
sítios arqueológicos, peças de mesmo caráter e seu entorno, a fim de 
evitar possíveis descaracterizações do contexto do local, visto que o 
ideal seria conservar in situ os achados.

A Declaração do México, elaborada durante a Conferência Mun-
dial sobre Políticas Culturais, que completa trinta anos, denuncia 
desde então os males (inclusive a ação de conflitos armados) sofridos 
por patrimônios culturais. Esse problema é considerado uma ruptura 
das referências dos povos, pois lhes é negado o direito de ter um pas-
sado por meio do qual possam construir suas identidades. 

Como ação para evitar ao máximo a contínua perda de peças com 
importante valor histórico e artístico, alguns profissionais, como ar-
queólogos e outros ligados à área de patrimônio, formaram um grupo 
cuja missão é localizar e, se possível, recuperar os artefatos saquea-
dos. Os integrantes, por vezes, chegam a se passar por compradores a 
fim de reaver as peças. Situação similar foi retratada no cinema com 
o filme Caçadores de Obras-Primas (Monuments Men), em que um 
grupo, formado por militares e civis, tem o interesse comum de ras-
trear e resgatar peças de valor cultural pilhadas pelo regime nazista, 
antes que as percam em definitivo.

Devemos entender que uma das diretrizes para a construção de 
uma educação de qualidade advém dos valores culturais (edifícios, 
objetos, manifestações artísticas populares, entre outras). Isso per-
mite o desenvolvimento de pesquisas acerca da formação social, pos-
sibilita uma melhoria de vida e a inserção desses povos no contexto 
mundial por meio do reconhecimento de seus patrimônios culturais.

A Editora da Universidade Federal de Uberlândia 
(Edufu) foi criada em 1981 com a missão de promo-
ver e divulgar as atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensão desenvolvidas no âmbito acadêmico.

www.edufu.ufu.br

Cena de vídeo 
divulgado pelo Estado 
Islâmico revela ataque 
ao Museu de Mosul

Memórias e identidades 
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O esporte
no ambiente
universitário

O esporte tem se mostrado cada 
vez mais um elemento de transfor-
mação social e de formação da iden-
tidade do indivíduo. Sua notoriedade 
pode ser percebida no espaço que ele 
ocupa na mídia e, também, na pre-
ocupação dos governos de incluí-
lo no ensino, desde a infância até o 
âmbito universitário. Nesse sentido, 
a UFU incentiva a prática do espor-
te por meio do projeto Equipes UFU 
de Treinamento Esportivo, manti-
do pela Diretoria de Esporte e La-
zer Universitário (Diesu), vinculada 
à Pró-reitoria de Extensão, Cultura e 
Assuntos Estudantis (Proex). 

No seu início, em 2005, o projeto 
contava apenas com a modalidade de 

futsal e os desafios eram muitos: difi-
culdade com verbas para transporte, 
inscrição e material esportivo, além 
do compromisso de trazer resultados 
para ganhar respaldo da instituição. 
Atualmente, o projeto conta com seis 
equipes masculinas e femininas de bas-
quete, vôlei, handebol, futsal, futebol 
de campo e rugby, sendo que os times 
de vôlei feminino e de rugby (foto) são 
destaques em competições. A equipe 
de trabalho da Diesu é composta por 
três técnicos desportivos, um assistente 
administrativo e um gerente. 

Hoje, o técnico desportivo Cláu-
dio Gomes Barbosa elenca desafios 
diferentes: “agora, a dificuldade é cons-
cientizar os professores para liberarem 
os alunos de aulas e provas para com-
petir e representar a UFU”. Além dis-
so, o projeto precisa se estabilizar em 
caráter permanente para que aconteça 
durante todo o ano: “eventualmente, 
os times param após os jogos estadu-
ais, pois as equipes que não classificam 
ficam sem campeonato no segundo se-
mestre”. Para que esse objetivo se con-
cretize, Barbosa alega que as equipes 

devem se empenhar mais em melho-
rar o desempenho e buscar campeona-
tos novos no segundo semestre. 

Apesar das dificuldades, os esfor-
ços têm trazido resultados: a UFU já 
foi bicampeã geral dos Jogos Univer-
sitários Mineiros e campeã de vôlei 
dos Jogos Universitários Brasileiros. 
Neste ano, a universidade disputará 
dois grandes eventos: a Liga de Des-
porto de Futebol de campo e Rugby e 
os Jogos Universitários Mineiros, em 
todas as modalidades coletivas, além 
do xadrez, judô, atletismo e natação.

O técnico Barbosa ressalta a pre-
ocupação e o comprometimento da 
equipe técnica com a saúde e o bem 
estar dos estudantes: “Todos os atletas 
passam por uma bateria de exames re-
alizada por um grupo multidisciplinar, 
composto por professores da Nutrição, 
Educação Física e Fisioterapia”, relata.

Paulo Rafael Costa, 19 anos, faz 
parte do time de rugby há cerca de 
um ano e meio e considera que o 
esporte lhe trouxe contratempos e 
benefícios: “o rugby é um esporte de 
contato, então, acabamos sofrendo 

algumas lesões. Mas também é ótimo 
para criar condicionamento físico e 
melhorar a postura. Além disso, criei 
novas amizades com os membros da 
equipe e tenho oportunidade de co-
nhecer o Brasil viajando para jogar”. 

O estudante conta que, neste ano, 
o time já disputou o Circuito Brasi-
leiro de Rugby Sevens, realizado em 
Porto Alegre (RS) e São Roque (SP). 
Ainda estão disputando o XV Cam-
peonato Mineiro de Rugby, em anda-
mento, e, posteriormente, competirão 
nos Jogos Universitários Mineiros e 
nos Jogos Universitários Brasileiros. 
“Além de nos beneficiar com o aspec-
to físico, também nos beneficia com 
um estilo de vida: ‘é um esporte bru-
to jogado por cavalheiros’, um decoro 
que o esporte em si prega”, declara.

Os treinos das equipes acontecem 
de segunda a quinta-feira, das 19h às 
23h, e aos sábados, a partir das 9h, no 
campus Educação Física. Cada moda-
lidade tem uma carga horária semanal 
de seis horas, para times masculinos e 
femininos. As seletivas acontecem em 
todos os inícios de ano.


