
Ano I – Edição I – Dezembro/2022



REITOR
Marcus Vinicius David

VICE-REITORA
Girlene Alves da Silva

DIRETOR-GERAL DO CAMPUS GV
 Ângelo Márcio Leite Denadai

VICE-DIRETOR GERAL DO CAMPUS GV
Alex Sander de Moura

DIRETORA DO INSTITUTO DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Nathane Fernandes da Silva 

DIRETOR DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA VIDA
Leandro de Morais Cardoso

COORDENAÇÃO ACADÊMICA
Alex Sander de Moura

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
Ricardo Cunha Grunewald Zarantoneli 

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
Luan  de Paula Aquino Sodré

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E TI
Diener Maick Piske

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Kassandro Cardoso Burmann

GERÊNCIA DE GRADUAÇÃO
Angélica Cotta Lobo Leite Carneiro

SETOR DE INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO 
E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Hilton Manoel Dias Ribeiro

GERÊNCIA DOS CENTROS DE DIFUSÃO 
DO CONHECIMENTO (BIBLIOTECAS)

Aline Pereira da Costa

REPRESENTANTE DO SETOR DE 
COMUNICAÇÃO, CULTURA E EVENTOS

Flávia Carvalho dos Santos

2



Setor de Comunicação, Cultura e Eventos

Rua São Paulo, 745, Centro - Governador Valadares - MG

CEP: 35010-180 - Telefone: (33) 3301-1015 - www.ufjf.br/gv

E-mail: comunicacao.gv@ufjf.br

Facebook: ufjfcampusgv

Instagram: @ufjfcampusgv

Coordenação
Grupo de Trabalho 10 anos Campus GV 

Elaboração equipe de Jornalismo UFJF-GV 
Dante Rodrigues 49979/SP

Gabriella Ramos de Moura 19203/MG

Sebastião Junior dos Santos 18531/MG

Revisão  
Juliana Nedina Souza

Fotos
Arquivo UFJF-GV

Diagramação e editoração
Secretaria de Comunicação e Mobilização Social da Prefeitura de Valadares

Expediente

3

http://www.ufjf.br/gv
mailto:comunicacao.gv@ufjf.br
https://drive.google.com/file/d/1L-DCupilU0fxeWGnK5cHRCZAcbieZ_BV/view


Editorial
"Há dez anos, um projeto ambicioso de levar a 
Universidade Federal de Juiz de Fora ao Vale do 
Rio Doce tomava forma através de um campus 
avançado em Governador Valadares. Apoiado 
pelo Governo Federal, o novo campus canalizou 
grande expectativa da região em torno da che-
gada de uma universidade pública.

Os desafios desde então foram proporcionais ao 
tamanho da expectativa sobre o projeto. Nada foi 
fácil. Trabalhamos, no entanto, certos de que não 
abriríamos mão da qualidade na formação dos 
alunos, mesmo diante das adversidades.

Servidores altamente qualificados tomaram pos-
se nesses últimos anos, garantindo ensino de ex-
celência, além da implementação de projetos de 
pesquisa e de extensão - vocação clara do cam-
pus de GV. O desenvolvimento de atividades junto 
à comunidade nas áreas da saúde e das ciências 
sociais aplicadas têm papel preponderante na ci-
dade.

Convictos de que só a educação garante o pleno 
desenvolvimento socioeconômico e a redução 
das desigualdades, esperamos que Governador 
Valadares consolide-se, cada vez mais, como polo 
educacional, científico e tecnológico da região. 
É fundamental que, para isso, um novo projeto 
político de país reverta os prejuízos causados pela 
asfixia financeira que consome a educação pú-
blica atualmente.

Para o futuro, temos a certeza de que, com gran-
de capacidade, a equipe administrativa e o corpo 
acadêmico trilham um caminho seguro para o 
campus avançado. E, orgulhosos de nossa contri-
buição, desejamos vida longa ao campus de GV”  

Marcus Vinicius David
Reitor da UFJF



Ângelo Márcio Leite 
Denadai
Diretor-geral da UFJF-GV

“Completar uma década de campus avançado 
de uma universidade sólida como a Universida-
de Federal de Juiz de Fora (UFJF) nos faz com-
preender a importância do trabalho conjunto de 
docentes, servidores técnico-administrativos e es-
tudantes, todos empenhados em construir uma 
instituição exemplar, a despeito de todas as bar-
reiras de instalação e infraestrutura observadas 
desde que aqui chegamos, em 2012. Desde então, 
desdobramo-nos em parcerias com instituições 
da região, compartilhamos espaços físicos e ga-
rantimos que um ensino de qualidade continuas-
se sendo prestado na cidade.

No mercado de trabalho valadarense, encontra-
mos com frequência profissionais formados pelo 
campus GV. Eles estão nos estabelecimentos de 
saúde da região, como médicos, dentistas, nu-
tricionistas, farmacêuticos, educadores físicos, 
fisioterapeutas e nutricionistas, que atuam nos 
serviços de saúde pública, privada, e nos depar-
tamentos de ensino, como docentes da própria 
UFJF-GV e de instituições parceiras. É possível 
encontrar, também, nossos egressos e egressas 
trabalhando nas organizações sociais público-
-privadas de direito, ou como administradores, 
contadores e economistas, que prestam serviços 
à sociedade e também formam novos profissio-
nais na atuação docente.

Após 10 anos de Campus GV, eu diria que os de-
safios estão apenas começando, mas, olhando 
para trás e para tudo o que já superamos, o senti-
mento que prevalece é a gratidão”.



Contar a história dos dez anos do campus 
avançado da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF) em Governador Valadares 
é falar do sonho e da luta de uma cidade e 
região pela implantação de uma institui-
ção de ensino superior pública, gratuita e 
de qualidade em seu território.  

O Vale do Rio Doce começou a enxergar 
a tão almejada “federal” em 2007, com a 
aprovação do decreto n.º 6.096, que ins-
tituiu o Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Univer-
sidades Federais (Reuni). A iniciativa vis-
lumbrava a destinação de recursos para 
a ampliação do número de vagas para in-

gresso e permanência dos estudantes no 
ensino superior.

Em 9 de fevereiro de 2010, durante visi-
ta a Valadares, o ministro da Educação, 
Fernando Haddad, na presença do então 
presidente da República Luiz Inácio Lula 
da Silva, anunciou que o município seria 
contemplado com campus de uma uni-
versidade federal. Na ocasião, foi divulga-
da ainda a notícia de que o processo de 
instalação, inclusive a procura por terreno 
para a construção da estrutura física, co-
meçaria naquele mesmo ano.

Um sonho antigo
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A UFJF desembarca no 
Vale do Rio Doce
Mais de quatro décadas após a experiência 
em Tefé, no estado do Amazonas - onde a 
UFJF manteve um campus avançado no pe-
ríodo de 1968 a 1989 - a instituição encarava 
mais um desafio de expansão de suas ações 
de ensino, pesquisa e extensão para outras 
regiões do país. E a contemplada, dessa vez, 
foi Governador  Valadares.      

A pedra fundamental foi lançada no terreno 
onde seria construída a cidade universitária 
no dia 5 de março de 2012, em cerimônia que 
contou com a presença do reitor da UFJF, 
Henrique Duque, da prefeita de Governador 
Valadares, Elisa Costa e de demais autorida-
des e representantes da sociedade civil. As 
obras no local - que possuía uma área total 
de 532.933m², o equivalente a quase 75 cam-
pos de futebol - tinham prazo previsto de 18 
meses para conclusão.

Na construção da infraestrutura seriam gas-
tos pouco mais de R$ 61 milhões. Enquanto 
as instalações eram construídas, as ativida-
des da universidade deveriam acontecer em 
imóveis alugados na cidade.
E foi assim que, em 19 de novembro de 2012, 
a UFJF iniciou oficialmente as suas ativida-
des em Governador Valadares. Naquela se-
gunda-feira, em um edifício no centro da ci-
dade, a Universidade recebia seus primeiros 
327 estudantes, vindos de 98 cidades brasi-
leiras. 

Antes da chegada dos estudantes, porém, a 
UFJF já havia formado o time de servidores 
para fazer a coisa toda acontecer. Em 8 de 
agosto, os primeiros professores tomaram 
posse. Já os técnicos administrativos (seis, 
no total) chegaram dois meses depois. Pron-
to. O sonho mais longevo dos valadarenses 
se concretizava. A universidade pública fi-
nalmente era uma realidade para a “Prince-
sinha do Vale”

E assim, entre um trâmite e outro, em 16 
de fevereiro de 2012, o sonho antigo dos 
valadarenses se tornava realidade com a 
aprovação, pelo Conselho Superior (Con-
su) da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, da implantação de um campus 
avançado na cidade. 
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Prof.  Leandro de 
Morais Cardoso

Diretor do Instituto
de Ciências da Vida 

Alyce Cardoso
Egressa do curso de
Administração

“Na UFJF-GV iniciei minha trajetória pro-
fissional e, desde então, tenho apren-
dido a ser um docente e um pesquisa-

dor mais qualificado. Pude aqui aprender 
a atuar como extensionista e, inesperada-
mente, me forjar enquanto gestor de curso, 
departamento e unidade acadêmica. Im-
porta ainda destacar os novos irmãos, ami-
gos, família e raízes que este campus me 
trouxe. A escuta atenta e a observação dos 
olhares dos estudantes e de seus familiares 
em cada colação de grau revelam o quan-
to o campus Governador Valadares tem 
transformado vidas por meio da educação”

“Estudar na UFJF-GV foi uma das me-
lhores coisas que me aconteceram. Tive 
a oportunidade de participar de mo-

nitorias, treinamento profissional na co-
ordenação do curso, projeto de extensão, 
intercâmbio e de ser uma das fundadoras 
da empresa júnior. Assim que me formei, 
já fui para o mestrado e, em seguida, para 
o doutorado. Muitas foram as influências 
que recebi para seguir a carreira acadêmi-
ca, mas, durante a faculdade, é que tive a 
certeza, com a ajuda de professores e do 
intercâmbio, de que era isso que me faria 
feliz. Sou muito grata por tudo e guardo a 
UFJF-GV com muito carinho no coração!”
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Os primeiros anos
Desde sua implantação até abril de 2014, a 
responsabilidade pela gestão da UFJF-GV 
foi do professor Carlos Elísio Barral Ferreira, 
que à época era pró-reitor adjunto de Pla-
nejamento e foi um dos responsáveis pelo 
projeto de implantação do campus. Em se-
guida, quem assumiu foi o docente e então 
assessor de gabinete da Reitoria, Rubens de 
Oliveira.

O cargo de diretor-geral foi oficializado no 
mesmo ano, tendo sido o professor Flavio 
Iassuo Takakura o primeiro a assumir a fun-
ção. Foi na gestão de Takakura que o regi-
mento interno e a nova estrutura acadêmica 
e administrativa do campus foram propos-
tos. Em maio de 2015, no mesmo mês em 
que esses documentos foram apresentados, 
ele deixou o cargo, assumindo temporaria-
mente em seu lugar o professor Peterson 
Marco de Oliveira Andrade. 

O ano de 2016 foi marcado pela organização formal das gerências, coordenações e dos Ins-
titutos de Ciências da Vida (ICV) e Sociais Aplicadas (ICSA), bem como as eleições para essas 
direções. Após processo eleitoral realizado entre os meses de março e abril, foram eleitos os 
professores  Ângelo Márcio Leite Denadai e Waneska Alexandra Alves para comandarem o 
ICV e Dênis Alves Perdigão e Henrique Almeida de Queiroz para dirigirem o ICSA. Em se-
tembro, Peterson Andrade, que até então exercia a função de forma temporária, foi eleito 
diretor-geral, tendo como vice o docente Fábio Alessandro Pieri.
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Prof. Peterson Marco 
Andrade

Ex-diretor da UFJF-GV

“A UFJF representa uma espécie de catalisador 
para a redução das assimetrias educacionais e 
assistenciais. Atualmente, o jovem pode cursar 

graduação, mestrado e doutorado próximo à sua 
residência. A Universidade promove um efeito cas-
cata para o desenvolvimento das pessoas, institui-
ções e sociedade. A pandemia por COVID-19 preci-
sou de fisioterapeutas e médicos para atuarem nos 
leitos de UTI, e nossos egressos estavam preparados 
para enfrentar o maior desafio da humanidade dos 
últimos 100 anos. Temos um DNA de superação, 
resiliência e trabalho coletivo em outros cenários 
complexos, tais como a calamidade pública após o 
rompimento da barragem em Mariana. Essas difi-
culdades coletivas fortaleceram nossa capacidade 
de reação para adversidades não esperadas. De-
vemos celebrar esses 10 anos com o sentimento de 
orgulho e dever cumprido, mas ao mesmo tempo 
cientes da responsabilidade para a continuidade 
deste marco para a Região Leste de Minas Gerais”

Estímulo à economia local

Ao longo desses dez anos, 
a UFJF-GV tem contribu-
ído para alavancar a eco-
nomia de Governador Va-
ladares. São cerca de 3.400 
alunos e 470 servidores 
que fazem compras no co-
mércio local, frequentam 
espaços de lazer, alugam 
casas e apartamentos, 
abastecem veículos, con-
tratam serviços de diver-
sos profissionais e arcam 
com os impostos que aju-
dam a financiar as políti-
cas públicas municipais.
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Ex-coordenador 
acadêmico da UFJF-GV

A folha de pagamento dos professores e servidores técnico-administrativos está em torno 
de R$3,8 milhões mensais, recursos que em sua maioria permanecem em solo valadarense. 
Quando analisamos os recursos destinados ao campus, o impacto é ainda mais evidente. 
Em 2021, por exemplo, o orçamento anual foi de cerca de R$12,5 milhões, a maior parte dele 
destinado às despesas com funcionários e serviços terceirizados; do restaurante universi-
tário, que garante a alimentação, a preços modestos, de todos os estudantes; e locação de 
imóveis. 

Prof. Fábio Alessandro 
Pieri

“Após oito anos como servidor da                       
UFJF-GV, vejo um campus que represen-
ta a esperança para muitos jovens da 

região de Governador Valadares, de mudar 
suas vidas com base em um ensino públi-
co, gratuito e de qualidade. Um campus 
que se pauta em fornecer ferramentas de 
ensino, pesquisa e extensão universitários 
de alta qualidade, que sim, ainda possui 
inúmeros desafios, mas que com o corpo 
docente e técnico-administrativo compro-
metido que possui, certamente vencerá os 
entraves que surgirem pelo caminho, como 
já venceu por vários momentos, no sen-
tido de se consolidar, cada dia com mais 
assertividade, como uma referência na re-
gião do médio Rio Doce e suas imediações”
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Graduação: qualidade na 
formação de novos profissionais 
para a sociedade  
Mais de 3.400 alunos estão matriculados en-
tre os dez cursos de bacharelado disponíveis 
atualmente: Administração, Ciências Contá-
beis, Ciências Econômicas, Direito, Educa-
ção Física, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 
Medicina e Odontologia. Apenas em 2021, a 
graduação recebeu 739 novos estudantes.
Desde 2016, ano da primeira colação de 

grau, o campus Governador Valadares já for-
mou 1.206 bacharéis. Os anos de 2019 e 2021 
foram aqueles com o maior número de con-
cluintes, com a Universidade colocando à 
disposição da sociedade mais de 560 novos 
profissionais. 
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Profa. Angélica Cotta

João Augusto Leite

“A oferta anual de 830 vagas para os 
10 diferentes cursos de graduação do 
campus GV possibilita, à população 

do município e das cidades do entorno, o 
acesso ao Ensino Superior, de forma gra-
tuita e com excelente qualidade. As ava-
liações dos nossos cursos junto ao MEC e 
a elevada aprovação de nossos egressos 
em processos seletivos diversos reforçam 
essa qualidade. Além disso, os estudan-
tes em vulnerabilidade social, podem 
ter acesso a bolsas e auxílios que os aju-
dam a permanecer na Universidade”

“Participei de projetos de extensão e 
iniciação científica; fui monitor, presi-
dente da Empresa Júnior TriVallis Con-

sultoria e vice-presidente do Centro Aca-
dêmico de Economia. Além disso, estudei 
um semestre na Universidade Federal de 
Viçosa através da mobilidade acadêmi-
ca e outro na Universidade da Beira In-
terior, em Portugal, através do Programa 
de Intercâmbio Internacional de Gradu-
ação. Recebi o Título de Menção Honro-
sa pelo meu trabalho de monografia na 
33ª Edição do Prêmio Minas de Econo-
mia. Neste momento, atuo na Secretaria 
de Educação do Paraná no âmbito do 
Programa de Residente em Gestão Pú-
blica do Vetor Brasil, voltado para a polí-
tica de Ensino Médio em Tempo Integral”

Gerente de Graduação

Egresso do curso de 
Ciências Econômicas
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Pesquisa e pós-graduação: 
defesa e promoção da ciência 

Pós-graduação em Bioquímica 
e Biologia Molecular

Os três programas de Pós-Graduação consolidados na UFJF-GV contam atualmente com 
146 estudantes matriculados e já formaram, desde 2018, 65 mestres e doutores.

O Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em 
Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM) pas-
sou a ser ofertado pela UFJF-GV em 2016, e des-
de então já formou 17 mestres e oito doutores.  
Com nove docentes credenciados e dez docen-
tes colaboradores no campus GV, o PMBqBM 
deu um salto de qualidade de acordo com o re-
sultado da avaliação quadrienal (2017-2020) da 
pós-graduação, liberada pela Capes. Passou de 
nota 4 para 5, fator que comprova a evolução do 
programa. Os cursos de mestrado e doutorado 
do PMBqBM são oferecidos a graduados (bacha-
réis ou licenciados) de cursos da área da saúde.
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Mestrado em Ensino de Biologia

O Programa de Mestrado Pro-
fissional em Ensino de Biologia 
(Profbio) já conferiu o título de 
mestre a 26 professores de bio-
logia da rede pública de ensino 
desde que passou a ser ofertado 
pela UFJF-GV em 2017. 
Neste ano, também obteve o 
conceito 5 na avaliação realizada 
pela Capes, o que classifica o cur-
so como de excelência nacional. 

Prof. Alex Sander 
de Moura

“A UFJF-GV representa para mim a 
realização de um sonho em ter uma 
universidade pública na minha cida-

de natal. Sei que temos muitos desafios 
para proporcionar todas as condições 
necessárias para que a comunidade 
desfrute de todos os benefícios de uma 
universidade pública de qualidade. Po-
rém, ainda assim, conseguimos ofere-
cer programas de pós-graduação, bem 
como fomentar e incentivar a partici-
pação dos nossos estudantes em pro-
jetos de iniciação científica, que, por 
sua vez, tornam ainda mais comple-
ta a formação acadêmica, na medida 
em que atribuem ao estudante o pro-
tagonismo no processo de pesquisa e 
produção de conhecimento científico”

Coordenador acadêmico
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Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde
O Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde (PPgCAS) é um programa de pós-graduação 
stricto sensu, de nível mestrado acadêmico, aprovado e recomendado pela Capes. Desde 
sua instalação, em novembro de 2018, o PPgCAS já formou 14 mestres. 

A pós-graduação no campus GV também 
ocorre através da participação de docentes 
do campus nos seguintes PPGs: Programa 
de Pós-graduação em Ciências da Reabilita-
ção e Desempenho Físico-Funcional (mes-
trado acadêmico), com a atuação de dois 
docentes da UFJF-GV; e Programa de Pós-
-Graduação em Educação Física (mestrado 
e doutorado acadêmico), criado por meio da 
associação ampla UFV/UFJF, com a partici-

pação de cinco docentes da UFJF-GV.

Além desses, o campus Governador Valada-
res oferece, ainda, duas oportunidades de 
pós-graduação lato sensu. São elas a espe-
cialização em Saúde Estética e em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos. As iniciativas tive-
ram início neste ano de 2022, e são ofereci-
das em modalidade presencial.

Pedro Ian Barbalho 
Gualberto

“Participei de forma ativa juntamente com meus 
colegas e professores da construção gradativa 
do nosso curso: fundamos o diretório acadêmico 

e a Atlética Monkila, fizemos parcerias e levamos o 
nome da Universidade para a comunidade local. As 
participações em projetos de extensão, treinamen-
to profissional e monitoria me ajudaram a amadu-
recer de forma acadêmica, profissional, mas princi-
palmente, pessoal. Hoje sou aluno de mestrado do 
Programa de Pós-graduação em Ciências Aplica-
das à Saúde da UFJF-GV. Concluo agradecendo a                                             
UFJF-GV, colegas, professores e servidores pelas opor-
tunidades a mim dadas, pois sem elas não poderia 
ser hoje o aluno, o profissional e pessoa que sou”

Bacharel em 
Educação Física
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Iniciação científica

Inovação: um caminho ampliando 
as conexões entre a Universidade e
as organizações

Desde 2015, o número de projetos de iniciação científica desenvolvidos na UFJF-GV tem 
crescido substancialmente. Naquele ano foram contemplados 29 projetos. Sete anos de-
pois, são desenvolvidos 95 projetos distribuídos entre as áreas de Ciências Biológicas, Ciên-
cias da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e 
Engenharias e Ciências da Computação.

O setor de Inovação, Empreendedorismo e 
Transferência de Tecnologia foi criado em 
2021, mas sua construção teve início em 
2018, a partir do Grupo de Trabalho (GT) Ino-
vação. Tendo como eixos iniciais a proprie-
dade intelectual, o empreendedorismo e 
a transferência de tecnologia, o GT promo-
veu eventos como seminários, oficinas e o 
1º Simpósio IDEA - Inovação, Divulgação e                            

Empreendedorismo Acadêmico, em 2019. 

Atualmente, sob coordenação do professor 
Hilton Manoel, são princípios norteadores 
a promoção da cultura empreendedora, o 
desenvolvimento de projetos inovadores, o 
suporte à comunidade acadêmica e a popu-
larização da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
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Prof. Hilton Manoel

“Como pilar importante para a Universidade, 
a inovação tem se tornado dimensão estra-
tégica, gerando novas oportunidades para 

qualificação e integração regional da comuni-
dade acadêmica na busca pelo atendimento 
das demandas da sociedade. O Setor de Inova-
ção da UFJF Campus GV atende iniciativas re-
lacionadas à propriedade intelectual; suporte 
em projetos junto aos órgãos de fomento;  or-
ganização e oferta de eventos, cursos e pales-
tras;  organização e apoio a oficinas de idea-
ção e modelagem de negócios; suporte para 
programas de fomento e criação de startups; 
e apoio a ações de empreendedorismo acadê-
mico de forma geral. Apesar da redução dos 
investimentos públicos em Ciência, Tecnologia 
e Inovação, que compromete nosso desenvol-
vimento socioeconômico, o Setor de Inovação 
tem colaborado com a criação de instrumen-
tos que poderão melhorar nossos indicadores”

Coordenador do Setor de 
Inovação da UFJF-GV

Extensão: principal intercâmbio 
entre universidade e sociedade
Desde sua implantação, a oferta de projetos de extensão à comunidade 
da região Leste de Minas Gerais apresenta aumento crescente. Em seu 
primeiro ano, foram oferecidas 42 bolsas e 10 vagas para voluntários da 
Universidade, para o desenvolvimento de 33 projetos de extensão. Neste 
ano de 2022, a oferta atingiu 84 oportunidades para bolsistas e 534 para 
voluntários, divididas em 108 iniciativas de projetos.
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Os programas de extensão foram iniciados em 
2015, com 12 ofertas de bolsas em quatro iniciativas. 
Sete anos depois, são oferecidas 70 oportunidades 
para voluntários e 15 para bolsistas, em oito progra-
mas de extensão.

O índice de abrangência das ações extensionistas 
da UFJF-GV impressiona: estima-se que em 2021 
tenham sido beneficiadas 747.482 pessoas. Confira 
a evolução da oferta de projetos e programas de 
extensão da UFJF-GV na última década.
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Dados referentes aos projetos de 
extensão desenvolvidos e vigentes 
no Campus Governador Valadares

2013

2014Projetos
de extensão 

33

42

10

Bolsas
alocadas
Voluntários

2015

Projetos
de extensão 

60

88

-

Bolsas
alocadas
Voluntários

Projetos
de extensão 

68

74

41

Bolsas
alocadas
Voluntários

2016

Projetos
de extensão 

59

102

-

Bolsas
alocadas
Voluntários 2017

Projetos
de extensão 

67

100

-

Bolsas
alocadas
Voluntários

2022

2021Projetos
de extensão 

108

84

534

Bolsas
alocadas
Voluntários

2020

Projetos
de extensão 

115

147

514

Bolsas
alocadas
Voluntários

Projetos
de extensão 

91

85

452

Bolsas
alocadas
Voluntários

2019

Projetos
de extensão 

102

158

-

Bolsas
alocadas
Voluntários 2018

Projetos
de extensão 

79

115

215

Bolsas
alocadas
Voluntários

Fonte: PROEX - UFJF, 2022
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Devani Tomaz

“Nos últimos oito anos, trabalho na exten-
são universitária. Minha satisfação tem 
sido contribuir para o aprimoramento de 

serviços voltados ao fortalecimento da políti-
ca de extensão no campus. Ainda há lutas a 
enfrentar, mas também muito a comemorar. 
Desde 2013, a extensão em GV  se apresenta 
como política de ensino superior público e 
gratuito, portanto, aberta a toda população. 
As iniciativas triplicaram. Atualmente são 
mais de 100 projetos, além da oferta gratuita 
de eventos e cursos de extensão. Destaca-se o 
forte empenho e sensibilidade da comunida-
de acadêmica em atuar frente às demandas 
locais, com parcerias, engajamento, diálogo e 
troca de saberes para o alcance dos objetivos” 

Técnica em Assuntos 
Educacionais - Setor de 
Extensão

Atendimento à comunidade
Núcleo de Práticas Jurídicas

Inaugurado em outubro de 2016, o Núcleo 
de Práticas Jurídicas (NPJ) da UFJF-GV já re-
alizou mais de 800 atendimentos jurídicos 
gratuitos nas áreas criminal, cível e traba-
lhista, bem como a mediação e solução de 

conflitos. Sob responsabilidade do Departa-
mento de Direito, o serviço está disponível 
para pessoas que possuam renda mensal de 
até dois salários mínimos.
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Abab Nino

“Os anos da graduação foram marcados 
por crimes ambientais como o rompi-
mento da barragem de Mariana, greves, 

golpe de 2016, mar de lama, lava jato, prisão 
política e, por último, pandemia. Durante es-
ses acontecimentos, é difícil não relacionar a 
Universidade e seu papel social, seu contex-
to local e a teoria do que nos propusemos a 
estudar durante os cinco anos. Sem dúvida, 
o olhar crítico e questionador sobre todos es-
ses e outros os acontecimentos, a fidelidade 
com a ciência e a aplicabilidade dos estu-
dos em prol de uma sociedade mais justa e 
igualitária são sementes minuciosamente 
plantadas por meus mestres e também pela 
vivência extensionista, que são a base da 
minha formação. Atualmente, sou assesso-
ra jurídica parlamentar atuando na Câma-
ra de Vereadores de Governador Valadares”

Egressa do curso de 
Direito

Atendimento Odontológico
A clínica-escola de Odontologia da 
UFJF-GV já realizou mais de 5 mil 
atendimentos desde que foi inau-
gurada, em abril de 2016. São rea-
lizados os seguintes serviços gra-
tuitos à população: restaurações, 
extrações, canal, raspagem, clíni-
ca infantil, além de próteses total, 
fixas e removíveis. Os pacientes 
são atendidos por estudantes, sob 
supervisão e orientação de profes-
sores da Instituição.
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Lilian Lopes Barbosa

“Durante a graduação tive a oportunidade 
de participar de algumas atividades extra-
curriculares.  Inicialmente, passei no pro-

jeto PET Saúde, que me possibilitou pagar os 
materiais exigidos no curso. Fui monitora em 
algumas disciplinas, atuei em projetos de ex-
tensão, treinamentos profissionais e tive a fe-
licidade de fazer uma iniciação científica. Tive 
meu filho durante o período da graduação, e 
recebi todo apoio da Universidade. Me tornei  
cirurgiã-dentista em 2019, e nesse mesmo ano 
eu passei no Mestrado em Ciências Aplicadas 
à Saúde da UFJF-GV. Após a graduação, cursei 
um Aperfeiçoamento em Cirurgia Oral Menor, 
e atualmente estou fazendo Especialização em 
Endodontia, e trabalho no SUS, além de reali-
zar atendimentos particulares. Eu tenho muito 
orgulho e gratidão em fazer parte dessa Uni-
versidade que transformou minha realidade”

Egressa do curso de 
Odontologia

Para utilizar os serviços, é preci-
so agendar uma avaliação inicial 
pelo telefone (33) 3301-1000, ramal 
1512, ou comparecer à Clínica, que 
fica localizada à Rua Sérvulo Tei-
xeira, nº 412, no bairro Alto Espla-
nada. Os horários de atendimento 
são: segunda, das 7h às 13h e das 
16h às 22h; terça a quinta, das 7h 
às 22h, e sexta, das 7h às 18h. Após 
a avaliação, o paciente é coloca-
do em uma lista de espera para o 
atendimento.
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Núcleos de Prática 
Contábil e Apoio Fiscal

Criado em 2019, o Núcleo de Prática Contábil e Apoio Fiscal (NPC/NAF) já atendeu cerca de 
70 casos relacionados a pendências e declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física, 
CPF, Previdência Social, CNPJ, entre outros.
 
Os atendimentos são gratuitos e presenciais, de segunda a sexta-feira, entre 13h30 e 17h30, 
à Rua Leonardo Cristino, 3.400, centro de Governador Valadares. 

Lidiane Bessa da Costa

“Sou muito grata pelas oportunidades 
que tive na UFJF-GV e no acesso ao 
ensino de qualidade, com professores 

qualificados. Antes mesmo de graduar, 
obtive a aprovação para cursar o Mestra-
do em Ciências Contábeis na Universidade 
Federal do Paraná, na Universidade Fe-
deral do Espírito Santo e na Universidade 
de Brasília. Logo após a formatura, iniciei 
o Mestrado na Universidade de Brasília, 
onde nos próximos quatro meses farei a 
defesa da minha dissertação. Hoje, tenho 
muito orgulho em destacar a importân-
cia de todos os professores e servidores da 
UFJF-GV na minha vida, sempre me sen-
ti acolhida e respeitada,  e se não fosse 
sua importância não estaria onde estou”

Egressa do curso de 
Ciências Contábeis
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Farmácia Universitária

Clínica-escola de Fisioterapia

Desde 2018, a Farmácia Universitária da UFJF-GV presta serviços clínico-farmacêuticos de 
Gerenciamento da Terapia Medicamentosa (GTM) para a comunidade. Atualmente, mais de 
90 pacientes estão sendo beneficiados com os serviços oferecidos pela Farmácia Universi-
tária.

Inaugurada em junho de 2016, a clínica-escola de Fisioterapia da UFJF-GV já realizou apro-
ximadamente 50 mil atendimentos gratuitos a crianças, adultos e idosos de Governador 
Valadares e região.

Em 2016, a partir de junho, foram realizados 
4.200 atendimentos. No ano seguinte, o nú-
mero subiu para 5.600; em 2018, houve um 
salto e 13 mil pessoas foram atendidas. O nú-
mero de atendimentos continuou subindo em 
2019, com 14 mil. Em 2020 e 2021, em razão da 
pandemia de Covid-19, os números diminuí-
ram drasticamente, 690 e 609 respectivamen-
te. Neste ano, com a retomada integral das 

Jéssica Aline Silva 
Soares

“Durante a graduação, ocupei espaços 
de formação como cidadã, fui presiden-
te do Diretório Acadêmico e militan-

te do movimento estudantil. Participei de 
uma Gincana Internacional de Estudantes 
de Farmácia, levando a medalha de ouro 
para solo Valadarense. Tive a oportunida-
de de participar de projetos de extensão 
e pesquisa, que resultaram no meu arti-
go de TCC. A UFJF-GV me trouxe pessoas 
e momentos gentis, além de muitos afe-
tos. Voltar como professora substituta em 
2020 no meu curso foi uma grande honra. 
Hoje sigo os caminhos que iniciaram na                        
UFJF-GV, como professora universitária, 
pesquisadora na UFMG, assessora técni-
ca do CRF-MG e cidadã que luta por uma 
educação pública de qualidade para todxs” 

Egressa do curso
de Farmácia

25



atividades acadêmicas e administrativas da UFJF-GV, os números voltaram a subir. Foram 
8.900 atendimentos até o mês de agosto e previsão de 12 mil pessoas atendidas até dezem-
bro.

Os pacientes são atendidos por estudantes de graduação do curso, sempre com a super-
visão de um professor responsável. Localizada à Avenida Moacir Paleta, nº 1.167, no bairro 
São Pedro, a clínica conta com dois ambientes que permitem atendimentos simultâneos 
nas seguintes áreas: saúde do idoso, saúde da mulher, neurologia, ortopedia, respiratório, 
cardiológico, reumatológico, pediatria, entre outros. 

Interessados podem preencher o formulário disponível aqui, entrar em contato pelo email 
cadastropaciente@gmail.com ou ainda comparecer pessoalmente à Clínica. O atendimen-
to presencial para novos pacientes acontece de segunda a sexta, das 7h às 12h; basta pro-
curar a recepcionista da clínica para a realização da triagem inicial.

Ciente do papel de transformadora da reali-
dade social em que está inserida, a UFJF-GV 
atuou fortemente em momentos difíceis e 
desafiadores para a comunidade de Gover-
nador Valadares e região. Ainda em novem-
bro de 2015, quando estava prestes a come-

morar apenas três anos, a instituição reuniu 
a comunidade acadêmica para auxiliar o 
município durante a crise hídrica provocada 
pelo rompimento da barragem de Fundão, 
em Mariana.

Marissa Rocha Santos

“Tenho o privilégio de, além de ser egres-
sa dessa Universidade, tanto da gradua-
ção, quanto do mestrado, contribuir com 

a formação de novos profissionais por meio 
da atuação como docente. Os projetos de 
pesquisa contribuíram de forma primordial 
para despertar o interesse em me tornar 
pesquisadora. Atualmente, tenho o prazer 
de atuar como docente no Departamento 
de Fisioterapia da UFJF-GV e colaborar com 
pesquisas realizadas em nossa Universida-
de, principalmente na área da Fisiotera-
pia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva”

Egressa do curso 
de Fisioterapia

Solidariedade
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Buscando mitigar as consequências  do 
maior desastre socioambiental do país no 
setor de mineração, que prejudicaram a cap-
tação e o abastecimento de água de toda a 
população valadarense, a UFJF-GV, através 
das campanhas “#águaparaGV” e “Amor em 
Litros”, arrecadou e distribuiu mais de 62 mil 
litros de água mineral. As campanhas foram 
organizadas por servidores e alunos dos dois 
campi, com o apoio institucional da UFJF.

Participante do Comitê de Gerenciamento 
de Crise, a UFJF-GV ainda colaborou com a 
análise da água da região, bem como pro-

moveu a caravana Lute pelo Rio Doce. Orga-
nizada pelo programa de extensão Núcleo 
de Agroecologia (NAGÔ), a caravana regis-
trou o caminho percorrido pela lama com os 
rejeitos que atingiram o Rio Doce, passando 
por Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor e 
Aimorés em Minas Gerais, assim como Bai-
xo Guandu e Colatina, no estado do Espírito 
Santo. No trajeto, foram ouvidos relatos e ex-
periências em comunidades afetadas pelo 
desastre.
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Profa. Nathane 
Fernandes da Silva

“Costumo dizer que a nossa UFJF-GV é 
um campus de resiliência. Greves, a fal-
ta de água causada pelo acidente da 

Samarco, em Mariana, enchentes e pande-
mia... tudo isso num curto período de 10 anos. 
Mas, sem dúvidas, a história do nosso cam-
pus é muito maior do que essas questões. 
O crescimento, fortalecimento e consolida-
ção dos cursos, que se destacam nas mais 
diversas avaliações, o quadro de servidores 
cada vez mais completo e robusto, e a quali-
dade do recurso humano faz nosso campus 
ganhar importância regional e nacional”

Diretora do Instituto de 
Ciências Sociais Aplicadas

Apoio durante a pandemia
Durante a crise epidemiológica provocada pela pandemia de Covid-19, entre os anos de 
2020 e 2022, a UFJF-GV mais uma vez demonstrou seu compromisso com a região e atuou 
em diferentes frentes para tentar minimizar as dificuldades enfrentadas pela população 
local. 

O programa de extensão Covid Zero distribuiu mais de 20 mil itens de proteção individual, 
como máscaras, faceshields, toucas e luvas, além de cerca de 700 litros de produtos de hi-
giene, entre desinfetantes, detergentes e álcool em gel.
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Foram beneficiadas organizações filantrópi-
cas de Governador Valadares, que assistem 
idosos, crianças com deficiência, dependen-
tes químicos e pessoas em situação de vul-
nerabilidade social. Estima-se que, apenas 
em GV, mais de quatro mil pessoas tenham 
sido beneficiadas pelas ações do programa.

O grupo Solidariedade em Ação, formado 
por voluntários da comunidade externa, ser-
vidores e estudantes da UFJF-GV trabalhou 
incansavelmente na produção de máscaras 
caseiras para comunidades indígenas e en-
tidades de atendimento a idosos e a pacien-
tes em tratamento médico.

O departamento de Farmácia produziu mais 
de mil litros de álcool em gel que foram en-
viados para comunidades indígenas de Go-
vernador Valadares,Teófilo Otoni, Ladainha 
e Santa Helena de Minas, em uma parceria 
com o Instituto Shirley Djukunã Krenak.

Outros 100 litros foram destinados às igrejas 
católica e presbiteriana, ao Instituto Nosso 
Lar e para duas associações de catadores de 
resíduos sólidos e materiais recicláveis: As-
carf e Ascanavi. As cinco entidades ficam no 
bairro Turmalina, em Governador Valadares, 
região em que o projeto de extensão Ação 
Cidadania, Juventude e Comunidade de-
sempenha suas atividades, todas elas dedi-
cadas a reduzir a exposição de jovens do lo-
cal a situações de violência e criminalidade.
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Essas ações são fruto do engajamento da UFJF-GV, que busca mobilizar estudantes e 
servidores em campanhas solidárias. Um exemplo é a Gincana Solidária: realizada desde 
2014 pelo setor de Comunicação, Cultura e Eventos da UFJF-GV, com o apoio do Diretó-
rio Central de Estudantes e Diretórios Acadêmicos, a gincana já proporcionou a doação 
de mais de oito toneladas e meia de alimentos, além de 20 mil itens de limpeza. O He-
mominas da cidade recebeu, a partir da Gincana, quase 360 doações de sangue e 195 
cadastros de medula óssea.
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Restaurante Universitário

As duas unidades do Restaurante Universitário (RU) em GV servem, em média, 29 mil re-
feições mensais a estudantes, docentes e servidores técnico-administrativos da UFJF-GV. 
Com cardápio elaborado por nutricionistas, oferece desjejum, almoço e jantar, de segunda 
a sexta, e almoço, aos fins de semana. Para saber mais, acesse o site do Restaurante Univer-
sitário www.ufjf.br/rugv
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Nesses 10 anos, a UFJF-GV promoveu tra-
balhos de incentivo à cultura na comuni-
dade acadêmica, com participação ativa 
da sociedade de Governador Valadares. 
Para a produtora cultural e representante 
do Setor de Comunicação, Cultura e Even-
tos do campus avançado, Flávia Carvalho, 
a Instituição tem buscado articular ações 
artístico-culturais que se conectem com 
a realidade do campus e também com a 
comunidade valadarense. “Todo o nosso 
trabalho está baseado na missão da Uni-

versidade, que é formar profissionais com 
excelência acadêmica, conectados com 
as necessidades de nossas comunidades. 
Por isso entendemos que é primordial que 
a UFJF-GV proponha ações e projetos no 
campo cultural, contribuindo no desen-
volvimento sócio-cultural dos estudantes, 
através de intervenções que possibilitem 
maior integração no ambiente acadêmico, 
além de dar mais visibilidade à Instituição 
em espaços fora da estrutura física da Uni-
versidade”.

Laura Anne 
Martins Pinto

“Durante a graduação, participei de di-
versos projetos de Treinamento Pro-
fissional e monitoria, me envolvi ao 

máximo com a Faculdade, acumulando ex-
periências em diversas áreas. Ao me formar, 
trabalhei por quatro meses no Restaurante 
Universitário do Campus, onde fiz um dos 
estágios curriculares, e, após esse período, 
fui trabalhar com Saúde Pública, lotada no 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde 
permaneci por quatro anos. Falo com mui-
to orgulho que formei na primeira turma de 
Nutrição da UFJF-GV e agradeço por cada 
professor e técnico que fez parte da mi-
nha trajetória como aluna e nutricionista”

Egressa do curso de 
Nutrição

Ações culturais
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O Coral Universitário
Organizado a partir da articulação entre o setor de Comunicação, Cultura e Eventos e a 
regente Zilmar Emerick Eller, o Coral Universitário reuniu mais de 150 integrantes, entre 
estudantes, servidores e membros da comunidade valadarense. A iniciativa teve como 
objetivos a popularização da arte musical e a integração da comunidade acadêmica, 
através da formação artística.

Confira a trajetória do Coral no site www.ufjf.br/coraluniversitariogv
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Vamos Ler!

Ecos no Cinema

Se você esteve em um dos ônibus da UFJF em Governador Valadares, certamente já se de-
parou com exemplares de poemas, contos ou outras manifestações culturais integrantes 
de alguma ação do Vamos Ler!. A iniciativa teve início em 2016, fruto de parceria entre o 
setor de Comunicação, Cultura e Eventos e a Biblioteca Universitária.

Confira mais sobre o projeto em www.ufjf.br/vamosler

A sétima arte tem sido tema de debates na 
UFJF-GV desde 2017, com a criação do pro-
jeto “Ecos no Cinema: Economia, política 
e sociedade analisados através do debate 
sobre filmes e documentários”. Idealizado 
para promover discussões sobre economia 
e sociedade no viés da História, o projeto ul-
trapassou a ideia de um cineclube e se tor-
nou um ‘Cinema com Debate’, nas palavras 
do coordenador Carlos de Faria Júnior. Por 
meio da análise de materiais audiovisuais, os 
encontros envolvem temáticas interdiscipli-
nares das Ciências Econômicas, promoven-
do debates internos, com participação de 
convidados e incentivo ao pensamento críti-
co junto à comunidade envolvida. 

https://www.ufjf.br/ecosnocinema/
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Almoço com Cantoria
Na UFJF-GV, os usuários do Restaurante 
Universitário contam com um tempero es-
pecial na hora do almoço: a música. O pro-
jeto estreou no final de 2014, para aliviar o 
estresse do final do período, mas o sucesso 
foi tão grande que a ‘turnê’ continua até os 
dias atuais. Com o apoio da Prefeitura de 
Governador Valadares, o Almoço com Can-
toria abre o palco para apresentações de 
música e poesia, que vão desde trabalhos 
autorais da comunidade até os grandes 
clássicos. E por falar em talento, em 2017, 
nossos cantores produziram e estrelaram o 
‘jingle’ oficial do Almoço. Durante a pande-
mia, o Almoço ganhou plateia virtual, com 
eventos mensais no formato de lives.

Paulo César Maia Lima 
Júnior 

“Aluno da primeira turma de medicina, quan-
do pisei naquele solo quente, que às 5h30 
da manhã já devia estar uns 30 graus, sen-

ti algo libertador e ao mesmo tempo promissor. 
Nos seis anos de curso, posso dizer que fiz de 
tudo um pouco, por mim, e pela UFJF. Fui mo-
nitor, participei de projeto de pesquisa, ajudei a 
fundar o Diretório Acadêmico da Medicina, e ain-
da fui um dos donos do Boteco Federal. Estudei 
muito, muito mesmo, mas também me diverti 
bastante, muitas festas, momentos únicos na 
vida. Hoje, atuo como médico clínico e neurolo-
gista, na região do Extremo sul baiano. Estou ter-
minando a Especialização em Neurointensivis-
mo pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo” 

Egresso do curso de 
Medicina

35



Desafios e perspectivas
Quando o assunto são os desafios pelos quais o campus enfrenta desde a sua implan-
tação, uma palavra sempre vem à mente: infraestrutura. Para se manter em funciona-
mento, a Universidade tem recorrido ao pagamento de aluguéis, fator que consome 
uma fatia considerável dos recursos destinados ao campus. Atualmente, a UFJF ocupa 
12 imóveis em Governador Valadares, cujo custo de locação e manutenção dos locais 
gira em torno de R$550 mil mensais.

Enquanto a retomada das obras não acontece, a administração superior da Universi-
dade e a direção do campus têm adotado medidas para minimizar a questão da in-
fraestrutura. Em dezembro de 2018, por exemplo, a UFJF adquiriu seu primeiro imóvel 
próprio na cidade. O edifício, onde no passado funcionou uma faculdade particular, foi 
comprado por R$9,5 milhões.

Além dessa aquisição, a universidade ainda conseguiu a cessão de outros dois imóveis 
de propriedade da União. Um deles fica no bairro Santa Rita, tem quase 2.900m², e após 
a conclusão das obras vai concentrar os cursos de Farmácia e Nutrição. O outro está lo-
calizado nas ruas Sete de Setembro e Peçanha, no centro da cidade, e conta com cerca 
600m². Para esse local, ainda estão em fase de elaboração projetos e estudos que po-
dem culminar no início da construção da futura sede administrativa. 
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No dia 30 de setembro de 2022, o Conselho Superior aprovou a construção de salas de 
aulas, laboratórios e demais ambientes necessários à realização de todas as atividades 
do curso de Odontologia, incluindo atendimento à comunidade. Essas obras serão re-
alizadas na Unidade São Pedro, onde está alocado, entre outras instalações, o Departa-
mento de Ciências Básicas da Vida (DCBV). Com as mudanças, a edificação terá seus 
quase 4.000m² ampliados, com a adição de mais dois pavimentos.       

Embora adote essas medidas para garantir a qualidade dos cursos, é sabido que todo o 
empenho se trata de uma forma de minimizar circunstâncias, uma vez que a Universi-
dade continua se esforçando para viabilizar um campus autônomo.

Os caminhos percorridos nesses 10 anos da UFJF em Governador Valadares estão sendo 
registrados, desde 2015, pelo projeto História em Movimento. A iniciativa da produtora 
cultural Lúcia Gomides, do setor de Comunicação, Cultura e Eventos, promove a criação 
de um acervo histórico do processo de implantação do campus avançado na cidade, re-
tratando a memória social e institucional da Universidade, enquanto constrói registros 
que permitirão o futuro resgate dos fatos.

Em 2018, os primeiros servidores empossados na UFJF-GV se reuniram para a gravação 
de um documentário, que abordou os seis anos da Universidade na visão dos pioneiros. 

https://www2.ufjf.br/noticias/2018/11/28/projeto-historia-em-movimento-lanca-docu-
mentario-com-pioneiros-do-campus-gv/ 

Em 2019, o Museu da Cidade, em Governador Valadares, recebeu a exposição do História 
em Movimento durante a 17ª Semana Nacional dos Museus. 

https://www2.ufjf.br/noticias/2019/05/29/exposicao-da-ufjf-leva-mais-de-200-visitantes-
-ao-museu-de-governador-valadares/ 

Com a chegada da pandemia de Covid-19, o projeto teve que se adaptar às restrições 
sanitárias e promoveu, em 2020, uma exposição fotográfica virtual, com os principais 
registros da instituição na região do Vale do Rio Doce. 

https://www2.ufjf.br/noticias/2020/11/19/exposicao-fotografica-virtual-conta-a-historia-
-dos-oito-anos-da-ufjf-gv/ 

Neste ano, o História em Movimento inovou mais uma vez e lançou a coluna Vida de 

Nossa história segue sendo registrada
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Egresso, que traz relatos de ex-alunos da Instituição, seus principais desafios e conquis-
tas na carreira profissional. 

https://www2.ufjf.br/noticias/2022/02/02/historia-em-movimento-compartilha-desa-
fios-e-conquistas-de-egressos-do-campus-gv/

Todo o caminho apresentado até aqui representa uma história ainda em construção, 
que só é possível com a união de mãos e braços de toda uma comunidade. Sabemos 
que novos desafios se apresentarão no caminho da nossa Universidade, mas temos 
agora ainda mais certeza da força coletiva que construímos nesses 10 anos. A história 
aqui relatada é apenas um pouco do que enxergamos no retrovisor, mas a viagem con-
tinua. Então é hora de olhar para frente e acelerar, porque ainda tem muita estrada de 
uma educação pública e de qualidade a ser percorrida.
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