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1 – Histórico do Câmpus Posse da UEG 
 
 
Assim como no Estado de Goiás, o ensino superior também chegou tardia-

mente no Nordeste Goiano1, a Figura 1 mostra a linha do tempo com a criação das 

instituições de ensino superior no Estado, sendo que a primeira, a Universidade Fe-

deral de Goiás (UFG), foi criada no ano de 1.960. Na região nordeste, apenas no ano 

de 1.994 registrou-se a primeira instituição de ensino superior. 

Figura 1 – Histórico do ensino superior em Goiás. 

 

 

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Posse (FACLEP) foi criada 

pelo Decreto Estadual nº 4.201, de 23 de março de 1994, mas teve suas atividades 

de fato iniciadas com a Lei Estadual nº 13.456, de 16 de abril de 1999, quando a 

autarquia se tornou na então Unidade Universitária da UEG. À época contava com 

dois cursos de graduação, Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Processa-

mento de Dados. O curso Tecnologia em Processamento de Dados foi aprovado pelo 

Decreto nº 5.181, de 13 e março de 2000, com efeito retroativo a 1999. Em 2005, este 

curso foi substituído pelo de Licenciatura em Informática, conforme consta na Reso-

lução CsU2 nº 28, de 23 de setembro de 2005 e que, no ano seguinte, foi novamente 

substituído pelo curso de Sistemas de Informação, conforme estabelece a Resolução 

CsU nº 038, de 16 de agosto de 2006 e, permanece em funcionamento até os dias 

atuais. 

No início da atuação em Posse, com a finalidade de qualificar os professores 

das redes estadual e municipal, a UEG ofertou diversos cursos por meio do programa 

Licenciatura Plena Parcelada (LPP), com isso a região pode melhorar a qualidade do 

ensino, comprovando-se com obtenção de melhores conceitos nas avaliações exter-

nas. O Quadro 1 mostra os cursos ofertados nessa modalidade. 

                                                           
1 Região de planejamento criada pelo Estado de Goiás. 
http://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=97&catid=32&Itemid=179 
2 CsU – Conselho Universitário – Instância deliberativa no âmbito da UEG. 

http://www.imb.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=97&catid=32&Itemid=179
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Quadro 1 – Cursos ofertados na modalidade Licenciatura Plena Parcelada 

Período Curso Turmas 

Licenciaturas Plenas Parceladas (LPP) 

2002 - 2005 Licenciatura Plena Parcelada em Geografia 01 

2004 - 2012 Licenciatura Plena Parcelada em Letras 04 

2002 - 2005 Licenciatura Plena Parcelada em Pedagogia 04 

2005 - 2012 Licenciatura Plena Parcelada em História 05 

2004 - 2005 Licenciatura Plena Parcelada em Matemática 02 

2006 - 2012 Licenciatura Plena Parcelada em Ciências Biológicas 01 

 TOTAL 17 

Fonte: UEG Câmpus Posse (2019) 

 

No ano de 2008 o curso de Licenciatura em Letras foi transferido da então Uni-

dade Universitária de Caçu para a Unidade Universitária de Posse, estando em funci-

onamento até os dias atuais. 

Tendo a vocação regional voltada para ciências agrárias, a implantação de um 

curso bacharelado na área sempre esteve nos projetos de expansão da instituição. 

Desde o ano de 2006 foram ofertados cursos nesta área na modalidade tecnológico – 

Superior de Tecnologia em Agropecuária (2006 – 2011) e Superior de Tecnologia em 

Produção de Grãos (2012 – 2017), sabidamente, os cursos superiores tecnológicos 

possuem natureza transitória, a implantação do curso bacharelado em Agronomia se-

ria uma evolução natural. Com alguns investimentos iniciais, criação de uma Funda-

ção Municipal, aquisição de uma pequena área rural, parcerias e estudo de viabili-

dade, o projeto concretizou-se no ano de 2018. A Figura 2 mostra a implantação dos 

cursos de ciências agrárias no Câmpus. 
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Figura 2 – Histórico de implantação do curso de Agronomia. 

 

 

Com a finalidade de atender os alunos formados no curso de licenciatura em 

Letras e licenciados da região, no ano de 2014, o Câmpus Posse implantou um curso 

de especialização Lato Sensu em Estudos Literários, totalizando o ingresso de 80 (oi-

tenta) alunos divididos em 2 (duas) turmas. Outras especializações já foram ofereci-

das, como especialização em Matemática e em História. 

2 – Comunidade Universitária 
 

Atualmente (2019), funcionam 15 (quinze) turmas de cursos regulares, sendo 

04 (quatro) turmas de Licenciatura em Matemática, 04 (quatro) turmas de Licenciatura 

em Letras - Português/Inglês, 04 (quatro) turmas de Sistemas de Informação, 01 

(uma) turma do curso Superior de Tecnologia em Produção de Grãos e 02 (duas) 

turmas de Agronomia. 
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Quadro 2 – Cursos de graduação em andamento 

Curso 
Discentes 
matriculados 

Docentes de 
área específica 

Agronomia 57 6 
Letras 162 12 
Matemática 122 6 
Sistemas de Informação 125 4 
Superior de Tecnologia em Produção de 
Grãos 

63 6 

Total 529 34* 
Fonte: Fênix (2019) 

*Alguns docentes possuem mais de uma área específica, o total de docentes atualmente lotados no 
Câmpus é 31. 

 

3 – Atividades desenvolvidas 
 
3.1 – Pesquisa científica 

  
A pesquisa científica desenvolvida pelas universidades públicas está prevista 

na Constituição Federal de 88, em seu artigo Art. 207:  

As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa (grifo nosso) e extensão (CF, 88). 

 

Desta forma, a existência de uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

configura-se integralmente e plenamente com o desenvolvimento destas três 

atividades. Buscando promover e firmar-se como uma IES em seu sentido ancho, o 

Câmpus Posse da UEG iniciou o desenvolvimento de uma série de projetos que vão 

além do ensino. Abaixo estão relacionados alguns dos projetos de pesquisa, 

desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

 

Desenvolvimento e rendimento de cultivares de crescimento contrastantes de 

feijoeiro em função da aplicação foliar de molibdênio 

Resumo: Os resultados de pesquisa existentes envolvendo o uso de molibdênio na cultura do feijoeiro são 
pouco conclusivos, sobretudo envolvendo a resposta de materiais com distintos hábitos de crescimento. 
Desta forma, esta proposta pretende avaliar o desenvolvimento e o rendimento de cultivares de feijão com 
distintos hábitos de crescimento em função da adubação molíbdica aplicada via foliar. O experimento 
será instalado na safra de inverno de 2018, empregando-se o delineamento de blocos casualizados, em 
esquema fatorial 2 x 4, com quatro repetições. Os tratamentos serão constituídos de duas cultivares de 
feijão com distintos hábitos de crescimento (BRS Realce – crescimento determinado tipo I e Pontal – 
crescimento indeterminado tipo III) submetidas a quatro doses de aplicação de Mo (0, 40, 80, 120 g/ha) 
via foliar no estádio fenológico V4. Será utilizado como fonte de Mo, o molibdato de amônio (54% de 
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Mo). As análises consistirão de avaliações quinzenais do desenvolvimento de plantas a partir da 
aplicação de molibdênio, pela medição da altura de planta, diâmetro de caule, número de folhas, número 
de hastes por planta, área foliar, índice de área foliar e acúmulo da biomassa seca total da planta. Na 
colheita serão quantificadas as características agronômicas: rendimento de grãos e seus componentes 
primários (número de vagens por plantas, número de grãos por vagem e peso de 100 grãos). Os dados 
obtidos serão submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos qualitativos (cultivares) 
serão comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, enquanto os dados quantitativos (doses) 
serão submetidos a análise de regressão. Espera-se conhecer a resposta de cultivares de feijão de hábito de 
crescimento distintos submetidos a adubação com molibdênio, além de identificar a dose adequada do 
referido nutriente a ser adicionada via foliar. 
 
Foto 1 – Pesquisa com feijoeiro no campo experimental 

 

 

Área: Ciências Agrárias 

Coordenador: Dra. Gisele Carneiro da Silva Teixeira 

 

Controle de nematóides meloidogyne SPP. e rendimento do feijoeiro em função 

do tipo de adubos verdes 

Resumo: O uso de adubos verde pode promover o controle de fitonematóides das galhas no feijoeiro, além 
de influenciar diretamente o rendimento da cultura, por ser fornecedora de nitrogênio. Assim, este projeto 
tem por finalidade avaliar o efeito do cultivo de adubos verdes na região nordeste de Goiás sobre a 
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população de nematóides pertencentes ao gênero Meloidogyne Göeldi e o rendimento do feijoeiro em 
condições de campo, na safra das “águas” 2019. Será utilizado o delineamento de blocos casualizados, 
em esquema fatorial 2 x 5, com quatro repetições. Os tratamentos serão constituídos de duas cultivares 
de feijão com distintos níveis de tolerância à nematóides (Pérola – tolerante; BRS Magestoso - 
susceptível), submetidas a cinco combinações de adubos verdes incorporados no solo (palhada de 
Crotalaria juncea; palhada de Crotalaria spectabilis; palhada mucuna preta; palhada de feijão de porco; 
sem palhada de adubo verde - testemunha). A cultura de feijão será implantada sob palhada de adubos 
verdes incorporadas no solo no pleno florescimento. Será avaliado o peso das raízes, o índice de galhas, o 
número de ovos, os eventuais J2 e o fator de reprodução (FR). Na colheita serão avaliados os componentes 
(número de vagens por planta, número de grãos por vagem e peso de cem sementes), o rendimento de 
grãos, além do estande final e altura de planta. Os dados serão submetidos à análise de variância e o teste 
de Tukey a 5% de probabilidade. Espera-se identificar o tipo de adubo verde mais adequado a ser usado 
em área infestada com nematóides das galhas na região nordeste de Goiás, além de propiciar mais 
rendimento da cultura do feijoeiro. 
 

Área: Ciências Agrárias 

Coordenador: Dra. Gisele Carneiro da Silva Teixeira 

 

A Formação do Cânone de Autoria Feminina em Goiás 

Resumo: Diante de um circuito intelectual e cultural nada favorável, advindos de um isolamento 
geográfico e espiritual do Estado, a literatura de Goiás vingou e apresenta nomes que podem ser 
classificados como importantes representantes da escola modernista e contemporânea. Embora as 
produções das escritoras sejam aparentemente ínfimas em relação à publicação e a notoriedade que 
detêm os homens-escritores, nomes como o de Cora Coralina ganharam destaque fora do circuito regional 
e perfilam lado a lado com os já consagrados Bernardo Élis e J.J. Veiga. Contudo, ainda assim, a 
historiografia literária brasileira parece apontar para um desconhecimento sobre a produção goiana de 
autoria feminina que, a nosso ver, esses estudos satelizam em torno das mesmas escritoras, quando não, 
dispensam espaços mais alargados e de destaque à produção literária masculina. Por todas essas 
singularidades, interessa-nos sobremaneira indagar o cânone de literatura goiana, para verificar o lugar 
que ocupam as produções de autoria feminina. Para tanto, será realizada uma pesquisa de cunho 
bibliográfico, com o objetivo principal de revelar o quadro de formação canônica para as obras publicadas 
por mulheres-escritoras, destacando a sua condição de intelectual num circuito cultural organizado e 
hierarquizado pela ideologia patriarcal. Será necessário, ainda, interpretar os eventos relativos à 
inserção dessas mulheres-escritoras na sociedade das letras, recuperados das histórias literárias de 
referências, nos formatos de enciclopédia, antologia e/ou verbete. Nesse sentido, esperamos que este 
estudo possa trazer contributos aos estudos literários quanto às leis de inclusão de escritoras no sistema 
literário goiano e elucide mais acerca da criação literária e dos fundamentos estéticos escolhidos por essas 
intelectuais. 
 
Área: Ciências Humanas 

Coordenador: Dra. Jane Adriane Gandra 

 

Manejo, qualidade fisiológica e sanitária de sementes de espécies graníferas 

produzidas no nordeste de goiás e oeste da Bahia 
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Resumo: A busca por formas alternativas no tratamento de sementes tem se tornado necessário em 
função dos benefícios ambientais e econômicos. Desta forma, o objetivo no presente estudo é avaliar o 
efeito de extratos vegetais aquosos de plantas medicinais, alecrim (Rosmarinus officinalis) e manjericão 
(Ocimum basilicum) na qualidade fisiológica e sanitária de sementes de soja. Será utilizada a cultivar 
M7198, o cultivo será realizado na Fazenda Ipê, localizada no município de Jaborandi-BA. O estudo será 
conduzido a partir de sementes provenientes da safra 2019/2020. Os testes empregados para avaliação 
da qualidade fisiológica serão: germinação, primeira contagem de germinação, índice de velocidade de 
germinação, comprimento de plântulas, massa seca de plântulas e envelhecimento acelerado. A 
qualidade sanitária será avaliada pelo método Blotter test. Os extratos vegetais, serão empregados nas 
concentrações: (5%, 10%, 20%, 30% e 40%), sendo utilizado também uma parcela testemunha sem 
aplicação de extratos (0%), sendo aplicado apenas água destilada. O delineamento experimental 
utilizado será o inteiramente casualizado e os dados obtidos serão submetidos à análise de variância pelo 
teste F e a comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, através do programa Sisvar. 
 

Área: Ciências Agrárias 

Coordenador: Dra. Gláucia Garcia Figueiró 

 

A formação do cânone de autoria feminina em Goiás 

Resumo: Diante de um circuito intelectual e cultural nada favorável, advindos de um isolamento 
geográfico e espiritual do Estado, a literatura de Goiás vingou e apresenta nomes que podem ser 
classificados como importantes representantes da escola modernista e contemporânea. Embora as 
produções das escritoras sejam aparentemente ínfimas em relação à publicação e a notoriedade que 
detêm os homens-escritores, nomes como o de Cora Coralina ganharam destaque fora do circuito regional 
e perfilam lado a lado com os já consagrados Bernardo Élis e J.J. Veiga. Contudo, ainda assim, a 
historiografia literária brasileira parece apontar para um desconhecimento sobre a produção goiana de 
autoria feminina que, a nosso ver, esses estudos satelizam em torno das mesmas escritoras, quando não, 
dispensam espaços mais alargados e de destaque à produção literária masculina. Por todas essas 
singularidades, interessa-nos sobremaneira indagar o cânone de literatura goiana, para verificar o lugar 
que ocupam as produções de autoria feminina. Para tanto, será realizada uma pesquisa de cunho 
bibliográfico, com o objetivo principal de revelar o quadro de formação canônica para as obras publicadas 
por mulheres-escritoras, destacando a sua condição de intelectual num circuito cultural organizado e 
hierarquizado pela ideologia patriarcal. Será necessário, ainda, interpretar os eventos relativos à 
inserção dessas mulheres-escritoras na sociedade das letras, recuperados das histórias literárias de 
referências, nos formatos de enciclopédia, antologia e/ou verbete. Nesse sentido, esperamos que este 
estudo possa trazer contributos aos estudos literários quanto às leis de inclusão de escritoras no sistema 
literário goiano e elucide mais acerca da criação literária e dos fundamentos estéticos escolhidos por essas 
intelectuais. 
 
Área: Ciências Humanas 

Coordenador: Dra. Jane Adriane Gandra 

 

Sistemas para Web Semântica: Metodologias e ferramentas para 

desenvolvimento 
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Resumo: Sistemas para web semântica: metodologias e ferramentas para desenvolvimento é um projeto 
de pesquisa de caráter interdisciplinar, conjugando conhecimentos específicos das áreas de Letras e, de 
outro lado, das Ciências da Computação. É sabido que a Web cresceu de forma exponencial, 
disponibilizando diariamente um enorme volume de dados em diversos formatos, dificultando sua 
localização, classificação e interpretação. Esse fenômeno ficou conhecido como sobrecarga de informação. 
Diante dessa dificuldade, Berners Lee (2001) propôs a Web semântica, em um artigo inédito e pioneiro 
denominado “Web Semântica: um novo formato de conteúdo para a Web que tem significado para 
computadores vai iniciar uma revolução de novas possibilidades”. A nova geração da Web concebida 
assegura que a informação seja disponibilizada com um significado adicional, permitindo a cooperação 
entre máquinas e seres humanos. Analisando as possibilidades abertas com esse formato de 
disponibilização da informação, este projeto de pesquisa pretende fazer uma análise da representação do 
conhecimento, imbuindo semântica à informação, de forma que seja compreensível por máquinas, e 
apontar as principais metodologias para o desenvolvimento de sistemas sob as perspectivas da Web 
semântica. Esta pesquisa propõe uma revisão bibliográfica sobre a aplicação dos princípios da semântica 
na recuperação da informação por meio da inteligência artificial. Para mensuração da complexidade e 
aplicabilidade dos conceitos da Web semântica, na representação do conhecimento e organização da 
informação, será desenvolvido um protótipo para estruturação, armazenamento e recuperação em uma 
base de dados semântica, acessado por meio de uma aplicação com interface construída sob o protocolo 
HTTP (HyperText Transfer Protocol). 
 
Área: Ciências Exatas e da Terra 

Coordenador: MSc. Ronaldo Ferreira da Silva 

 
Prospecção sobre o cultivo e comercialização de feijão e maracujá, e 

implantação de programas de melhoramento vegetal para o nordeste de goiás, 

microrregião do vão Paranã (município de Posse) 

Resumo: O Nordeste de Goiás, o qual engloba as microrregiões da Chapada dos Veadeiros e do Vã 
Paranã, é uma região carente de subsídio do governo e de ações de pesquisas que visam a melhoria das 
condições do pequeno agricultor. Desta forma, o presente projeto tem como objetivo avaliar, selecionar e 
recomendar cultivares de feijoeiro Caupi e maracujazeiro azedo (P. edulis) para o pequeno agricultor, 
além de identificar potenciais genitores a serem utilizados no desenvolvimento de variedades adaptadas 
para o nordeste goiano. Promovendo a agregação de renda para o agricultor familiar e o seu 
estabelecimento na zona rural. 
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Foto 2 – Pesquisa com maracujazeiro no campo experimental 

 
 

Área: Ciências Agrárias 

Coordenador: Dra. Josie Cloviane de Oliveira Freitas 

 

Implantação de Programas de Melhoramento Vegetal para o Nordeste de Goiás, 

Microrregião do Vão do Paranã. 

Resumo: Dentre as regiões do estado de Goiás, o Nordeste Goiano, composto pelas microrregiões 
homogêneas Chapada dos Veadeiros e Vão do Paranã, é a região menos desenvolvida, com grandes 
problemas socioeconômicos, os quais concedem a esta região a titulação de “corredor da miséria”. Nesta 
região a agricultura é família, e os pequenos agricultores não dispõem de apoio e tecnologia, sendo 
carentes de subsídio do governo e de ações de pesquisas que visem à melhoria de suas condições. Uma 
alternativa para agregar renda aos pequenos agricultores da microrregião do Vão do Paranã, é o cultivo 
do maracujazeiro, uma vez que, o fruto deste pode ser vendido para consumo in natura em mercados, 
feiras locais ou no Centro de abastecimento (CEASA) mais próximo. Além do beneficiamento da polpa e 
a utilização da casca do maracujá na alimentação animal. Entretanto, não existe cultivares comerciais 
que tenham sido testadas e recomendadas para esta região. Sabe – se que o Brasil é um país com uma 
ampla diversidade edafoclimática, e uma vez que, existe interação entre o genótipo e o ambiente, é 
esperado que um determinado genótipo não apresente o mesmo desempenho quando cultivado em 
diferentes ambientes. Portanto, o sucesso de uma lavoura, consiste na utilização de variedades adaptadas 
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à região na qual será cultivada. Desta forma, o presente projeto tem como objetivo: Iniciar um programa 
de melhoramento genético vegetal para a região Nordeste de Goiás, microrregião do Vão do Paranã. O 
projeto é composto por três etapas: Introdução e avaliação de germoplasma comercial de maracujazeiro; 
Avaliação e estimativa dos componentes de variância em acessos locais, cujas sementes foram obtidas 
através de doações de pequenos agricultores da região do Vão do Paranã e; Utilização do delineamento 
genético I de Comstock e Robinson, e avaliação das progênies obtidas. Desta forma, a introdução e 
avaliação de germoplasma comercial de maracujazeiro possibilitará a recomendação ao agricultor da 
(as) cultivar (es) que melhor se adaptar às condições edafoclimáticas da região. Com base nas estimativas 
dos componentes da variância, será possível verificar se há variabilidade suficiente para permitir um 
programa de melhoramento vegetal para o Nordeste Goiano. A utilização do delineamento genético 
fornecerá informações para a escolha do método a ser adotado para conduzir a população segregante, 
contribuindo no futuro, para o lançamento de uma cultivar de maracujazeiro para o Nordeste Goiano, 
colaborando para a modernização da base técnica da agricultura familiar, promovendo o 
desenvolvimento regional. 
 
Foto 3 – Pesquisa com milho de pipoca na Fazenda Escola II 

 

Área: Ciências Agrárias 

Coordenador: Dra. Josie Cloviane de Oliveira Freitas 

 

Uso do resíduo do rúmen bovino e papel reciclado em compostagem 
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Resumo: O experimento visa analisar o conteúdo químico do Resíduo de Rúmen Bovino (RRB); avaliar 
a cinética de degradação da fração orgânica da mistura do resíduo de rúmen bovino e papel reciclado 
picado em composto orgânico e observar as alterações biológicas e químicas provocadas pelos tratamentos 
naqueles substratos, após período de incubação determinado. O projeto será desenvolvido na 
Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Posse – GO, localizada na Avenida J.K., Quadra 08, Lote 
único, setor Santa Luzia. A área experimental será três composteiras de alvenaria com dimensões de 2,0 
m de comprimento, 1,0 m de largura e 1,0 m de altura, proporcionando 2 m3 de composto. Cada 
composteira será fechada em cima com tela, que permitirá a aeração e evitará invasão por bichos como 
pássaros e gatos. Esta tecnologia tem um bom potencial de uso na agricultura, principalmente em hortas. 
Esta compostagem pode trazer diversos benefícios econômicos e ambientais como a aplicação localizada 
do resíduo de rúmen bovino, podendo reduzir mais de 60% o impacto ambiental provocado pelo resíduo, 
além do uso de papel como fonte alternativa de carbono para a compostagem. 
 
Área: Ciências Agrárias 

Coordenador: MSc. Maria Elda Ferreira Cesar 

 
Matemática em espaços não-formais: estudo sobre o conhecimento matemático 

dos agricultores familiares das feiras dos produtores rurais da região nordeste 

de goiás 

Resumo: Analisar o conhecimento matemático (empírico ou científico) dos agricultores familiares do 
nordeste goiano, tendo a Matemática como uma ciência aplicada. Será trabalhada a formalização do 
conhecimento aplicado da Matemática na composição de custos e do lucro da produção familiar como 
meio para composição de padrões de economia doméstica. 
 

Área: Ciências Exatas e da Terra 

Coordenador: Mário Ferreira do Nascimento Filho 

 
 
Levantamento da Entomofauna na Fazenda-Escola Fábio Santos da UEG 

Câmpus Posse 

Resumo: De acordo com Halffter; Moreno; Pineda, (2001) classe Insecta apresenta grande riqueza e 
abundância, sendo composta por uma alta diversidade de espécies, representado 53% dos grupos de 
organismos viventes do planeta Terra. A classe Insecta é constituída por várias espécies, sendo 
classificadas como pragas agrícolas e urbanas, inimigos naturais de outros insetos, polinizadores, 
dispersores de sementes, bioindicadores ambientais, além de atuarem na decomposição da matéria 
orgânica (SILVA, 2009). Os insetos são organismos que se adaptam rapidamente a condições adversas 
do ambiente, sendo que algumas características morfológicas contribuíram para o sucesso desta 
sobrevivência, como o tegumento que contem quitina e funciona como armadura contra ação do meio 
externo, as asas que facilitaram a dispersão das espécies em diferentes biomas e grande capacidade 
reprodutiva (FUJIHARA et al. 2010). Segundo Silva (2009) ambientes com vegetação nativa e pouca 
interferência humana apresentam uma grande riqueza de espécies vegetais, sendo este fato associado a 
alta diversidade de insetos nesses locais. Contudo, a utilização de grandes extensões de terra e sua má 
exploração tem provocado importantes alterações em habitats naturais, com isso modificações visíveis 
sobre populações de animais e vegetais. Segundo Thomazini; Thomazini (2000) alguns grupos são 
considerados insetos-chave em estudos de caracterização da entomofauna em áreas florestais 
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fragmentadas, como os lepidópteros que apresentam funções de desfolhadores, decompositores; 
coleópteros da família Scarabaidae que são importantes na reciclagem de nutrientes; abelhas atuando 
na polinização de diversos vegetais, e as formigas, principal grupo indicador da biodiversidade e 
perturbação ambiental. De acordo com Azevedo et al. (2012) os insetos que desempenham funções como 
bioindicadores de qualidade e na degradação ambiental, apresentam uma importante relação na 
diversificação do ecossistema, e com isso um alto grau de sensibilidade a mudanças ambientais, podendo 
se tornar mais susceptíveis a extinção. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, ocupando uma área 
de quase 1,8 milhões de km2, sendo considerado um dos mais ricos em espécies animais e vegetais. 
Entretanto com a produção agrícola, áreas nativas foram sendo retiradas rapidamente, influenciando 
na redução ou extinção de algumas espécies. Nos últimos anos, apesar da redução da diversidade 
biológica no Cerrado, a riqueza e abundância de espécies ainda continua representativa, com 
aproximadamente 33% da biodiversidade do Brasil (AGUIAR; MACHADO; MARINHO-FILHO, 2004). 
A grande diversificação das condições ambientais no bioma Cerrado, proporciona a ocorrência de 
diferentes comunidades, porém algumas regiões do Estado de Goiás, onde há predominância deste tipo 
de vegetação, estudos sobre a diversidade de espécies de insetos, ainda é considerada incipiente. O 
conhecimento sobre composição da entomofauna, se torna fundamental para entendimento da relação 
desses insetos neste ecossistema, visando futuramente planos de manejo local (CARMARGO, 1999; 
SILVA; LEITE; CARREGARO, 2013). A amostragem é um dos pontos mais importantes do processo de 
tomada de decisão do Manejo Integrado de Pragas, pois com o número de insetos em cada ponto amostral 
podemos comparar com o Nível de Controle e optarmos por aplicar um método de controle (químico, 
biológico ou cultural) (GUEDES; COSTA; CASTIGLIONI 2000). O segundo ponto importante neste 
processo de tomada de decisão é a distribuição espacial das pragas e inimigos naturais, que consiste na 
avaliação da posição de um inseto em relação à uma planta (baixeiro, mediano ou ponteiro), além da 
distribuição em uma lavoura (centro do pivô, bordadura, próximo a matas, etc.). Com a distribuição 
espacial, podemos definir os locais de aplicação de inseticidas e os locais onde a aplicação de inseticidas 
se faz desnecessária, chamando esta nova tecnologia como Agricultura de Precisão. Diante da 
importância de novos estudos sobre a diversidade de insetos na região Nordeste de Goiás, o presente 
trabalho terá como objetivo identificar as principais ordens e famílias predominantes na Fazenda Escola 
Fábio Santos, município de Posse, Goiás. 
 
Foto 4 – Fazenda escola prof. Fábio Santos 
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Área: Ciências Agrárias 

Coordenador: Dra. Olívia Oliveira dos Santos 

 

Desenvolvimento e validação de um sistema automático e de baixo custo para 

o monitoramento de temperatura e umidade relativa do solo a fim de prevenir 

pragas-de-solo nas lavouras do nordeste goiano 

Resumo: O Cerrado brasileiro possui uma variedade de condições climáticas que requerem do agricultor 
um monitoramento constante, a fim de prevenir pragas em lavouras. Dada a extensão crescente das 
lavouras no Cerrado, monitorar manualmente as variações de condições climáticas tornou-se inviável. A 
Agricultura de Precisão provê tecnologias para o monitoramento automatizado de variações climáticas. 
Porém, devido aos altos custos dessas tecnologias, pequenos e médios agricultores na região do nordeste 
goiano encontram certa dificuldade para adotá-las. As principais culturas da região do nordeste goiano 
(milho, soja, algodão e sorgo) são atacadas principalmente por pragas subterrâneas, também chamadas 
pragas-de-solo. Exemplos dessas pragas são a lagarta-elasmo e o coró, as quais podem prejudicar entre 
20% e 100% das lavouras de milho e soja. Cada praga ataca a lavoura de maneira distinta, a depender 
das condições climáticas. Uma vez que as condições climáticas mudam constantemente, e que seu 
monitoramento manual é custoso, são necessárias tecnologias de baixo custo para automatização do 
monitoramento de condições climáticas. Deste modo, este projeto de pesquisa propõe o desenvolvimento 
e a validação de um sistema automático e de baixo custo para o monitoramento de temperatura e 
umidade relativa do solo, a fim de apoiar a prevenção de pragas-de-solo. Nosso sistema será baseado na 
plataforma italiana Arduino, a fim de monitorar remotamente, e em tempo real, a temperatura do solo 
e a umidade do solo. 
 
Área: Ciências Exatas e da Terra 

Coordenador: Dr. Roberto Felício de Oliveira 

 
Uma investigação sobre a adoção de sistemas de software inclusivos nas 

escolas do nordeste goiano 

Resumo: Sistemas de software inclusivos são ferramentas de apoio ao ensino de pessoas com deficiência. 
Existem diversos sistemas inclusivos propostos na literatura que visam apoiar a educação básica, do 
ensino fundamental ao médio. Porém, pouco se sabe sobre a sua adoção em escolas da rede pública no 
contexto do nordeste de Goiás. Uma vez que a legislação brasileira garante o direito à educação inclusiva 
de alunos com deficiência, torna-se essencial promover a adoção de sistemas de software inclusivos. 
Assim, o nosso projeto busca investigar a adoção desses sistemas, especialmente aqueles voltados a alunos 
com deficiência motora, nas escolas do ensino regular do nordeste goiano. Além disso, o projeto visa 
observar a adoção, na pratica, de sistemas identificados na literatura alternativos aos que têm sido 
adotados, os quais podem melhorar ainda mais a educação inclusiva no nordeste goiano. 
 
Área: Ciências Exatas e da Terra 

Coordenador: Dr. Roberto Felício de Oliveira 

 
Aplicações de Internet of Things (IoT) e Sistemas Web 
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Resumo: Aplicações de Internet das Coisas (IoT – Internet of Things) para Agricultura de Precisão é um 
projeto de pesquisa de natureza interdisciplinar que caracteriza-se por abordar os principais pilares na 
inovação dos tempos atuais: (i) Internet of Things (IoT), (ii) Big Data e (iii) predição. Ancorada esses 
três tópicos a proposta tem a finalidade o desenvolvimento de soluções, por meio de pesquisa aplicada, 
voltadas à Agricultura de Precisão. O arcabouço tecnológico a ser desenvolvido possuirá duas fases (i) 
criar uma infraestrutura de sensores IoT para capturar dados de diversas variáveis climatológicas como, 
luminosidade, precipitação e vento e outras relacionadas ao solo. A rede de sensores será instalada em 
localidades distintas e interconectados por protocolos de comunicação específicos tais como ZigBee, 
Bluetooth, LoRa, WiFI dentre outros. Os dados coletados serão persistidos em banco de dados escaláveis 
criando um dataset acessível para aplicação de técnicas de visualização da informação, tornando-a 
compreensível para tomadas de decisões. (ii) a outra fase consiste em aplicar algoritmos de predição sobre 
o grande volume de dados capturados e a partir dele fazer precisões sobre possíveis cenários climatológicos 
na região de análise e desta forma oferecer informações que possam auxiliar no aumento de produção 
para prevenir sobre fases sensíveis da produção agrícola em períodos de estiagens. Algoritmos preditivos 
são modelos matemáticos que aplicado a uma grande massa de dados são capazes identificar padrões e 
prever o que poderá ocorrer. As séries temporais capturadas, armazenadas de disponibilizadas para a 
comunidade científica, poderão ainda ser utilizadas para definição de padrões climáticos, criando desta 
forma um dataset para aplicações que estendem os objetos desta pesquisa. 
 
Foto 5 – Pesquisa com IoT para agricultura de precisão 

 
 

Área: Ciências Exatas e da Terra 

Coordenador: MSc. Ronaldo Ferreira da Silva 
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Quadro 2 – Relação de projetos de pesquisa em andamento 

SEQ. PROJETO FINANCIAMENTO 

1.  DESENVOLVIMENTO E RENDIMENTO DE CULTIVARES DE 
CRESCIMENTO CONTRASTANTES DE FEIJOEIRO EM FUNÇÃO DA 
APLICAÇÃO FOLIAR DE MOLIBDÊNIO 

INTERNO 

2.  PROSPECÇÃO SOBRE O CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE 
FEIJÃO E MARACUJÁ, E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE 
MELHORAMENTO VEGETAL PARA O NORDESTE DE GOIÁS, 
MICRORREGIÃO DO VÃO PARANÃ (MUNICÍPIO DE POSSE) 

INTERNO 

3.  INTRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE SORGO 
SACARINO NO NORDESTE GOIANO E OESTE BAIANO VISANDO 
PRODUÇÃO DE BIOENERGIA E TESTE DE CULTIVARES DE MILHO 
DE PIPOCA NO NORDESTE GOIANO. 

INTERNO 

4.  USO DO RESÍDUO DO RÚMEN BOVINO E PAPEL RECICLADO EM 
COMPOSTAGEM 

INTERNO 

5.  ESTUDO DE EVASÃO NOS CURSOS DE MATEMÁTICA E SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

INTERNO 

6.  MATEMÁTICA EM ESPAÇOS NÃO-FORMAIS: ESTUDO SOBRE O 
CONHECIMENTO MATEMÁTICO DOS AGRICULTORES FAMILIARES 
DAS FEIRAS DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO NORDESTE 
DE GOIÁS 

INTERNO 

7.  ASPECTOS AGRONÔMICOS DA CULTURA DO MILHO E FEIJÃO 
ADUBADOS COM COMPOSTO ORGÂNICO 

INTERNO 

8.  LEVANTAMENTO DA ENTOMOFAUNA NA FAZENDA-ESCOLA 
FÁBIO SANTOS DA UEG CÂMPUS POSSE 

INTERNO 

9.  UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE O IMPACTO DE COMPETÊNCIAS NA 
QUALIDADE ESTRUTURAL DO SOFTWARE 

INTERNO 

10.  UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A ADOÇÃO DE SISTEMAS DE 
SOFTWARE INCLUSIVOS NAS ESCOLAS DO NORDESTE GOIANO 

INTERNO 

11.  DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM SISTEMA 
AUTOMÁTICO E DE BAIXO CUSTO PARA O MONITORAMENTO DE 
TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO SOLO A FIM DE 
PREVENIR PRAGAS-DE-SOLO NAS LAVOURAS DO NORDESTE 
GOIANO 

INTERNO 

12.  IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORAMENTO VEGETAL 
DO MARACUJAZEIRO PARA O NORDESTE DE GOIÁS, 
MICRORREGIÃO DO VÃO DO PARANÃ 

CNPq3 

Fonte: Sistema Athenas, 2019 

 
3.2 – Extensão universitária 
 

 A Universidade Estadual de Goiás conceitua a Extensão Universitária como o 

processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa, de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade, 

cuja relação estabelece o fluxo de troca de saberes sistematizados, acadêmico e 

popular, que tem como consequências a produção do conhecimento resultante do 

                                                           
3  Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 
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confronto com a realidade, com a democratização do conhecimento acadêmico e a 

participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade. Além de 

instrumentalizadora desse processo dialético de teoria/prática/ reflexão/prática, a 

Extensão Universitária é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada 

de todas as dimensões da sociedade. Abaixo estão relacionados alguns dos projetos 

desenvolvidos no Câmpus Posse da UEG. 

 

Teatro na Universidade 

Resumo: O Teatro é de suma importância para a formação cultural das pessoas, oportunizando a 
conhecer sobre a sua cultura e as demais, além do seu caráter de entretenimento, possibilita a 
transformação e formação de indivíduos com potencialidades humanas, intelectuais, éticas, culturais e 
políticas. As aulas ajudam a desenvolver o senso crítico, percepção, emoções e a oratória, servindo para o 
seu convívio profissional e social, pois a mesma estará relacionando com pessoas conhecidas e 
desconhecidas, no qual ajuda se descontrair e ter uma relação melhor com as pessoas. 
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Foto 6 – Apresentação do projeto na cidade de Pirenópolis-GO no CEPE 

 
 

Coordenador: Mary Luci de Oliveira Lunezzo 

 

Uso de extratos vegetais no controle alternativo de doenças em cultivo orgânico 

de hortaliças 

Resumo: O controle alternativo pelo uso de plantas medicinais no controle de doenças, consiste no uso 
de extrato bruto ou óleo essencial obtidos a partir destas plantas. As plantas medicinais produzem uma 
grande quantidade de substâncias biologicamente ativas, ou seja, substâncias que influenciam de alguma 
forma na alteração metabólica de um determinado organismo. Desta forma, o uso de extratos vegetais 
no cultivo de hortaliças orgânicas constitui-se em uma importante estratégia de controle sobre as doenças 
que incidem durante o cultivo. O presente projeto será conduzido no campo experimental da unidade 
acadêmica e em áreas de pequenos produtores do município de Posse. Serão utilizadas as seguintes 
plantas medicinais: manjericão, alecrim, orégano, gengibre e alho para obtenção dos extratos vegetais. 
As espécies vegetais (manjericão, alecrim, orégano) serão cultivadas em canteiros no campo experimental 
da unidade acadêmica, as quais após 60 dias do transplantio serão utilizadas para obtenção dos extratos 
vegetais. Os extratos de alho e gengibre serão obtidos a partir de material adquirido no comércio local. 
Os extratos serão empregados em áreas com cultivo de hortaliças tais como projeto Mandala, já em 
andamento no câmpus e em 2 propriedades de pequenos agricultores do município. O presente projeto 
visa difundir o controle alternativo de doenças em cultivo orgânico de hortaliças a partir de diferentes 
extratos vegetais, a fim de incentivar esta prática entre os pequenos produtores do município, estudantes 
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de ensino médio e acadêmicos dos cursos de agronomia e superior de tecnologia em produção de grãos 
com intuito de produzir alimentos ambientalmente sustentáveis. 
 
Foto 7 – Instalação do projeto no campo experimental 

 
 
Coordenador: Dra. Gláucia Garcia Figueiró 

 

Construção de mandalas para a cultura de plantas de forma orgânica 

Resumo: O Sistema Integrado de Produção Mandala ou Projeto Mandalla é uma forma de agricultura 
familiar auto-sustentável peculiar que tem tido bons resultados em muitos estados do país. Este projeto 
visa compatibilizar o desenvolvimento econômico da população rural e urbana e garantir o sustento da 
unidade familiar com produtos essencialmente orgânicos dando uma contribuição de forma significativa 
para o abastecimento do mercado local, com produtos de baixo custo e saudáveis. 
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Foto 8 – Construção da mandala no campo experimental 

 

Coordenador: Dra. Olívia Oliveira dos Santos 

 

Centro de Idiomas 

Resumo: O presente curso é parte integrante das atividades do Centro de Idiomas da UEG Câmpus Posse. 
Objetiva contribuir para o aprimoramento das habilidades linguísticas e comunicativas dos aprendizes 
de Língua Inglesa. Com isso, espera-se inserir os alunos nesta sociedade multicultural e multifacetada 
onde vivemos e que a Língua Inglesa ocupa papel fundamental. 
 



 

 
- 23 - 

 
 

 

 
Foto 9 – Seleção de alunos para os cursos do Centro de Idiomas 

 
 

Coordenador: MSc. Maria Elizete Pereira dos Anjos 

 

Programa Universidade do Idoso 

Resumo: O Programa Universidade do Idoso objetiva favorecer o aumento da qualidade de vida de 
indivíduos com idade igual ou acima de 60 anos na cidade de Posse, uma vez que há poucas políticas 
públicas que visem à integração social, qualificação e entretenimento dos idosos. Para isso, pretendemos 
estimular o convivo social, proporcionar um espaço de troca de experiências e terapia ocupacional para 
a terceira idade, durante o turno vespertino de 2ª a 6ª, anualmente. 
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Foto 10 – Atividades desenvolvidas na casa de apoio Sagrada Família 

 
 

Coordenador: Édia Maria de Sousa Costa Melo 

 

Vestibulando na UEG 

Resumo: Vestibulando na UEG é um projeto de extensão de caráter permanente com o objetivo de 
preparar o candidato ao processo seletivo do ensino superior. Além disso, esta proposta oportuniza o 
exercício de cidadania, na medida em que confere esperança de um futuro promissor àqueles que se 
encontram em situação social desfavorável, restituindo-lhes a autoestima e a dignidade humana. Para 
tanto, serão ofertadas gratuitamente as disciplinas técnicas redacionais, língua portuguesa, língua 
inglesa e espanhola e estudos literários, que serão ministradas de 2ª. a 6ª., com uma carga horária de três 
horas diárias, pelos próprios acadêmicos do curso de letras. Cada grupo de alunos, responsável pelas 
disciplinas, terá como suporte técnico um plano de ensino adequado ao programa das principais 
universidades da região centro-oeste. Além de aulas expositivas e dialogadas, serão disponibilizados um 
material didático atualizado e crítico (apostilas), acesso à internet e o acervo bibliográfico da UEG. 
Ainda como atividades previstas, haverá palestras motivacionais e testes/simulados quinzenais, que 
reflitam os avanços e deficiências da clientela atendida. Os resultados esperados são a aprovação dos 
vestibulandos, numa porcentagem variante de 50 a 75% . Como produto final, será elaborado um artigo 
científico sobre a porcentagem de aprovação no vestibular entre os alunos atendidos no projeto, 
juntamente com os depoimentos dos mesmos. 
 
Coordenador: Dra. Jana Adriane Gandra 

 
Programa Educacional Trânsito Seguro 

Resumo: No Brasil, os acidentes no trânsito representam a principal causa de morte de crianças entre 0 
a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 6 mil crianças até 14 anos morrem e 140 mil são 
hospitalizadas anualmente no país, uma realidade vivenciada pela população dia-a-dia. Com tudo isso 
existe a necessidade de uma tomada de atitude através de medidas urgentes, sobretudo educacionais, com 
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o intuito de mudar essa situação. A educação no trânsito, é fundamental para a mudança constante de 
comportamento humano e formação de futuros cidadãos e motoristas contribuindo para um trânsito 
seguro. O ensinamento de maneiras adequadas de agir nas diferentes situações do mesmo, transforma 
crianças e jovens em pessoas mais segura e prontas para reagir de acordo com ocasiões. De modo que 
Introduzindo o projeto de extensão PROGRAMA EDUCACIONAL TRÂNSITO SEGURO nas escolas, 
desde Educação Infantil até o Ensino médio, respeitando os limites necessários para a aprendizagem, de 
acordo com cada faixa etária, consequentemente modificaremos as atitudes dos motoristas e pedestres 
futuramente. Preparando culturalmente a sociedade para o trânsito. No entanto com a realização de 
palestras, apresentação de slides nas escolas, com auxílio de material educativo vai sensibilizar os alunos 
e a comunidade para trabalhar o tema de forma transversal, proporcionando melhorias no dia-a-dia. 
Será adotada também uma metodologia que leve em conta o público alvo, sua faixa etária, nível de 
instrução, necessidades e desejos. 
 
Foto 11 – Blitz Educativa realizada no centro da cidade de Posse 

 
 
Coordenador: Marcos Vinícius França 

 
"Contação" de histórias e dramatização 
 
Resumo: Ler para o outro é um ato de interação social, ato de socialização e de afetividade. Pela leitura 
se transmite conhecimento e faz-se troca de experiência. Esse projeto tem por objetivo a "contação" de 
histórias e a dramatização da literatura infanto juvenil brasileira para, e com, os alunos da APAE de 
Posse, instituição que atende crianças e jovens com diversas patologias e que necessariamente apresentam 
deficit cognitivo. Após a leitura da publicação escolhida será trabalhado o tema central da história de 
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forma lúdica através de roda de conversa, troca de experiências, situações problemas e terá culminância 
na dramatização. O projeto será aplicado em pequenos grupos duas vezes por semana nos turnos 
matutino e vespertino. 
 
Coordenador: Adeilda Maria Canguçu 

 
Sorriso Solidário 

Resumo: O Projeto de Extensão “SORRISO SOLIDÁRIO” tem como objetivo a criação de um grupo de 
pessoas (acadêmicos e professores do Câmpus Posse) para atuar em ambiente hospitalar, instituições de 
longa permanência de idosos e crianças. O intuito é melhorar o bem estar do paciente internado e da 
comunidade em geral, contribuindo para a humanização das instituições parceiras, bem como dos 
acadêmicos envolvidos, capacitar e desenvolver o indivíduo para o cumprimento do trabalho voluntário 
e enriquecer a comunidade acadêmica tanto pela melhoria da formação, quanto pela visão da sociedade 
frente à integração do Câmpus Posse com um novo projeto social. O público alvo deste projeto é a 
comunidade acadêmica como um todo, pacientes do Hospital Municipal de Posse e cidades 
circunvizinhas, cuidadores, acompanhantes, profissionais da saúde, idosos das casas de repouso e 
crianças da Casa da Criança Pequeno Edson e/ou outras instituições. A metodologia do projeto consiste 
em visitas semanais aos pacientes por voluntários caracterizados de doutores-palhaços, capacitados na 
arte do riso, levando atividades cômicas e lúdicas aos internados, visando à melhoria da qualidade de 
vida durante a hospitalização e/ou internação. A carga horária semanal será de 08 (oito) horas de 
atividade teórica e prática de visitação as instituições. 
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Foto 12 – Realização de vistas aos pacientes do Hospital Municipal de Posse 

 

 

Coordenador: Mário Ferreira do Nascimento Filho 

 

Quadro 3 – Relação de projetos de extensão universitária em andamento 

SEQ. PROJETO 

1.  "CONTAÇÃO" DE HISTÓRIAS E DRAMATIZAÇÃO 

2.  CENTRO DE TREINAMENTO MATEMÁTICO EM GEOMETRIA ANALÍTICA 
3.  CENTRO DE TREINAMENTO MATEMÁTICO EM GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL 

4.  CENTRO DE TREINAMENTO MATEMÁTICO EM LEITURA E ESCRITA 

5.  CENTRO DE TREINAMENTO MATEMÁTICO EM PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

6.  CONSTRUÇÃO DE MANDALAS PARA A CULTURA DE PLANTAS DE FORMA ORGÂNICA. 

7.  INCLUSÃO DIGITAL: APLICAÇÃO DE OFICINAS QUE PROPÕEM ESCLARECIMENTOS, 
ORIENTAÇÕES CONSCIENTIZAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS DIGI-
TAIS POR JOVENS E IDOSOS. 

8.  PROGRAMA EDUCACIONAL TRANSITO SEGURO 

9.  PROGRAMA UNIVERSIDADE DO IDOSO 
10.  SORRISO SOLIDÁRIO 

11.  SUNRISE ENGLISH COURSE 

12.  TEATRO NA UNIVERSIDADE 

13.  TREINAMENTO PARA O EXAME NACIONAL DE ESTUDANTES 
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14.  USO DE EXTRATOS VEGETAIS NO CONTROLE ALTERNATIVO DE DOENÇAS EM CUL-
TIVO ORGÂNICO DE HORTALIÇAS 

15.  USO, INTEGRAÇÃO E APROPRIAÇÃO DE TECNOLOGIAS E MÍDIAS DIGITAIS NAS AU-
LAS DE INGLÊS DO CENTRO DE IDIOMAS 

16.  VESTIBULANDO NA UEG 

Fonte: Sistema Pégasus, 2019 

 

3.3 – Eventos culturais, acadêmicos e científicos 
  

A diversificação de atividades desenvolvidas possibilita aos estudantes o 

acesso a um acervo informacional que permite uma formação ampla e completa, neste 

intento, o Câmpus Posse concentra um grande esforço com a finalidade de promover 

estas atividades. Apenas no ano de 2018 foram realizados 12 (doze) eventos, dentre 

eles, esportivos, culturais, científicos, técnicos e acadêmicos, totalizando mais de 

1.100 (um mil e cem) inscrições, conforme dados do Sistema Informatizado de 

Controle de Eventos. O Quadro 3 mostra os eventos executados. 

 

Quadro 3 – Eventos executados no ano 2018 

Seq. Evento 

1.  2º Dia de Campo de Ciências Agrárias 

2.  Dia do Engenheiro Agrônomo 

3.  Dia Nacional da Matemática - I Show De Talentos De Matemática - UEG Câmpus 
Posse 18 anos 

4.  II Semana de Iniciação Científica 

5.  III Simpósio sobre a Produção de Grãos no Brasil: Uso Racional dos Recursos 
Hídricos 

6.  Informatics Day - Internet of Things (IoT) 

7.  Jogos Universitários 2018 - Fase Regional 

8.  Mercado de Trabalho para Profissionais de Tecnologia da Informação no Distrito 
Federal 

9.  VII Semana Acadêmica de Ciências Agrárias 

10.  VIII Semana Acadêmica de Sistemas de Informação 

11.  X Semana Acadêmica de Letras 

12.  XV Semana Acadêmica e V Fórum de Matemática 

Fonte: Sistema Unificado de Cadastro de Eventos, 2018 

 

Dentre os eventos realizados, destaca-se a II Semana de Iniciação Científica 

que teve como objetivo sintetizar a produção intelectual do Câmpus a apresentá-la a 

comunidade. 
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Foto 13 – Palestra e apresentação de trabalhos científicos na Semana de Iniciação 
Científica 

 
 

 Há uma preocupação em ofertar um conjunto de atividades que envolvam 

diversos aspectos cognitivos dos alunos, por esta razão, além do ensino, outras 

atividades como esportes e cultura são desenvolvidos no Câmpus Posse. 
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Foto 14 – Fase regional dos Jogos Universitários 

 
 
 

4 – Recursos financeiros 
 

 A Universidade Estadual de Goiás é mantida com recursos oriundos do tesouro 

estadual, e conforme previsto no Art. 158 da Constituição Estadual, 2% (dois por 

cento) da Receita Corrente Líquida (RCL) são destinados ao ensino superior: 

 

Art. 158. O Estado aplicará, anualmente, no mínimo 27% (vinte e sete por 
cento) da receita de impostos, incluída a proveniente de transferências, em 
educação, destinados pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) da receita na 
manutenção e no desenvolvimento do ensino público, na educação básica, 
prioritariamente nos níveis fundamental e médio, e na educação profissional, 
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e 2% (dois por cento) na Universidade Estadual de Goiás – UEG, e até 1,25% 
(um vírgula vinte e cinco por cento) na execução de sua política de ciência e 
tecnologia relativamente aos seguintes órgãos e entidades (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 59, de 02-05-2019). 

  

No entanto, esse orçamento não é distribuído com equidade para os diversos 

campi, não há uma organização financeira e tampouco critérios e parâmetros para 

atendimento das demandas qualificadas de cada unidade, isso implica em escassez 

de recursos para diversas atividades finalísticas. O Gráfico 1 mostra os investimentos, 

excluindo custeio e folha de pagamento, no Câmpus Posse nos últimos 5 anos. 

 
Gráfico 1 – Investimento no Câmpus Posse 

Fonte: FINIS (2018) 

 

 Conforme pode ser visto, não há qualquer critério e/ou uma programação de 

melhoria da infraestrutura e investimentos no Câmpus. Os “picos” de investimentos 

ilustrados no gráfico acima são justificados pela aquisição de veículos (ônibus rural e 

máquinas agrícolas). Neste período não fora investido qualquer valor em 

infraestrutura. 

 Desta forma, diante da atual conjuntura política e econômica do Estado de 

Goiás, a diversificação de receitas não é mais apenas um adendo ao orçamento, ela 

torna-se vital para a manutenção da instituição. Neste contexto a Fundação 
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Educacional de Apoio à Universidade Estadual de Goiás – Câmpus Posse (FAUEG-

POSSE)4, tornou-se fundamental para o Câmpus Posse continuar a execução das 

atividades listadas neste relatório. 

 O recurso atualmente é oriundo de 2% (dois por cento) do valor excedente do 

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 

obtido pela média dos últimos 3 anos, conforme prevê o Art. 3 da Lei Municipal N. 

1220 de 09 de dezembro de 20155, que dispõe sobre a criação da FAUEG-POSSE: 

As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, parcerias público privadas e por meio de 
projetos de incentivos ao aumento da arrecadação do ICMS (Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), no 
qual serão destinados 2% (dois por cento) do excedente a média mensal dos 
03 (três) anos anteriores ao ano em exercício em forma de duodécimos, 
ficando o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar, 
obedecidos, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional 
suplementar, obedecidas as prescrições contidas nos incisos I a IV do §1º do 
Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 (Lei Municipal N. 1220 de 09 de dezembro 
de 2015). 

 

 A nova proposta é que seja destinado ao Câmpus Posse da UEG, por meio da 

referida Fundação, 0,5 (meio por cento) da Receita Líquida Corrente (RLC) do 

município, desta forma será possível melhorar e ampliar as atividades do Câmpus por 

meio dos diversos projetos relacionados ao ensino, pesquisa e extensão universitária. 

  

                                                           
4 Disponível aqui http://www.posse.ueg.br/ca2/index.php/faueg 
5 Disponível aqui http://www.posse.ueg.br/cdn/faueg/lei_1221_09_12_2015_cria_faueg_reg.pdf 

http://www.posse.ueg.br/ca2/index.php/faueg
http://www.posse.ueg.br/cdn/faueg/lei_1221_09_12_2015_cria_faueg_reg.pdf
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