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Mário Quintana assim escreveu em “Esperança”:

“Lá bem no alto do décimo segundo andar do 
Ano

Vive uma louca chamada Esperança
E ela pensa que quando todas as sirenas
Todas as buzinas
Todos os reco-recos tocarem
Atira-se
E
— ó delicioso vôo!
Ela será encontrada miraculosamente incólu-

me na calçada,
Outra vez criança…
E em torno dela indagará o povo:
— Como é teu nome, meninazinha de olhos 

verdes?
E ela lhes dirá
(É preciso dizer-lhes tudo de novo!)
Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não 

esqueçam:
— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA…”

É assim, tomados de ESPERANÇA e olhando os 
feitos da nossa gestão em 2021 que queremos dar 
boas-vindas a 2022. Temos muitos motivos para 
comemorar, apesar das adversidades dos últimos 
tempos. Ao longo dessas páginas, você, leitor, po-
derá entender porque vislumbramos esperançosa-
mente um novo ano ainda mais pujante e próspero: 
priorizamos as pessoas, o bem-estar e a qualidade 
de vida daqueles que fazem a UniRV (servidores, 
docentes, acadêmicos e seus familiares); voltamos, 

aos poucos e com responsabilidade, a nos reunir, 
seja em eventos institucionais, seja para come-
morar a formatura dos acadêmicos de Medicina; 
recebemos o reconhecimento do trabalho sério 
que temos feito na nossa Universidade ao sermos 
a primeira instituição do Brasil a receber o selo de 
Campus Saudável da Fisu e em decorrência dessa 
certificação, fui nomeado membro da Comissão de 
Reitores da Fisu América como porta-voz das mais 
de 4 mil universidades brasileiras e do continente 
americano. Há tantos outros motivos para termos 
“ES-PE-RAN-ÇA”. Desejo que você, assim como nós 
da UniRV, possa se atirar num delicioso vôo rumo a 
2022. Ele promete!

Um forte abraço,

Prof. Alberto Barella Netto
reitor
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por Vanderli Silvestre

Depois de se tornar a primeira universida-
de pública do país a aderir ao programa, 
em janeiro deste ano, A Universidade de 
Rio Verde - UniRV se tornou a primeira 

Instituição a receber o certificado de Campus Sau-
dável, proposto e desenvolvido pela International 
University Sports Federation (FISU). O comunicado 
foi feito na quinta-feira, 21 de outubro, após a UniRV 
comprovar a realização dos programas, projetos e 
ações exigidos para obtenção do selo. O programa 
FISU Healthy Campus, lançado em maio de 2020, 
visa melhorar todos os aspectos de bem-estar dos 
alunos e da comunidade do campus em geral, 
contribuindo positivamente com o estilo de vida 
de estudantes universitários ao redor do mundo, 
promovendo e incentivando a prática de ativida-
des físicas e escolhas saudáveis dentro do campus. 
O programa mantém a convicção de que as uni-
versidades devem ser um ambiente propício, uma 
porta de entrada para encorajar seus participantes 
a praticar um estilo de vida saudável e sustentável, 
onde o acesso e as oportunidades nas áreas de ati-
vidade física, saúde e nutrição fazem parte da vida 
diária no campus.

Os pré-requisitos exigidos pela FISU para ob-
tenção da certificação devem atender às diversas 
demandas de alunos e funcionários, o que inclui 
a realização de ações dentro de sete importantes 
itens: atividade física e esporte, gestão saudável 
do campus, saúde mental e social, nutrição, 
prevenção de doenças, comportamento 
de risco, meio ambiente, responsabili-
dade social e sustentabilidade. “Nos 
tornamos a primeira Universidade 
do Brasil a receber o certificado de 
Campus Saudável da Fisu! Para nós 
é um dia de festa e comemoração, 

saber que já realizamos vários programas que são 
exigidos pelo órgão para obter o selo. Isso mostra 
que estamos no caminho certo, para encorajar os 
acadêmicos a praticar um estilo de vida saudável e 
sustentável, valorizando e fomentando a prática es-
portiva, o cuidado com a saúde física e mental. Es-
tamos ratificando o nosso compromisso de desen-
volvimento institucional constante, visando sempre 
proporcionar o que há de melhor à nossa comuni-
dade universitária, afinal educação também se faz 
fora da sala de aula, se faz com o esporte” reforçou o 
Reitor professor Alberto Barella Netto.

O Campus Saudável é construído sobre uma 
plataforma digital personalizada que permite às 
universidades rastrear e melhorar a saúde e o 
bem-estar dos alunos e funcionários, além de ser 
composto por trinta especialistas mundiais em 
saúde estudantil. O programa é uma rede global 
sem precedentes para que as universidades com-
partilhem conhecimento, experiência e melhores 
práticas e percepções. Dentre as normas propostas 
pelo Programa, a Universidade de Rio Verde preci-
sou atingir pelo menos 40, dos 100 critérios exigi-

dos, e a comprovação foi fácil, uma vez que 
a UniRV já conta com a Academia Es-

cola, Clínica Escola de Fisioterapia, Clí-
nica Escola de Odontologia, Clínica 
Escola de Psicologia, Clínica Escola 
de Nutrição, e inúmeros programas 
que beneficiam o âmbito universi-

tário e toda população.

UniRV é a primeira Instituição 
do Brasil a receber o selo de 

Campus Saudável da Fisu

“Nos tornamos a primeira 
Universidade do Brasil a 
receber o certificado de 

Campus Saudável da Fisu”

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/PRIMEIRA A RECEBER SELO CAMPUS SALDÁVEL_mixagem.mp3
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por Vanderli Silvestre

Idealizado para capacitar e desenvolver líderes 
preparados para os desafios dos próximos anos, 
alcançando resultados sustentáveis e de alta 
performance, a segunda edição do Programa 

de Desenvolvimento de Líderes (Lidera) reuniu 
Pró-reitores diretores, coordenadores e demais 
lideranças dos cinco Câmpus da Universidade de 
Rio Verde – UniRV. O pontapé inicial das ativida-
des, aconteceu na quarta-feira, 15 de dezembro, e 
contou com um mapeamento de personalidade, 
café com o Reitor, professor Alberto Barella Netto 
e com toda a administração superior. A iniciativa 
desenvolvida pela reitoria, contou com o apoio 
e participação do Departamento de Relaciona-
mento e Novos Negócios, se tornando um marco 

na história da Universidade, por demonstrar mais 
uma vez o investimento em pessoas. O programa 
será contínuo, com três anos de duração e abran-
gerá todos os líderes de departamentos, impac-
tando diretamente na melhoria da qualidade de 
vida dos servidores e contribuindo para que a efi-
ciência e a eficácia cheguem no patamar de ex-
celência. 

A palestra “O impacto da Personalidade na li-
derança e no engajamento de equipes” foi profe-
rida pela psicóloga Carim Fernanda Fernandes de 
Lima, que é Mestre em Psicologia da Saúde; Mas-
ter Coach Cognitivo-Comportamental; Estudio-
sa da tríade mente x comportamento x emoção. 
Formada em Terapia Focada nos Esquemas, Inte-
ligência Emocional, Eneagrama da Personalidade 
e Mapeamento da Mente, além de possuir diver-

Liderança e engajamento 
de equipes foi tema da 

segunda edição do Lidera 

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/LIDERA_mixagem(1).mp3
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sos estudos e participação em cursos, congressos 
e palestras com esta temática e atuar em clínica 
há mais de 20 anos, principalmente na promoção 
do bem-estar. “Em primeiro lugar quero agrade-
cer imensamente o convite do professor Barella, 
em estar aqui para falar sobre personalidade e a 
maneira de potencializar toda equipe. Todos os 
nossos pontos de crescimento precisam ser colo-
cados como metas para o ano novo,” acrescentou 
Carim.

O ponto alto do Lidera foi marcado pelas pala-
vras do Reitor, com a apresentação dos números 
alcançados até a realização do evento, com des-
taque para o aumento nas inscrições para o ves-
tibular dos Cursos Tradicionais, alcançando quase 
três mil inscritos, além da significativa entrada de 
acadêmicos vindouros de outras Instituições. A 
programação perdurou ainda na quinta-feira, 16 
de dezembro, com mesas-redondas “Seu time em 
foco” no Centro de Convenções e reuniu coorde-
nadores de departamentos, diretores e coordena-
dores pedagógicos de todos os cursos.

Diretor da Faculdade de Medicina do campus 
Formosa, professor Esp. Luiz Felipe Peres acredita 
que a participação no Lidera é uma via de duas 
mãos, servindo de troca de experiências entre os 
Câmpus. “Achei a iniciativa da Reitoria muito boa, 
gera uma reflexão interna para todas as pessoas 
que participaram e isso a gente pode levar para 
todas as esferas da vida. Gera também uma pro-
dutividade quando aplicada na equipe, e fortalece 
ainda, a troca de conhecimentos com os demais 
campus” afirmou o professor. 

Em seu discurso, Barella relembrou a primeira 
edição do Lidera e todos as conquistas alcança-
das, seja em aumento na inscrição do vestibular, 
nas reformas e ampliações e mesmo no cuidado 
e zelo com a Universidade. “Essa nossa segunda 
edição vem com o tema de liderança e engaja-
mento de equipes e todas as conquistas que a 
UniRV tem alcançado é reflexo da dedicação de 
nossos líderes e suas equipes, que então enga-
jados em contribuir com o desenvolvimento da 
nossa UniRV. Quando um líder está preparado 
ele consegue motivar toda sua equipe e isso re-
flete em melhorias para toda comunidade uni-
versitária,” finalizou o Reitor.
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por Vanderli Silvestre

Com uma expressiva contribuição no ce-
nário do esporte dentro da Universidade 
de Rio Verde – UniRV e importantes con-
quistas para a Instituição, Alberto Barella 

Netto, magnífico Reitor, foi nomeado no dia 25 de 
novembro, membro da Comissão de Reitores da 
Federação Internacional de Esportes Universitá-
rios (FISU) América. A nomeação foi comunicada 
por meio de um ofício assinado pelo presidente 
Alim Maluf Neto, e encaminhado pelo presidente 
da Confederação Brasileira de Desporto Universi-
tário (CBDU), Luciano Cabral.

O Reitor será o porta-voz das mais de 4 mil 
universidades brasileiras e universidades do conti-
nente americano, no desenvolvimento do esporte 
universitário. “A indicação do Barella se deu pelo 
trabalho que ele vem desenvolvendo em prol do 
esporte dentro da Universidade de Rio Verde e a 
sua visão de esporte é uma visão que se adequa 
muito bem a visão da nossa Instituição. O Brasil 
hoje é um dos principais países na realização de 
eventos universitários, na participação e também 
na qualidade de atletas e, ter a visão de um bra-
sileiro no comitê de Reitores é muito importante 
para a FISU América,” afirmou Alim Neto, que ain-
da acrescentou que ele passará a representar não 
só Rio Verde e o Estado de Goiás, mas sim o Brasil 
e todas as instituições de ensino brasileiras, levan-
do para o cenário internacional o ponto de vista do 
Brasil a partir das universidades.

Conhecedor do trabalho do Reitor da UniRV 
no fomento ao esporte, Luciano Cabral acrescen-
tou a importância de um representante brasileiro 
com conhecimento e o envolvimento no espor-
te universitário. “A indicação do professor Barella 
aconteceu à medida que a UniRV se destacou no 
cenário do esporte universitário, o que chamou a 

atenção da CBDU e depois de fazer uma visita a 
Universidade, passamos a ter uma aproximação 
maior e acompanhar os resultados, e por todo 
esse desempenho da UniRV liderada pelo profes-
sor Barella fez com que ele se destacasse peran-
te esses reitores e culminou no convite, além de 
ser uma pessoa extremamente capacitada, com 
amplo conhecimento e que tem um grande en-
volvimento com o esporte, uma visão apurada, é 
um fomentador e incentivador do esporte den-
tro do ensino superior brasileiro, fazendo com 
que ele fosse o melhor nome para representar as 
universidades brasileiras,” afirmou o presidente 
da CBDU.

Desde que tomou posse em janeiro deste 
ano, Barella tem feito investimentos significa-
tivos para a o incentivo ao esporte no âmbito 
universitário, em outubro, a Universidade foi a 
primeira Instituição a receber o certificado de 
Campus Saudável, proposto e desenvolvido pela 
Federação Internacional do Esporte Universitário 
(FISU), após comprovar a realização de progra-
mas, projetos e ações que atingiram 40 dos 100 
critérios exigidos para a certificação, e hoje com 
a nomeação, o Reitor será o primeiro brasileiro a 
ocupar o cargo junto a Comissão. “Fico muito feliz 
em ver que os investimentos no esporte dentro 
da Universidade tem rendido bons frutos, é uma 
receita que tem dado certo, juntar o esporte e a 
educação superior. Muito obrigado FISU América 
e CBDU por confiar o importante papel de difun-
dir a importância do esporte à outras Universida-
des do Continente Americano. Temos um grande 
desafio, mas com esse pensamento de fomentar 
e valorizar o esporte, sem dúvida conseguiremos 
representar bem todas as universidades juntos 
a Federação e fazer do esporte universitário um 
grande aliado da educação superior.” agradeceu 
Alberto Barella.

Prof. Barella é nomeado 
membro da Comissão de 
Reitores da Fisu América

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/NOMEADO MEMBRO DO FISU_mixagem.mp3
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por Vanderli Silvestre

Os investimentos feitos pela Reitoria 
para promover a prática esportiva no 
âmbito universitário tem resultado 
em um estilo de vida saudável, bem-

-estar e qualidade de vida dos servidores e aca-
dêmicos, além de um bom rendimento dentro 
da sala de aula. Esses investimentos tem rendido 
bons frutos não somente dentro da Universida-
de, pois a valorização e o fomento ao esporte tem 
sido um dos grandes atrativos para os estudantes 
de vários Estados, que escolhem a UniRV pela in-
fraestrutura e qualidade no ensino superior, alia-
do a oportunidade de praticar esportes.

A retomada da Universidade de Rio Verde no 
fomento ao esporte universitário iniciou-se em 
janeiro desse ano, com a adesão ao Healthy Cam-
pus promovido pela Federação Internacional do 
Esporte Universitário (FISU). Depois aconteceu 
a retomada da Instituição no esporte universitá-
rio brasileiro, quando sediou os Jogos Brasileiros 
Universitários (JUB’s) de Futebol, em maio. Em 
junho, a UniRV participou dos Jogos Universi-
tários Brasileiros Praia, em Aracaju –SE, com re-
presentantes disputando a modalidade esporti-
va AirBadminton. Já em agosto, a delegação da 
UniRV desembarcou em Recife para estreia no 
Jogos Brasileiros Universitários (JUB’s) Futsal e 
Brasileiro de FUT 7. 

Uma participação histórica nos Jogos Univer-
sitários Goianos (JUG’s) colocou a UniRV nova-
mente no cenário do esporte universitário, em 
setembro, conquistando o lugar mais alto do pó-
dio oito vezes, no futsal (feminino e masculino), 
voleibol (feminino e masculino), no Handebol fe-
minino e em todas as modalidades no badmin-
ton (simples masculina, simples feminina, dupla 
masculina, dupla feminina e dupla mista).

Fomento ao 
esporte na 

Universidade

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/FOMENTO AO ESPORTE_mixagem.mp3
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Em outubro, os atletas participaram da 68ª edi-
ção dos Jogos Universitários Brasileiros (JUB’s) em 
Brasília, conquistando medalhas de ouro e prata 
na Segunda Divisão do futsal feminino e mascu-
lino, além de medalha de bronze no Karatê. Os 
representantes do voleibol, masculino e feminino, 
ficaram entre os dez melhores times do país, re-
presentando Goiás na Primeira Divisão na próxi-
ma edição do JUB’s, bem como a participação no 
Campeonato Goiano de Futsal Adulto e no Sub-20.

Para encerrar as ações voltadas ao espor-
te em 2021, a III edição da Corrida e Caminhada 
UniRV Ativa, realizada em novembro reuniu 500 
inscritos, com premiação do primeiro ao quinto 
colocado, além da conquista do troféu de vice-
-campeão da equipe Sub-20,  com defesa menos 
vazada e invictos no Campeonato Goiano de Fut-
sal e o primeiro lugar nos Jogos Abertos de Goiás, 
fase Micro Regional, na categoria adulto, se clas-
sificando para a fase Reginonal que será disputa-
da em Rio Verde.
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por Nathácia Gomes

Um café da manhã, com o Reitor, diretores 
e docentes dos cursos de Agronomia e 
Medicina Veterinária marcou a inaugu-
ração das novas instalações da Direção 

dos cursos. As salas, agora instaladas no Bloco III 
da Universidade de Rio Verde –UniRV, foram proje-
tadas para trazer mais conforto e comodidade aos 
professores e acadêmicos. Todas as salas contam 
com um amplo espaço e ar condicionado. Além 
disso, um novo espaço dedicado a sala dos profes-
sores, núcleo de estágio e TCC de cada curso foi 
construído.  

A inauguração, vai de encontro aos investimen-
tos realizados pela atual gestão da UniRV, em sua 
fala, o Reitor ressaltou os projetos que estão sendo 
desenvolvidos para o prédio histórico da Faculda-
de de Agronomia, e citou a importância das novas 
instalações. “Nós estamos com as inscrições para o 
vestibular dos cursos tradicionais abertas, e os nú-

meros de inscritos para as duas Faculdades tanto 
no diurno quanto no noturno já superaram os da-
dos do último semestre, e isso é mérito de vocês, do 
curso que é forte e tem tradição. Parabéns”, finali-
zou, Barella.

Os Diretores, agradeceram e reforçaram o com-
promisso com o ensino de qualidade. “Estamos 
felizes com a inauguração, e queremos agradecer 
a reitoria pela dedicação e cuidado com o curso. 
Sabemos o quanto melhorias como essas são im-
portantes para nós e principalmente para os aca-
dêmicos, que serão recebidos de braços abertos”, 
destacou o Diretor do curso de Agronomia, Dr. Pau-
lo Boldrin.

“Quero agradecer a cada um de vocês que 
tornou essa inauguração possível, obrigado pela 
confiança depositada em nosso curso. Estamos 
preparados para receber os nossos acadêmicos e 
calouros com a mesma atenção e dedicação de 
sempre.” Finalizou o diretor da Medicina Veteriná-
ria, professor Dr. Tales Dias.

Novas instalações das Faculdades 
de Medicina Veterinária e 

Agronomia são inauguradas

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/NOVAS INSTALAÇÕES_mixagem.mp3
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Em uma cerimônia realizada no auditório Mauro 
Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiâ-
nia, o Pró-Reitor de Administração e Planejamento 
da Universidade de Rio Verde – UniRV, professor Dr. 
Sebastião Lázaro Pereira (professor Tatão) foi em-
possado na quinta-feira, 02 de novembro, como 
presidente da Câmara de Educação Superior do 
Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE). Par-
ticiparam da tribuna de honra, o presidente reeleito, 
Flávio Roberto de Castro; o Reitor, professor Alber-
to Barella Netto, o secretário-geral da Governadoria, 
Adriano da Rocha Lima; a secretária de Educação de 
Goiás, Fátima Gavioli; os Reitores Antônio Cruvinel 
(UEG), Gilmar Vieira de Rezende (UniCerrado), além 
da conselheira decana, Maria do Rosário Cassimiro.

Na ocasião, foram empossados também, os 
membros da nova direção colegiada do CEE, com-
posta pelo presidente e vice-presidente do Conse-
lho Pleno e demais presidentes e vice-presidentes 

das Câmaras de Educação Profissional, de Legis-
lação e Normas e de Educação Básica. Os eleitos 
terão um mandato de dois anos, estando à frente 
do conselho até 2023. O evento contou ainda com 
as apresentações de músicos do Centro de Estudo 
e Pesquisa Ciranda da Arte, representados pelos 
cantores Sheilla Penna e Danilo Duarte. “Nossos 
parabéns ao professor Tatão por essa importante 
conquista, ele será o nosso representante e o repre-
sentante de todas as instituições de ensino supe-
rior em Goiás, ajudando a normatizar e dar condi-
ções para que as instituições permaneçam ativas 
e os estudantes tenham um ensino de qualidade,” 
parabenizou Barella.

Professor Tatão é empossado presidente 
da Câmara de Educação Superior do CEE

por Vanderli Silvestre

O compromisso da atual administração 
com o desenvolvimento institucio-
nal tem resultado em inúmeros in-
vestimentos, que beneficiam toda a 

comunidade universitária. Recentemente, para 
oferecer ainda mais conforto, segurança e econo-
micidade durante as viagens, a Universidade de 
Rio Verde – UniRV adquiriu mais quatro Minibus, 
com capacidade para 18 passageiros cada, além 
de um furgão para transporte de cargas meno-
res, que já estão sendo utilizados para locomoção 
dentro e fora de Rio Verde.

Os Minibus modelo 2021/2022, além de trans-
portar um número maior de passageiros, possuem 

toda comodidade do ar-condicionado com duto la-
teral, bancos reclináveis, bagageiro com 1.000 litros, 
som e cortinas nas janelas, proporcionando uma 
viagem mais confortável, principalmente aos aca-
dêmicos, que terão esses veículos disponíveis para 
ida e volta aos estágios e internato. Já o furgão (to-
tal flex) 2021/2021 tem proporcionado uma econo-
mia notável no transporte de cargas menores, que 
antes eram feitas pelos caminhões da UniRV.

A frota da UniRV transportou, de janeiro até o 
início de dezembro deste ano, cerca de 5 mil passa-
geiros, dentre servidores, docentes e acadêmicos, 
percorrendo um total de 382.915km, tornando sig-
nificativa a importância de adquirir veículos com 
mais espaço, que ofereçam uma maior economia 
pela quantidade de viagens que são realizadas.

UniRV investe em 
conforto e economicidade

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/CONFORTO E ECONOMICIDADE_mixagem.mp3
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por Vanderli Silvestre

O projeto de Extensão Universitária Na-
tal e Saúde realizado pela Faculdade 
de Medicina da Universidade de Rio 
Verde – UniRV, campus Rio Verde sur-

giu como uma ação da Liga de Medicina de Famí-
lia e Comunidade (LAMFAC) há oito anos atrás, e 
hoje conta com a colaboração de várias ligas aca-
dêmicas e a parceria das Faculdades de Odontolo-
gia e Fisioterapia. Este ano, a 8ª edição aconteceu 
no dia 27 de novembro, no Colégio Chafic Antônio 
e beneficiou toda comunidade em situação de 
vulnerabilidade social do Bairro Céu Azul. Foram 
feitas doações de roupas, sapatos, brinquedos, ali-
mentos não perecíveis e cestas básicas, além de 
atendimentos médicos gratuitos dentro de diver-
sas áreas da medicina.

As ações programadas pela LAMFAC em par-
ceria com as Ligas: LIAGGE; LIAPEC; LIAGO; LAEN-
DO; LIURGE; juntamente com as Faculdades de 
Fisioterapia e Odontologia alcançaram cerca de 
500 pessoas e contaram com a participação de 
mais de 100 acadêmicos voluntários. Os atendi-
mentos gratuitos foram: Avaliação de sarcopenia 
e fragilidade; Avaliação de marcha e memória; 
Testes rápidos e avaliação ginecológica; Medição 
de glicemia, IMC e Medição PA; Apresentação de 
Primeiros socorros para leigos; Avaliação do pé e 
exercícios de coordenação motora e Demonstra-
ção de higiene bucal para crianças.

 Dentro da programação foi desenvolvido pela 
Liga de Pediatria (LIAPEC), o “Hospital do Ursinho”, 
com o intuito de contribuir para que as crianças 
eliminem o estigma de “vilões” dos médicos e en-
tendam que estes profissionais almejam o melhor 
para a saúde, buscando auxiliar no processo de 
cura e tratamento, e promover um ambiente in-
terativo e de maior confiança e descontração em 

meio a rotina escolar, desenvolvendo assim a hu-
manização dos estudantes, a partir do contato di-
reto com a realidade das crianças, além, de incen-
tivar o engajamento em causas sociais e projetos.

O evento contou ainda, com pula-pula, carri-
nho de pipoca e várias atividades lúdicas que fi-
zeram a alegria da garotada.  “Foi um momento 
muito importante, poder levar saúde para as famí-
lias que não tem condições de pagar. A atenção 
que pudemos dar as famílias foi sem dúvida im-
portante, principalmente nessa época de fim de 
ano, a acolhida e as doações com certeza farão a 
diferença na vida de muitos, e para nós acadêmi-
cos foi um momento de muito aprendizado, tanto 
na vida pessoal, como na vida profissional, contri-
buindo com a formação mais humanizada de to-
dos nós,” compartilhou o presidente da LAMFAC, 
Vinicius França.

Medicina realiza Projeto de 
Extensão “Natal e Saúde” 

no Bairro Céu Azul

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/NATAL E SAÚDE_mixagem.mp3
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O nosso ideal é ver você crescer

por Vanderli Silvestre

Com o ideal de ver toda 
comunidade universi-
tária crescer, a gestão 
do professor Alberto 

Barella encerra o primeiro ano 
do seu mandato com inúme-
ros investimentos e mudanças 
significativas, que resultaram 
em melhorias para cerca de 7 
mil acadêmicos, docentes e servidores 
técnicos-administrativos da Universida-
de de Rio Verde – UniRV. A jornada para 
a concretização desse ideal teve início 
ainda em janeiro deste ano, com diver-
sas ações e mudanças internas que fi-
zeram a diferença e fortaleceram ainda 
mais a tríade: ensino, pesquisa e exten-
são. No âmbito dos investimentos em 
softwares e plataformas digitais para o 
aperfeiçoamento do ensino, os 
professores e discentes passa-
ram a contar com 227 labora-
tórios de realidade virtual nas 
áreas de tecnologia, saúde e 
gestão, que podem ser acessa-
dos simultaneamente nos cin-
co Câmpus, além do acesso ao 
acervo bibliográfico eletrônico 
da Pearson Education e da Mi-
nha Biblioteca e a implantação 
dos softwares CRM Educacio-
nal e SAGAH Pro, que somam juntos, cerca de R$ 
1,1 milhão investidos somente em soluções rápi-
das e tecnológicas. 

No quesito reforma, aquisição 
de equipamentos e aparelhos, bem 
como, a construção e manutenção 
de consultórios e clínicas, o inves-
timento passou dos R$ 2 milhões. 
Foram adquiridos simuladores im-
portados, aparelhos de Raio X Pano-
râmico, equipamentos hospitalares 
e de laboratórios, garantindo assim 
um ensino-aprendizagem de pri-

meira qualidade nos cam-
pus Rio Verde, Aparecida, 
Goianésia e Formosa. Sem 
contar as novas instalações 
da Faculdade de Medicina- 
Extensão Goiânia, que foi 
inaugurada em agosto, com 
uma localização privilegia-
da, infraestrutura moderna, 
amplo espaço e a comodi-
dade de salas de aula, qua-
dra de esportes, auditório, 

área de convivência, biblioteca, sala 
de estudo e modernos laboratórios, 
construídos em cinco pavimentos e 
uma área de mais de 6 mil metros².

Com esse olhar voltado à comu-
nidade acadêmica e a preocupação 
com a democratização da experiên-
cia do acadêmico, algumas melhorias 
foram implantadas, como a integra-
ção dos processos, proporcionando 
experiências simples e acessíveis e a 

desburocratização, além da implantação do De-
partamento de Relacionamento e Novos Negócios, 
que busca estreitar a comunicação entre o público 

Um ano de investimentos 
institucionais: melhorias para 

toda a comunidade universitária
Em apenas um ano de gestão, os investimentos foram significativos e resultaram 
na chegada de novos alunos, na capacitação de servidores, na reestruturação dos 

cursos tradicionais e no fornecimento de equipamentos para os laboratórios

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/RESUMO DO MANDATO_mixagem.mp3
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e a Universidade. O departamento desenvolve um 
importante papel frente as parcerias com institui-
ções públicas e privadas, oferece suporte na criação 
de novos produtos, negócios acadêmicos e cursos 
de atualização e aperfeiçoamento, de curta e mé-
dia duração: técnicos; personalizados: in company; 
de Pós-graduação, realiza coleta e aná-
lise de dados para embasar a tomada 
de decisões e criação de estratégias de 
gestão, bem como, verificar e explorar 
os dados de evasão e permanência 
do acadêmico. Resumindo esse con-
tato com o público em números, fo-
ram mais de 80 mil atendimentos, via 
e-mail, chat, Redes Sociais e WhatsApp 
que proporcionaram tirar dúvidas e um 
contato mais próximo com a UniRV. 

Na qualificação profissional dos 
servidores, a UniRV também 
fez investimentos significa-
tivos. Por meio de convênios, 
cerca de 140 servidores, entre 
docentes e técnicos-adminis-
trativos fazem mestrado ou 
doutorado com bolsas parcial 
ou totalmente custeadas pela 
Instituição. Um dos últimos 
ajustamentos interinstitucio-
nais, foi celebrado com a Uni-
versidade do Vale do Rio dos Si-
nos (Unisinos), de Porto Alegre/RS, para 
o Mestrado profissional em Gestão e 
Negócios e os 22 servidores aprovados 
no processo seletivo terão bolsa 100%. 
Ao todo, foram investidos R$ 1,5 milhão 
em qualificação profissional. Todavia, 
a UniRV não contribui somente com 
a realização do sonho do mestrado 
ou doutorado de seus servidores, mas 
também com profissionais e servido-
res públicos por meio de parcerias com 
prefeituras e empresas privadas, proporcionando a 
oferta de cursos in companny e on demand. 

No incentivo a pesquisa e inovação no âmbito 
acadêmico, o investimento foi ampliado em 50%, 
saltando para um total de 30 bolsas disponibili-
zadas para o Programa Institucional de Iniciação 

Científica. Um montante de R$ 144 mil anual e 
que resulta em importante contribuição para o 
desenvolvimento dos acadêmicos. Sem contar a 
modalidade Bolsa Professor Pesquisador que fo-
menta a pesquisa científica e atua na formação 
de pesquisadores brasileiros e oportuniza atual-

mente 17 docentes.  Ainda no 
que tange a pesquisa e inova-
ção, a Universidade tem reali-
zado diversas visitas técnicas 
em Parques Tecnológicos, que 
servirão de referência durante 
a implantação de uma unida-
de na Instituição.   

O ano também foi positivo 
na relação com a comunida-
de, por meio da realização de 
atendimentos gratuitos. Fo-
ram realizadas 96 ações de Ex-

tensão Universitária de maneira virtual 
ou presencial, com o envolvimento de 
2.566 docentes e técnico-administra-
tivos e discentes que beneficiaram 
mais de 156 mil pessoas. Um dos des-
taques foi o Programa Bebê a Bordo, 
realizado em parceria com o Rotary 
Club de Rio Verde 5 de Agosto, volta-
do ao pré-natal, com atendimentos 
gratuitos de saúde às gestantes resi-

dentes em bairros periféricos. 
A primeira edição, realizada 
em agosto foi destaque na Re-
vista Rotary Brasil.

E todos estes investimentos 
que resultaram na qualidade 
do ensino superior ofertado, 
aliados ao fomento do espor-
te tem sido um dos grandes 
atrativos para os estudantes 
de todo o país. Este ano, qua-
se 3 mil novos acadêmicos se 

matricularam em uma das 27 opções de cursos 
oferecidas. Oriundos de transferência externa por 
exemplo, totalizam 544 alunos, que trocaram suas 
instituições para construir sua carreira profissional 
em uma das Universidades referência e mais bem 
conceituadas do Brasil.
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por Nathácia Gomes

A Universidade de Rio Verde-UniRV, cien-
te do seu importante papel diante da 
comunidade, e tendo como base os de-
safios trazidos pela pandemia e a situa-

ção de emergência sanitária mundial, promoveu 
de 22 a 24 de novembro, o I Congresso Nacional 
Transdisciplinar de Saúde.

A noite de abertura do I Congresso reuniu do-
centes, profissionais de diversas áreas da saúde e 
autoridades para ouvir o Ex-Ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta. O evento que começou no dia 
22 de novembro foi direcionado a estudantes de 
graduação e pós-graduação dos cursos de Medi-
cina, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Me-
dicina Veterinária, Direito, Engenharia, Psicologia 
e áreas afins, bem como profissionais de todas as 
áreas do conhecimento, tendo a saúde como eixo 
condutor.

O convite ao palestrante veio de encontro ao 
empenho da reitoria em ligar os estudantes a pro-
fisionais renomados, uma vez que, Mandetta foi Mi-
nistro da Saúde de Janeiro de 2019 a abril de 2020, 
quando medidas importantes precisaram ser to-
madas durante a pandemia no Brasil. Participaram 
da mesa de honra, o Reitor Alberto Barella Netto; 

o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale; o secretário 
de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino e demais 
autoridades políticas e da saúde.

O evento híbrido e gratuito foi idealizado por 
meio das Pró-Reitorias de Graduação e de Exten-
são e Cultura, com o intuito de ressaltar o diálogo e 
promover o conteúdo transversal. 

 Buscando discutir a saúde em tempos de pan-
demia, o congresso trouxe as lições aprendidas du-
rante este período e as perspectivas para o futuro. 
Em sua primeira edição, o Congresso recebeu mais 
de três mil inscritos e contou com a participação 
ativa dos acadêmicos. 

Os interessados puderam se inscrever e subme-
ter as propostas de resumos aos grupos de traba-
lhos temáticos que ficaram divididos em: Tecnolo-
gia e Inovação em Saúde; Saúde e Meio Ambiente;  
Direito e Saúde; Práticas de Leitura e Formação de 
Leitores em Tempos de Pandemia; Atuação das 

UniRV realiza o I Congresso 
Nacional Transdisciplinar da Saúde 

O congresso trouxe 
as lições aprendidas 

durante a pademia e as 
perspectivas para o futuro

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/CONGRESSO DA SAÚDE_mixagem.mp3


15

A N O  0 1  |  E D I Ç Ã O  0 3  |  D E Z E M B R O  2 0 2 1
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por Vanderli Silvestre 

Doutor em Direito Público pela Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), o Vice-Reitor da 
Universidade de Rio Verde - UniRV, professor Arício 
Vieira da Silva lançou na terça-feira, 16 de novem-
bro, o livro “A Cooperação Penal Internacional e o 
compartilhamento de prova à luz da Constituição 
Federal e do Pacto de São José da Costa Rica: Le-
galidade da Prova Obtida no Exterior”. O coquetel 
de lançamento reuniu familiares, amigos e colegas 
de profissão.

A Obra é fruto da Tese de Doutoramento do 
autor no Programa de Pós-Graduação em Direito 
Público da Unisinos - São Leolpoldo, Rio Grande do 
Sul, por meio de um convênio de Cooperação Téc-
nica com a UniRV. O estudo desenvolvido procurou 
seguir o caminho da produção das provas obtidas 

em Cooperação Penal Internacional no combate 
às organizações criminosas. Com a globalização e 
as novas tecnologias os crimes transnacionais au-
mentaram de forma significativa nos últimos anos.

Em suas palavras, Arício fez questão de agra-
decer aos pais e familiares por toda contribuição 
e incentivo aos estudos. “Este trabalho é fruto das 
mãos de muitas pessoas, que contribuíram ao 
longo do Doutorado e representa para mim uma 
grande vitória. Quando cheguei a Rio Verde fui 
servente de pedreiro e hoje estou lançando um li-
vro que é fruto do meu doutorado. Agradeço em 
especial a minha querida mãe por toda dedicação 
e a todos presentes por prestigiar esse momento 
muito importante na minha vida,” comentou o Vi-
ce-Reitor.

Emocionado, o Reitor parabenizou Arício pela 
importante conquista e citou um velho provérbio, 
que para um homem ser feliz e sentir-se completo 
em sua vida, ele precisa plantar uma árvore, ter um 
filho e escrever um livro. “Com esse momento me-
morável você professor Arício, com certeza dá iní-
cio ao seu legado, meus parabéns pela importante 
lição de superação desde que chegou a Rio Verde. 
Que venham muitas outras conquistas,” comparti-
lhou o Reitor, professor Alberto Barella.

Vice-Reitor lança livro sobre a 
Cooperação Jurídica Internacional

Equipes de Saúde no Ambiente Hospitalar em 
Tempos de Pandemia; Políticas de Saúde em Tem-
pos de Pandemia, Atualizações em UTI em Tempos 
de Pandemia nas Diversas Áreas do Conhecimento; 
Atuação na Administração Hospitalar e Segurança 
Do Paciente em Tempos de Pandemia e Saúde 
Única e a Covid-19.

“Tenho certeza que este foi o primeiro de muitos 
Congressos que virão, pois nós nos preocupamos 
em manter os nossos estudantes sempre perto das 
novidades e dos assuntos que o profissional de fu-
turo precisa saber. Os últimos anos foram desafia-
dores, mas nós conseguimos superar e sair na fren-
te”, destacou o Reitor da UniRV, professor Barella.

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/LIVRO DO ARÍCIO_mixagem.mp3
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por Vanderli Silvestre

Uma noite memorável, marcada por mui-
ta emoção, alegria e reencontros. Essa 
foi a cerimônia em comemoração aos 
40 anos da Faculdade de Agronomia da 

Universidade de Rio Verde - UniRV, realizada no dia 
01 de dezembro. Uma música composta pelo pro-
fessor Cláudio Barbosa contou em versos, um pou-
co da trajetória dos docentes e acadêmicos que fa-
zem parte da consolidação do curso. Participaram 
do encontro Pró-reitores, docentes, egressos e aca-
dêmicos, bem como autoridades ligadas ao agro-
negócio e representantes de entidades de grande 
representação. 

A Faculdade tem prestado relevantes serviços à 
sociedade ao longo destes 40 anos de implantação 
e a somatória da dedicação de professores resultou 
em significativas pesquisas, além da formação de 
mais de 2.500 profissionais agrônomos, que vem 
contribuindo para o agronegócio brasileiro. “A Fa-
culdade de Agronomia da UniRV representa dentro 

da história do agronegócio do cerrado, um marco 
de uma das primeiras que trouxe o curso de agro-
nomia para a região do sudoeste de Goiás, junto 
com essa história de sucesso não podemos esque-
cer que dentro do curso de Agronomia teve a cria-
ção do primeiro curso de Mestrado na região, isso 
mostra o quanto o nosso curso está próximo das 
tecnologias, próximo das responsabilidades de se 
produzir os alimentos com sustentabilidade,” afir-
mou o diretor do curso, professor Dr. Paulo Boldrin. 

Egresso do curso e atual secretário municipal 
de Agricultura, Paulo Martins reconheceu a impor-
tância da Faculdade de Agronomia para a classe 
produtora no Brasil. “A Faculdade foi fundamental 
e continua sendo para as grandes transformações 
da agricultura e do progresso de Goiás. Profissionais 
daqui estão contribuindo com o desenvolvimento 
de outras regiões do país e a Universidade de Rio 
Verde é a geradora de tudo isso, uma vez que os pro-
fissionais que aqui se formaram aliado ao alto nível 
dos professores contribui de forma muito importan-
te para o agronegócio brasileiro,” ponderou Paulo. 

Agronomia celebra 40 anos 
com uma noite memorável 

e de muita emoção

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/40 ANOS AGRONOMIA_mixagem.mp3
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por Vanderli Silvestre 

O Reitor da Universidade de Rio Verde - UniRV, 
professor Alberto Barella Netto recebeu na sexta-
-feira, 12 de novembro, o ex-ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles. O político esteve no sudoeste 
goiano para uma agenda positiva que incluiu uma 
visita ao prefeito Paulo do Vale, reuniões com o se-
tor produtivo local e uma palestra sobre economia 
no Centro de Convenções. Fizeram parte da co-
mitiva, o presidente da Assembleia Legislativa de 
Goiás, deputado Lissauer Vieira; o senador Vander-
lan Cardoso; o presidente do PSD-GO, Vilmar Ro-
cha, vereadores de Rio Verde e demais lideranças 
do meio político. 

Durante o encontro, o Reitor fez questão de re-
lembrar e aproveitou o momento para exibir uma 
foto da visita do ex-ministro à UniRV em 2003, du-
rante a solenidade de Outorga de Grau da Facul-
dade de Ciências Contábeis, além de comentar a 
importância da sua participação na Aula Magna 
do Mestrado em Direito do Agronegócio e De-
senvolvimento, em agosto deste ano. “Quero dar 
as boas-vindas ao ex-ministro Henrique Meirelles 
por mais uma vez visitar a nossa Universidade e 
nos colocamos de portas abertas para encontros 
como esse. Aproveito ainda a oportunidade para 
agradecer pessoalmente a sua participação na 
aula inaugural do nosso Mestrado em Direito do 

Agronegócio e Desenvolvimento, o primeiro do 
país e que coloca a UniRV mais uma vez no cená-
rio nacional”, afirmou Barella.

O ex-ministro que busca intensificar sua presen-
ça no Estado de Goiás, brincou com a foto de 18 anos 
atrás, afirmando bem humorado que “não mudou 
nada”, agradeceu o Reitor pela recepção e parabe-
nizou pela administração de uma Universidade do 
porte da UniRV. “Fico feliz em saber que a UniRV se 
tornou uma potência e é referência em todo país. É 
sempre uma honra participar dos eventos e me co-
loco a disposição para trabalhar por Goiás, usando 
o meu conhecimento para abrir portas no merca-
do internacional e trazer investimentos para Goiás. 
Muito obrigado ao Reitor  Alberto Barella e todos os 
servidores pela recepção,” finalizou Meirelles, que  
proferiu uma palestra sobre economia, no Auditó-
rio A do Centro de Convenções.

Henrique Meireles visita UniRV e conhece 
infraestrutura do campus Rio Verde

Presidente de uma das maiores cooperativas, a 
Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais 
do Sudoeste Goiano (COMIGO), Antônio Chavaglia 
ressalta o papel da Faculdade de Agronomia para 
o desenvolvimento do agronegócio. “A Faculdade 
de Agronomia da UniRV foi fundamental para a 
sociedade como um todo, e também no desenvol-
vimento do agronegócio. As pesquisas feitas aqui, 
os formados aqui, realmente tem contribuído com 
o agronegócio. A gente que viu a Faculdade nas-
cer há 40 anos atrás e toda persistência para se 

consolidar, vemos hoje que ela é reconhecida. Os 
formandos que saem daqui tem prestado um re-
levante trabalho para o agronegócio brasileiro,” fi-
nalizou Chavaglia. 

A composição escrita 
por Cláudio Barbosa, espe-
cialmente para o aniversá-
rio de quatro décadas do 
curso, foi apresentada. As-
sista ao vídeo, acessando 
o código.

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/VISITA MEIRELES _mixagem.mp3
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por Nathácia Gomes

Acadêmicos das Faculdades de Medicina, 
Câmpus Rio Verde, Aparecida de Goiâ-
nia e Goianésia, participaram da cerimô-
nia de outorga de grau, que aconteceu 

no Centro de Convenções, no dia 02 de dezembro. 
Contando com aproximadamente 800 convidados, 
o evento marcou a retomada da colação no forma-
to presencial.

O momento mais aguardado pelos graduandos, 
foi marcado pela emoção e o orgulho dos parentes 
e amigos que cruzaram a linha de chegada, percor-
rida nos últimos seis anos por cada acadêmico. A 
cerimônia presencial, se deu devido ao trabalho e 
empenho constante da Universidade de Rio Verde 
em manter a segurança e o bem-estar de todos, por 
isso as medidas sanitárias que vem sendo adotadas 
há quase dois anos, mais uma vez foram respeita-
das. O distanciamento entre as cadeiras, a disponi-
bilização de álcool em gel, a aferição de temperatu-
ra e o uso de máscara foram obrigatórios.

O Reitor da Universidade de Rio Verde - UniRV, 
professor Alberto Barella Netto, o Secretário Muni-
cipal de Educação, professor Miguel  Rodrigues Ri-
beiro,  o Coordenador Multicampi das Faculdades 

de Medicina da UniRV, professor Cristiano Bittar, 
o Diretor da Faculdade de Medicina Campus Rio 
Verde, professor Esp. Rychard Arruda de Souza, 
o Professor da Faculdade de Medicina Campus 
Aparecida, Tiago Guimarães Gomes Domingues, 
o professor da Faculdade de Medicina Campus 
Goianésia, Helizandro José Lopes Santos e a Secre-
tária de Registro e Controle Acadêmico, Mirlene 
Guimarães de Castro Meireles formaram a com-
posição da mesa diretiva.

Em sua fala, o reitor cumprimentou à todos, pa-
rabenizou os formandos e reforçou que a ocasião 
marcou a primeira colação de grau presencial dos 
câmpus Aparecida Extensão Goiânia e de Goiané-
sia. “Estamos aqui para homenagear vocês, pais, 
familiares, que estão coroando a noite de cada 
um. Parabéns, pela formação. Sabemos que o 
caminho não será fácil, mas vocês estão prontos 
para percorrê-lo”. Destacou Alberto Barella.  

O passo importante, significou ainda, a pas-
sagem dos concluintes para agora profissionais 
legalmente habilitados, prontos para exercer sua 
função de médicos, com honra e ética. A cerimô-
nia transmitida ao vivo pelo canal do Youtube da 
UniRV pôde ser acompanhada mesmo por quem 
estava distante.

Cerimônia marca a retomada 
da colação de grau presencial

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/COLAÇÃO DE GRAU_mixagem.mp3
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por Vanderli Silvestre

O papel da família também é fundamen-
tal durante um dos momentos mais 
decisivos na vida de quem terminou o 
segundo grau e vai galgar o caminho 

da graduação em medicina. A ansiedade, a insegu-
rança e o nervosismo são alguns dos turbilhões de 
sentimentos que o candidato tem que enfrentar 
no dia da realização da prova, sem contar, aqueles 
que vêm de outros Estados, na busca da realização 
de um sonho, e nessas horas a presença dos pais se 
torna um porto seguro no mar de emoções. Pen-
sando em proporcionar uma experiência positiva 
para o vestibulando desde o momento em que ele 
se inscreve no vestibular, a Universidade de Rio Ver-
de – UniRV, inovou e criou o “Espaço da Família”.

O local foi carinhosamente preparado para que 
os pais tenham um espaço de descanso enquanto 
esperam seus filhos concluírem a prova. Cada deta-
lhe foi pensado no conforto e bem-estar, refletindo 
o cuidado que a UniRV tem com toda comunidade 
Universitária, para que os familiares tenham a certe-
za que seus filhos escolheram a Universidade certa 
para aprender a arte de cuidar do próximo, desde 
a sua primeira visita. “Percebemos que os pais que 
acompanham os candidatos, ficam dentro dos car-
ros ou embaixo das árvores, e aí criamos toda essa 
estrutura para acolher a família enquanto eles es-
peram o final da prova,” contou a coordenadora do 
Departamento de Relacionamento e Novos Negó-
cios, profa. Dra. Leninne Guimarães Freitas.

A área preparada no Bloco VII oferece “som-
bra e água fresca” para quem fica na torcida por 
bons resultados. Redes de descanso, pufs, sala de 

Coworking, além do famoso cafezinho e a pipoca. 
“Este ano estamos inovando e vai se tornar tradi-
ção o Espaço da Família, para que os pais que estão 
aguardando seus filhos possam contar com área 
de recreação, internet, café, água gelada e todo 
apoio que a família merece, uma vez que é impor-
tantíssimo nesse momento a companhia e o apoio 
de um familiar, isso reflete no bom desempenho 
do candidato,” lembrou o Reitor, professor Alberto 
Barella Netto.

Quem aproveitou toda estrutura de descanso 
para relaxar e esperar o encerramento da prova, foi a 
professora Gabriela Caetano Mendonça Felipe, que 
veio acompanhar seu filho e a filha de uma amiga. 
“Neste momento de apreensão, a gente fica com o 
coração apertado e ansiosa para que os nossos fi-
lhos tenham um bom resultado, e é extremamen-
te importante contar com um espaço como esse, 
a gente descansa, dá uma relaxada, toma um cafe-
zinho, é muito bom poder contar com esse apoio,” 
contou.

 A programação do espaço também contou 
com uma sessão de cinema, exibido sempre às 
14h30, em uma sala de aula preparada exclusiva-
mente para receber os visitantes durante a exibição 
do filme. Antes da atração, todos assistiam um ví-
deo institucional, que permitia conhecer a infraes-
trutura da Universidade e posteriormente informa-
dos sobre os prazos para matrículas, o desconto 
pontualidade e o Programa de Bolsas.

UniRV inova e 
cria “Espaço da 

Família” durante 
a realização do 

Vestibular

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/ESPAÇO DA FAMILIA_mixagem.mp3
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por Vanderli Silvestre

Depois que o presidente da Associação 
Nacional das Instituições Municipais de 
Ensino Superior (ANIMES) e presidente 
da Faculdade de Ciências Aplicadas e 

Sociais de Petrolina (FACAPE), Antônio Habib co-
nheceu a estrutura da Universidade de Rio Verde 
– UniRV, em setembro deste ano, durante o even-
to “Contextos em Educação”, o modelo de gestão 
chamou atenção dos pernambucanos. 

A dedicação da administração superior, bem 
como o bom funcionamento dos cursos e a in-
fraestrutura e implantação dos cursos de medi-
cina em Rio Verde e nas cidades de Aparecida, 
Goianésia e Formosa virou ponto de referência 
para a FACAPE, que enviou a diretora financeira, 
Ivony Dourado dos Santo e o diretor executivo, 
José Alberto Moura para conhecer a estrutura ad-
ministrativa e o funcionamento de procedimen-
tos gerais adotados pela gestão.

 Durante a visita, os representantes da FACAPE 
conheceram a estrutura da Universidade. Um tour 
pela Instituição mostrou as principais clínicas, além 
da estrutura da Academia Escola, do Centro de 
Convenções e conversou com coordenadores de 
Departamentos para sanar as dúvidas, bem como 
o funcionamento da estrutura pedagógica das Fa-
culdades de Medicina, que hoje estão funcionando 
em quatro Câmpus: Rio Verde, Aparecida, com ex-
tensão em Goiânia, Formosa e Goianésia. 

Representantes de Petrolina 
visitam UniRV e conhecem 

modelo de Gestão

por Nathácia Gomes

A Universidade de Rio Verde - UniRV, já está em 
clima de natal. A decoração tão aguardada fez os 
olhos dos servidores brilharem e resgatou o verda-
deiro sentido da época. Dando início a contagem 
regressiva para as festividades, a UniRV se prepara 

para receber a comunidade em geral para o “En-
cantos de Natal”. O projeto idealizado pela reitoria 
tem como objetivo proporcionar aos colabora-
dores e a população um ambiente perfeito para 
registrar o momento especial ao lado de amigos 
e familiares, se preparar para o ano que chega e 
agradecer pelas vitórias e conquistas.

Decoração de natal
encanta servidores

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/PETROLINA_mixagem.mp3
http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/DECORAÇÃO NATALINA_mixagem.mp3
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Os Blocos, VI, VII, Administrativo, o Centro de 
Convenções e as rotatórias, ganharam uma cara 
nova para celebrar o mês mais iluminado do ano. 
As luzes brilhantes, instaladas nos prédios em for-
ma de cascatas e os enfeites inseridos nas árvo-
res do campus, deram o ar de aconchego que a 
temporada merece. “Natal é tempo de celebrar 
as conquistas. Ficamos felizes em poder decorar 
o nosso campus para os nossos servidores e para a 
comunidade que será recebida de braços abertos 
para registrar esse momento tão marcante” disse, 
o Reitor, professor Alberto Barella.

As flores dos canteiros centrais e o trabalho de 
paisagismo desenvolvido ao longo do ano, contri-
buem ainda mais para embelezar o campus e a 
decoração de natal. Begônias, Cycas, Crotons, Dia-
nella, Moréias e diferentes espécies de Trepadeiras 
dão um colorido especial ao campus, servidores e 
visitantes são acolhidos pelo brilho especial das es-

pécies, distribuídas ao longo dos blocos, pelo pro-
jeto de paisagismo elaborado cuidadosamente e 
que transformou a entrada de todos os blocos do 
campus Rio Verde. A ideia da administração supe-
rior foi colocada em prática pelo Departamento de 
Obras e Manutenção, que recebeu o investimento 
de mais de 150 mil reais em plantas, acessórios e 
ajardinamento, como forma de ornamentação e 
embelezamento de toda Universidade.

Além de alegria e embelezamento de todo o 
campus, o paisagismo também proporciona um 
ambiente de tranquilidade e beleza, como refor-
çou o diretor da faculdade de Fisioterapia, Me. 
Marcos Marcondes de Godoy; “Uma excelente 
iniciativa já que nossa Universidade é cercada de 
uma grande área verde e o trajeto dentro do nosso 
campus não poderia ser diferente proporcionan-
do um ambiente de tranquilidade e beleza”, fina-
lizou Godoy.
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por Vanderli Silvestre

Mais de 700 servidores se reuniram na 
manhã do dia 16 de dezembro, para 
celebrar as bênçãos e as conquistas 
alcançadas no ano de 2021. O momen-

to foi marcado por demonstrações de fé, agrade-
cimento e muita confraternização. A mensagem 
de ação de graças foi proferida pelos representan-
tes da Comunidade Espírita para Somar Conosco, 
Wilson Ferreira Guimarães Junior, da Igreja Evan-
gélica Assembleia de Deus, Pastor Alexandre dos 
Santos e da Igreja Católica São Francisco de Assis, 
Padre Humberto Vieira.

O Centro de Convenções da Universidade de 
Rio Verde - UniRV foi palco do belíssimo encontro 
entre a reitoria, professores e técnicos-administra-
tivos, embalados pela música Aleluia (Hallelujah), 
composta por Leonard Cohen e entoada pelo pro-
fessor Cláudio Barbosa. Em sua mensagem, Wil-
son falou da importância de todos os servidores 
estarem se reunindo para agradecer a Deus to-
das as bênçãos e todas as conquistas ao longo do 
ano, e lendo uma passagem bíblica da epístola de 
Paulo reforçou o importante papel de cada um na 
construção da história da UniRV. 

A mensagem de fé e esperança, também foi 
transmitida pelo pastor Alexandre, que citou ale-
gria de participar de um culto em ação de graças 
em uma das instituições mais bem conceituadas, 
e fazendo a leitura do livro de Samuel, contextua-
lizou a superação de todos os obstáculos diante 
do cenário dos últimos anos, se dá somente com 
a união de todos os servidores, que uniram forças 
para vencer as dificuldades.

A palavra do Padre Humberto levou todos a re-
fletir sobre as bênçãos recebidas durante todo o 
ano, e partilhando a leitura da carta de São Paulo, 
lembrou a importância de celebrar o amor e a con-

fraternização entre os servidores, e que a atitude de 
cada um contribui para alcançar continuamente as 
conquistas e faz da Instituição o meio de sustento 
de muitas famílias.

Em suas palavras, o Reitor professor Alberto 
Barella Netto, acompanhado do Vice-reitor e dos 
Pró-reitores fez questão de agradecer todos os 
servidores pelo empenho e dedicação. “Esse cul-
to foi em agradecimento a Deus e em agradeci-
mento a cada um dos nossos servidores, que este 
ano foram envolvidos em todas as ações da nos-
sa Universidade, desde o vestibular aos eventos, 
e isso é motivo de agradecimento a Deus, sem o 
empenho de cada servidor, de cada professor não 
teríamos um ano tão promissor. Gratidão a cada 
servidor pelo empenho e dedicação, em nome de 
toda reitoria desejo um Feliz Natal e um Ano Novo 
abençoado,” afirmou Barella.

O encontro ainda foi marcado de boas notí-
cias, como o pagamento do salário e do décimo 
terceiro. Os servidores Edimilson da Silva Ramos 
(Departamento de Manutenção) e Marquinhos 
Hartwig Bichler (Cerimonial Universitário), repre-
sentando os demais servidores receberam das 
mãos do Reitor uma cesta natalina, como símbolo 
de agradecimento. “O nosso ideal é ver todos os 
servidores crescerem: servidores, acadêmicos e 
professores. O nosso muito obrigado a toda famí-
lia UniRV,” concluiu Alberto Barella, emocionado.

Culto ecumênico celebra 
as bênçãos e conquistas 

alcançadas em 2021 

Esse culto foi em 
agradecimento a Deus 
e a cada um dos nossos 
servidores, que este ano 

foram envolvidos em todas 
as ações da Universidade

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/CULTO ECUMENICO_mixagem.mp3
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