


2

Editorial

Prof. Me. Alberto Barella Netto
Reitor

É com grande alegria que 
apresento a primeira edição 
da Revista “Acesso UniRV”, 

uma publicação que nasceu com 
um único intuito: aproximar você 
da nossa Universidade. O que 
queremos é, mais que apresentar 
os principais investimentos fei-
tos, compartilhar as nossas expe-
riências, ideias e as pessoas que 
fazem a Universidade de Rio Ver-
de.  Neste exemplar trazemos o 
balanço dos nossos primeiros 150 
dias de gestão. Ser o representan-
te dos servidores e da comunida-
de acadêmica da Universidade de 
Rio Verde é sem dúvidas desafia-
dor, mas ao passar os olhos por es-
tas páginas, temos a certeza que 
estamos no caminho certo: cui-
dar da UniRV e das pessoas que 
fazem parte dela. Assumimos a 
Universidade com o compromis-
so de garantir aos nossos discen-
tes e docentes a continuidade na 
qualidade do ensino em todos os 
seus níveis, por isso realizamos ao 
longo dos meses investimentos 
significativos nos nossos cinco 
Câmpus. É também por entender 
o importante papel social que a 
Universidade tem, que seguimos 
à risca os pilares Ensino, Pesqui-
sa e Extensão e nas funções pelas 
quais a missão da universidade se 
concretiza. Com um corpo docen-
te atento às mudanças do merca-
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do e cada vez mais familia-
rizado às novas tecnologias, 
estamos elevando a exce-
lência na educação e prepa-
rando profissionais cada 
vez mais qualificados para o 
mercado de trabalho e para 
a o seu papel solidário, social 
e cultural. O nosso ideal está 
se concretizando e ganhan-
do força por meio das ações 
educacionais e institucionais 
desenvolvidas por toda a fa-
mília UniRV. Convido você a 
conhecer ainda mais sobre 
a Universidade de Rio Verde. 
Um grande abraço, professor 
Me. Alberto Barella Netto.

Ouça Nossa
Revista
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Com o objetivo de contribuir dia após 
dia na escolha profissional dos profis-
sionais do futuro, a Universidade de 

Rio Verde – UniRV iniciou uma série de inves-
timentos para garantir que jovens de todo o 
País tenham acesso a um ensino superior de 
qualidade, com preço acessível e com a aten-
ção humanizada que todo bom atendimen-
to dispõe. Várias mudanças aconteceram in-
ternamente para que 
o resultado alcançasse 
um aumento significa-
tivo na chegada de no-
vos acadêmicos. 

A primeira mudan-
ça foi na forma de se 
comunicar, adotan-
do o Slogan “O Nos-
so Ideal é Ver Você 
Crescer” e um novo 
posicionamento de 
marca, com a missão 
de levar a informação 
dos cursos, programas 
e benefícios oferta-
dos, bem como todas 
ações e projetos reali-
zados pela Universidade, de forma autênti-
ca, buscando assim se aproximar dos jovens 
da Geração Z, considerada a primeira gera-
ção 100% digital e que já representam 30% 
da população global, além de, ampliar a co-

Investimentos institucionais 
contribuem com um aumento 

significativo de novos acadêmicos 
O valor das mensalidades aliada a aquisição de Plataformas e 

Softwares Pedagógicos e de Gestão, bem como a mudança no Processo 
Seletivo e o relacionamento com o candidato, promoveu um resgate 

dos Cursos Tradicionais, proporcionando um aumento de 211% na 
efetivação de novos acadêmicos

municação interna. Ajustando a forma de se 
comunicar com o público externo, docentes 
e discentes, investimentos foram feitos em 
ferramentas de ensino-aprendizagem, com 
a aquisição de 227 laboratórios virtuais, Pla-
taforma de conteúdo de apoio ao ensino e 
Plataforma de Ensino à Distância, colocando 
a UniRV na contramão das outras Institui-
ções de Ensino Superior no atual cenário. 

Com esse olhar 
voltado à comuni-
dade acadêmica e a 
preocupação com a 
democratização da 
experiência do aca-
dêmico, algumas 
melhorias foram im-
plantadas, como a in-
tegração dos proces-
sos, proporcionando 
experiências simples 
e acessíveis e a des-
burocratização. “Acre-
dito que a ação rápida 
da Universidade, com 
investimentos signifi-
cativos em tecnologia, 

desconto nas mensalidades e uma política 
de renegociação bastante acessível con-
tribui para o aumento de 211% na chegada 
de novos acadêmicos,” ponderou o Reitor, 
professor Me. Alberto Barella Netto.

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/INVESTIMENTOS INSTITUCIONAIS CONTRIBUEM.mp3
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Atualmente os processos educativos estão 
caminhando lado a lado com a tecnologia, a 
informação na palma da mão, e as constantes 
atualizações das ferramentas de ensino con-
tribuem significativamente para a melhoria 
da comunicação interna e externa. Buscando 
o aprimoramento das atividades educacio-
nais seja na modalidade presencial ou on-li-
ne, a UniRV, atenta as demandas do mercado 
inovou e criou o Departamento de Relacio-
namento e Novos Negócios. O setor busca 
estreitar a comunicação entre o público e a 
Universidade, além disso, o departamento de-
senvolve um importante papel frente as par-
cerias com instituições públicas e privadas, 
oferece suporte na criação de novos produtos, 
negócios acadêmicos e cursos de atualização 
e aperfeiçoamento, de curta e média duração: 
técnicos; personalizados: in company: de Pós-
-graduação, realiza coleta e análise de dados 
para embasar a tomada de decisões e criação 
de  estratégias de gestão, verifica e explora os 
dados de evasão e permanência do acadê-
mico, executa  processos seletivos e agiliza o 
atendimento.  

A ampliação da integralização, fomenta a 
transparência, o diálogo, o compartilhamento 

Os novos caminhos da Educação e 
as mudanças de forma integrada  

de conhecimento e garante aos ser-
vidores, aos acadêmicos e a socieda-
de debates, que transformam a edu-
cação na prática.  

Na contramão da crise  
Os dados apontam, que, mesmo diante 

dos desafios a UniRV conseguiu se destacar, 
somente no primeiro semestre de 2021, o nú-
mero de novos acadêmicos nos cursos tradi-
cionais e medicina foi de 1783. Ações como o 
desconto no valor das matrículas e mensali-
dades, aquisição de Plataformas e Softwares 
Pedagógicos e de Gestão, criação do Depar-
tamento de Relacionamento e Novos Negó-
cios, mudanças no processo seletivo e rela-
cionamento com o candidato e o resgate dos 
cursos tradicionais aliados ao prestígio da uni-
versidade em todo o país contribuiu para este 
resultado.

1783
Novos Alunos

Cursos Tradicionais + Medicina

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/NOVOS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO E AS MUDANÇAS DE FORMA INTEGRADA(1).mp3
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Em uma sociedade cada vez mais mo-
derna e tecnológica é preciso estar 
atento as mudanças e se adequar as 

constantes evoluções educacionais e organi-
zacionais que contribuem para a quebra de 
fronteiras. Uma instituição que entende as 
necessidades da atualidade é uma instituição 
que garante aos servidores e à comunidade 
acadêmica, o crescimento regular de suas 
atividades e que se destaca frente as demais. 
Buscando consolidar e aproximar ainda mais 
os laços entre a Universidade e a comunida-
de, a UniRV realizou mudanças significativas 
ao longo dos cento e cinquenta dias da atual 
gestão. Composto por uma administração 
superior que tem como missão interagir com 
excelência no processo de desenvolvimento 
da sociedade, atuando nas áreas do Ensino, 
Pesquisa e Extensão para formar o cidadão 
com postura ética, humanística e científica. 

A concretização do “nosso ideal” se ma-
nifestou por meio da realização de ações in-
ternas logo nos primeiros meses do ano, de 
acordo com o Pró-Reitor de Assuntos Estu-
dantis professor Dr. Elton Brás a Universida-
de já estava realizando investimentos que 
garantem o aperfeiçoamento do ensino, seja 
na modalidade presencial ou on-line. 

“Assumimos a Pró-reitoria cientes dos de-
safios que teríamos pela frente, por isso sem-
pre estamos atentos aos principais anseios 
do perfil populacional, nós queremos que 

os acadêmicos se sintam acolhidos, 
para que possam aproveitar as pos-
sibilidades e oportunidades que a 
nossa universidade oferece”.  Ainda 
de acordo com o professor, atualmente os 
novos ingressos da universidade nasceram 
em meados dos anos dois mil e estão cada 
vez mais conectados. 

Os investimentos na infraestrutura dos 
cincos Câmpus: Rio Verde, Formosa, Apare-
cida, Goianésia e Caiapônia também foram 
destaques contando com mais de 57 obras e 
projetos em execução.  Indo de encontro com 
as ações de preservação do meio ambiente e 
de sustentabilidade, a UniRV investiu na im-
plantação de energia solar nos prédios. As 
melhorias foram realizadas no centro médi-
co, no simulador, na área de convivência, nas 
salas administrativas, no estacionamento e 
nas demais áreas dos câmpus. 

Para Matheus Mota, acadêmico da Facul-
dade de Administração, os investimentos 
demonstram a preocupação da UniRV, em 
manter um ensino de excelência que prepa-
ra um profissional cada vez mais qualificado 
para o mercado de trabalho. 

“Escolhi a Universidade de Rio Verde, pois 
sei do prestígio da instituição e da qualidade 
do corpo docente, por isso me sinto confian-
te, acredito que a faculdade está me moldan-
do e me preparando a cada dia.” enfatizou 
Mota. 

Mudanças internas e o reflexo
na comunidade acadêmica  

5
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Quase 200 trabalhos foram 
inscritos no Programa de 

Iniciação Científica 
Ao iniciar um curso de graduação, o aca-

dêmico tem acesso a muitas oportunidades 
para construir e consolidar seus conhecimen-
tos, e para formar profissionais qualificados, 
com senso crítico e a capacidade de investigar, 
buscando saberes por meio de pesquisas, a 
Universidade de Rio Verde - UniRV, incentiva a 
participação nos Programas Institucionais de 
Iniciação Científica (IC). Os projetos podem ser 
inscritos em quatro grandes áreas:  Ciências 
Agrárias, Saúde, Engenharias e Ciências So-
ciais.

Ao todo foram 185 trabalhos inscritos este 
ano, o que representa um aumento de 30% 
em comparação a 2020. “O número de traba-
lhos inscritos superou as nossas expectativas, 
isso significa que cada vez mais os acadêmi-
cos estão despertando a vocação científica. 
A Iniciação Científica é a oportunidade que o 
estudante tem de participar de pesquisas, que 
abrem um leque de oportunidades ao longo 
da sua carreira,” citou o Pró-reitor de Pesquisa 
e Inovação, professor Dr. Carlos César Evange-
lista de Menezes.

Com o pensamento de aproveitar o Progra-
ma para se preparar para a Pós-graduação, 
Jhenifer Reis da Silva, acadêmica do 7° período 
da Faculdade de Ciências Contábeis foi uma 
das inscritas na IC: “Me inscrevi porque tenho 
interesse em construir carreira na docência. 
Pretendo fazer mestrado assim que concluir 
a graduação e a iniciação científica será uma 
porta pra esse caminho”, afirma Jhenifer, que 
ainda compartilhou que o interesse em ins-
crever o trabalho “Contabilidade Con-
sultiva: os profissionais contábeis 
estão preparados?” surgiu a partir 
de uma palestra ministrada pela 
professora Dra. Ivone Perei-
ra Vieira, sobre a evolu-
ção da profissão con-
tábil.

Recém ingressa-

do na Faculdade de Engenharia Me-
cânica, João Lucas Oliveira Araújo viu 
na Iniciação Científica a oportunidade 
de contribuir com o projeto de pes-
quisa e de aprender mais sobre a mecânica. 
“Eu me inscrevi porque pretendendo contri-
buir com o projeto e também quero aprender 
mais sobre a mecânica. Já trabalho na área e 
tenho bastante facilidade pra dissertar, estudei 
alguns artigos e troquei ideias com o professor, 
e me inscrevi porque vi uma oportunidade na 
iniciação científica” concluiu João Lucas.

Orientador do trabalho “Identificação de Fa-
lhas em Rotores Utilizando Sistemas Imunoló-
gicos Artificiais”, do acadêmico João Lucas, o 
professor Me. Rodrigo Francisco Borges Lou-
renço avalia o Programa de Iniciação Científica 
como um complemento a formação superior. 
“O Programa de Iniciação Científica da UniRV 
é um complemento fundamental na forma-
ção acadêmica, pois proporciona visão crítica 
inter-conceitual das disciplinas estudadas du-
rante a graduação. Além disso, a participação 
acadêmica nesse tipo de programa, é um di-
ferencial para seu ingresso nos programas de 
Pós-graduação e nos processos seletivos de 
grandes empresas”, completou Rodrigo.

Já pensando em adquirir conhecimentos, 
Rhogger Freitas Silva, acadêmico do primeiro 
período da Faculdade de Engenharia de Soft-
ware, aproveitou as inscrições abertas para 
submeter o trabalho “Efeito do estudo da ma-
nutenção em máquinas em uma linha de em-
balagens plásticas flexíveis”. “Primeiro de tudo, 

eu quero aprender como são feitas essas em-
balagens plásticas, onde 

são usadas, e mais para 
frente, talvez, o proces-
so de manutenção 
dessas máquinas, e 
a Iniciação Científica 
abre esse caminho”, 
concluiu Rhogger.

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/MAIS DE 200 ARTIGOS FORAM INSCRITOS NO PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA(1).mp3
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Professor da Faculdade de Odontologia, 
professor Me. Renato Canevari Dutra da Silva, 
juntamente com as acadêmicas Samara 
Camila da Silva e Karlla Katrynne Marinho 
Soares publicaram dois artigos na Revista 
Multidisciplinar do Nordeste Mineiro.

A egressa da Faculdade de Agronomia da 
Universidade de Rio Verde -UniRV, Giovanna 
Takahashi, sob orientação do professor Dr. 
Guilherme Braga Pereira Braz publicou artigo na 
última edição da Revista Brasileira de Herbicida

Os Professores Doutores da Faculdade de 
Direito e do Mestrado em Direito do Agronegócio 
e Desenvolvimento da Universidade de Rio 
Verde -UniRV, Rildo Mourão Ferreira e Estefânia 
Naiara da Silva Lino, publicaram artigo na Revista 
Caminhos da Geografia da Universidade Federal 
de Uberlândia –UFU.

O professor Dr.Bruno de Oliveira Ribeiro da 
Faculdade de Pedagogia da Universidade de 
Rio Verde –UniRV, em conjunto com os egressos 
do curso de pedagogia, Larissa Bernadino 
Leite Oliveira e Luiz Ricardo Oliveira da Silva, 
publicaram o artigo na  PRACS: Revista Eletrônica 
de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da 
UNIFAP.

O  professor da faculdade de pedagogia Prof. 
Dr. Leonardo Montes Lopes, lançou capítulo 
de livro na obra “Mediação de Leitura Literária 
e Formação de Leitores na Educação Básica”, 
organizado pelo prof. Dr. Adauto Locatelli Taufer 
da UFRGS.

O Professor e Doutor da Faculdade de Direito e 
do Mestrado em Direito do Agronegócio e Desen-
volvimento da Universidade de Rio Verde-UniIRV, 
Rildo Mourão Ferreira e a egressa acadêmica da 
Pós-Graduação Lato Sensu em Direito do Agrone-
gócio e Desenvolvimento Kamylla Almeida Rosa 
Morais, publicou artigo na Revista Portuguesa de 
Ciências Jurídicas-RPCJ.

O diretor da Faculdade de Pedagogia, professor 
Dr. José Reinaldo de Araújo Quinteiro e a Coordena-
dora Geral do CEMPG professora Ma. Rosimeire Soa-
res da Silva, publicaram artigo na revista Fragmentos 
de Cultura da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás – PUC.

O Reitor da Universidade de Rio Verde, professor 
Me Alberto Barella Netto juntamente com o advo-
gado e servidor público, Vithor Assunção Sousa pu-
blicou o artigo “A proteção de dados na administra-
ção pública como direito fundamental: obstáculos e 
avanços” no Livro Future Law Vol. II pág. 104, do Insti-
tuto Iberoamericano de Estudos Jurídicos da Univer-
sidade Lusófona do Porto.

O Reitor da Universidade de Rio Verde, professor 
Me Alberto Barella Netto juntamente com o docente 
da Faculdade de Engenharia Civil, Dr. Bacus de Olivei-
ra Nahime publicou o artigo “A proteção de Aplicação 
da Metodologia BIM e dos princípios da Construção 
enxuta em Obra Comercial” no Brasilian Journal of 
Desenvelopment

O Reitor da Universidade de Rio Verde, professor 
Me Alberto Barella Netto juntamente com a egres-
sa e procuradora Jurídica Hérica Cristina Paes Nas-
cimento publicou o artigo “A tributação na era da 
economia digital sob a luz da análise econômica do 
direito” Pág. 390, no Livro Future Law Vol. II, do Insti-
tuto Iberoamericano de Estudos Jurídicos da Univer-
sidade Lusófona do Porto.

A professora da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Rio Verde – UniRV, campus Aparecida 
de Goiânia, Me. Heloísa Silva Guerra, as acadêmicas 
Sarah Larissa Reis Fernandes; Isadora Carolina Calaça 
de Lima e Heloisa Silva Guerra juntamente com pro-
fissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) publica-
ram o artigo na Revista Médica de Minas Gerais.

Os professores da Faculdade de Engenharia Me-
cânica da Universidade de Rio Verde – UniRV, Dr. 
Warley Augusto Pereira, Me. Edson Roberto da Silva 
e Ma. Fabíola Medeiros da Costa, juntamente com 
o Acadêmico Matheus Souza e Silva e os egressos 
Igor Ceron e Marcos Paulo Chaves de Freitas tiveram 
o artigo publicado na Revista Matéria, periódico de 
Qualis B1.

A professora da Faculdade de Pedagogia Profª. 
Ma. Regiane Müller Freiberger, lançou capítulo de 
livro na obra “Discussões sobre os aspectos educa-
cionais no Brasil”, Vol. 3, organizado pelo Prof. Dr. 
Edilson Antonio Catapan.

 O professor da Faculdade de Pedagogia da 
UniRV, Dr. Leonardo Montes Lopes, publicou o arti-
go, na Frontería, revista do Programa de Pós- Gra-
duação em Literatura Comparada da UNILA, do Pa-
raná.  

Acesse o QR para abrir os artigos
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UniRV premia vencedores
da primeira edição do

Prêmio Super TCC

Incentivar a pesquisa no âmbito acadêmico 
e reconhecer o papel dos trabalhos cien-
tíficos para a sociedade como um todo é 

papel de uma Instituição de Ensino Superior 
que acredita na ciência, e como forma desse 
reconhecimento a Universidade de Rio Verde 
– UniRV, premiou no dia 18 de maio, os ven-
cedores da primeira edição do Prêmio Super 
TCC, lançado com o objetivo de dar visibili-
dade à produção acadêmico-científica dos 
cursos de Graduação que aborde temáticas 
do empreendedorismo de negócios, social e 
MPEs e incentivar o conhecimento no campo 
do empreendedorismo e inovação e o desen-
volvimento e geração de produtos e serviços 
no âmbito universitário.

Realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Inovação, por meio da Incubadora de Empre-
sas (YpeTec), o Prêmio Super TCC premiou os 
trabalhos “Aplicações de Engenharia em Aces-
sórios e Equipamentos de Acessibilidade” do 
acadêmico Ricardo Sales de Moraes, orienta-
do pelo professor Me. Edson Roberto da Silva e 
“Desenvolvimento de projeto de um protótipo 
de ventilador mecânico: para tratamento de 
pacientes com COVID-19”, do acadêmico Victor 
Sousa Santos e orientado pelo professor Me. 
Daniel Fernando da Silva, em primeiro e se-
gundo lugar respectivamente.

Acrescentando a importância da ciência 
para a sociedade, o Pró-reitor de Administra-

ção e Planejamento, professor Dr. Se-
bastião Lázaro Pereira parabenizou 
os idealizadores do projeto: “Parabéns 
a todos por esse importante projeto 
que tem a finalidade de incentivar o conheci-
mento e contribuir com a melhoria no âmbito 
acadêmico. Estamos louvando e premiando a 
ciência, e isso faz a ciência crescer,” ponderou.

O Pró-reitor de Pesquisa e Inovação, prof. 
Dr. Carlos César Evangelista de Menezes, afir-
mou que o departamento já está trabalhando 
na segunda edição do prêmio e parabenizou 
os vencedores. “Temos trabalhado muito e a 
nossa ideia é dar visibilidade a esses trabalhos, 
apresentando para a sociedade o que temos 
de bom a nível de pesquisa e inovação. Para-
béns a todos os participantes que estão sendo 
premiados,” afirmou.

Antes de entregar a premiação aos acadê-
micos e o certificado aos docentes orienta-
dores, o reitor professor Me. Alberto Barellla 
Netto, falou da importância de projetos como 
esse, que incentivam a pesquisa e o desen-
volvimento de ideias inovadoras. “Parabéns 
a todos os autores e orientadores e os ideali-
zadores do Prêmio Super TCC, a Universidade 
reconhece a importância de incentivar a pes-
quisa e nada mais justo que premiar, como 
forma desse reconhecimento, os trabalhos 
que se destacaram dentro do que foi propos-
to.” Concluiu Barella. 

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/PREMIO SUPER TCC(1).mp3
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Imunização contra a Covid-19: 
Professores e servidores são vacinados

Num clima de esperança e confiança, pro-
fessores e servidores da Universidade de Rio 
Verde - UniRV, receberam a primeira dose 
contra a Covid- 19, no sábado, dia 22 de maio. 
A imunização segue o calendário de vacinação 
do Ministério da Saúde e deve vacinar cerca de 
800 profissionais que fazem parte do quadro 
de servidores.

De acordo com o Reitor, professor Me. Al-
berto Barella Netto, a parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde e a Prefeitura de Rio Ver-
de tornou possível um dos momentos mais 
aguardados na Instituição: “Desde o início da 
pandemia, a UniRV não tem medido esforços 
para que os servidores trabalhem em um am-
biente com todos os protocolos de segurança, 
observando todas as medidas de biossegu-
rança preconizadas, e planos contingenciais. A 
vacinação é um passo importante para acele-
rarmos o processo de retorno presencial, que 
só ocorrerá quando tivermos as condições de 
segurança necessárias. Nosso desejo é que to-
dos os servidores sejam vacinados.”

Em Rio Verde, a vacinação dos professores 
e profissionais da educação teve início na ter-
ça-feira, dia 18. De acordo com o pre-
feito, Paulo do Vale, a medida tem 
como objetivo o planejamento de 
uma possível retomada das aulas 
presenciais no próximo semestre.  
“Iniciamos a imunização dos 
profissionais da educação por-
que precisamos dos alunos 
dentro da sala de aula e com 
segurança, por isso todos os 
servidores estão sendo vaci-
nados e se Deus quiser em 
agosto os nossos estudantes 
estarão todos dentro da sala 

de aula,” reforçou o prefeito.
Com a identidade em mãos, a ser-

vidora Milza Andrezia Rodrigues de 
Castro, lotada no Centro de Negócio 
foi a primeira a se vacinar: “Tô muito 
contente com essa vacina, estava esperan-
do há muito tempo para ser vacinada, já tive 
a Covid e sei o quanto é difícil a recuperação. 
Fiquei muito feliz quando recebi a notícia de 
que seríamos vacinados e agradeço a UniRV e 
se Deus quiser vamos erradicar essa doença. E 
quero lembrar a todos que não é porque esta-
mos vacinados que vamos descuidar, precisa-
mos continuar usando as máscaras e esperar 
mais um pouco pelos abraços e as festanças,” 
acrescentou Milza.

Uma equipe de professores e acadêmicos 
da Faculdade de Enfermagem, orientados 
pela Secretaria Municipal de Saúde integraram 
três postos de vacinação, montados no Centro 
de Convenções: “Um dia muito feliz para os 
servidores da UniRV e para nós, por estarmos 
proporcionando essa dose de esperança,” pon-
derou o Pró-reitor de Assuntos Estudantis e di-
retor do curso de Enfermagem, prof. Dr. Elton 

Brás Camargo Júnior, que ainda reforçou 
sobre a segurança durante a vaci-

nação e a necessidade de conti-
nuar com os cuidados, mesmo 
após a vacina. “Estamos utili-
zando todos os protocolos para 

vacinar todos os servidores 
com segurança. Essa é a 
primeira dose e a vacina 
não elimina a infecção da 
doença, mas sim elimina 
caso, seja infectado, as 

ações graves,” finalizou.
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Investimentos em 
bem-estar e qualidade de vida 

da comunidade acadêmica 

Bem-estar e qualidade
de vida na prática

A Universidade de Rio Verde investe na 
implantação de projetos voltados ao 
esporte e o bem-estar dos acadêmicos, 

bem como, em projetos e ações de prevenção 
e promoção à saúde física e mental. A adesão 
ao programa Fisu Healthy Campus, lançado 
em maio de 2020, pela Federação Internacio-
nal do Esporte Universitário (FISU), é um dos 
exemplos desse investimento, visando promo-
ver e incentivar a prática de atividades físicas 
e escolhas saudáveis dentro dos câmpus. A 
UniRV, se destaca por ser a primeira universi-
dade pública do país e a 50ª do mundo a parti-
cipar do Programa, que vai contribuir positiva-
mente com o estilo de vida e o bem-estar dos 
estudantes universitários.

Que a atividade física está diretamente relacio-
nada à melhoria da qualidade de vida, reduzindo 
consideravelmente os riscos de desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares, diabetes, problemas 
relacionados a baixa imunidade, além questões 
emocionais, muita gente já sabe, e essa melhoria 
pode ser acompanhada no dia a dia de muitas 
pessoas, como é a caso da professora Dra. Pau-
la Andrea Nascimento dos Reys Magalhães, que 
construiu uma história de superação praticando 
algumas modalidades esportivas.

Paula tem 46 anos e atualmente divide a rotina 
da sala de aula com as tarefas de casa, o marido e 
três filhas e os treinos de Bike, Natação e Corrida. 
Quem conhece a professora há pouco tempo, pen-
sa que ela tem uma vida dedicada ao esporte des-
de sempre e, que não enfrenta problemas como 
a desmotivação e o cansaço na hora dos treinos. 
Contudo na sua vasta lista de competições e inú-
meras medalhas, tem uma história de superação 
de mudanças no estilo de vida.

Dentre vários Programas Institu-
cionais, foi criado o “Mente Aberta”, 
com a missão de planejar, executar 
e avaliar ações de saúde mental com 
foco na promoção, prevenção e assistência 
psicoemocional e pedagógica dos acadêmi-
cos, realizando ações diversificadas que con-
tribuam diretamente com a saúde mental e 
consequentemente com os aspectos pedagó-
gicos. Estão programadas práticas de medita-
ção e yoga, como também a formação de gru-
pos terapêuticos sobre temáticas específicas 
suscitadas de demandas apresentadas, além 
da oferta de suporte terapêutico mediante psi-
coterapia individual breve para atendimentos 
de problemáticas emergenciais.
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Durante a infância e adolescência, a docente 
praticou Natação, Ginástica Olímpica e Judô, com 
uma preferência maior pela última modalidade, 
conquistando inclusive, o primeiro lugar por dois 
anos consecutivos nos Jogos Infantis da escola 
onde estudava, em Rio Claro/SP. Na natação tam-
bém competiu várias vezes, com vitórias e derrotas, 
que a fizeram desenvolver uma grande paixão pelo 
esporte.

Na juventude, Paula Reys aliou os estudos do 
curso de Biologia na Universidade Estadual Pau-
lista (UNESP) com os esportes universitários, dedi-
cando à natação e iniciando na corrida. Competiu 
100 metros Nado Crawl nos Jogos Universitários 
entre todas as Faculdades da Unesp do Estado de 
São Paulo, conquistando o segundo lugar na cate-
goria geral, competindo também em um Aquatlon 
(natação + corrida) em São Paulo, subindo no pódio 
para receber a medalha de primeiro lugar.

Já no último ano da Faculdade, as prioridades e 
os planos tiveram que mudar por conta da chega-

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/INVESTIMENTOS E BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA(1).mp3
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da da primeira filha, Lorena. A vida de atleta teve 
que dar um tempo para dedicar ao trabalho e a 
vida de mãe. Para garantir o sustento, ministrou 
aulas particulares, na Rede Estadual de Ensino e 
em vários módulos de um Curso Técnico de Nutri-
ção. Seguindo a carreira na docência e a ampliação 
dos estudos, houve o ingresso no Mestrado, junto 
com a chegada da segunda filha Marcela, e pos-
teriormente o Doutorado e o nascimento da filha 
caçula, Marina. 

Sua vinda para Rio Verde e para à UniRV, se deu 
após a conclusão do Doutorado em Ciências Bioló-
gicas (Biologia Vegetal) pela UNESP, em busca de 
emprego e uma bolsa de Pós-doutorado. “Minha 
história com a Universidade começava em 2012, 
quando chegava aqui uma mulher com 80 quilos 
de pura angústia e cansaço, desmotivada, perdida 
dentro de si mesma”, desabafou a professora.

Ao completar 40 anos, Paula passou por uma 
experiência dolorosa, mas que serviu para transfor-
mar a sua vida: ao sentar-se para calçar o sapato e 
tentar alcançar os pés para amarrar o cadarço, não 
conseguiu por conta do diâmetro abdominal. De-
pois de chorar muito, se encarar no espelho, deci-
diu mudar o seu estilo de vida. Matriculou-se em 
uma academia e começou a eliminar os quilos ad-
quiridos durante 18 anos de sedentarismo.

Aí começou a sua história de superação por 
meio da prática de atividades esportivas. Com os 
quilos perdidos, a atleta retornou aos eventos es-
portivos, aceitando um convite do colega de tra-
balho, professor Me. Marcelo Gomes Judice, para 
uma Corrida de Rua em Jataí. O percurso tinha 
várias subidas muito íngremes, desafiadoras 
para uma competidora recém reintegrada nas 
disputas, em alguns pontos inclusive, Paula 
subiu andando e conseguiu completar a 
prova, levando para casa a medalha de 
participação e a a melhor sensação da 
vida: bem-estar, prazer e euforia. 

De lá para cá, na Corrida de Rua, 

foram três Meia-Maratona, de 21 km, uma Mara-
tona de 42 km, muitas provas de 5, 10, 15 e 16 KM 
e incontáveis pódios. Há três anos começou no 
Triatlon, modalidade que inclui Bike, Corrida e Na-
tação, se tornando a paixão incondicional da pro-
fessora. No quadro de medalhas, ela coleciona, o 
segundo lugar no ranking do Triatlon Olímpico, 
que nada 1500m, pedala 40 km e corre 10 km, 
além da Copa Brasília de Triatlon, que é disputada 
em quatro etapas durante o ano e o segundo lu-
gar no ranking do Campeonato Estadual de Mas-
ters de Natação que acontece em Goiânia, todas 
disputadas em 2019.

A docente participou também da organiza-
ção das Corridas de Rua do UniRV Ativa, compe-
tindo nas duas edições, além da Corrida da Lon-
gevidade, realizada pela Faculdade de Medicina, 
que reúne competidores de toda região, sendo 
integrante, juntamente com as professoras Ma. 
Fabíola Medeiros da Costa e Ma. Carla Oliveira 
Nascimento do Grupo de Corrida “UniRV Ativa”, 
criado com o objetivo promover atividade física 
para docentes, discentes e servidores técnico-ad-
ministrativos.

Em 2021, a professora Paula competiu no Dia 
das Mães, em Brasília no Triatlon Olímpico e na 
Maratona Aquática de 1000 metros, alcançando o 
primeiro lugar nas duas provas. Os desafios não 
param por aí, a atleta já se inscreveu na sua primei-

ra prova de ENDURANCE no Triatlon, a prova 
do Capixaba de Ferro que vai acontecer 

no dia 24 de outubro em Guarapari – 
ES, com o grande desafio de nadar 3 
km, pedalar 80 km e correr 20 km. 
“Sou muito feliz com o estilo de vida 
que escolhi para mim. Treino todos 

os dias para me “chapar” de endor-
fina e ter disposição de enfrentar 
os problemas da vida com mais 
leveza”, completou Paula Reys.
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UniRV sedia JUB’s Futebol 2021: 
evento marcou nossa retomada nas 
competições acadêmicas nacionais

Realizados na Associação Atlética Comigo, os 
Jogos Universitários Brasileiros (JUB’s) na moda-
lidade Futebol, sediado pela Universidade de Rio 
Verde – UniRV, seguiram um rigoroso protocolo 
de segurança em relação ao novo Coronavírus. 
A competição iniciada na segunda-feira, 17 de 
maio, e encerrada na sexta-feira, 21 de maio, reu-
niu atletas dos Estados do Pará, Ceará, São Pau-
lo e Bahia, além dos representantes da UniRV e 
Universo de Goiânia. Ao todo seis instituições de 
ensino superior participam da competição.

 O Reitor, professor Me. Alberto Barella Net-
to, juntamente com os representantes da Con-
federação Brasileira de Desporto Universitário 
(CBDU); e Federação Goiana de Desporto Uni-
versitário (FGDU) recebeu o governador Ronaldo 
Caiado, o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, o 
presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, 
deputado Lissauer Viera, e várias outras autori-
dades do cenário político e esportivo, durante 
a cerimônia de encerramento e premiação das 
equipes melhores colocadas.

  Otimista com a escolha da UniRV e de Rio 

Verde para sediar os JUBS, Ronaldo 
Caiado, afirmou que dará todo apoio 
à competição: “Eu recebi a informação 
de que o reitor da UniRV disse que faz 
questão de receber esse evento junto com o pre-
feito Paulo do Vale, e é compromisso do Governo 
e está aí a palavra de um Governo que cumpre, 
nós estaremos presentes sim” afirmou. “E que 
possamos fazer um evento que seja referência 
nacional, uma olimpíada que seja invejável pelas 
demais,” completou Caiado.

 O evento marcou a retomada das competi-
ções acadêmicas nacionais, que tiveram as ati-
vidades suspensas devido à pandemia da Co-
vid-19. “Nós estamos encerrando hoje os jogos 
Universitários Brasileiros uma belíssima compe-
tição e o esporte é isso, ele integra todo mundo”. 
Estamos vivendo um momento muito difícil da 
pandemia, mas todo regramento sanitário foi 
obedecido, trouxe segurança para todos os atle-
tas e todos que participaram do evento, foi uma 
grande honra para a cidade receber um evento 
desta importância e a retomada com seguran-
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ça do calendário esportivo”, destacou o prefeito 
Paulo do Vale.

 Funcionando como uma seletiva para o Pan-
-americano, que será realizado em Mérida, no 
México, de 1º a 12 de outubro, o JUB’s Futebol foi 
organizado seguindo um rígido protocolo de se-
gurança sanitária. Para entrar em campo, todos 
os atletas passaram por testes para detecção do 
novo Coronavírus. As partidas foram sem a pre-
sença do público, e puderam ser acompanhadas 
ao vivo pelas redes sociais da CDBU. Outro cuida-
do para evitar a Covid-19 foi a adoção obrigatória 
do uso de álcool 70%, máscara e aferição de tem-
peratura antes das partidas. Além disso, os atle-
tas foram hospedados em quartos individuais.

Durante a cerimônia, o vice-presidente da 
CBDU, Alim Maluf Neto, ressaltou a importância 
dos apoiadores do evento, especialmente para 
a segurança sanitária. “Os Jogos Universitários 
Brasileiro, JUBs Futebol foram um sucesso devi-
do à parceria da CBDU, com a UniRV, o Governo 
de Goiás e a Prefeitura de Rio Verde onde esses 
entes, em conjunto, desenvolveram o evento 
dentro de todos protocolos de segurança sanitá-
rios exigidos. A UniRV está de parabéns pela or-
ganização e pela recepção”, disse Maluf.

  Nos confrontos finais teve dobradinha da 
Universo, entraram em campo pela final femini-
na as atletas da Universo – FGDU/GO e da UniFTC 
– FUBE/BA, levando a melhor a equipe goiana. 

Já no masculino, o último jogo do dia, e da com-
petição, a final foi entre Universo – FGDU/GO e 
UNIP – FUPE/SP. A Universo, de Goiânia, recebeu 
das mãos do Reitor, o troféu de campeão, que-
brando um tabu de seis anos consecutivos com 
a premiação de vice. “Sediamos o JUB’s Futebol 
e para nós como Universidade foi gratificante 
sediar essa etapa, sem dúvida um preparatório 
para o JUB’s 2022, seremos modelo em proto-
colo esportivo para todo estado, e encerramos 
essa etapa convictos que estamos prontos para 
receber a edição do ano que vem. Nosso muito 
obrigado a CBDU e a FGDU pela oportunidade 
de dar o ponta pé inicial na retomada do esporte 
universitário. Parabéns a todos pela participação 
e que venha o JUBs 2022,” agradeceu Barella.

A modalidade disputada em Rio Verde 
marcou a retomada do esporte universitário 
brasileiro e a retomada do esporte na UniRV. 
Para incentivar ainda mais essa prática no 
âmbito universitário, a Instituição se candida-
tou para sediar os JUBs 2022, sendo a primei-
ra Universidade a se candidatar para sediar o 
maior evento esportivo universitário da Amé-
rica Latina. Serão cerca de 6 mil atletas, mais 
de 15 modalidades esportivas, 170 Instituições 
de Ensino Superior e universitários de todos 
os Estados. O resultado final, da Universidade 
que irá sediar os Jogos está previsto para o 
mês de outubro deste ano.
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UniRV realiza aula magna do primeiro 
Mestrado em Direito do Agronegócio 

e Desenvolvimento do Brasil

Diante da demanda por profissionais qua-
lificados no Direito do Agronegócio e 
Ciências Agrárias em todo o País, a Uni-

versidade de Rio Verde – UniRV aprovou jun-
to ao Centro de Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
em maio de 2020, o Programa de Mestrado 
do Direito do Agronegócio e Desenvolvimento 
(PPGDAD), o primeiro Mestrado profissional do 
interior de Goiás na área do Direito e o primeiro 
na área do agronegócio do Brasil. A aula inau-
gural de recepção aos inscritos no Programa 
foi realizada no dia 06 de maio, e reuniu perso-
nalidades ilustres e com grande contribuição 
na implantação do PPGDAD.

Em suas palavras, o Reitor, professor Me. 
Alberto Barella Netto ressaltou a importân-
cia da implantação do Mestrado. “Esse dia foi 
um marco para a nossa Universidade, com o 
lançamento da aula inaugural do Programa 
de Mestrado. Antes do evento eu refleti e vi 
que nós conseguimos fechar todo o ciclo do 
agronegócio em nossa Universidade: temos 
um curso de Gestão em Agronegócio, um 
curso de Direito, uma Pós-Graduação Lato 
Sensu em Direito do Agronegócio e agora 
com essa aula magna de Mestrado em Direi-
to do Agronegócio e Desenvolvimento. Meus 
agradecimentos a todos que foram parceiros 
nessa caminhada e nossas boas-vindas a to-
dos os alunos,” ponderou Barella.

O Programa foi idealizado para aperfeiçoar 
os conhecimentos de pesquisa científica, 
com ênfase na qualificação de profissionais 
já́ atuantes no mercado de trabalho, incen-
tivando assim a criação de novas técnicas, 
processos e procedimentos, que produzirão 
impactos nos diversos ramos de atividades 
ligadas ao Agronegócio e conta com um cor-
po docente com experiência em orientações 
de monografias finais de cursos de especia-
lizações, como também em orientações de 
Mestrado. “Diante dos desafios atuais e dian-
te da demanda por profissionais do Direito e 
Ciências Agrárias, sobretudo no que se refe-
re as atividades ligadas ao agronegócio, não 

somente na região Sudoeste, mas de todo 
o Brasil, a UniRV decidiu construir o proje-
to do Programa em Direito do Agronegócio 
e Desenvolvimento exatamente para suprir 
essa demanda de qualificação profissional”, 
acrescentou o coordenador do PPGDAD, pro-
fessor Dr. João Porto.

 Em suas palavras, o prefeito de Rio Verde, 
Paulo Faria do Vale destacou a importân-
cia do Programa de Mestrado para o cená-
rio nacional. “Rio Verde tem na sua vocação 
a agricultura e a pecuária, e esse curso que 
visa o aprofundamento na matéria do agro-
negócio é de extrema importância. Hoje é 
um momento muito feliz para nós e quero 
parabenizar a todos pela iniciativa de trazer 
esse curso. Eu só acredito na transformação 
de uma nação se investirmos em educação. 
Parabéns Barella e parabéns João Porto, vo-
cês estão dando um passo significativo na 
educação”, avaliou Paulo do Vale.

 Reconhecendo o importante papel de 
Rio Verde para o agronegócio brasileiro, o 
governador Ronaldo Caiado fez questão 
de enaltecer a implantação do curso pela 
UniRV. “A iniciativa tem quer ser aplaudida 
por nós a todo momento. Eu acredito mais 
do que nunca, que o nosso desenvolvimento 
está alicerçado na educação, na ciência, na 
pesquisa e no conhecimento. Ao ver a inicia-
tiva da Universidade em poder ser a primei-
ra no Mestrado do Direito do Agronegócio 
eu aplaudo. Meus cumprimentos ao Barella 
e a todos que contribuíram com a implanta-
ção” finalizou Caiado.

http://unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/MESTRADO(1).mp3
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