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Editorial

C

omeço essas linhas refletindo sobre um
poema da nossa célebre Cora Coralina:
“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e
semeando no fim terás o que colher”.
Nada mais pertinente citá-la nesse Editorial já
que ao longo desta edição falamos, dentre outros
relevantes assuntos, sobre os 49 anos da nossa
querida UniRV. Em quase meio século de vida, a
nossa caminhada tem sido de grande plantio e, na
mesma proporção, muita colheita. Nas próximas
páginas, você, Leitor, verá que depois de dois anos
de Pandemia, temos focado na semeadura de
atividades presenciais que trazem a comunidade
externa e o público interno para ainda mais perto
de nós: retomamos os atendimentos públicos da
Clínica Escola de Medicina Veterinária e do Grupo
UniRV Diversidade; criamos o Projeto “Yoga e Meditação”, com o objetivo de promover relaxamento
e bem estar para acadêmicos e servidores; como
incentivo à pesquisa, apresentamos uma Portaria
para reembolso de despesas com publicação e
estaremos presentes na Tecnoshow, importante
evento do agronegócio brasileiro.
Outra grande novidade é que a UniRV será a
anfitriã de importantes eventos: o Congresso de
Plantas Daninhas; a Seletiva para os Jogos Mundiais Universitários e o 3º Fórum da Animes (Associação Nacional das Instituições Municipais de
Ensino Superior).
Trazemos ainda algumas matérias que nos
enche de orgulho: fizemos a primeira edição do
“Reitoria Itinerante”, que aconteceu no Campus
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de Goianésia; assinamos as ordens de serviço, com
destaque para o Bloco de Laboratórios Multiusuário que será construído no Campus Rio Verde
e lançamos nova programação na Rádio UniRV,
com estreia do programa “Acesso UniRV” em cadeia com a 96 FM.
E agora, olhando para esses feitos e para tantos
outros que alicerçam a nossa trajetória, destaco alguns doces frutos que temos colhido: com grande
orgulho recebi o “Título de Cidadania Honorária”
em Goianésia e fui palestrante no “Summit Brasília”, importante evento de desporto universitário. E,
ainda, pela retomada do esporte e investimentos
significativos para a prática esportiva, a Universidade de Rio Verde recebeu uma homenagem especial
durante a cerimônia de premiação dos Melhores do
Ano, evento que é realizado anualmente pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).
A poetiza goiana tem toda razão, a caminhada
é sempre mais importante que o ponto de partida. Que o caminho da UniRV seja sempre de semeadura e boa colheita!
Um forte abraço!
Prof. Alberto Barella Netto
reitor

JORNALISMO
EDITORA CHEFE
Vanderli Silvestre CRP 4126/GO
REPORTAGEM
Nathacia Gomes

FOTOGRAFIA
Herison Tessari
REVISÃO
Marcio Rubens S. Santos

DESIGN GRÁFICO
Rogério Guimarães
Thiago Pereira
Walaffe Alves Moraes

UniRV investe
na construção
do Bloco de
Laboratórios
Multiusuário
por Vanderli Silvestre

B

uscando contribuir para o fortalecimento da pesquisa no âmbito acadêmico,
bem como, viabilizar um ambiente que
comporte instalações e equipamentos
de ponta para o uso compartilhado de usuários,
servindo assim, como estratégia de ensino-aprendizagem e de apoio pedagógico, a Universidade
de Rio Verde – UniRV investiu na construção do
Bloco que comportará os Laboratórios Multiusuário para os cursos da área da saúde.
Um ambiente totalmente planejado e construído em uma infraestrutura moderna de alta
capacidade, tecnologicamente atual e de fácil

acesso, o Bloco será construído ao lado do estacionamento do Centro de Convenções, acima da via
de acesso ao campus universitário. Ao todo, serão
2.918,34 m² de área construída, além de 1.738,30
metros quadrados de calçadas e 2.877,67 metros
quadrados de pavimentação asfáltica.
A estruturação do Bloco contará com mais de 30
laboratórios, visando estimular os acadêmicos para
a construção de conhecimentos e desenvolvimento de suas habilidades. “O espaço será um ponto
onde os professores e acadêmicos estarão interagindo e trocando conhecimento. O investimento em infraestruturas e equipamentos de última
geração é fundamental para alavancar a pesquisa
científica no âmbito universitário, ” firmou Barella.
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Alberto Barella recebe
Título de Cidadania
Honorária em Goianésia
por Vanderli Silvestre

E

m uma sessão solene na quarta-feira, 22
de fevereiro, o Reitor da Universidade de
Rio Verde, prof. Alberto Barella Netto foi
oficialmente adotado pelo município de
Goianésia ao receber o título de “Cidadão goianesiense”. A propositura, de autoria do vereador Ariosvaldo Gomes, hipoteca a contribuição significativa
da Universidade para o desenvolvimento daquela
região. A sessão, realizada no Plenário Aleixo Luiz
Vinhal, foi marcada por discursos enfatizando os
relevantes trabalhos do Reitor à frente da UniRV e
sua participação na implantação do campus Goianésia, em 2015.
Barella participou ativamente desse processo
desde o início, mesmo antes de assumir a reitoria,
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respaldado por sua vasta experiência em administrar os primeiros Câmpus fora de Rio Verde. O
Reitor teve papel decisivo também na construção
da sede própria e sua posterior inauguração, em
2019. Com a estruturação do curso de Medicina, a
Universidade de Rio Verde contribuiu para o desenvolvimento econômico e sociocultural, com a
chegada de inúmeras famílias vindouras de outras
cidades e até outros Estados, que estão inseridas
na comunidade, participando das tradições e gerando emprego e renda.
Em suas palavras, Ariosvaldo ressaltou o trabalho do Reitor e a importância da Faculdade de
Medicina em Goianésia. “Eu tive a honra e a oportunidade de conceder esse Título de Cidadão Goianesiense, em um projeto de resolução aprovados
por todos os vereadores. Considere-se homenagea-

do, Alberto Barella, com a conscientização de todos
nós vereadores sobre o seu trabalho em Goianésia,
e sobretudo, a importância da Universidade de Rio
Verde. A Universidade é uma conquista do nosso
povo, é uma Instituição forte e consolidada como
uma das melhores universidades do Brasil”, argumentou o vereador.
O prefeito Leonardo Menezes agradeceu toda
contribuição da Universidade e o trabalho do Reitor. “A UniRV representa muito para a cidade de
Goianésia, já são sete anos que a UniRV está em
nossa cidade, e o ganho para o município é evidente. É uma satisfação ter a UniRV em nossa cidade,
e hoje com muita alegria e felicidade recebemos
o professor Alberto Barella como cidadão Goianesiense, esse título representa todo o carinho e o reconhecimento da cidade pela UniRV”, comentou o
chefe do executivo municipal.
Após receber a “placa de adoção oficial” do município, o Reitor compartilhou o seu sentimento ao
receber tão alta distinção: “É um motivo de muito
orgulho para toda Universidade receber esse Título
de Cidadão Goianesiense, representa o reconhecimento de todos pela família UniRV pela dedicação
e compromisso com a educação superior. É uma
honra ter sido homenageado pelo vereador Ariosvaldo e por todos os vereadores de Goianésia, me
tornando oficialmente um cidadão Goianesiense,”
afirmou Barella.
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Rádio UniRV tem programação
eclética e folhetim em
cadeia com 96 FM
por Vanderli Silvestre

D

ESCUTA AÍ!

esde a sua implantação, em setembro
de 2018, a “Rádio UniRV” foi criada com
o propósito de modernizar a comunicação, produzindo conteúdo de interesse da comunidade acadêmica, além se ser uma
mídia exclusiva que permite acesso a programas
sobre ensino, pesquisa e extensão. Atualmente,
a Rádio traz conteúdos exclusivos e faz parte da
nova maneira de se comunicar com os servidores
e com a comunidade acadêmica, buscando discutir assuntos relevantes com impactos significativos na sociedade.
O Programa Acesso UniRV, apresentando pelo
professor e jornalista Cláudio Braz vai ao ar de segunda a sexta-feira às 10h. O folhetim vem com
a novidade de ser transmitido ao vivo em cadeia
com a Rádio 96 FM toda terça-feira, às 11 da manhã. A parceria idealizada pelo Reitor, professor Al-
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berto Barella Netto junto com o diretor da 96 FM,
Emanuel Caparelli, tem como objetivo de transmitir o conhecimento da Universidade para toda a
comunidade ligada na programação da Emissora.
A nova grade de programação ainda conta
com o programa “Super Tarde” apresentado todos
os dias às 13h. O encontro musical comandado
pelo Flavinho Jorge leva alegria e tudo que toca
no mundo sertanejo, além de contar com a participação dos ouvintes e dicas para que a população
fique por dentro do que acontece na UniRV.
No quesito informação, o Programa Extraclasse, comandado ao vivo pela jornalista Nathacia
Gomes e o professor Mauro Mulatti toda segunda, quarta e sexta, às 7h30 leva o que tem de mais
atual, sendo uma verdadeira extensão das notícias
institucionais, com uma pitada de opinião sobre
os principais acontecimentos do País.
Às sextas-feiras, os professores Mauro Mulatti,
Paula Reys e Ricardo Neves comandam o “UniRV

Ativa” voltado a dicas e informações para quem
ama a prática esportiva, um bate-papo descontraído com profissionais da área abordada. O “folhetim esportivo” vai ao ar às 10 da manhã. Além
dos programas institucionais, a programação conta ainda, com uma grade de programetes ao vivo
para atender os diversos momentos do dia e da
“vibe” musical.
Consolidando a cada dia mais a audiência, os
programas da Rádio vêm fazendo sucesso, aliando informação de qualidade com uma linguagem
leve e simples. Ouça a Rádio UniRV pelo site radiounirv.com ou baixe o APP, acompanhe ainda,
os podcasts no Spotify.

NOSSOS PROGRAMAS

UniRV fará reembolso de despesas
com publicação de artigos científicos
Com o objetivo de fomentar a pesquisa cientifica no âmbito da Universidade de Rio Verde UniRV, estimulando a publicação; melhorando os
indicadores de produtividade e fortalecendo os
Programas de Pós-Graduação, o Reitor professor
Alberto Barella Netto, apresentou a Portaria N°
350/2022, que regulamenta e fixa normas e critérios para reembolso de custos de tramitação de artigos científicos. Cada proponente poderá solicitar
reembolso para até três trabalhos.
A nova Portaria atenderá os pesquisadores da
Instituição, que têm se dedicado ao desenvolvimento da pesquisa no âmbito universitário. O recurso destinado cobrirá até R$ 4.500 por artigo publicado e beneficiará docentes, discentes, egressos
e servidor técnico-administrativo. O auxílio des-

tina-se a custear artigos científicos de docentes
da UniRV por meio do financiamento de redação/
revisão de texto, tradução para língua estrangeira,
cálculos estatísticos e taxas de publicação em periódicos classificados nos estratos Qualis B2 ou superior e indexado obrigatoriamente em, no mínimo, uma Base de Dados/Indexador internacional.
De acordo com Barella, a publicação do documento visa incentivar os pesquisadores da UniRV,
oportunizando o custeio de despesas, incentivando assim a pesquisa científica. “Estamos valorizando e incentivando a pesquisa no âmbito universitário. Temos importantes pesquisadores na nossa
Instituição e esse custeio é uma maneira de reconhecimento do papel de cada um com o meio
científico, ” reforçou o Reitor.
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Primeira edição do
Reitoria Itinerante atende
no campus Goianésia
por Vanderli Silvestre

C

om o objetivo de estreitar o relacionamento entre a Reitoria e a comunidade
universitária, a primeira edição do programa “Reitoria Itinerante” aconteceu
em fevereiro, na Faculdade de Medicina da Universidade de Rio Verde – UniRV, campus Goianésia. O
Reitor, professor Alberto Barella Netto, juntamente
com toda a administração superior participou das
ações voltadas a comunidade acadêmica. Dentre
as atividades realizadas, Barella recebeu o presidente do Centro Acadêmico Dr. João Jaques Coelho, Weberton Dorasio e da Associação Acadêmica
Atlética “Maligna”, Bruno Henrique Barbosa e conversou sobre os eventos que estão sendo planejados no campus Goianésia, além de compartilhar
as melhorias que serão implantadas na Faculdade,
que beneficiarão toda comunidade acadêmica.
Ainda durante a primeira edição do Programa,
o Comitê Gestor de Bolsas e Descontos comparti-
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lhou sobre a Bolsa Social para a Faculdade de Medicina, que ajuda na formação de profissionais que
possam colaborar para o pleno desenvolvimento
da comunidade local e incentiva jovens e adultos
carentes a continuarem seus estudos. Ao todo são
72 vagas, vigentes para o ano de 2022, distribuídas
entre os Câmpus Aparecida de Goiânia (20), Formosa (12), Goianésia (20) e Rio Verde (20).
Na área da pesquisa, o Pró-Reitor compartilhou sobre os programas e projetos desenvolvidos na Instituição, destacando o Programa de
Iniciação Científica, que conta com bolsas de
incentivo, destinadas a acadêmicos de todos os
períodos. Encerrando as atividades do dia, foi
apresentado o programa de Residência Médica
da Universidade de Rio Verde. Voltada a quem já
está cursando os últimos períodos, essa é uma
modalidade de pós-graduação específica para
médicos. Sob responsabilidade de uma comissão própria, o programa da UniRV é devidamente credenciado pela Comissão Nacional de Resi-

dência Médica (CNRM) e, por meio da inserção
em unidades hospitalares, ambulatoriais e de
diagnose, busca formar profissionais médicos
especializados.

O Projeto da “Reitoria Itinerante” percorrerá
ainda, os demais Câmpus, levando informação e
oportunizando estreitar o relacionamento entre a
Reitoria e a comunidade universitária.

Clínica Escola de Medicina Veterinária
retoma atendimentos à comunidade
por Nathácia Gomes
A instalação da Clínica Escola Medicina Veterinária da Universidade de Rio Verde - UniRV inaugurada em 2009, teve como objetivo dar suporte
ao curso e, por meio do ensino técnico com base
científica, aos acadêmicos de graduação, oferecendo vivência prática para a formação do Médico Veterinário. A clínica também proporciona
atendimentos à comunidade. Análises laboratoriais, ultrassonografia, Clínica Médica de Pequenos e Grandes animais e Cirurgia de Pequenos e
Grandes Animais são os procedimentos realizados, que, apesar de serem pagos, praticam preços mais baixos para população rioverdense.
A clínica já serviu de local de amparo a animais vítimas de maus-tratos, atropelamentos

e queimadas. Os pacientes são atendidos por
acadêmicos, sempre com supervisão de professores, oportunizando o aprendizado na prática e
promovendo a formação de cidadão com compromisso com a responsabilidade social. “Uma
importante estrutura voltada à comunidade,
que contribuiu com o bem-estar e saúde dos
animais, e proporciona suporte a todos os acadêmicos, ampliando assim a vivência prática para a
formação do médico veterinário”, disse o diretor
da Faculdade de Medicina Veterinária, professor
Doutor Tales Dias do Prado.
Os atendimentos na clínica-escola de Medicina Veterinária podem ser agendados através do
(64) 3611-2298 e a clínica funciona de segunda a
sexta-feira, das 07:00h às 10:30 da manhã e das
13:00h às 16:30h da tarde.
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Reitor fala sobre modelo de
gestão no I Summit do Esporte
Universitário em Brasília
por Vanderli Silvestre

G

estor de uma das mais bem-conceituadas universidades do País, o Reitor
da Universidade de Rio Verde – UniRV,
professor Alberto Barella Netto, participou na quinta-feira, 24 de março, da primeira edição do Summit do Esporte Universitário, realizado
pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). O evento, que aconteceu no Centro
Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em
Brasília, teve como objetivo promover um diálogo
entre estudantes atletas, a comunidade do esporte universitário como um todo, marcas, gestores e
entusiastas do esporte nacional e internacional sobre gestão, performance e inovação.
O convite para o Reitor ser um dos convidados
para fazer parte da mesa-redonda sobre Modelo de
Negócios e Gestão, feito pelo presidente da CBDU,
Luciano Cabral, pela atenção e o investimento que
a UniRV tem dado ao esporte universitário, promovendo reflexos significativos dentro do campus,
oportunizando assim a todos os participantes do
Summit, conhecer o “case positivo” que a Instituição se tornou, após resgatar e incentivar a prática
esportiva no âmbito universitário.
O SUMMIT é o novo formato do que, até 2019,
era o Fórum Nacional do Desporto Universitário.
O Fórum teve 15 edições e passou por São Paulo,
Maceió, Brasília, Aracaju, Goiânia e outras cidades
do país. Nele, os participantes puderam conhecer
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um pouco mais sobre o desenvolvimento do desporto universitário no Brasil, as últimas conquistas
do país nas competições universitárias internacionais e muito mais. O novo modelo de organização
do evento propõe um debate mais amplo sobre a
temática do esporte universitário e com maior participação dos convidados.
Barella iniciou apresentando a UniRV, por meio
de um vídeo institucional, para que os participantes vindouros de todo o País, tivessem a oportunidade de conhecer um pouco da infraestrutura,
dos projetos de extensão e os investimentos em
clínicas escolas e no retorno da prática esportiva
na Instituição. O Reitor falou ainda do atrativo que
o esporte se tornou para a Universidade, fazendo
o comparativo da quantidade de acadêmicos que
ampliou em 80%, saltando para oito mil estudantes, com a retomada e o incentivo ao esporte universitário, além de relembrar que a retomada do
esporte nacional, após as paralizações durante a
Pandemia, foi sediada pela UniRV, com a realização do Jogos Brasileiros Universitários (JUB’s) de
futebol, em maio do ano passado, reunindo em Rio
Verde mais de 200 atletas acadêmicos.
Ao final, Alberto Barella agradeceu a oportunidade de apresentar os avanços da Universidade,
principalmente aliando ensino, pesquisa e extensão, com a prática esportiva, e compartilhou um
pouco do calendário de com participações esportivas, incluindo a seletiva para os jogos universitários
mundiais e os jogos goianos.
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UniRV recebe homenagem
especial durante cerimônia
Melhores do Ano da CBDU
por Vanderli Silvestre

P

ela importante retomada no esporte
universitário, os investimentos significativos para a prática esportiva em todos
os Câmpus, bem como pelo relevante
papel prestado na realização dos Jogos Brasileiros de Futebol (JUB’s) e a participação expressiva em várias competições, a Universidade de Rio
Verde – UniRV, recebeu na noite da quarta-feira,
23 de março, uma homenagem especial, durante
a cerimônia de premiação dos Melhores do Ano.
O evento é realizado anualmente pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e
premia os melhores atletas, Federações Universitárias Estaduais e Instituições de Ensino Superior
do ano anterior, além de instituições, órgãos públicos, personalidades e agentes políticos que contribuíram com a sua parceria no desenvolvimento do
desporto universitário no Brasil.
Uma cerimônia alegre e festiva, realizada no
Centro Internacional de Convenções do Brasil, em
Brasília, celebrou o retorno do evento presencial,
sem o uso de máscaras na Capital do País, e reuniu autoridades, atletas e nomes que já represen-

taram o esporte brasileiro em competições mundiais. Luciano Cabral, presidente da CBDU, falou
da importância de premiar atletas e entidades
que fizeram a diferença no esporte universitário
no ano de 2021. “Com certeza essa premiação será
marcante, pois vivemos um momento que jamais
poderíamos imaginar e a gente teve a coragem de
realizar todo o nosso calendário esportivo no meio
de tudo paralisado. Nada mais especial que homenagear todos que fizeram parte desse momento, ”
afirmou o Presidente.
Ao receber a homenagem especial como Instituição parceira da CBDU, o Reitor, professor Alberto Barella Netto ressaltou a importância de
investir no esporte universitário, que aumentou
significativamente o rendimento dos acadêmicos
e ainda serve de motivação para quem vai ingressar na Universidade. “Como Universidade estamos
honrados em receber essa homenagem especial,
resume o nosso compromisso com o esporte dentro da Universidade de Rio Verde, que tem servido
de exemplo para muitas instituições. Sempre digo
que educação superior não se faz somente em
sala de aula, se faz também com o incentivo à prática esportiva,“ conclui Barella.

O nosso ideal é ver você crescer
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Universidade de Rio Verde:
49 anos de muita história!

por Vanderli Silvestre

P

arafraseando o educador e filósofo brasileiro, Paulo Freire, a Universidade de Rio
Verde – UniRV tem desempenhado um
importante papel na transformação do
País, desde 19 de março de 1973, quando foi implantada, uma vez que, segundo ele, a educação
muda as pessoas e as pessoas sim, transformam
o mundo. De mãos dadas com a educação superior, aliada a missão de interagir com excelência
no processo de desenvolvimento da sociedade, a
UniRV alcançou resultados significativos ao longo
dos 49 anos, e se os olhos de todos daqueles que
uniram forças para a sua implantação brilharam
ao ver o sonho se tornar realidade, os corações dos
professores, acadêmicos, técnicos-administrativos
e aqueles que fizeram e fazem parte da sua história batem acelerados e agradecidos em 2022.
Celebramos a realização do sonho de muitas
pessoas, mensurando um pouco dos grandes
avanços, que de tantos, não podem ser enumerados nos dedos das mãos, nem tão pouco, citandos
em tão poucas linhas, mas permanecem guardados e podem ser facilmente relembrados na me-
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mória de todos que carregam no peito, o orgulho
de pertencer a família UniRV. Já foi chamada de
Faculdade de Filosofia (Fafi), Fundação Universitária de Rio Verde (Furv), em março de 1973 passou
a ser Fundação do Ensino Superior de Rio Verde
(FESURV) e no dia 24 de fevereiro de 2003, por
meio da Lei nº 4.541, foi criada a Universidade de
Rio Verde.
O tempo foi favorável a transformação, atualmente os investimentos estão sendo feitos em
todas as áreas: infraestrutura, pesquisa, aperfeiçoamento e reformas, bem como, em bolsas que
visam a qualificação profissional. Quem conheceu
as primeiras instalações na “Fazenda Fontes do
Saber”, enxerga a diferença com a ampliação dos
Blocos, que atualmente somam VII unidades, e já
conta com uma ordem de serviço assinada para
construção de mais um Bloco, que abrigará os laboratórios multiusuários II, sem contar o Centro
de Convenções, que foi cuidadosamente planejado para atender as demandas da Instituição, e
com capacidade para 3 mil pessoas, tem sido palco para a realização de formaturas, eventos acadêmicos, palestras, congressos e feiras, e também
comportará apresentações e exposições artísticas.
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O crescimento da UniRV também pode ser visto além das estruturas físicas, mas também com
investimento em pessoas. A qualificação profissional de servidores, por meio de convênios, possibilita docentes e técnicos-administrativos cursarem mestrado ou doutorado com bolsas parcial
ou totalmente custeadas pela Instituição, sem
contar as bolsas disponibilizadas para o Programa
Institucional de Iniciação Científica e Bolsa Professor Pesquisador que fomenta a pesquisa científica
e atua na formação de pesquisadores brasileiros,
que contribuem diariamente com o cenário da
pesquisa em todo o País.
A transformação se dá ainda na quantidade de
cursos ofertados e de acadêmicos que escolhem
a Universidade de Rio Verde para a construção de
sua carreira profissional. Ultrapassamos oito mil
alunos, vindouros de 21 Estados Brasileiros, mais o

Distrito Federal e chegamos o número de 27 opções de cursos ofertados, somente na graduação.
A somatória de investimentos em todas as áreas,
a contribuição com a pesquisa em âmbito nacional, sendo o berço da formação profissional de
inúmeras pessoas e a contribuição sociocultural,
faz da UniRV um importante aliado na transformação do mundo. “Essa data é motivo de alegria
e gratidão para todos nós que fazemos parte da
família UniRV. Sentimos honrados em compartilhar este momento com os nossos professores,
acadêmicos, técnicos-administrativos e todos
aqueles que fizeram e fazem parte da nossa história, reconhecendo o importante papel daqueles
que uniram forças para que o sonho de muitos
rio-verdenses se tornasse realidade. Parabéns família UniRV”, cumprimentou Alberto Barella, Reitor da UniRV.

O nosso ideal é ver você crescer
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Yoga e Meditação promovem
descanso e relaxamento a
docentes, servidores e acadêmicos
por Nathácia Gomes

D

ocentes, servidores e acadêmicos da
Universidade de Rio Verde-UniRV, podem contar com um momento de relaxamento e descanso da mente e do
corpo, a iniciativa realizada pela Pró-Reitora de
Assuntos Estudantis, busca promover por meio
da yoga e meditação o bem-estar da família
UniRV. O projeto que oferece aulas de forma gratuita faz parte do Programa Mente Aberta e começou no ano passado no formato virtual, desde
então já apresentou resultados significativos no
dia a dia de cada membro da comunidade universitária.
As aulas ministradas pelo professor Danilo Guimarães Almeida, leva aos participantes uma experiência de autoconhecimento e concentração,
possibilitando que todos possam se reconectar
com a sua verdadeira essência, contribuindo para
o controle da ansiedade. Os encontros acontecem
de segunda a sexta-feira, com sessões on-line e
presencial, em dias alternados.
O estudante da Faculdade de Engenharia Civil,
Eder Ferreira, que participou de uma aula presencial, curtiu o momento, “O nosso bem-estar é uma
soma de fatores, por isso precisamos ficar atentos
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aos sinais que o nosso corpo transmite. Essa iniciativa de promover um momento de pausa dentro
da Universidade ressalta ainda mais o comprometimento da UniRV em cuidar da nossa saúde mental”, enfatizou Eder.
Para o Pró-Reitor, professor Dr. Elton Brás Camargo Júnior, ações como essa aproximam ainda
mais a comunidade UniRV, e demonstram que a
Instituição além de estar preocupada em formar
bons profissionais, também quer formar profissionais saudáveis. “Queremos que a Universidade
seja um centro de apoio a todos os nossos colaboradores, nos preocupamos com a qualidade de
vida de cada um e queremos que todos possamos
crescer juntos”, destacou o professor.

UniRV promove encontro nacional
de Instituições de Ensino Superior
por Vanderli Silvestre

O

III Encontro da Associação Nacional
das Instituições Municipais de Ensino
Superior (ANIMES), um dos maiores do
Ensino Superior no país, acontecerá de
26 a 28 de abril em Rio Verde. Com o propósito de
aprofundar continuamente as discussões sobre
assuntos prioritários na pauta do Ensino Superior
Municipal, o evento tratará dos desafios da Educação Superior no Pós-pandemia.
Entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, a ANIMES reúne todas as 72 Instituições
do Ensino Superior Municipais do Brasil e é composta por Universidades, Centros Universitários,
Fundações e Faculdades, atendendo a milhares
de acadêmicos, em todos os níveis do Ensino Superior nas modalidades presencial, semipresencial e EaD. Atualmente, a Associação é presidida
pelo professor Antônio Henrique Habib Carvalho,
Presidente do Conselho Estadual de Educação de
Pernambuco e Presidente da Faculdade de Petrolina – FACAPE.
A ANIMES tem por objetivo representar as instituições municipais de ensino superior brasileiras,
fomentando ações de integração, incentivando o
diálogo e construindo projetos de interesses comuns buscando difundir e valorizar o importante
papel das instituições de ensino superior municipais, fazendo contraponto aos conglomerados financeiros que buscam margens exorbitantes de
lucro na Educação e apresentando um modelo
alternativo ao das Universidades Estaduais e Federais, mantidas pelo poder público.
Ao se unirem em torno da associação, essas
instituições aumentam sua representatividade e
capacidade de articulação e organização, impulsionando a troca de experiências, a realização de
atividades conjuntas e o debate de ideias, sempre
em favor da comunidade acadêmica e do desenvolvimento social, econômico e cultural das diversas cidades onde se fazem presentes.

Palestras
Redes de Cooperação e Desafios da Educação
Superior - Luiz Roberto Liza Curi - Conselheiro e Ex-Presidente do Conselho Nacional de Educação e
Conselheiro do Conselho Superior da CAPES.
Ensino Híbrido no “Pós Pandemia” - Emyr Hiago
Bellaver - Conselheiro e Ex-Presidente do Conselho
Nacional de Biomédico, Coordenador do curso de
Medicina na Uniarp - Universidade Alto Vale do Rio
do Peixe.
Mitigação da Evasão por meio da Gestão da Permanência Eficaz - Daniele Piazzi - Consultora de marketing educacional na Hoper Educação, consultora
de comunicação pela Moovecom.
Autonomia dos CEE para a avaliação e autorização de cursos de Stricto Sensu - Aristides Cimadon
- Reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina
– Unoesc, presidente da ACAFE.
Estratégias para Divulgação dos Cursos e Captação de Alunos - Cibele Schuelter - Especialista em
gestão universitária pela Univertisè de Laval, Quebec,
Canadá. Trabalhou por 25 anos em várias áreas de
gestão universitária.
Desafios e perspectivas para as finanças educacionais: uma visão dos CFOs das maiores IES brasileiras - Jeferson Vinhas - Administrador, especialista em
Finanças e Controladoria com mais de 20 anos de
experiência na área financeira do setor de serviços.
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UniRV sedia Congresso
Brasileiro da Ciência das
Plantas Daninhas
por Vanderli Silvestre

P

ela primeira vez na história, o Congresso
Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas (CBCPD) será realizado em Goiás,
a candidatura para sediar a 32ª Edição
foi apresentada por um grupo de professores da
Faculdade de Agronomia da Universidade de Rio
Verde – UniRV, em 2018 no Rio de Janeiro, onde
concorreu com Cuiabá, capital do Estado do Mato
Grosso, e por votação foi escolhida por unanimidade pelos associados. Promovido desde 1956 pela
Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas (SBCPD), o Congresso será realizado entre os
dias 25 a 28 de julho, no Centro de Convenções.
Para esta edição, sob a coordenação da Universidade de Rio Verde, em parceria com a Universidade Estadual de Maringá e a EMBRAPA, estarão
presentes grandes nomes, com o que há de mais
atual nas discussões da área no Brasil e no mundo.
A preocupação com o tema “Plantas Daninhas e
suas interações nos sistemas de produção’’, se dá
devido ao desafio de aumentar a produtividade
das culturas no cenário do crescente incremento
dos problemas com plantas daninhas nos últimos
anos, e a realização do XXXII CBCPD na Região
Central do País permitirá a interação da classe produtora com as diferentes Instituições de ensino,
pesquisa e extensão, que poderão contribuir para
auxiliar os produtores, a obterem maior êxito no
manejo de suas lavouras.
Durante quatro dias de programação, a Universidade de Rio Verde será o cenário para as discussões dos principais avanços e o aprimoramento
dos caminhos a serem seguidos pelos produtores,
agrônomos, técnicos e cientistas no campo da
Ciência das Plantas Daninhas e áreas correlatas.
Ao longo do evento, estarão reunidas empresas
do setor produtivo, estudantes, empresários, pro-
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fessores e pesquisadores, somando-se a estes,
engenheiros agrônomos de cooperativas, revendas agrícolas, instituições de ensino e pesquisa,
além de pesquisadores, professores, estudantes,
consultores, e agricultores, uma vez que Rio Verde
consiste em importante polo de produção agrícola brasileiro.
As atividades do Congresso serão distribuídas
em mesas-redondas e painéis ministrados por
renomados palestrantes de diversas instituições
de pesquisa do Brasil e do mundo. Além disso,
haverá a apresentação de sessões orais e pôsteres dos principais trabalhos de pesquisa desenvolvidos na área da Ciência das Plantas Daninhas.
Tópicos como: Inovação na Ciência das Plantas
Daninhas no Brasil: para onde vamos? Promoverão um debate, com espaço para perguntas dos
participantes, além de painéis como: Agricultura
4.0 nas Plantas Daninhas, que mostrarão as novas
tecnologias para o seu manejo, com destaque ainda, para os painéis temáticos relacionados a soja,
milho, algodão, pastagem e cana-de-açúcar, que
abordarão as principais alternativas. A programação completa e os palestrantes confirmados podem ser acompanhada no site do evento: https://
cbcpd2022.com.br/.

UniRV Diversidade promove
debates sobre inclusão
por Nathácia Gomes

N

os últimos anos pautas sobre temas
sociais ganharam ainda mais força e a
busca pelo debate dentro de instituições de ensino se tornou um grande
aliado para a construção de uma sociedade mais
justa e igualitária. Preocupada em levar valores
éticos e morais à toda a comunidade acadêmica,
a Universidade de Rio Verde – UniRV, retomou as
atividades do Grupo UniRV Diversidade, paralisado desde o início da pandemia.
O retorno tão aguardado e comemorado por
discentes e docentes e da Universidade aconteceu no dia 8 de março, data em que se comemora
o Dia Internacional da Mulher. Escolhida para chamar a atenção para as atividades do grupo e para
homenagear as mulheres que ajudam a construir a história da UniRV, a data marcou ainda, a
celebração do primeiro evento realizado de forma
presencial no Teatro Arena. O Sarau Vozes Femininas, organizado pela Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis (PRAE) em parceria com o UniRV Diversidade, buscou reforçar o papel bem-sucedido
na mulher na política, no esporte, na ciência, no
ensino superior e nas diversas áreas do mercado
de trabalho.
Para a coordenadora do projeto, a retomada
das ações desenvolvidas pelo grupo é um momento especial e que precisa ser comemorado
pois é importante debater cada vez mais sobre

inclusão. “ Estamos felizes em retornar as atividades, o UniRV Diversidade tem muito para agregar
e transmitir conhecimento dentro e fora do campus. Estamos de portas abertas para contar com
novos acadêmicos e docentes da nossa Instituição
que tenham interesse em contribuir com as atividades ”, ressaltou a professora doutoranda, Eliene
Aparecida de Moraes.
Criado em 2018, o grupo conta atualmente
com a participação do Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, professor Dr. Elton Brás Camargo Júnior,
do diretor das Faculdades de Design, Me. Marcio
Rubens S. Santos, da professora Ma. Eliene Aparecida de Moraes, da professora Ma. Ana Maiara Rodrigues Pereira, e do professor Dr. Bruno de Oliveira Ribeiro que juntos realizam diversas ações com
o objetivo de promover a integração e socialização
no mesmo espaço de indivíduos diferentes quanto a etnia, orientação sexual, cultural e gênero.
O calendário de atividades deste ano já possui
uma programação especial voltada ao Dia Internacional do Orgulho LGBTqia+, a proposta é enfeitar todos os Câmpus da UniRV e realizar a segunda edição do Sarau UniRV Diversidade. Além
disso, o programa tem o planejamento de realizar
o Cine UniRV que transmitirá de forma gratuita
filmes à comunidade no estacionamento do Centro de Convenções. A ideia é aproximar ainda mais
que, a universidade da população e incentivar as
manifestações artísticas e culturais aconteçam de
forma mais rotineira.
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UniRV investe em reforma e
revitalização do Laboratório
Multiusuário e Rotatória de acesso
por Vanderli Silvestre

C

om objetivo de reestruturar e melhorar
as dependências do Laboratório de Multiusuário I, na terça-feira, 22 de março,
o Reitor da Universidade de Rio Verde
- UniRV, professor Alberto Barella Netto assinou a
ordem de serviço com a empresa AMR Construtora para o início da reforma no local.
Os espaços destinados às atividades de pesquisa, fomentam e fortalecem o Programa de pós-graduação em Produção Vegetal, atendendo aos
diversos projetos das diferentes áreas.
O módulo A é constituído pela Sala de Análises,
Laboratório de Fertilidade do Solo, Laboratório de
Nutrição de Plantas e Bromatologia, Laboratório
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de Análises Ambientais, Sala de Determinações,
Laboratório de Resíduos Agroindustriais, Laboratório de Física de Solo, Laboratório de Análises de
Água, Sala de reuniões, sala de cálculos, recepção,
copa, banheiros e depósito de gases, totalizando
560 m² de área construída.
Com 193,44 m², o módulo B possui área de processamento de amostras de vegetal e solos, área
de manuseio de fertilizantes organominerais e depósitos de materiais, quipados com estufas, moinhos, balanças, misturadores e outros.
Com o investimento em reforma, a UniRV investe também em pesquisa no âmbito universitário, possibilitando aos acadêmicos e professores,
a melhor utilização do espaço. “Estamos reestruturando nossos espaços voltados aos acadêmicos

Estamos reestruturando
nossos espaços voltados
aos acadêmicos e
professores, oferecendo
melhorias e proporcionando
o bom funcionamento.
Investir em pesquisa é
investir na ciência
e professores, oferecendo melhorias e proporcionando o bom funcionamento. Investir em pesquisa é investir na ciência, “ citou Barella

Rotatória principal de Acesso
Quem frequenta as dependências da Universidade de Rio Verde – UniRV consegue perceber o
embelezamento de todo o campus, seja na revitalização de prédios, na construção de novos espaços, no cuidado com a jardinagem ou mesmo na
estruturação de departamentos. Os investimentos são significativos e estão fazendo a diferença
na comunidade Universitária.
Com o objetivo de embelezar também a entrada do campus Rio Verde, uma revitalização está
sendo feita na rotatória que dá acesso as dependências da Universidade, com um projeto de paisagismo, incluindo a construção de 381,59 metros
quadrados de calçada e 353,97 m² quadrados de
grama com um paisagismo.
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UniRV e Valley firmam parceria
de incentivo à pesquisa na
agricultura irrigada
por Vanderli Silvestre

C

om o objetivo de fortalecer o ensino, a
pesquisa e a extensão, bem como proporcionar atividades práticas na área de
cultivo agrícola com utilização de pivô
central, o Reitor da Universidade de Rio Verde –
UniRV, professor Alberto Barella Netto, assinou
nesta segunda-feira, 21 de março, um Acordo de
Cooperação Técnica com a Valley, uma líder mundial em Irrigação de Precisão. A parceria prevê a
implementação de ações conjuntas que assegurem a realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária, relacionadas a área de
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Com a assinatura do
termo, o pivô central,
já instalado na fazenda
experimental, passa a
funcionar e será utilizado
em pesquisas com o uso de
tecnologia de automação,
gestão de irrigação e
engenharia de projetos

cultivo agrícola sob pivô central com tecnologia
de automação, gestão da irrigação e engenharia
de projeto.
O encontro que contou com a presença dos
Pró-Reitores, Dr. Claudemir Bertuolo Furnielis
(Pós-Graduação), Dr. Carlos César Evangelista
de Menezes (Pesquisa e Inovação), do coordenador pedagógico da Faculdade de Agronomia, Dr.
Eduardo Souza Freire e do professor da área de Irrigação e Climatologia, Dr. Gilmar Oliveira Santos
recepcionou o gerente de Engenharia e Serviços,
Diego Funghetti Pezzini; do diretor de Desenvolvimento de Rede e Marketing, Jonas Dario de
Proença; da coordenadora de Pesquisa e Desenvolvimento, Aline Lilian Marques Oliveira, além do
gerente Regional na Irriger Gerenciamento e Engenharia de Irrigação, Nelson de Sá e da consultora Tamires Pimenta.
Com a assinatura do termo, o pivô central, já
instalado na fazenda experimental, passa a funcionar e será utilizado em pesquisas com o uso
de tecnologia de automação, gestão de irrigação
e engenharia de projetos, utilizando a plataforma
Valley 365. A área irrigada é de 13 hectares e possui
acionamento automático (wi-fi). A lâmina mínima
de aplicação de irrigação é 2,45 mm na velocidade
máxima (100%).
Durante a visita, o Reitor apresentou um pouco da estrutura da UniRV e os investimentos que
são feitos em diversas áreas, que vão de encontro
às inovações mercadológicas e as necessidades

de ofertar uma infraestrutura moderna para acadêmicos, professores e servidores. Os investimentos em pesquisa também foram compartilhados,
com destaque para programa de Iniciação Científica que teve o número de bolsas ampliado em
50 %, fomentando ainda mais a pesquisa na Instituição.
Em suas palavras, Diego Funghetti fez questão
de reforçar a importância da parceria, que traz o
mercado de trabalho para dentro da Universidade, contribuindo assim com a formação de profissionais de acordo com a demanda. “São duas
instituições muito fortes, de um lado a Valmont e
a Valley como fabricante e do outro lado a UniRV
enquanto formadora de profissionais e de opinião,
que resultou em uma parceria muito forte e produtiva para as duas partes. Com esse convênio temos a oportunidade de levar tecnologia para os
alunos. Que juntos possamos entender a demanda de mercado e contribuir com o agronegócio,
“citou o gerente.
Atento aos benefícios que o acordo ofertará na
área da pesquisa e inovação dentro da Universidade, o Reitor prontamente completou sobre a
contribuição dessa parceria para o cenário agrícola. “Hoje fechamos uma importante parceria que
vai contribuir com a formação de nossos acadêmicos da agronomia, e acima de tudo, será um
grande apoio para as pesquisas de agricultura irrigada, contribuindo com toda a classe produtora,”
citou Barella.
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Estande da UniRV na
Tecnoshow 2022 promove
ciclo de palestras e conta
com quatro plots agrícolas
por Nathacia Gomes

D

epois de dois anos paralisada por causa
da pandemia, a Tecnoshow Comigo está
de volta. A feira, considerada uma das
maiores do Centro-Oeste, será realizada
de 04 a 08 de abril, atraindo investidores do mundo
inteiro interessados nas novidades em tecnologia
que contribuem para o aumento da produtividade
das propriedades rurais de todo o país.
Em seu último ano a Tecnoshow movimentou
mais de R$ 3,4 bilhões em negociações, o que representou um crescimento de 900 milhões em relação ao registrado em 2018. A feira contou ainda
com 580 expositores e com um público de 118 mil
pessoas, servindo de referência para o mercado e
demonstrando o otimismo do produtor nos investimentos agrícolas. Assim como nos anos anteriores, a Universidade de Rio Verde marcará presença
no evento, com plots agrícolas e instalações apresentando os principais estudos desenvolvido no
campus que impactam diretamente na vida do
produtor. Contando com a contribuição efetiva das
Faculdades de Agronomia, Medicina Veterinária
e Design, e dos Mestrados em Produção Vegetal
(PPGPV) e em Direito do Agronegócio (PPGDAD) a
UniRV promoverá ainda ciclo de palestras durante
todos os dias da exposição.
Ao longo dos cinco dias de exposição, a UniRV
demonstrará quatro plots: Um deles apresentará
novidades sobre o uso de drones na agricultura,
tecnologia que vem sendo utilizada dentro da instituição para realizar o mapeamento de pragas e
doenças na plantação, possibilitando a diferenciação das plantas saudáveis, as infectadas e permitindo o acompanhamento mais eficaz. Também serão
demonstradas aplicações do uso de dados climáti-
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cos na irrigação, que garantem vários benefícios ao
sistema produtivo e evitam possíveis prejuízos com
o decréscimo da disponibilidade hídrica. Complementarão a participação da Universidade um quis
sobre o uso correto do manejo de solo (TV touch), e
a demonstração da aplicação da impressão 3D de
próteses para animais de produção.
“Estamos felizes em voltar a expor os projetos
desenvolvidos dentro da nossa Universidade em
uma das mais conceituadas feiras da área. Esperamos ansiosamente esse retorno pois sabemos
o quanto a troca de conhecimento e o aperfeiçoamento dentro do nosso ramo de atuação é benéfico e produtivo”, destacou o Diretor da Faculdade
de Agronomia da UniRV, professor Dr. Paulo Fernandes Boldrin.
Para o Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária, Dr. Tales Dias do Prado, a Tecnoshow é a
oportunidade perfeita para mostrar à comunidade
o trabalho da instituição no desenvolvimento de
pesquisas e na produção de tecnologia de ponta.
“A UniRV, sempre está presente em eventos que
fazem a diferença para a comunidade e agregam
novas experiências aos produtores e aos nossos
acadêmicos. Queremos aproveitar esse retorno
para conhecer as novidades do mercado e criar
network”.

UniRV sediará
seletivas
para os Jogos
Mundiais
Universitários
por Vanderli Silvestre

C

om ações voltadas ao esporte universitário, a Universidade de Rio Verde –
UniRV mais uma vez será palco de uma
importante competição. A novidade foi
revelada em fevereiro, durante uma reunião do
Reitor, professor Alberto Barella Netto, com o presidente da Confederação Brasileira do Desporto
Universitário (CBDU), Luciano Cabral, o presidente
da Federação Goiana de Desportos Universitários
(FGDU), Lusimar Santos e o diretor de Esportes e
Eventos CBDU, Alessandro Batiste Gomes.
Durante o encontro com os líderes das duas
entidades máximas do desporto universitário no
Brasil e em Goiás, Barella anunciou a realização
das seletivas para os Jogos Mundiais Universitários
da Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU). Rio Verde sediará de 11 a 15 de maio e
receberá cerca de 500 atletas universitários disputando vagas nas modalidades Xadrez, Tênis, Tênis
de Mesa, Taekwondo e Judô.
Os Jogos Mundiais Universitários da FISU, serão realizados em Chengdu (China), de 26 de junho a 7 de julho desse ano, e será o primeiro evento esportivo de classe mundial a ser realizado no
oeste da China. Além do histórico de realização de
jogos de verão, a combinação de grandes avanços
nos esportes com a história consagrada do lugar
garante aos estudantes-atletas um banquete de
comida, esportes e cultura.
Barella reforçou a importância de sediar mais
uma vez uma competição que envolve estudantes-atletas de alto nível e a contribuição para o cenário desportivo da UniRV: “Estamos resgatando o

esporte dentro da Universidade. Ano passado tivemos excelentes participações de nossos atletas e
agora já começamos o ano definindo os calendários para que o esporte promova aqui em Rio Verde
a integração de muitas instituições que comungam conosco o anseio de difundir cada vez mais o
esporte dentro das universidades,” ponderou.
Para Luciano Cabral, Rio Verde já mostrou que
tem potencial para sediar competições desse nível, considerando o apoio da Universidade de Rio
Verde como uma peça fundamental do processo:
“Agradecemos todo apoio que a UniRV tem dado
ao esporte universitário a nível estadual e também
em todo o país. A atenção que a Universidade tem
dado ao esporte tem refletido em todos os campus, então foi fundamental, tanto pela qualidade da infraestrutura que encontramos na UniRV,
como pela dedicação do professor Barella ao esporte no âmbito universitário,” concluiu.
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