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Palavra da Reitoria
Em 2019 comemoramos os 50 anos de criação da UFOP. Mesasredondas, plantio de árvores, montagem da 2ª Cápsula do Tempo,
exposição, seminários.
O Concurso de Redações sobre o cinquentenário foi um dos pontos
altos dessa programação. O evento levou informações sobre a UFOP
a mais de 2.500 jovens de 63 escolas de Ouro Preto, Mariana e
João Monlevade. Foram distribuídos milhares dos folders “Conheça
a UFOP”. Algumas escolas visitaram instalações da UFOP. A
coordenação do concurso fez palestras em diversas escolas das sedes
e de distritos.
A promoção foi um sucesso. Exatamente 269 jovens escreveram o que
pensam sobre o tema do concurso: “A UFOP e minha comunidade”.
Textos de alta qualidade, que deram trabalho à comissão de avaliação,
composta por professores do Departamento de Letras do Instituto de
Ciências Humanas e Sociais (ICHS).
Enfim, temos a alegria de publicar este livro eletrônico com os
melhores textos das três cidades. São visões importantes que muito
nos ensinarão sobre essa instituição pública, que busca cumprir o
seu papel acadêmico e social, oferecendo aos jovens e à sociedade
ensino público, gratuito e de qualidade.
Obrigado a todos que participaram.

Cláudia Marliére – Reitora
Hermínio Nalini Jr. – Vice-reitor
-9-

Palavra da Comissão
Ufop 50 anos
A Comissão UFOP 50 Anos foi criada por Portaria da reitora para
planejar e executar atividades comemorativas do cinquentenário.
Muitos foram os eventos realizados para registrar meio século de
existência.
Começou com o Dia do Geólogo, festejado em 30 de maio com
palestras e lançamento de livro. Em julho, um momento de reflexão: a
mesa redonda “Democracia, Conjuntura Econômica e Direitos: para
onde vai a Universidade Pública?”. Professores da USP, da UFRJ e
da FGV dividiram com um auditório lotado no Centro de Convenções
da UFOP preocupações e esperanças para vencer esse duro momento
por que passa a Universidade Pública no país.
Agosto foi o mês da comemoração maior, por ser o mês do aniversário
propriamente dito. No dia 16, foi lançado o livro A Escola de
Farmácia de Ouro Preto – A memória sublimada, do professor Victor
Vieira de Godoy, com direito a seresta percorrendo ruas ligadas à
história da escola.
O dia do aniversário, 21, começou com festa. A sede da Reitoria se
abriu para emoções e reencontros: a reitora Cláudia recebeu seis exreitores e familiares de outros antecessores. Uma manhã ensolarada
de lembranças, casos, sorrisos e lágrimas. Na ocasião, foi inaugurado o
retrato do ex-reitor Marconi na galeria de ex-dirigentes da instituição.
À noite, aconteceu o grande momento: a Sessão Solene do Conselho
Universitário. Outorga do Título de Professor e Doutor Honoris Causa,
homenagens, entrega de medalhas e discursos deram o tom do evento.
- 10 -

Na última semana de agosto, a comunidade da UFOP se mobilizou
para plantar 50 árvores no campus Morro do Cruzeiro, num trabalho
coordenado pelo médico Paulo Brandão.
Fechando o mês, foi enterrada a 2ª Cápsula do Tempo da UFOP, em
frente ao Centro de Convergência no campus Morro do Cruzeiro.
Foram guardadas cartas, relatórios, fotos e objetos do nosso tempo
para serem abertos daqui a 25 anos, em 2044.
Já em setembro, tivemos a Volta da UFOP, evento esportivo, e mais
uma edição do Programa Campus Aberto, coordenados pela Escola
de Educação Física da UFOP.
Permeando todo esse processo, desenvolveu-se o Concurso de
Redação. A Comissão entendeu que seria uma boa oportunidade de
envolver a juventude das três cidades que abrigam a UFOP. Centenas
de jovens responderam ao nosso chamado. Visitas à Universidade,
palestras nas escolas, consultas e pesquisas.
Temos certeza de que esse evento possibilitou a inúmeros
adolescentes conhecerem, interagirem e sonharem em participar um
dia de uma Universidade Pública com ensino gratuito, de qualidade
e comprometida com a realidade social à sua volta.

Comissão UFOP 50 Anos
Flávio Andrade, coordenador
Fernando Abecê
Victor Vieira de Godoy
Zenóbio dos Santos Junior
Chico Daher
- 11 -

Apresentação
A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) comemora 50 anos!
Em virtude disso, várias ações foram e estão sendo realizadas,
dentre as quais o Concurso de Redação UFOP 50 Anos. Além
de comemorar o aniversário da instituição, o concurso teve como
finalidades estimular a escrita dos alunos e aproximar a UFOP das
comunidades em que se insere.
É como fruto dessa ação que se constitui a coletânea de redações
escolares que agora vem a público, intitulada Fala, galera: é a UFOP
na comunidade! Múltiplos olhares e visões convergentes. Esse
título, que retoma o tópico do concurso, também reflete a voz dos
estudantes e os variados modos como eles enxergam a instituição, numa
visão convergente para os benefícios recebidos por uma comunidade,
ao sediar uma instituição de ensino superior federal, como a UFOP.
Os(as) estudantes do nono ano do Ensino Fundamental das redes pública e
privada das cidades em que a UFOP tem sede (Ouro Preto, Mariana e João
Monlevade) foram convidados(as) a participar do concurso, cujo tema da
redação foi “A UFOP e minha comunidade”. Ao todo, 25 escolas públicas
e particulares mobilizaram seus alunos a participar e esse engajamento
resultou na inscrição de cerca de trezentos artigos de opinião.
A dinâmica de operação do concurso contemplou uma série de ações
da Comissão Organizadora junto às escolas, como a apresentação da
história e dos projetos da UFOP (ação que ocorreu dentro das escolas);
distribuição de folders contendo informações para embasamento
por parte dos(as) estudantes; e recepção das escolas nos campi
da universidade. Tais ações cumpriram o papel de aproximar a
universidade e a escola, reforçando a parceria indissociável entre
esses dois elos educacionais.
- 12 -

Seguindo os critérios do Edital, a Comissão de Seleção e Revisão,
constituída por professes(as) do Departamento de Letras (DELET),
reuniu-se para ler, avaliar e pontuar os textos inscritos. Desse processo,
foram selecionados cinquenta e sete textos, os quais compõem esta
coletânea, prevista como parte da premiação. Os textos passaram por
revisão e foram adequados às questões referentes à variedade padrão
da língua, a ajustes relativos a dados informacionais, dentre outros
aspectos constantes do Edital. O livro, finalmente, foi organizado
em quatro seções: a primeira com os três artigos vencedores e as
demais ordenadas por município, pelo critério de antiguidade, sendo
os textos apresentados por ordem alfabética dos autores.
Ressaltamos que, se por um lado, os textos refletem o universo típico de
uma fase do desenvolvimento da escrita, por outro, estes(as) alunos(as)
e seus textos evidenciam uma potência de escrita, em especial quando
sabem, por meio dela, argumentar, opinar e tomar posição no mundo. É
assim que os textos se debruçam sobre a temática proposta, discutindo
a relação da UFOP com as comunidades das quais faz parte, tornando
clara a importância dessa parceria, as vivências e os benefícios
envolvidos, o desenvolvimento humano, sociocultural e econômico.
Resta registrar aqui a satisfação pelo resultado obtido, pelo
envolvimento dos sujeitos em ação, pela motivação despertada,
pelo real alcance da aproximação das realidades interna e externa
à universidade, pela ampliação da consciência dos benefícios da
extensão, da presença da universidade na comunidade (e vice-versa).
Por fim, realçamos que o maior ganho desse projeto foi a oportunidade
de provocar os alunos de nono ano a colocarem a UFOP em seus
projetos de formação acadêmica.
Aos autores, os nossos parabéns! E a você, leitor, uma ótima leitura!
Ada Brasileiro e Anderson Freitas
- 13 -

Texto vencedor de
Ouro Preto

A UFOP e a minha comunidade
Autor: Davi de Oliveira Toledo
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A UFOP e a minha comunidade

Autor: Davi de Oliveira Toledo
Professor orientador: Luís Ricardo Rodrigues Pires
Colégio Sinapse
A princípio, sabe-se que a universidade é um local de aprendizado e
formação de futuros grandes profissionais, no entanto, o que qualifica
uma instituição como “referência” é a participação na comunidade em
que se encontra inserida. Nesse contexto, a Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP) comemora os seus 50 anos e, nesse tempo, vem
deixando suas marcas na região, sendo alguns exemplos destas a 12ª
edição da “Doação de Sangue de Ouro Preto” e o evento “A Rua Fala”.
Primeiramente, é importante citar, enquanto importante contribuição
para a comunidade, o projeto “Doação de Sangue”, realizado pela PróReitoria de Extensão (PROEX) e pelo Centro Desportivo da UFOP
(CEDUFOP), no período de 26 a 30 de junho de 2019, na Escola
de Farmácia. Este projeto é de grande importância, pois demonstra
que a UFOP vem se preocupando com toda a comunidade, com isso,
mostrando-se à frente e disposta a ser mais que uma Universidade, ao
fazer parte de um projeto destinado à saúde.
Ademais, outro exemplo da participação da UFOP foi o evento “A Rua
Fala”, realizado no período de 24 a 26 de janeiro de 2018 na Escola de
Nutrição (ENUT). O evento propôs a discussão sobre cultura rap em
Ouro Preto, além de abordar o tema “Crime de Periferia”. Isso mostra
o apoio dado pela UFOP a causas em toda sua área de influência,
abordando, inclusive, questões socioculturais.
Dessa forma, nota-se que a atuação da UFOP em toda região já se tornou
comum, visto que já vem promovendo projetos, há vários anos, por
meio de suas repartições e as cidades em que está presente. Nesses 50
anos, a UFOP se mostrou ligada à sua comunidade, por meio de ações
associadas à cultura, à saúde e ao bem geral, cumprindo a função de
auxiliar no desenvolvimento dos municípios e na melhoria das condições
de vida dos cidadãos ouro-pretanos, marianenses e monlevadenses.
- 15 -

Texto vencedor de
Mariana

UFOP: união, formação, oportunidade e
parceria
Autor: João Vitor Santos de Castro
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UFOP: união, formação, oportunidade e
parceria
Autor: João Vitor Santos de Castro
Professora orientadora: Gabriele Cerceau Flausino
Escola Estadual Professor Soares Ferreira

Há 50 anos um decreto-lei uniu a Escola de Farmácia e a Escola
de Minas em uma só universidade. Nasce então a UFOP. O que se
dizer de uma universidade que hoje é uma das maiores parceiras
da comunidade, abrindo suas portas e oferecendo oportunidades de
formação profissional de qualidade a todos? Esse tipo de conquista,
até então, só era possível a quem tinha poder aquisitivo.
A UFOP veio para mudar e trazer igualdade entre os jovens que
estudam em instituições públicas e os que estudam em instituições
privadas, para ingressarem profissionalmente no mercado de trabalho,
oferecendo junto a essa formação condições para que se mantenham
na universidade, como bolsa alimentação e moradia.
A UFOP, além de se preocupar com os jovens, ainda oferece inúmeros
benefícios à comunidade, com projetos de extensão através de
professores e estudantes, como: assistência jurídica gratuita (NAJOP),
realização de exames de análises clínicas (LAPAC) e projetos sociais
como UFOP com a Escola, Carro Biblioteca, Agricultura Familiar e
outros. Hoje a comunidade agradece e abraça a UFOP, que vem cada
vez mais abrindo suas portas e transformando vidas. Não abra mão de
estar entre os melhores em uma universidade bem pertinho de nós.

- 17 -
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Texto Vencedor de
João Monlevade

UFOP: universidade feliz de origem pobre
Autor: Artur Starling Bergamini Grijó
- 18 -
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UFOP: universidade feliz de origem pobre

Autor: Artur Starling Bergamini Grijó
Professora orientadora: Cleidiene Novais Ferreira dos Santos
Colégio Kennedy
A UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) comemora neste ano
o seu quinquagésimo aniversário. Suas extensões percorrem por este
estado, instalando-se em cidades regionais, como Mariana e João
Monlevade. A universidade é almejada por estudantes, ambiciosos
por uma qualificação profissional, para progredir no verdadeiro
avanço cultural e intelectual.
Além da educação e formação individual, a quebra do ciclo da
pobreza, miséria e ignorância é também situação favorecida pela
UFOP às pessoas que atinge. O jovem da periferia busca uma vida
melhor, tanto para si quanto para sua família e comunidade, e o único
momento em que se pode fazer isso é quando estuda para sua futura
profissão; às vezes, não a mais desejada, mas a melhor remunerada.
Na vida difícil dessa sociedade, ele trabalha para se sustentar,
considerando que o governo cortou sua bolsa, seu financiamento e,
provavelmente, a futura faculdade pública do seu filho.
Não precisou da cota oferecida, mas a utilizou em prol do orgulho de
sua escola e rezando, talvez, pela Nossa Senhora Aparecida. Não se
envergonhou, também, da sua etnia: era negro, com honra da história
de luta e sofrimento, utilizou a dor como armamento. Descobriu, então,
os canais de comunicação e os projetos de extensão. O requerimento
fora aprovado, agora, largou o trabalho, transtornado. Pela permanência
e alimentação, juntou-se à moradia estudantil com seus irmãos.
São 55 cursos no total, o jovem decidiu seguir o sonho no final. Opções
como exclusivamente a distância, se você não pode estar fisicamente
em nenhuma circunstância. Cresceu, formou e trouxe à comunidade a
admiração pela universidade. Enfrentou um montão de preconceitos
durante a carreira, somente apontaram defeitos. Ainda não desistiu,
a vida pode ser dura, mas nada impedirá a motivação crua.
- 19 -

Fala, galera: é a UFOP na comunidade!

Múltiplos olhares e visões convergentes

Ouro Preto | Mariana | João Monlevade

Graças a esse estabelecimento, a UFOP, conseguiu mostrar seu
talento. Vida melhor para todos com seu sucesso, não se esquecendo
da faculdade em recesso. O dinheiro não valia de nada, se a gratidão
e o amor não prevalecessem na caminhada. Foi isso que aconteceu:
com eternas sensações, venceu. Jovem bem-sucedido e, por nada,
impedido.
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selecionadas em
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Fotografia: Mylena Gonçalves
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A UFOP além do que se conhece

Autora: Ana Júlia Costa dos Anjos
Professora orientadora: Maria Aparecida da Silva
Escola Municipal Tomás Antônio Gonzaga
A UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) é de suma importância
e influencia nossa comunidade.
É uma Universidade muito grande, contendo muitas salas divididas
em setores como o IFAC, onde os estudantes aprendem a tocar
instrumentos, por exemplo. Também há uma significante quantidade
de áreas verdes, com árvores e plantas bem cuidadas. Ela recebe
milhares de alunos todos os dias, cerca de 11.700.
A universidade realiza várias ações junto à comunidade. Entre
elas, está a Extensão, em que projetos são realizados, como
a ida dos alunos a bairros de baixa renda à cidade de Mariana.
Lá, emprestam livros para as crianças terem um momento para
exercitar sua imaginação. Há, também, canais de comunicação,
como a Rádio UFOP e a TV UFOP que têm o objetivo de estreitar
os laços com a comunidade, buscando novos formatos de programas
que divulguem a ciência, a cidadania, a cultura e o meio ambiente.
Pesquisa é uma outra ação que a UFOP faz, através de experimentos
e investigações científicas.
Dentre esses projetos, a Escola de Farmácia tem um dos mais
e icazes laboratórios da região, onde os alunos fazem exames e
vacinam pessoas que não têm condições de pagar um atendimento
desse tipo. Trata-se de algo importante, pois, além de ajudar essas
pessoas, os estudantes ganham mais experiência no ramo.
A instituição está fazendo 50 anos e, com isso, estão sendo plantadas 50
mudas de plantas ao redor de todo campus. Além de estar comemorando,
também está ajudando o meio ambiente. Isso não é legal?

- 22 -
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Integrando universidade e comunidade
Autora: Ana Júlia Marins Viana
Professora orientadora: Maristela Braz Mapa
Escola Municipal de Lavras Novas

A Universidade Federal de Ouro Preto é hoje referência em educação
na nossa região. De uma forma geral, é nela que se formam vários
jovens que contribuirão para o futuro da nação, assumindo cargos de
destaque nos diversos setores e serviços do Brasil, quiçá do mundo.
Partindo desse pressuposto, acredito que, essa instituição tem muito
a contribuir com Lavras Novas, uma vez que por meio dos serviços
prestados à comunidade, ela possibilita que seus alunos vivenciem
na prática tudo o que é aprendido em sala de aula, além de conhecer
os problemas sociais do local.
Nessa perspectiva, comunidade e UFOP se fortalecem dia a dia,
gerando benefícios a todos, como é o caso dos serviços prestados
pelos estagiários dos cursos de medicina ao posto de saúde. Eles se
doam de forma humanitária.
Todavia, percebe-se que Lavras Novas ainda é carente de mais
parcerias com esse órgão nos setores da educação, turismo e meio
ambiente, visto que esse distrito necessita de novas ideias que
possam ajudar a solucionar a questão da água, inovações no turismo
e programas educacionais, voltados para jovens em idade escolar,
já que depositam nessa ilustre instituição todos os seus sonhos e
expectativas para um futuro melhor.
Finalmente, ressalto o valor dos excelentes profissionais desta
comunidade acadêmica, que não medem esforços para passar
conhecimento aos seus discentes, acreditando que é pela soma de
novas ideias que outros caminhos e histórias se construirão.
Assim, distrito e universidade serão beneficiados, potencializando
cada qual a qualidade daquilo que oferece.
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Os benefícios de crescer

Autora: Aurora de Souza Silva
Professora orientadora: Magna Aparecida Ferreira
Escola Estadual Marília de Dirceu
Universidade. Essa palavra dá medo em muita gente. Eu entendo
essas pessoas. Claro! Ninguém, quando criança, quer ter tanta
responsabilidade. Entrar na universidade é, de certo modo, crescer,
deixar a infância para trás, aprender que a vida não é só diversão e
que logo você estará no lugar de seus pais.
Calma! Antes de ficar apavorado, vamos entender as partes mais
legais de uma universidade. Peguemos a UFOP como exemplo: já
ouviu falar do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência)? Ou então do PET (Programa de Educação Tutorial)?
Estes são programas que dão apoio às escolas da cidade de Ouro
Preto, fazendo projetos que ajudam no aprendizado dos alunos.
Outra coisa boa da UFOP são os projetos que dão suporte ao teatro
e à cultura da cidade. Ouro Preto, como cidade histórica, tem
muitos eventos abertos ao turismo e vários deles são apoiados pela
universidade.
Agora, vamos falar sério: a melhor coisa da universidade é a liberdade.
Imagine só, ir ao banheiro sem pedir, entregar os trabalhos impressos,
sair mais cedo sem ter que ligar para os pais! Parece um sonho...
Viu?! A universidade não é um pesadelo como muitos pensam,
pelo contrário, em alguns aspectos, ela é maravilhosa e eu estou,
particularmente, ansiosa por esse novo momento da minha vida.
Afinal, quem não ama uma aventura?
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A UFOP e seus benefícios

Autora: Beatriz Ribeiro Soares Gomes
Professora orientadora: Selma Coêlho Corrêa
Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto
A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) foi fundada em 1969
e em agosto de 2019 completou 50 anos. A UFOP foi fundada a partir
da junção da Escola de Farmácia e da Escola de Minas. São 50 anos
de forte participação na sociedade. Mas, afinal, qual o impacto que a
Universidade causa na nossa sociedade?
A UFOP oferece diversos cursos de graduação, mestrado e doutorado,
o que acaba chamando a atenção de inúmeras pessoas de outras
cidades e, até mesmo, de estrangeiros. Isso faz com que a sociedade
sofra um grande impacto positivo e benéfico não só no aspecto social,
mas, também, no econômico e cultural.
Atualmente, a Universidade possui diversos espaços, como o Cine
Teatro Vila Rica, o Museu da Pharmacia, o Museu de Ciência e
Técnica. Esses espaços funcionam como forte atrativo para turistas,
o que acaba atingindo a economia, ou seja, a presença da UFOP
na nossa cidade acaba impulsionando a circulação de dinheiro e
beneficiando diversas atividades, principalmente o comércio.
Portanto, podemos concluir que a UFOP contribui intensamente com a
nossa sociedade, gerando empregos, trazendo estudantes de diversos
lugares do mundo, além de utilizar o conhecimento para a gestão de
diversos projetos e eventos na cidade. Dessa forma, concluímos que
a UFOP é extremamente importante para nossa cidade.
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A UFOP na minha cidade

Autora: Camila Costa Barbosa
Professora orientadora: Magna Aparecida Ferreira
Escola Estadual Marília de Dirceu
Com a UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto), muitos cidadãos
de Ouro Preto têm uma grande oportunidade, pois para trabalhar ou
estudar não precisam ir de um lugar para outro. A UFOP estabelece
vários cursos de graduação. Mas o que a UFOP faz, além de fornecer
cursos superiores? Quais as suas ações com a comunidade? Ela
possui diversos trabalhos na extensão, que são projetos que ligam o
conhecimento acadêmico com as demandas da comunidade. Essas
ações se ligam ao desenvolvimento social na área de cultura, saúde,
arte e educação, através de, por exemplo, canais de comunicação,
como a Rádio UFOP e a TV UFOP, que são emissoras que divulgam
a ciência, a cidadania e a cultura. A UFOP também possui espaços
como o Cine Vila Rica, o Museu da Ciência e Técnica e o Museu da
Pharmácia. Tem as empresas juniores e a Pesquisa, que tem grande
abrangência na UFOP e no país.
O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência)
faz com que os estudantes consigam bolsas no curso que estão
fazendo, para atuar junto com os professores na sala de aula.
A UFOP é o nosso futuro, não é mesmo? Lá teremos que concorrer
com outras pessoas, teremos que ter dedicação, “correr atrás”, buscar
conhecimento e dar valor por estarmos lá, pois você fez por merecer
e aí começa o seu futuro e a sua profissão.
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50 anos UFOP

Autor: Carlos Eduardo Capanema Mazon Jardim
Professor orientador: Luís Ricardo Rodrigues Pires
Colégio Sinapse
A Universidade Federal de Ouro Preto, que está fazendo 50 anos,
é extremamente positiva e influente nas regiões em que atua, pois
desenvolve muitas ações de inclusão social, conscientização e ajuda
à sociedade. A UFOP, além de ser uma universidade muito boa e
reconhecida por muitos, não se esquece das pessoas que estão ao seu
redor, uma vez que oferece diversos projetos e serviços à comunidade.
Um dos exemplos dos projetos da UFOP que, na minha opinião, é
muito importante, é a “Roda de conversa sobre diversidade, gênero e
sexualidade”, coordenado pela professora Cláudia Martins, da Escola
de Farmácia. O projeto tem a intenção de promover debates sobre tais
tópicos, o que, além de proporcionar esclarecimentos à população,
incentiva a luta contra o preconceito sofrido à comunidade LGBTQI+.
Outro projeto que acho interessante é a “Campanha de Doação
de Sangue”, o qual, em um ato solidário, reúne várias pessoas de
diversas comunidades, com a ajuda da LAPAC, para doar sangue
em muitas casas de saúde e hospitais de toda região. Este é um ato
solidário, pois esse sangue coletado com toda certeza ajudou muitas
pessoas doentes.
Há muitos outros projetos que beneficiaram a sociedade de diversas
formas, basta só olhar ao redor que achará alguns deles. Apenas com
esses projetos citados, já é possível imaginar o tanto de pessoas que
a UFOP ajudou. Como esses são alguns projetos recentes, é possível
imaginar que a instituição já ajudou um grande número de pessoas
em todos esses 50 anos.
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A UFOP e seus benefícios à sociedade

Autora: Clarice Geovana Tomaz Custódio
Professora orientadora: Clara Maria Silva dos Reis
Escola Municipal Padre Carmélio Augusto Teixeira
A UFOP é uma grande oportunidade para todos os estudantes,
independente se é da região ou não. Com as cotas, alimentação e
moradia estudantil, essa oportunidade se reforça, já que ajuda as
pessoas mais carentes, que provavelmente não conseguiriam se
formar por conta de suas condições.
Na comunidade ouro-pretana, há várias influências da UFOP, como
por exemplo, o laboratório de análises clínicas, que dispõe exames
gratuitos, o cursinho pré-vestibular, projetos com escolas e muitos
outros, em toda a cidade.
Como eu havia mencionado no primeiro parágrafo, a UFOP
proporciona muitas oportunidades, uma delas é o curso em que eu
desejo me formar, Jornalismo. Interessei-me por essa área após uma
aula com o PIBID (que também é oferecido pela UFOP), e cheguei à
conclusão de que esse será o meu curso superior.
Então, por isso, a UFOP é tão importante dentro da sociedade. Ela
é muito benéfica para os brasileiros por ter essa representatividade
no país, mostrando que o Brasil é capaz de gerar educação e
emprego ao povo.
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Universidade na sociedade

Autora: Eliza M. Araújo Fernandes Rezende
Professora orientadora: Sandra Carvalho do Nascimento Lessa
Centro Educacional Ouro Preto – CEOP
A UFOP é uma universidade pública com campi nas cidades de
Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, oferecendo graduações de
qualidade. A instituição se destaca bastante no curso de Farmácia
e em algumas engenharias, por serem um dos mais antigos do país.
Além do ensino e da pesquisa, a UFOP também apresenta vários
projetos de extensão, como o Centro de Saúde – UFOP e o NAJOP
(Núcleo de Prática Jurídica da UFOP), por exemplo.
O Centro de Saúde – UFOP é uma unidade policlínica localizada no
campus de Ouro Preto. Ela oferece consultas gratuitas em diversas
áreas, trazendo muito suporte à população da região. Além disso,
contribui para que estudantes mais avançados nos cursos da área da
saúde ganhem experiência com a supervisão de seus professores.
O NAJOP oferece assistência jurídica gratuita, feita por alunos do
curso de Direito à comunidade na qual está inserido. Seus objetivos
são semelhantes aos da policlínica, atender a população da região e
possibilitar prática aos alunos e aproximação da universidade com a
sociedade.
Estes são só alguns dos vários projetos da UFOP que trazem muitos
benefícios à região onde atuam.
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A UFOP e o auxílio à comunidade

Autora: Emanuela de Souza Netto Balbino
Professora orientadora: Semir Emiliano dos Santos
Escola Estadual Dom Velloso
A Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, é um órgão que abrange
alunos de várias regiões, principalmente das cidades vizinhas de
Ouro Preto; sendo responsável pela formação de ótimos profissionais,
assim como para convivência em sociedade.
A UFOP é uma ótima universidade, tanto no quesito profissional
quanto no social. Nesses 50 anos de existência, ela vem apoiando
os alunos em diversas atividades, reforçando a ideia de empatia,
transmissão de cultura e solidariedade, como por exemplo: a
assistência juridicamente gratuita, feira de tradições e oficinas de
bordados e campanhas sobre diversos assuntos que atingem o Brasil.
Porém, infelizmente, algumas dessas atividades podem ser cortadas
por causa da pouca verba que a universidade está recebendo do
atual governo, sendo uma insatisfação para a comunidade, que é
auxiliada pela UFOP.
Com base em diversos fatos, é verídico que a UFOP é importante,
tendo em vista que busca transformar a comunidade para melhor
com suas ações sociais. E que deve resistir a qualquer repreensão do
governo que não apoia muito bem a busca do conhecimento.
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A relevância da UFOP como símbolo de
educação e ajuda
Autora: Gabriella Cristina P. dos Santos
Professora orientadora: Semir Emiliano dos Santos
Escola Estatual Dom Velloso

As universidades, historicamente, traduzem um conjunto de itens
de conhecimento. A UFOP, por sua vez, já vem sendo referência
em educação há 50 anos. É importante parar para pensar sobre o
papel transformador e a importância do ensino superior público e
de qualidade na produção de conhecimento não só para seus alunos,
como também para a comunidade.
O acesso ao ensino superior é de extrema importância na realização de
sonhos pessoais, passando por choques de cultura e aprendizagens pela
troca de conhecimentos. É importante reforçar que a transformação
de vida começa pelos estudantes que, com a ajuda da UFOP, montam
projetos que auxiliam a população ouro-pretana, como a campanha
do agasalho, dentre outros. Esses projetos auxiliam na formação dos
estudantes como pessoas e profissionais.
O papel da universidade abrange diversas áreas e lugares, com
atividades culturais de livre acesso, atendimentos gratuitos e estudos
sociológicos.
Contudo, o investimento é fundamental, pois é aqui, na universidade
pública, que se fazem pesquisas de ponta e educação de qualidade,
cujo impacto na sociedade é notório, sendo não só a UFOP, como
também as demais universidades, patrimônio da nação.
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A UFOP é minha comunidade

Autora: Izadora Carla Santos da Silva
Professora orientadora: Maria Aparecida da Silva
Escola Municipal Tomás Antônio Gonzaga
A UFOP é uma universidade que se encontra na minha cidade, no
bairro Bauxita, e é uma instituição pública de ensino superior. Além
disso, também é um grande apoio para a cidade, onde promove o
Festival de Inverno em que há shows, concertos, apresentações
teatrais, exposições e, com isso, acaba ganhando um enorme público,
gerando mais renda para minha comunidade.
Uma coisa que eu acho muito legal da UFOP é o fato de ser uma
instituição gratuita que abre muitas portas para os jovens terem um
bom ensino, com bons professores, e disponibiliza cursos em Ouro
Preto para diversos jovens da região. Além disso tudo, apoia o projeto
Cinego, que disponibiliza filmes de vários gêneros para todos os tipos
de público.
É uma instituição muito importante para a nossa cidade, pois dá
oportunidade para o futuro dos jovens.
A UFOP possui cerca de 11.700 alunos de graduação em vários
cursos presenciais e a distância. São 1.026 professores e 750
técnicos administrativos. Na pós-graduação, são aproximadamente
2.044 alunos. Isso mostra o quanto gera empregos e ajuda as pessoas.
A atuação da universidade em Ouro Preto, Mariana e João Monlevade
impulsiona a circulação de dinheiro, beneficiando diretamente o
comércio e outras atividades, sendo de grande importância na vida
de todos e, principalmente, em minha cidade.
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Os portões para o desenvolvimento ouro-pretano
Autora: Lívia Leal Keller Borges
Professora orientadora: Selma Coêlho Corrêa
Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto

A Universidade Federal de Ouro Preto, fundada em 1969, é uma instituição
de ensino que representa a miscigenação e hospitalidade da nossa
comunidade, bem como possibilita a formação de jovens brilhantes e muito
influentes no Brasil, por meio de professores extremamente qualificados.
A UFOP abriga, aproximadamente, 15.000 pessoas, contando com alunos
de graduação, pós-graduação, técnicos e professores. Essa instituição
conta, também, com 55 cursos, sejam presenciais ou a distância. Alguns
estudantes são estrangeiros e, através de políticas diferenciadas, como
auxílio moradia, alimentação, etc., eles têm a oportunidade de adquirir
um ensino de qualidade e de conhecer Ouro Preto não só como cidade
histórica, mas, também, como cidade contemporânea. Os estudantes que
aqui chegam trazem novas mentalidades e ideias para nossa comunidade,
aumentando a necessidade e demanda da criação de uma área relacionada
aos desenvolvimentos tecnológicos. Esse conhecimento diversificado da
cidade é possível a partir do Museu da Pharmácia, Cine Teatro, entre
outros pertencentes à universidade.
Além dos auxílios, o campus possui bancos, bibliotecas e refeitórios à
disposição dos alunos, resultando em um ambiente mais organizado
e semelhante a uma microssociedade. A presença desses jovens
na universidade também auxilia na economia ouro-pretana, através
da compra de alimentos, roupas, aluguéis, etc., pelos próprios
estudantes.
A universidade oferece, também, palestras sobre diversos assuntos,
inclusive relacionados à comunidade. Esse fato contribui para
a conscientização da história de Ouro Preto, bem como de outros
tópicos polêmicos e atuais do Brasil.
A UFOP é a representação da ascensão da modernidade ouro-pretana
e da valorização do passado na nossa comunidade. Ela é essencial para
o crescimento dos jovens no nosso país, sendo, logo, indispensável.
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Projetos da UFOP na comunidade

Autora: Lorena das Graças Silva
Professora orientadora: Maria Aparecida da Silva
Escola Municipal Tomás Antônio Gonzaga
Em 50 anos, a UFOP trouxe diversos benefícios para as cidades de
Ouro Preto (onde é sua principal sede), Mariana e João Monlevade.
Apesar de toda a redondeza se beneficiar com a oportunidade de
ter um ensino de qualidade em uma universidade federal, essas
três cidades geralmente são as que mais ganham em relação às
oportunidades de emprego e à movimentação de dinheiro.
Em Ouro Preto, por exemplo, durante as férias da UFOP, o movimento
da cidade cai drasticamente. Alguns estabelecimentos aproveitam
para fechar mais cedo e os horários de ônibus mudam, demorando
mais para passar. Observando isso, pude concluir que a UFOP é uma
forte influência na economia da cidade, além de que os estudantes
já conquistaram seu espaço na história de Ouro Preto, no dia a dia.
Além de oferecer empregos, promover a cidade, influenciar na
economia e ser uma referência de ensino, a UFOP ainda traz diversos
projetos que envolvem a comunidade. Alguns que podem ser
citados são: o Campus Aberto (atividades e brincadeiras para toda a
família), o CAPS (atendimento à comunidade na área da saúde com
os estudantes de medicina), a agricultura familiar (desenvolvimento
socioeconômico e ambiental através da produção), entre outros.
Por isso, com esses projetos de extensão, é perceptível a disposição
da UFOP em compartilhar os conhecimentos que passa a seus
universitários a toda comunidade, a quem se interessa em participar
e aprender. Esses projetos são muito importantes para a integração
das pessoas daqui e os alunos da UFOP, já que a maioria vem de
outros lugares do país.
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50 anos da UFOP

Autor: Luiz Miguel dos Santos Gonçalves
Professora orientadora: Selma Coêlho Corrêa
Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto
Há 50 anos a Universidade Federal de Ouro Preto vem agraciando
a terra de nossa querida Vila Rica. A instituição trouxe à cidade
grande prosperidade de diversos tipos e de diversas formas. Graças
a ela, há um grande enriquecimento cultural e intelectual constante
em nossa região, enriquecimento este que se manifesta de diversas
maneiras através de eventos artísticos.
Além dessas contribuições artísticas e culturais, a Universidade
tem grande influência econômica municipal. Com cerca de 11.700
alunos de graduação, ela gera emprego para 1.026 professores e 750
técnicos administrativos. Sendo assim, ela impulsiona a circulação
de dinheiro, beneficiando diretamente a economia.
Uma das grandes qualidades da instituição são as ações em prol, não
somente dos seus alunos e funcionários, mas de toda a comunidade de
Ouro Preto. Existem várias pessoas que não fazem parte oficialmente
da Universidade, mas usufruem de suas diversas qualidades, como
por exemplo: suas bibliotecas, áreas esportivas, etc., de forma que
ela é benéfica para todos, e não somente para um grupo restrito de
pessoas.
Concluindo, a Universidade Federal de Ouro Preto é um patrimônio
incalculável às cidades onde se situa, contribuindo cada vez mais
para a economia e cultura de nossa região.
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A importância da Universidade

Autora: Maria Eduarda Ferreira Guimarães
Professora orientadora: Semir Emiliano dos Santos
Escola Estadual Dom Velloso
A Universidade Federal de Ouro Preto faz 50 anos em 2019 e hoje é
uma das melhores universidades do Brasil. Vários jovens vêm, não
só de Minas Gerais, mas de vários estados do Brasil, para estudar na
UFOP, devido à variedade de excelentes cursos.
Além de ser uma ótima universidade para formar novos profissionais, a
UFOP também tem vários projetos sociais que ajudam a comunidade,
como campanhas para a adoção de animais, doação de agasalhos,
arrecadação de donativos para instituições de caridade, entre outros.
Não só em Ouro Preto, mas, também, em João Monlevade e Mariana,
a universidade contribui com oficinas, programas de bolsa estudantil
e outros benefícios.
Infelizmente, grande parte desses projetos está comprometida devido
ao corte de verbas na educação. A maioria das pessoas não veem a
importância das universidades porque muitas dessas campanhas não
têm o reconhecimento que merecem na mídia. O investimento na
educação só traz benefícios para a sociedade.
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Não é só uma universidade

Autor: Matheus Augusto Junqueira Ferreira
Professor orientador: Luís Ricardo Rodrigues Pires
Colégio Sinapse
Atualmente, a Universidade Federal de Ouro Preto é uma das
melhores instituições federais de ensino superior do Brasil, segundo
a revista Time Higher Education. Atuando nas cidades de Ouro
Preto, Mariana e João Monlevade, a UFOP oferece por volta de
55 cursos de graduação, nas modalidades de ensino a distância e
presencial, em diversas áreas, entre as quais se destaca o curso de
Farmácia, reconhecido como o mais antigo da América Latina. Além
da importância acadêmica, a instituição organiza diversas atividades
em prol da comunidade, contribuindo tanto para o desenvolvimento
das cidades em que atua quanto para o bem-estar dos cidadãos.
Nesse contexto, é de suma importância deslocar o empenho da UFOP
em ajudar as comunidades em que atua, por meio do trabalho conjunto
com os cidadãos, por isso faz com que problemas que afetam um
determinado grupo que se resolvam com mais facilidade. Assim, para
que isso aconteça, é fundamental que as comunidades participem de
eventos que, na maioria das vezes, os estudantes, juntamente com os
diversos setores da UFOP, organizam.
Entre diversas outras ações realizadas pela Universidade, destaca-se
a “12ª Campanha de Doação de Sangue”, realizada juntamente com a
Fundação Hemominas, a qual é um gesto humanitário de solidariedade,
pois uma única doação acontece em poucos minutos e é suficiente para
salvar vidas. Além disso, ocorre, anualmente, a “Campanha do Agasalho”
– fruto da parceria entre a Minera JR, o CREA - MG e o Latram – a qual
ajuda muitas pessoas que moram nas ruas ou até mesmo pessoas que
vivem em condições precárias. Assim, na época do frio, o sofrimento
daquelas pessoas que não têm como se aquecer diminui.
Em virtude dos fatos mencionados, entende-se que a UFOP tem grande
relevância para as comunidades em que atua, pois ela não é apenas
uma universidade que forma profissionais, mas, também, um órgão que
beneficia todos os cidadãos. Assim, comemorar os 50 anos dessa instituição
é celebrar cinco décadas de parcerias e benefícios à comunidade.
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A UFOP e minha comunidade

Autora: Mirella Alexandrino N. Gonçalves dos Reis
Professora orientadora: Mariléia M. da Silva Carvalho
Escola Municipal Professora Juventina Drummond
A UFOP é uma instituição de ensino superior pública federal
brasileira. Foi fundada em 21 de agosto de 1969, em Ouro Preto, no
estado de Minas Gerais.
Com 50 anos de tradição, a UFOP tem como destaque os projetos de
apoio aos acadêmicos e o desenvolvimento de atividades e eventos
artísticos e culturais.
A UFOP já matriculou muitos alunos e formou diversos profissionais
para o mercado de trabalho.
Concluindo o Ensino Fundamental, é primordial tentar se inserir na
UFOP, uma vez que ela oferece uma diversidade de cursos, dando
mais oportunidade de atuar na instituição e formar-se.
A UFOP faz um ótimo trabalho em ajudar àqueles que precisam,
como exemplo disso podemos citar as ajudas dadas ao Grupo
Assistencial Auta de Souza (Morro Santana), grupo que oferece
cursos à comunidade, como o de robótica, montagem de móveis, 3D,
informática, música, dentre outros, contribuindo para a inserção no
campo profissional já com uma formação.
Há, também, uma vez na semana, uma biblioteca móvel, que vem
à porta da escola juventina Drummond dando acesso às pessoas ao
mundo literário.
A comunidade, assim como os alunos, tem o privilégio de estar
em contato com esse trabalho tão importante desenvolvido aqui, e
nesse momento oportuno parabenizar a UFOP por esses 50 anos de
trajetória, sempre pensando em melhorar a vida acadêmica de seu
corpo discente.
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A UFOP e a comunidade

Autora: Raiane Correia Barcellos
Professora orientadora: Mariléia M. da Silva Carvalho
Escola Municipal Professora Juventina Drummond

A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) é uma instituição de
ensino superior pública federal brasileira sediada em Ouro Preto,
no estado de Minas Gerais. Foi criada em 21 de agosto de 1969,
sendo hoje uma das mais importantes universidades de Minas Gerais
e também do Brasil.
Com o projeto criado pela universidade, em comemoração aos 50
anos da UFOP, cria-se uma aproximação da instituição como os
alunos, um importante avanço, fazendo com que os futuros estudantes
tenham um possível desejo de entrar na universidade, devido a essa
aproximação.
A UFOP reserva 50% das cotas para estudantes negros, indígenas,
deficientes e de baixa renda, mostrando que toda a sociedade é bemvinda na universidade, sem nenhum tipo de preconceito com suas
cores, etnias, culturas e religião.
Para que a universidade e as escolas se aproximem cada vez mais,
acho que seria muito interessante que a instituição criasse mais
projetos, incentivando os alunos das escolas públicas e estaduais a
entrarem na UFOP, a conhecerem os cursos e, assim, todo tipo de
distância e desligamento com a UFOP seria quebrado.
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Não é só ensino, mas, também, cultura
Autor: Vitor Matheus do Nascimento Moreira
Professor orientador: Magno Aparecido Ferreira
Escola Estadual Marília de Dirceu

Desde pequenos, ouvimos sempre as pessoas falarem que estudar
em uma universidade de qualidade é essencial para nossa vida e que
universidades como a UFOP são de extrema importância, tanto para o
ensino (qualquer ensino), quanto para nossa cultura. Nessa época, não
ligamos muito para isso e acabamos não concordando ou percebendo a
grande influência que a UFOP exerce nas comunidades em que ela está
presente e, até mesmo, nas próximas. Porém, felizmente, isso muda com
o passar do tempo e acabamos descobrindo que estamos errados.
Com o passar de nossas formaturas, vemos que a oportunidade de
estudar em uma escola de qualidade se torna cada vez mais estreita,
principalmente para quem necessita de uma escola pública para poder
estudar. Temos muitas escolas fundamentais, um número menor de escolas
de Ensino Médio e pouquíssimas universidades ou faculdades públicas
com uma qualidade de ensino igual ou superior à de escolas particulares.
A UFOP está aqui para solucionar esse problema, oferecendo 55 cursos
(levando em conta todas as áreas em que ela atua, Ouro Preto, Mariana e
João Monlevade), todos gratuitos e acessíveis para as pessoas que desejam
estudar em uma ótima universidade pública. A universidade oferece cotas
e, para ingressar nela, é necessário fazer o ENEM.
A importância da UFOP não se limita a isso; ela realiza diversos programas
para escolas fundamentais, como, por exemplo, o PIBID e o PET. Tais
programas auxiliam o ensino e buscam o maior conhecimento do aluno.
A UFOP é responsável por grande parte dos eventos realizados em Ouro
Preto, tornando-os, muitas vezes, gratuitos e acessíveis. A UFOP não
auxilia somente nosso ensino, mas nossa cultura também. Além disso,
por atrair estudantes de outras regiões, acaba aumentando a economia e
oportunidade de emprego da região em que está presente.
Agora você já conhece melhor a UFOP e um pouco de sua importância.
Viva, estude, aprenda e conheça! E o mais importante, aproveite
todas as oportunidades!
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A UFOP e nossa comunidade

Autora: Yasmin Camille Alves Costa Rodrigues
Professora orientadora: Maria Aparecida da Silva
Escola Municipal Tomás Antônio Gonzaga
Desde sua criação, que foi em 1969, a Universidade Federal de
Ouro Preto vem sendo uma das maiores Universidades do país,
com campus em Mariana, Ouro Preto e João Monlevade, com seus,
aproximadamente, 11.700 alunos, um número demasiadamente
grande.
A Universidade é um bem comum a todos, ajudando em vários
quesitos, desde a saúde até a educação. Um exemplo é a Escola de
Farmácia, um importante sistema de saúde. Lá, são realizados os
melhores exames laboratoriais da região. Segundo os funcionários,
a estrutura, os instrumentos da Escola de Farmácia são ótimos e ali
há tudo que é necessário para ótimos resultados nos exames e em
pesquisas laboratoriais.
A UFOP realiza várias ações em prol da comunidade. São projetos
que divulgam a ciência, cultura, saúde ambiental e cidadania. São
disponibilizadas bolsas para alguns estudantes, nas modalidades:
permanência e alimentação, moradia estudantil, extensão e pesquisa.
Tudo isso faz mais pessoas terem condições de seguir seus sonhos e
de se formar.
Junto à população, já ouvimos falar, várias vezes, da qualidade do
ensino da UFOP. Isso confirma o que foi dito sobre ela, fazendo-nos
vibrar e comemorar os 50 anos dessa instituição que tanto ajuda a
comunidade e as pessoas a realizarem o sonho de se tornar grandes
e brilhantes profissionais.
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Redações
selecionadas em
Mariana

Fotografia: Mylena Gonçalves
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A UFOP e sua participação na comunidade de
Cachoeira do Brumado
Nome: Adryelley de Paula dos Reis Soares
Professoras orientadoras: Elaine Lucas e Angela Senra
Escola Estadual Dona Reparata Dias de Oliveira

Cachoeira do Brumado é uma comunidade bem atraente do município de
Mariana. Ela é rica em artesanatos e em paisagens naturais. Além disso,
destaca-se na educação por meio da Escola Estadual Dona Reparata Dias
de Oliveira. Em relação à história da educação da nossa comunidade, a
UFOP tem um papel muito importante por atribuir benefícios à nossa
educação.
Nesse sentido, a Universidade oferece várias oportunidades para nós
moradores de Cachoeira do Brumado, permitindo que os estudantes
já formados possam à comunidade retornar e compartilhar o seu
conhecimento por meio de palestras e projetos comunitários, atuando
diretamente na escola, como profissionais da educação, inspirando os
alunos a também ingressarem no ensino superior. Tanto é verdade que
hoje há um percentual expressivo de universitários cachoeirenses nos
diversos cursos como Medicina, Engenharia, Direito, entre outros.
Desse modo, há mais oportunidades de crescimento cultural para
a comunidade, que passa a ter entendimento e interesse em vários
temas, das mais diferentes áreas do saber. A UFOP ajuda e ensina
todos nós, como também aprende a melhorar suas formas de agir na
própria comunidade e dentro da própria Universidade.
A UFOP, além de ser pública e gratuita, tem acesso democrático,
atribuindo 50% de vagas a classes sociais de baixa renda, negros,
índios, enfim, pessoas que sofreram consequências de exclusão no
decorrer da história da sociedade, e também alunos que frequentaram
escolas públicas.
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A UFOP e a extensão universitária

Autora: Alice Cristina de Paula Frade
Professora orientadora: Michelle Ramos de Freitas
Escola Estadual Cônego Braga
A Universidade Federal de Ouro Preto realiza várias ações com a
comunidade, como, por exemplo, agricultura familiar, assessoria
jurídica, Programa Âmbar, entre outras, a fim de ajudar pessoas de
baixa renda. Nesta perspectiva, os discentes colocam em prática seus
estudos e a comunidade recebe o retorno desse trabalho.
De acordo com a Andreia Rodrigues et al. (2013), no artigo
“Contribuições universitárias na sociedade”, a extensão universitária
é essencial para os acadêmicos e para as pessoas que usufruem do
aprendizado deles.
Diante disso, o trabalho que a UFOP realiza com a comunidade provoca
mudanças sociais, visto que todas essas atividades proporcionam
melhoria na qualidade de vida do cidadão.
Portanto, no instante em que a extensão universitária acontece, os
estudantes deixam sua rotina em sala de aula e passam a praticar o
que foi proposto na teoria. Além disso, há uma grande aproximação
das pessoas com a universidade, uma vez que muitas delas não
conhecem e não sabem de sua importância. Logo, a mudança social
é um dos principais pontos da extensão, que oferta melhor qualidade
de vida às pessoas assistidas. Assim, todos os projetos que resultam
das relações da UFOP com a comunidade são um grande avanço para
o bem-estar social.
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A UFOP na comunidade de Mariana

Autora: Ana Luiza Pinto Carneiro
Professor orientador: Marco Antônio T. de Mita
Colégio Dom Viçoso
No dia 21 de agosto de 2019, a UFOP completou 50 anos de ensino,
pesquisa e extensão. Sua atuação em Mariana é muito importante,
pois abre novas possibilidades para as pessoas desta cidade. Os
fatores positivos que ela traz são diversos, entre eles as ações junto
à comunidade.
Primeiramente, há projeto de agricultura familiar, que é importante,
pois tem o intuito de trabalhar a temática de desenvolvimento local
em Ouro Preto e Mariana, tanto nos aspectos socioeconômicos quanto
ambientais. Seu objetivo é fortalecer a economia local.
Além disso, há também a “Cia da gente”, que é importante porque
planeja ações pedagógicas de cunho artístico e cultural para promover
a inclusão social de seu público-alvo. Possui também o objetivo de
promover a troca de conhecimento entre os profissionais atuantes.
Portanto, a UFOP durante esses 50 anos de atuação ajudou e ainda
vem ajudando os alunos e a população local com seus projetos. Desse
modo, ela deve ser preservada e receber patrocínios para manter seus
diversos cursos e ações beneficentes.
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A UFOP investe, Mariana cresce

Nome: Helen Cristina Borges de Carvalho
Professora orientadora: Gabriele Cerceau Flausino
Escola Estadual Professor Soares Ferreira
A UFOP em Mariana foi fundada em 1979, com o ICHS, Instituto
de Ciências Humanas e Sociais, que tem cursos de graduação em
História, Letras e Pedagogia.
Em Mariana, o ICHS traz para minha comunidade cursos bem
qualificados. Com isso, o instituto tem a oportunidade de promover
impacto social e aprendizagem nas comunidades. Possibilita um
futuro bom, e uma sociedade melhor aos marianenses. A UFOP
encaminhou para o nosso mundo um modo de querer aprender e
conviver melhor com as pessoas diferentes que desejam a mesma
proposta que nós.
A comunidade precisa da UFOP por perto, para nos ajudar a entender
o valor e a capacidade daquilo que buscamos para nossa vida. Ela
amplia relações com a comunidade para sermos pessoas melhores
com um futuro melhor. Sem a UFOP, não teríamos melhorias em nossa
vida social e acadêmica.
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UFOP e comunidade

Nome: Inácio Teodoro Gonçalves
Professor orientador: Marco Antônio Tukoff de Mita
Colégio Dom Viçoso
Em 2019 a UFOP completou seus 50 anos. A instituição tem grande
importância junto às comunidades de Mariana, Ouro Preto e João
Monlevade, pois, além de influenciar diretamente na economia,
promove trocas que resultam no desenvolvimento social e cultural.
A UFOP movimenta mais de 440 milhões de reais anualmente,
gerando emprego para milhares de pessoas, além de possuir mais de
11 mil alunos mudando todo o mercado de trabalho da região.
Além disso, a instituição de ensino superior junto a seus alunos e
professores difunde conhecimentos em projetos nas cidades, como o
Carro Biblioteca, projetos de agricultura familiar, dentre outros.
Desse modo, a UFOP toma importante papel diante das comunidades
da região, pois, além de impulsionar diretamente a formação cidadã do
aluno, também impulsiona o comércio e outras atividades relacionadas.
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A UFOP e o trabalho com a comunidade
Nome: Kaiany Schittini de Sena Ferreira
Professora orientadora: Michelle Ramos de Freitas
Escola Estadual Cônego Braga

Sabe-se que a UFOP realiza vários projetos que são de grande valia
para a comunidade. Alguns deles são: Agricultura Familiar, Festival
de Inverno, tem também o Núcleo de Assistência Jurídica, Programa
de Aprimoramento e Desenvolvimento Tecnológico de Ciências
Naturais, Laboratório de Análises Clínicas, projeto com bordado,
entre outros. Percebe-se que esses projetos abrem espaço ao diálogo
entre as partes, além de desenvolver ações socioeducativas que
contribuem para a diminuição da desigualdade.
De acordo com Calipo (2009), no artigo “Contribuições de extensão
universitária na sociedade”, os projetos de extensão universitária
viabilizam uma aprendizagem de saberes recíprocos que devem se
agregar à sociedade de forma prática e progressiva, a fim de executar
o que foi aprendido durante os estudos.
A universidade evidentemente promove a extensão de forma
assistencial, que permite atender às necessidades das camadas
populares, assessorando a integração entre o ensino e a pesquisa. Esse
é um ponto fundamental para que as pessoas de baixa renda consigam
ter acesso à universidade, recebendo auxílio em atividades diversas.
Para concluir, podemos dizer que a UFOP traz vários benefícios tanto
para seus alunos, quanto para a comunidade. Isso porque ela associa
três fatores importantes, ensino, pesquisa e extensão, articulandoos em prol do desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas
de seu entorno. Portanto, os projetos de extensão que a UFOP tem
promovem o processo educativo, político e científico, conectando a
universidade com a comunidade.

- 48 -

Fala, galera: é a UFOP na comunidade!

Múltiplos olhares e visões convergentes

Ouro Preto | Mariana | João Monlevade

Cinquenta anos transformando vidas

Nome: Kerolyn Christine da Silva
Professora orientadora: Gabriele Cerceau Flausino
Escola Estadual Professor Soares Ferreira
Em 21 de agosto de 1969 foi criada a tão famosa UFOP – Universidade
Federal de Ouro Preto. Uma universidade não é só pesquisa, ensino e
extensão, é uma comunidade em que você pode se expressar através
do que deseja.
A UFOP anda junta com a nossa comunidade e, se não existisse uma
universidade pública e gratuita perto de nós, não poderíamos fazer a
diferença na nossa própria vida e na vida das outras pessoas. Além
de trazer conhecimento, ela desenvolve projetos para a comunidade,
transformando vidas.
Se não existisse uma universidade, o que seria da população? Haveria
muitas complicações, pois como que conseguiríamos emprego sem
um estudo adequado?! O mundo iria ficar uma bagunça completa,
sem resolução.
Já são 50 anos ao nosso lado, possibilitando a muitas pessoas um
estudo adequado, pessoas que nem sempre têm uma condição
financeira para se manter. Com os auxílios prestados, a UFOP tenta
entender o lado de todos, os negros, indígenas e quem tem baixa
renda. Ela quer ver e entender a população, para que esta possa
se manter estudando. Lá você não só aprende, você ensina e passa
conhecimento para quem deseja aprender.
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A UFOP e a comunidade

Nome: Letícia Willy
Professora orientadora: Juraci da Silva Carmo
Escola Teixeira Dias
A UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, fundada em 1969, com
a junção das Escolas de Minas e de Farmácia, conta hoje com mais
de 50 cursos, divididos entre as cidades de Ouro Preto, Mariana e
João Monlevade.
Em 2019, a UFOP completou 50 anos de contribuição para nossa
comunidade através de estímulos econômicos, já que a vinda de
estudantes movimenta a renda das cidades em que a universidade está
localizada e, principalmente, de estudos e pesquisas em diversas áreas.
Observando o histórico de pesquisas da UFOP, notamos que ela trabalha
em diferentes campos, como os de saúde, educação, arte e cultura. Há,
por exemplo, pesquisas (com roedores) sobre a prevenção de artrite
reumatoide através do consumo de açaí, desenvolvida pela doutora
Carla Teixeira Silva, já que a fruta promove o aumento das células que
combatem a inflamação, o que pode afetar positivamente no quadro da
doença, que já atingiu milhões de brasileiros até janeiro de 2019. Outro
projeto muito importante para a área de saúde é a pesquisa sobre coleira
que previne leishmaniose nos cães e previne a contaminação do homem.
A UFOP contribui também com projetos culturais como no caso do
Cine Vila Rica, que é uma ação de entretenimento administrada pela
UFOP, com a exibição dos mais diversos filmes de forma gratuita,
atingindo pessoas das mais diferentes classes sociais, que com essa
iniciativa podem ter acesso a conteúdos e experiências únicas. A UFOP
não agrega para nossa comunidade só através de projetos e pesquisas,
mas também formando nossos profissionais, que por meio das ações
da universidade adquirem conhecimento e experiência. Deste modo, a
UFOP ajuda a fazer de Mariana, Ouro Preto e João Monlevade lugares
melhores, graças a seu sistema de ensino e incentivo à cultura.
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Ajuda mútua é tudo

Nome: Lorrayne Raisa de Oliveria Anselmo
Professora orientadora: Glória Maria Felisberta Magalhães
Escola Estadual Professor Soares Ferreira
A cidade de Mariana possui duas unidades da Universidade Federal
de Ouro Preto (ICHS e ICSA) voltadas aos cursos das áreas das
humanidades e ciências sociais.
A UFOP não é somente uma universidade qualquer. Ela ajuda sua
comunidade em todos os aspectos. Existem várias ações, como
o programa “Dança, Saúde e Movimento”, que propõe o ensino
gratuito da dança como meio de promover a melhoria da saúde e da
qualidade de vida de todos os integrantes, pois contribui para um
estilo de vida mais ativo nas mais variadas idades, possibilitando
melhoria da coordenação motora, por exemplo. O “Projeto lavoura
de versos” consiste em trabalho socioeducativo, com objetivo de
que os adolescentes se eduquem sobre a estrutura e as formas da
composição poética, a fim de que componham seus próprios poemas.
Como jovem, creio que a UFOP está fazendo muito bem para a sociedade,
pois abre as nossas mentes quando propõe projetos como PIBID nas
escolas, auxilia na saúde com oficinas e aulas de dança, na parte cultural
e literária quando promove encontros de saberes, fóruns etc.
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A UFOP e a comunidade

Nome: Maria Eduarda da Silva Bezerra
Professora orientadora: Gabriele Cerceau Flausino
Escola Estadual Professor Soares Ferreira
A UFOP é uma instituição de ensino superior federal, sediada em
Ouro Preto, Minas Gerais. Também conta com unidade em Mariana
e em João Monlevade, ambas em Minas Gerais. A Universidade é
pública e gratuita, é voltada para as áreas de extas, humanas e saúde.
Na UFOP existe um acesso democrático, ou seja, 50% das vagas
são reservadas para estudantes negros, indígenas, deficientes, com
necessidade educacionais específicas, baixa renda ou que vieram de
escolas públicas.
Em Ouro Preto são disponibilizados 38 cursos; em Mariana 11 cursos
e em João Monlevade 4 cursos.
A Escola de Farmácia da UFOP realiza exames gratuitos. Com
orientação dos professores, os alunos fazem exames para contribuírem
para a comunidade e para seu próprio conhecimento. Além de tudo, o
Campus da UFOP é aberto para o público.
A Universidade tem vários projetos culturais e de extensão como, por
exemplo, o Festival de Inverno, que já vem acontecendo há 52 anos
na cidade de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. Tem projeto de
inclusão social na APAE. Tem projeto com os catadores de material
reciclável, dentre outros.
A UFOP já vem fazendo a diferença na comunidade há 50 anos e é um
grande prazer ter uma instituição de tamanha importância na região.
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UFOP sendo futuro da comunidade

Nome: Mariana Eduarda Nunes
Professor orientador: Marco Antônio Tukoff de Mita
Colégio Dom Viçoso

A UFOP, principal instituição de ensino da região, que atualmente
está completando 50 anos, tem uma grande importância para a
comunidade de Mariana. Além de disponibilizar cursos de exatas,
humanas e saúde, promove extensão do conhecimento universitário.
Esta instituição tem desenvolvido vários projetos, os quais procuram
envolver seus universitários e a população local, fazendo ocorrer uma
certa relação entre eles, resultando em uma boa colaboração entre
si. Bom exemplo disso é o Carro Biblioteca, o qual circula na cidade
de Ouro Preto com cerca de 2 mil livros, e também o “Cia da gente”,
que leva arte, lazer e entretenimento para pessoas com deficiência
da APAE.
Vale ressaltar que a UFOP não tem projetos apenas nessas áreas.
Outros exemplos são a LAPAC (Laboratório de Exames de Análises
Clínicas), que faz exames gratuitamente para aqueles que não têm
condição, ajudando na saúde, e o Hospital das Máquinas, em que se
consertam e reutilizam máquinas e eletrônicos que vão para lá.
Além desses, há vários outros projetos sendo executados, cerca de
340, que, além de colaborarem com a comunidade local, servem
como influência às pessoas para preservarem, por exemplo, o meio
ambiente, o que pode possibilitar um bom futuro. A UFOP pode tanto
quanto deve ser valorizada e parabenizada pelas atitudes exercidas
que têm influenciado os cidadãos.
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A UFOP e a minha comunidade

Autora: Natália Xavier Eusébio
Professora orientadora: Mariângela Martins de Carvalho Santana
Escola Municipal Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida
Neste ano de 2019, a UFOP completou 50 anos. E com isso
conseguimos pensar que há 50 anos as pessoas da cidade de Mariana,
Ouro Preto e região não precisam ir para longe para estudarem, já
que a UFOP oferece diversos cursos a poucos quilômetros de nós, e
em nossa própria comunidade de Mariana.
A UFOP vem beneficiando todos com cursos excelentes, e profissionais
capacitados, trazendo qualidade para nossa região. É importante
saber que se eu quiser me formar em medicina, direito, jornalismo e
entre muitos cursos, eu posso fazer isso gratuitamente, e com muita
qualidade, bem próximo a mim, através da UFOP.
Às vezes fico imaginando o que seria do futuro de muitos jovens
que não quisessem ir para longe estudar, nem tivessem condições
financeiras de pagar uma universidade, se não fosse a UFOP e
suas extensões. A UFOP proporciona vagas de emprego para várias
pessoas, não só estudantes. Mariana está em crise e a UFOP é de
grande ajuda para manter a nossa cidade mais ativa.
Só temos a agradecer a essa magnífica instituição que contribui de
forma extraordinária com nossa comunidade.
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A UFOP

Autora: Rafaella Malta de Souza Campos
Professora orientadora: Juraci da Silva Carmo
Escola Teixeira Dias
A UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, foi fundada em 21 de
agosto de 1969 com a união das instituições de ensino superior, Escola
de Farmácia e Escola de Minas. Hoje, a UFOP conta com mais de 50
cursos, divididos nas cidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade.
A UFOP representa um grande desenvolvimento para essas pequenas
cidades, movendo e construindo sonhos de pessoas, movimentando a
economia de estado e reforçando a educação brasileira.
A UFOP recebe pessoas do Brasil todo e até alguns estudantes
estrangeiros há 50 anos, acolhendo estudantes de etnias, costumes
e religiões diferentes, causando grande impacto na sociedade com
projetos de relações sociais e de ajuda, como o projeto Abrace, que
tem o objetivo de combater os efeitos das desigualdades sociais
oriundas de descriminações étnico-raciais, socioeconômicas ou de
diversidade sexual. Em um momento em que as pessoas começam a
observar sem as diferenças, com respeito às preferências e escolhas
alheias, intervenções como essas são importantes para atingir
pessoas que conservam algum tipo de preconceito. E esse é o papel
de qualquer instituição de ensino.
Em sites e blogs de opinião dos alunos de graduação e pós-graduação,
a UFOP é alvo de muitos elogios como pude perceber. Também
tem grande reconhecimento da população, muitos estão gratos e
privilegiados por ter uma das melhores universidades do Brasil,
fazendo com que estudantes que nela desejam estudar se sintam bem
e acolhido mesmo com suas diferenças, como uma opção que não é
impossível, basta esforço e dedicação.
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A UFOP e minha comunidade

Nome: Suelen Ferreira Reis
Professora orientadora: Mônica Ferreira Barbosa Martins
Escola Municipal Cônego Paulo Diláscio
Atualmente, vivemos em uma comunidade em que a desigualdade
social é considerada grande entre a população. E muitas das causas
que levam a chegar a essa conclusão é o fato de as pessoas não terem
um conhecimento adequado ou pararem de estudar por não terem
uma universidade perto do lugar onde moram, entre outros motivos. A
criação da UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto), há 50 anos,
com toda certeza facilitou e ainda facilita o futuro da população.
E não precisamos ir muito longe, ela funciona pertinho da gente,
nas cidades de Ouro Preto (38 cursos), Mariana (11 cursos) e João
Monlevade (4 cursos).
A UFOP possui mais de 11 mil alunos e mai de 50 cursos presenciais e a
distância. São cerca de mil professores e 750 técnicos administrativos.
Na pós-graduação, são aproximadamente 2 mil alunos. A atuação
da universidade impulsiona a circulação de dinheiro, beneficiando
diretamente o comércio e outras atividades. Ela atua em projetos que
ligam o conhecimento com as demandas.
Os cursos são gratuitos e de qualidade, contribuindo assim para a
formação cidadã do aluno. Espero que a UFOP continue com esse
empenho durante anos, construindo, assim, um futuro melhor para a
população.
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A extensão universitária da UFOP e a comunidade
Autora: Taynara Borges da Silva
Professora orientadora: Michelle Ramos de Freitas
Escola Estadual Cônego Braga

A relação da Universidade Federal de Ouro Preto com a comunidade
possibilita a integração dos alunos. Além disso, funciona como base
para a formação dos estudantes, bem como do progresso de sua carreira
profissional. Nesse sentido, promove para a comunidade assistência
no desenvolvimento social, na preservação cultural, na promoção da
saúde e no acesso à arte. A formação e a produção de conhecimento
que envolvem professores, alunos e comunidade de forma dialógica é
um grande e importante resultado da extensão universitária.
A UFOP concluiu, em julho de 2019, mais um Festival de Inverno,
elaborado em Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. Mais de 400
atividades foram realizadas, oficinas diversas, músicas, teatro, o que teve
grande participação da sociedade por serem abertas ao público. Além
disso, as atividades que a UFOP realiza com a comunidade ocasionam
boa arrecadação para as cidades envolvidas. Segundo a Secretaria
Municipal de Turismo de Ouro Preto, foram gerados 41 milhões de reais
na economia local, por meio de várias atividades culturais que foram
apresentadas aos moradores da região através da gastronomia, teatro e
músicas que enriquecem o conhecimento da comunidade.
Enfim, essas trocas de informações favorecem ambos os lados,
trazendo benefícios tanto para os alunos quanto para a comunidade.
Além disso, melhora-se a qualidade de vida dos cidadãos pela
assistência que recebem. Sabe-se que há muitas lutas, desafios e
dificuldades para praticar a extensão na universidade, devido aos
inúmeros problemas econômicos e sociais enfrentados pelo país.
Entretanto, vale salientar que é importante persistir para que esses
projetos continuem e de fato façam a diferença na vida das pessoas.
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A UFOP e minha comunidade

Nome: Vinícius Augusto Batista Ribeiro
Professora orientadora: Gabriele Cerceau Flausino
Escola Estadual Professor Soares Ferreira
Muitos sabem que a Universidade Federal de Ouro Preto vem ajudando
a nossa comunidade e ensinando os alunos ao mesmo tempo.
Os alunos da UFOP aprendem e dividem o seu conhecimento com
outras pessoas. Recentemente, eles estão ajudando a comunidade
de João Monlevade a combater o mosquito que prejudica a vida
dos moradores, e também estão ajudando a Biblioteca da Estação
de Mariana a dar continuidade às atividades de atendimento às
escolas e de incentivo à leitura. Usando o espaço para a formação de
professores, eles estão ajudando há muito tempo várias cidades, e eu
espero que continuem assim, não só pensando nos alunos, mas como
em todo mundo.
A UFOP ajuda com cursos gratuitos para pessoas que não têm uma
renda muito boa e vem formando cada vez mais bons profissionais
na nossa região. Sendo assim, a UFOP traz muitos benefícios para a
minha comunidade.
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UFOP e seus projetos

Autora: Yasmin Corcini Fortes de Paula
Professoras orientadoras: Elaine Faustino e Angela Senra
Escola Estadual Dona Reparata Dias de Oliveira
A UFOP tem vários projetos que ajudam a nossa comunidade; possui
uma grande colaboração com as pessoas que não têm uma boa
condição de vida. Por exemplo, alunos de medicina fazem exames
gratuitos como forma de aprendizado. Além disso, contribui para
pessoas que não têm condição para fazer um exame de sangue.
Outra coisa: há eventos que a UFOP faz, convidando todos de nossa
comunidade para participar; e nesses eventos há alunos que medem
pressão, olham os seus dentes, entre outras atividades.
A UFOP também tem um projeto chamado “Circula Agricultura”,
que se constitui de agricultores que produzem de forma limpa
e agroecológica, ajudando-os a terem boas vendas e uma boa
valorização dos produtos (porque muitas pessoas não entendem
o processo daquele produto, o quão fácil é produzir um produto
agroecológico). Esse projeto realiza-se por feiras livres no campus
todas as quartas-feiras.
Em minha comunidade de Cachoeira do Brumado, o que é muito
interessante: muitos profissionais, como professores, principalmente,
que hoje lecionam na E. E. D. Reparata Dias de Oliveira, já foram
alunos da escola; e saíram para fazer faculdade na UFOP. Eles sempre
nos passam seus conhecimentos e nos impulsionam a correr atrás dos
nossos objetivos.
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Redações
selecionadas em
João Monlevade

Fotografia: Lívia Ferreira
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UFOP em conjunto

Autora: Alícia Martins Oliveira
Professora orientadora: Claudete Magalhães Couto dos Santos
Centro Educacional Roberto Porto – CERP
Hodiernamente, nós, cidadãos brasileiros, sabemos da importância
das faculdades. E a UFOP traz vários meios de extensão para
interatuar com a sociedade.
A universidade auxilia alunos com deficiência, oferece inclusão
digital para jovens e adultos e instrumentação para o ensino de
Química voltado para alunos com deficiência auditiva. A UFOP
também oferece auxílio ao hospital da cidade na redução de gastos
com energia elétrica e gestão de estoque e planejamento.
Além disso, percebo que esta instituição investe no cinema como
produção de conhecimento e também na aplicação do ensino da
Física para problemas ambientais. Acho atrativos os projetos que a
UFOP divulga sobre a importância do consumo consciente da água.
Em virtude dos fatos mencionados, é importante destacar que a
universidade dispõe de muitos projetos e extensões que impactam
a sociedade, tanto social, quanto economicamente. Além da criação
de empresas juniores, processo tecnológico, acesso à arte, os alunos
têm oportunidade de contribuir em outros projetos e corporações. A
UFOP é, de fato, uma instituição que abrilhanta desenvolvimentos
sociais em nossa cidade, bem como em Ouro Preto e Mariana.
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A Universidade muda a sociedade e a UFOP,
João Monlevade
Autor: Arthur Nicolas Freitas
Professora orientadora: Ana Paula de Oliveira Mota
Escola Estadual Luiz Prisco de Braga

Quando observamos ao redor, vemos que as universidades sempre
aparecem em algum evento, como um projeto escolar, uma pesquisa,
uma feira, uma exposição etc. Logo, podemos concluir que as
universidades estão presentes e interferem positivamente em
várias áreas de nossas vidas, como na economia, na formação e
conscientização de cidadãos e na resolução de problemas sociais.
Elas têm grande impacto na economia, pois, em primeiro lugar, formam
uma mão de obra de qualidade, gerando maior renda às empresas onde
esses profissionais trabalharão. Em segundo, porque os estudantes de
fora da cidade trazem dinheiro que movimenta a economia local.
A formação do cidadão também ocorre por meio das universidades, como
diz Imair Rocha. A criação de responsabilidade ocorre, também, por meios
universitários, como, por exemplo, o fato de os alunos não morarem com os
pais ou o fato de terem que fazer trabalhos demandados pela universidade.
Já na questão da conscientização, que não se limita aos universitários, a
UFOP em João Monlevade tem papel importante, por meio dos projetos
de extensão, passando o conhecimento adquirido à população. Um
exemplo disso é o projeto da UFOP em uma escola sobre o consumo
consciente de luz e água. Por meios lúdicos, fizeram com os alunos do 3º
ano um suporte de papelão acerca do tema, mostrando a preocupação
deles com a formação de um cidadão consciente desde pequeno.
A UFOP ajuda também em problemas sociais da cidade, pela pesquisa
e colocação em prática do conhecimento construído, como se viu no
projeto de melhoria do uso dos leitos para o Hospital Margarida, o
hospital da cidade.
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Além disso, a UFOP trouxe mais cultura à cidade como, pela primeira
vez, a realização do Festival de Inverno, em uma cidade como a
minha, relativamente pobre culturalmente, se comparada às demais
da região.
Vê-se, com tudo apresentado até agora, que a UFOP tem papel
fundamental em várias áreas de João Monlevade, apesar de que
ainda poderia haver maior quantidade de eventos culturais e projetos
que atinjam a população mais longínqua da cidade em relação à
universidade (normalmente, a menos atingida, devido à distância
e aos meios de transporte). Portanto, uma possível solução para tal
situação seria a criação de projetos de extensão que alcançassem o
bairro, a rua, ou as próprias casas dessa população, sobretudo a da
periferia.
Por fim, agora, entende-se o verdadeiro sentido da frase dita por Paulo
Freire, comprovando-se sua veracidade: “Educação não transforma o
mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”. E
esta é a relação da UFOP com nossa sociedade.

- 63 -

Fala, galera: é a UFOP na comunidade!

Múltiplos olhares e visões convergentes

Ouro Preto | Mariana | João Monlevade

Universidade Federal: a nossa UFOP

Autora: Beatriz Gomes Lima
Professora orientadora: Ana Paula de Oliveira Mota
Escola Estadual Luiz Prisco de Braga
O papel de uma universidade não é importante somente para o
desenvolvimento educacional, mas também para a sociedade. Afinal,
vem acompanhada de projetos que beneficiam a população. Essa
relação é necessária, pois gera oportunidade para ambos.
À cidade de João Monlevade, a UFOP traz muitos benefícios, como
projetos tanto ligados com a educação quanto com a cultura. O fato
de ter uma universidade em nossa cidade já é um ponto positivo,
trazendo economia, atividades de lazer, como o Festival de Inverno,
dentre outros. E, além disso, para os alunos que irão prestar o
vestibular, proporciona o cursinho e outros projetos de extensão.
Convém lembrar que nossa escola, a Escola Estadual Luiz Prisco
de Braga, é a escola pública que mais possui ex-alunos dentro do
campus da universidade em João Monlevade. Conforme dados do
registro acadêmico da UFOP, em julho de 2018, dos 885 alunos
que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas e estudam ou
estudavam no ICEA/UFOP, 137 são da nossa escola.
A UFOP gera oportunidade de expandir conhecimentos, realizando
projetos culturais, de extensão, pesquisas escolares, patrimônio e
cidadania. Promove preservação de patrimônio e da valorização
cultural, através das ações nas bibliotecas e centro de oficinas culturais.
Portanto, é possível perceber o quão é importante a UFOP em nossa
cidade, pois traz projetos para a melhoria de nossa sociedade.
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O futuro da educação nas universidades

Autor: Davi Gonçalves dos Santos
Professora orientadora: Ana Paula de Oliveira Mota
Escola Estadual Luiz Prisco de Braga
A cidade de João Monlevade sofre com uma enorme carência no
cenário de lazer e educação, isto se deve ao fato de não termos uma
cidade economicamente desenvolvida e que, muitas vezes, está
“pecando” com sua população nos assuntos mais banais possíveis,
como: as pessoas demorando horas nos postos de saúde, as ruas
da cidade sem calçamento e transportes públicos caros e que não
oferecem muito conforto. As universidades da cidade, por outro
lado, agregam bastante ao cenário educacional e cultural. Elas
desenvolvem projetos de extensão como cursinho, palestras e até
festivais para toda a população.
E uma das universidades, a UFOP, acrescenta um suporte cultural
em nossa cidade e, a meu ver, é muito bem-vinda pela população,
atraindo cada vez mais as crianças, os adultos e até os idosos para
seus projetos sociais e culturais. Exemplo disso é a UFOP com o
seu ICEA (Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas), que abriu
as portas do campus para os cidadãos que moram perto da região,
batizando esse evento de “Campus Aberto”, tentando proporcionar e
compartilhar conhecimentos e experiências.
Bom, o Brasil inteiro sofre com problemas na educação e na economia,
e ver que algumas universidades, no nosso caso a UFOP, têm o prazer
e o poder de ajudar, é gratificante. Não sou hipócrita de dizer que toda
universidade segue esses mesmos conceitos de colaboração ou que
todos contribuem com o necessário, mas acho que o pouco que for
feito já agregará muito para o nosso país, que é precário nos assuntos
relacionados à educação. Isso nos dá uma ideia de esperança para o
futuro educacional da nossa cidade e do nosso país.
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Os impactos de uma universidade na comunidade

Autor: Eduardo Araújo Costa Detogni
Professora orientadora: Cleidiene Novais Ferreira dos Santos
Colégio Kennedy
Muitas pessoas veem a universidade como um sonho distante, às
vezes, inalcançável, principalmente, devido às suas condições
socioeconômicas. Mas com a chegada de uma universidade federal
na sua cidade, esses moradores encontram nela uma oportunidade de
terem uma boa formação e, futuramente, um bom emprego.
Um bom exemplo é a UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, que
está presente em Ouro Preto, João Monlevade e Mariana, oferecendo
diversos cursos. Uma universidade movimenta a economia da
cidade, gerando emprego e renda, com aluguéis, restaurantes, entre
outros. Entretanto, o mais importante é que uma universidade dá
oportunidades às pessoas que não teriam a possibilidade de sair de
sua cidade, de terem uma graduação e uma renda maior.
Uma faculdade como a UFOP quebra o ciclo da pobreza e da
ignorância, levando educação a pessoas que viviam em famílias com
salários baixos e pouca escolaridade e que agora podem oferecer
uma boa qualidade de vida aos seus familiares. Além disso, toda
a comunidade é beneficiada de forma indireta, já que o estudante,
futuramente, prestará serviços a ela.
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A UFOP expandindo conhecimento

Autora: Giovanna Kimberly Mendes
Professora orientadora: Ana Paula de Oliveira Mota
Escola Estadual Luiz Prisco de Braga
Em vários lugares, há pessoas que não possuem o conhecimento
adequado sobre diversos assuntos. Isso se dá pelo difícil acesso à
educação e a outros fatores, como a falta de condições de um aluno de
classe desfavorecida para entrar em cursinhos e se matricular em escolas
e universidades particulares, cuja mensalidade é extremamente alta.
Diante disso, a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), por ser
pública, ou seja, sem nenhuma taxa para o aluno, busca alcançar
essas pessoas que pretendem aprofundar seu conhecimento para
expandi-lo por meio da educação, possibilitando que várias pessoas
ingressem em uma universidade. Como dizia Paulo Freire: “Educação
não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas
transformam o mundo”, e é exatamente isso que a UFOP quer fazer:
trazer uma mudança para a sociedade, por meio da educação.
Vários projetos de extensão são realizados pela universidade, isto é:
a ação dela que disponibiliza ao público conhecimento adquirido por
meio do ensino e da pesquisa, realizados dentro da instituição. Um
desses projetos é “A grande escola de saúde coletiva: acolhimento,
cuidado e saúde mental”, que visa ajudar a comunidade com questões
ligadas às áreas da saúde.
As escolas públicas veem uma grande importância em universidades
como a UFOP, não só por oferecer várias oportunidades, mas também
porque grande parte dos alunos optam por entrar nessas instituições.
Exemplo disso é a Escola Estadual Luiz Prisco de Braga, onde eu
estudo, que é a escola pública com mais ex-alunos cursando a UFOP
em João Monlevade.
Logo, a UFOP é uma importante universidade que busca excelência no
aprendizado e que, por meio de inúmeros projetos, age para o bem da
sociedade. Por isso, é essencial que a comunidade apoie a universidade,
pois, assim, estará apoiando também o conhecimento e a educação.
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A enorme importância de uma universidade
Autor: Herick Salgado Vasconcelos
Professora orientadora: Ana Paula de Oliveira Mota
Escola Estadual Luiz Prisco de Braga

A UFOP é de extrema importância para nossa comunidade como
um todo, oferecendo projetos que visam melhorar o relacionamento
da universidade com o município, formando novos profissionais e
gerando diversos benefícios. Mas é preciso um maior reconhecimento
por parte da comunidade.
A importância de uma universidade não tem o devido reconhecimento
social. Muitos a associam como local de festa, de baderna, não
levando em consideração o fato de a universidade ser essencial para
a manutenção do município.
Em João Monlevade, a UFOP pode ser considerada uma fonte de
renda para a cidade. Diversos alunos se mudam para estudarem aqui
e gastam dinheiro, seja no aluguel de um apartamento ou fazendo
compras em um supermercado.
Além disso, a UFOP realiza os projetos de extensão, que aproximam
a universidade da comunidade. Esses projetos são realizados fora
da universidade, oferecendo serviços para a cidade. Eles ajudam
também na formação do futuro profissional, que já terá uma boa
relação com as pessoas da cidade.
Os benefícios oferecidos por uma universidade vão desde a interação
social até a ajuda financeira oferecida para o município. Porém, ainda
é preciso uma maior valorização e interação da comunidade, buscando
reconhecer a enorme importância de uma universidade no mundo atual.
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A UFOP e a sociedade

Autora: Hugo Daniel Espíndola de Oliveira
Professora orientadora: Cleidiene Novais Ferreira dos Santos
Colégio Kennedy
A UFOP é a Universidade Federal de Ouro Preto, que expande a
oportunidade de conhecimento para cidades vizinhas, como Mariana
e João Monlevade. Existem inúmeras possibilidades de cursos
disponíveis para toda a comunidade, já que é uma universidade muito
bem conceituada e com professores gabaritados e competentes.
O conhecimento transforma vidas, que é um dos objetivos da UFOP,
além de formar profissionais com conhecimento técnico e avançado.
Um dos maiores problemas sociais da atualidade é a grande carência
de informação e educação. Nesse quesito, a UFOP é uma instituição
que transforma a população brasileira, promovendo seu crescimento
cultural e melhorando sua qualidade de vida.
A universidade federal não só influencia a intelectualização do
povo, mas também a sua vida econômica, de forma que mantém a
cidade com uma efetiva prestação de serviços. Isso porque, nessas
cidades, geralmente, não há uma grande industrialização que gere a
circulação de dinheiro, portanto, a universidade mantém a economia
da população local, que exerce serviços como empregados domésticos,
funcionários de restaurantes e mercados etc.
Assim, a UFOP, cada vez mais, torna-se relevante para as cidades,
ampliando os horizontes de aprendizado dos cidadãos, formando
indivíduos capacitados e preparados para o mercado de trabalho.
Além disso, proporciona emprego à população, contribuindo para
todo o meio envolvido.
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UFOP em movimento

Autora: Isabela Jabour Fonseca Fernandes
Professora orientadora: Claudete Magalhães Couto dos Santos
Centro Educacional Roberto Porto – CERP
A UFOP é uma das maiores universidades públicas de Minas Gerais,
contendo mais de 50 cursos, distribuídos em 3 cidades, sendo sua
maioria em Ouro Preto, onde a universidade foi fundada e, por esse
motivo, levando o nome da cidade. Como universidade pública,
sua importância é trazer conhecimentos voltados à educação com
graduação, mestrado e doutorado, ensino superior gratuito e de
qualidade nas cidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade.
Fundada em 1969, com a união de 2 escolas, a universidade cresceu
ao longo dos anos e hoje seu espaço está bem ampliado, com novos
cursos reforçando a educação, e com projetos de desenvolvimento
socioambiental e de avanços tecnológicos. O que dificulta o
crescimento da universidade são os investimentos que as escolas,
principalmente com Ensino Médio, na maioria das vezes, não aceitam,
não são receptiva e, assim, os alunos acabam não ingressando na
área desejada por falta de conhecimento.
Posso afirmar, também, que a pesquisa que a UFOP faz com os alunos
é de extrema importância, pois mostra além do que está nos livros,
investindo em experimentos e investigações.
Dessa forma, a Universidade Federal de Ouro Preto, juntamente
com seus alunos, poderia levar mais cultura, mais conhecimento ao
público jovem, apresentando mais mostras de conhecimento gestão
de projetos.
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Uma parceria com a comunidade

Autor: João Vitor Perdigão Lana
Professora orientadora: Claudete Magalhães Couto dos Santos
Centro Educacional Roberto Porto – CERP
Como todo ser humano, possuo uma necessidade de conhecimento,
necessário e, muitas vezes, intrínseco a todos, uma vez que, desde o
princípio dos tempos, buscamos aprender e evoluir. A UFOP, ciente
dessa necessidade, busca supri-la com projetos e programas de
extensão, apesar da curta receita disponível, levando conhecimento
a quem está dentro e fora da universidade.
Em primeiro lugar, é importante destacar que as universidades,
atualmente, estão mais próximas da população, visto que,
tempos atrás, o ensino universitário era um mito, em virtude da
dificuldade de acesso, já que João Monlevade não possuía o ensino
universitário. Além disso, as famílias eram muito rigorosas, então,
era difícil um filho cursar uma universidade fora da cidade. Logo, é
com o intuito de desmitificar essa crença que a UFOP está fazendo
um belo trabalho, promovendo programas que envolvem desde a
área de saúde do indivíduo até a questão ambiental, encorajando
conhecimentos a mais para quem busca, como também levando às
escolas propostas de parcerias, com o objetivo de ajudar a sociedade
e o ensino decadente do Brasil.
“Informática para todos: o cidadão conectado”, Programa Mais
Saúde”, “Mineração do Outro – Programa de Cultura e Crítica
Social” são alguns dos vários programas de extensão oferecidos
pela UFOP. Ensinar sobre novas tecnologias a quem não tem como
aprender, conectá-lo ao mundo virtual, oferecer auxílio à saúde
e oferecer um pouco de cultura e assistência social definem os
três programas. Na minha visão, a UFOP oferece o máximo a seu
alcance, todavia a falta de apoio do governo está dificultando o
trabalho da universidade.
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Em 2002, aconteceu a inauguração do campus avançado em João
Monlevade. A partir daí, tudo mudou. Já não buscam mais somente
um trabalho, os monlevadenses querem se formar e ocupar altos
cargos. Meu pai não conseguiu cursar uma faculdade, acho que ele
nem sabia o que era, mas lutou para que minha irmã conseguisse se
formar e lutará para que eu consiga. Enquanto não posso entrar em
uma universidade, posso sentir o que é estar em uma com a ajuda da
UFOP, aproveitando as extensões oferecidas.
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A importância de uma federal em uma cidade
do interior
Autora: Júlia Gomes Bruzzi
Professora orientadora: Cleidiene Novais Ferreira dos Santos
Colégio Kennedy

A UFOP, Universidade Federal de Ouro preto, possui cursos de
graduação, mestrado e doutorado, que são gratuitos e abertos a todos.
Ouro Preto possui 38 cursos, Mariana possui 11 e João Monlevade, 4.
A educação é extremamente importante na vida de qualquer pessoa,
principalmente, na atualidade, em que a busca pelo conhecimento
e por um bom futuro é maior. O mercado de trabalho está cada vez
mais concorrido, as disputas pelos melhores empregos são grandes,
e a UFOP dá a oportunidade de uma educação de excelência para
milhares de estudantes, preparando-os para uma capacitação
profissional no futuro.
Sou de João Monlevade. E o impacto de uma universidade federal
aqui é totalmente perceptível. A UFOP traz, cada vez mais, o avanço
cultural e a quebra do ciclo de miséria, pobreza e ignorância, não só
na vida dos estudantes, mas na vida de toda a comunidade.
A Universidade Federal de Ouro Preto modifica o dia a dia de muitas
pessoas, já que gera empregos e influencia o comércio das cidades
em que atua. Traz conhecimento e cultura, criando um conhecimento
completamente interligado, em que as coisas dependem umas das outra,
sendo o responsável é imprescindível para uma boa convivência social.
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Quais as consequências de um bom ensino nas
faculdades?
Autora: Júlia Paula de Ávila
Professora orientadora: Cleidiene Novais Ferreira dos Santos
Colégio Kennedy

As universidades federais são instituições públicas de ensino
superior ligadas ao Ministério da Educação. A Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP) oferece à sociedade ensino superior gratuito e
de qualidade nas cidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade.
A presença de uma universidade, especialmente federal, em uma cidade
é extremamente importante e as diferenças que faz na comunidade são
inúmeras. Muitas pessoas querem especialização e capacitação profissional
por meio das faculdades do modo mais barato possível, mas sem abrir mão
da qualidade e, por isso, universidades federais são almejadas.
Ultimamente, as empresas estão exigindo um nível intelectual cada
vez mais alto de seus contratados. Sendo assim, concluir o ensino
superior facilita a conquista de um emprego estável, que ocasione,
automaticamente, melhorias na economia, no mercado de trabalho,
no nível intelectual da sociedade e na qualidade de vida.
A chegada de estudantes de outras cidades é inevitável. Eles
movimentam a economia, direta ou indiretamente. Geram empregos,
alugam ou compram apartamentos, frequentam o comércio da cidade,
pagam por serviços, realizam atividades turísticas e de lazer e trazem
a necessidade da contratação de funcionários para a universidade em
que estudam.
Portanto, a presença da universidade traz impactos econômicos
e sociais à comunidade. Conclui-se que, quando o ensino é de
qualidade, construído por bons profissionais, o esforço é refletido em
um “ciclo” positivo, em que benefícios na economia trazem melhorias
sociais e qualidade de vida.
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A UFOP e a comunidade

Autora: Lavínia Vasconcelos Teixeira
Professora orientadora: Claudete Magalhães Couto dos Santos
Centro Educacional Roberto Porto – CERP
São notórios, atualmente, os benefícios que a UFOP vem trazendo
a João Monlevade. Não só economicamente, mas também com
conhecimentos, aprendizagem e dezenas de outras melhorias.
Podemos citar o projeto que ensina dança do ventre para pessoas de
mais diversidades e nas mais diversas condições. Ele trabalha com a
cultura da dança do ventre, além de incentivar o exercício físico para
a melhoria da saúde. O projeto também promove a inclusão, pelo fato
de pessoas de diversas etnias e classes sociais estarem juntas em um
mesmo ambiente, dividindo a mesma porta de conhecimento.
Além disso, a UFOP também nos proporciona projeto de
aprimoramento e desenvolvimento tecnológico de ciências naturais,
que tem como meta desenvolver trabalhos nas áreas de Matemática,
Química e Física, com o intuito de elaborar material didático no
auxílio do processo de aprendizagem. O projeto ajuda estudantes,
assim como eu, a ter uma experiência que pode nos trazer a profissão
ou nos despertar algum interesse em determinada área.
Portanto, a universidade deve ser capaz de retribuir os investimentos
que recebe da comunidade, desenvolvendo estudos, pesquisas e
projetos de extensão compatíveis com as reais necessidades da
população, em benefício em comum. Esse é o trabalho da UFOP e é,
exatamente, dessa forma, que a universidade exerce seu papel. Como
estudante do Centro Educacional Roberto Porto, que tem como base
o bom conhecimento e a boa educação de seus alunos, vejo que a
UFOP é bem mais que uma boa escolha para traçar minha profissão
e ajudar a minha comunidade.

- 75 -

Fala, galera: é a UFOP na comunidade!

Múltiplos olhares e visões convergentes

Ouro Preto | Mariana | João Monlevade

A arma mais poderosa para mudar o mundo
Autora: Luiza Freitas Campos
Professora orientadora: Ana Paula de Oliveira Mota
Escola Estadual Luiz Prisco de Braga

As universidades federais são mantidas pelo governo como a UFOP.
Seu principal objetivo é oferecer um ambiente satisfatório àqueles que
desejam um ensino de qualidade, desenvolver pesquisas e participar
de extensões para auxiliar na construção de uma sociedade justa e
igualitária. Dessa forma, a UFOP tem uma contribuição extrema para
a comunidade.
Podemos ver essa contribuição de várias formas: na movimentação do
comércio, na geração de empregos, na ajuda oferecida ao município por meio
de projetos que visam melhorar a nossa qualidade de vida. Esses projetos
promovem uma maior interação dos alunos, que vêm de outras cidades, com
a comunidade, proporcionando a eles uma maior inclusão social.
Eles também movimentam o comércio, pois precisam de moradia,
alimentação, roupas e geram empregos, pois, após a conclusão
do curso, o graduando precisa pôr em prática o que aprendeu. Os
projetos desenvolvidos são para que os alunos possam executar o que
estão aprendendo e, ao mesmo tempo, ajudar a sociedade.
Outro fato notório é o projeto que vem sendo desenvolvido no
Hospital Margarida, que visa otimizar a utilização de seus leitos.
Essas são soluções para problemas cotidianos, como os aplicativos
para melhorarem nossa vida e servirem à comunidade, buscando
desenvolver um sistema gerenciador de dados que facilite e agilize a
utilização dos leitos nos hospitais.
Dessa forma, podemos concluir que a UFOP traz grandes benefícios
à nossa sociedade. Como dizia Nelson Mandela, “A educação é a
arma mais poderosa para mudar o mundo” e a UFOP contribui para
essa mudança, oferecendo o que tem de melhor em educação.
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Como mudar o mundo

Autora: Maria Alice Pereira Félix
Professora orientadora: Ana Paula de Oliveira Mota
Escola Estadual Luiz Prisco de Braga
As universidades transformam a vida de muitas pessoas e, sem elas,
teríamos um “grande vácuo intelectual”. A ciência, as máquinas, os
vários profissionais e as tecnologias nos levam a pensar na sociedade
que cerca a universidade, fazendo isso com o “tripé” – ensino,
pesquisa e extensão. Mas qual seria o seu papel aqui?
Além de formar profissionais de áreas específicas, ela deve ser
reconhecida também com o importante papel para o desenvolvimento
humano, social e sustentável na sociedade contemporânea. Os
projetos que desenvolve trazem um importante conceito para nossa
sociedade. O ICEA (Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas) traz
esses projetos para João Monlevade.
Como dizia Nelson Mandela: “poucas coisas fazem a vida de um
pai mais gratificante e doce como ver os filhos bem-sucedidos”.
A Universidade traz esse orgulho para essa comunidade e deixa,
também, todos orgulhosos com os eventos realizados na região.
Em síntese, a UFOP beneficia todos a seu redor. “Uma criança, um
professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo”, conforme
conclui Malala. A UFOP, mais especificamente o ICEA, pode mudar
a nossa realidade com seus vários projetos de pesquisa e extensão.
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A UFOP e a construção de uma sociedade justa
Autora: Maria Eduarda Vilela Bicalho
Professora orientadora: Ana Paula de Oliveira Mota
Escola Estadual Luiz Prisco de Braga

As universidades são responsáveis pela formação dos alunos para
que se tornem profissionais. Elas possuem funções relevantes para a
sociedade e é importante lembrar que elas beneficiam a todos, até os
que não estudam nas instituições.
A UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) é uma universidade
que possui uma boa relação com a comunidade, principalmente,
através dos projetos de extensão. Esses projetos são desenvolvidos
pelos estudantes e profissionais da instituição, a fim de aumentar e
facilitar o contato com a população.
Um dos exemplos desses projetos em nossa cidade é o Festival de
Inverno realizado nas praças, o cursinho gratuito e a parceria com o
hospital da cidade.
Embora a interação das universidades com a população seja
necessária, muitas vezes, não percebemos tal interação entre as
partes. Isso ocorre devido à falta de interesse de alguns membros da
população, fazendo com que a divulgação desse trabalho não chegue
a toda a sociedade.
Nesse sentido, é visto que a relação da UFOP com a sociedade é
importante para a cidade, mas pode melhorar em alguns pontos. A
criação de novos projetos que atendam às necessidades da população
seria uma ótima opção, além de uma melhor divulgação.
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A UFOP formando cidadãos

Autora: Nayra Elisa Oliveira Santiago
Professora orientadora: Claudete Magalhães Couto dos Santos
Centro Educacional Roberto Porto – CERP
A UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto – é um espaço que
acolhe qualquer tipo de pessoa com seus projetos de extensão e
pesquisa. Por meio destes, é possível levar informações, cultura e
diversão para a comunidade. Em minha cidade natal, João Monlevade,
a UFOP faz parceria com projetos do “Prêmio Arcelor Mittal de meio
ambiente”, do qual participo. Há, também, aulas de dança do ventre,
empresas juniores, entre outras iniciativas.
Acredito que tais projetos ajudem os moradores de certas regiões
a terem novos modos de pensar e de ver o mundo e, com isso, até
descobrir um dom ou um novo talento como a dança, que considero
uma forma muito linda de se expressar, ou até para a área de exatas.
Esses tipos de programas podem ajudar quem possui dificuldade
em matérias da área de exatas nas escolas. Entretanto, ainda falta
divulgação, e as escolas particulares reconhecerem a importância
desses projetos e não terem resistência às novas propostas que podem
elevar a qualidade do ensino.
Considero que os projetos de extensão e pesquisa da UFOP são um meio
de contribuir para o desenvolvimento dos cidadãos monlevadenses.
Parabéns à UFOP pela iniciativa! Isso é de suma importância para o
crescimento social, cultural e intelectual de nossa sociedade.
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ADA MAGALY MATIAS BRASILEIRO é professora adjunta
da UFOP, graduada em Letras, especialista em Língua Portuguesa,
Didática e Tecnologia do Ensino Superior e Linguística, mestra em
Língua Portuguesa e doutora em Linguística e Língua Portuguesa.
Sua atuação, alinhada à Linguística Aplicada e à concepção
sociointeracionista de ensino/aprendizagem, concentra-se nas áreas
de formação docente, escrita acadêmica e metodologias de ensino de
Língua Portuguesa. É autora dos livros: A emoção na sala de aula,
Manual de Produção de Textos Acadêmicos e Científicos, Estilo e
Método, dentre outras publicações.
ANDERSON DE MOURA FREITAS é professor substituto da
UFOP, graduado em Letras pela UFMG, mestre em Literaturas de
Língua Portuguesa pela PUC Minas, professor efetivo de Língua
Portuguesa na rede estadual de educação de Minas Gerais. Atua nas
áreas de ensino de língua e literatura e de revisão de texto.
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