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Em Anápolis, Caiado inaugura postos 
do Mais Empregos, no Daia, e do Mais 

Crédito, no Centro de Empreendedorismo, 
Inovação e Tecnologia

O governador Ronaldo Caiado inaugurou, 

nesta terça-feira (19/10), em Anápolis, um 

posto Mais Empregos dentro do Distrito 

Agroindustrial de Anápolis (Daia), iniciativa 

da Secretaria de Estado da Retomada em 

parceria com a Companhia de Desenvolvi-

mento de Goiás (Codego). 

Também entregou um posto Mais Crédito 

no Centro de Empreendedorismo, Inovação 

e Tecnologia de Anápolis (Ceitec), em cola-

boração com a Prefeitura de Anápolis. No 

local, a GoiásFomento disponibilizará R$ 

10 milhões para que pequenos empresários 

do município possam realizar empréstimos 

com juros subsidiados pelo Governo de 

Goiás. 

“Precisamos acreditar na capacidade de 

produzir, de gerar emprego e superar as 

dificuldades. Todas as ações são pra dar 

condições de investimento e tornar Goiás 

mais competitivo”, afirma o governador.

A nova unidade Mais Empregos busca 
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solucionar o desencontro entre oferta e 

demanda por mão de obra qualificada. O 

objetivo é receber currículos, captar vagas, 

prestar informações e matricular interessa-

dos em cursos de capacitação e qualifica-

ção profissional oferecidos pelos Colégios 

Tecnológicos (Cotecs) e parceiros. 

O secretário da Retomada, César Moura, 

explicou que o posto vem resolver um en-

trave de mais de 20 anos. “Quando criamos 

o Mais Empregos, nossa ideia era fazer jun-

ção entre as vagas de emprego que ficavam 

no Sine [Sistema Nacional do Emprego] e 

as qualificações, que ficavam nos Itegos 

[Instituto Tecnológico do Estado de Goiás]. 

Com a criação da Secretaria da Retomada, 

eles passaram a estar em uma mesma su-

perintendência”, detalhou. 

“O governo está investindo 

alto para resolver esse pro-

blema de anos, de falta de 

qualificação em nosso Esta-

do”, argumentou.
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https://retomada.go.gov.br/noticias/705-em-an%C3%A1polis,-caiado-inaugura-postos-do-mais-empregos,-no-daia,-e-do-mais-cr%C3%A9dito,-no-centro-de-empreendedorismo,-inova%C3%A7%C3%A3o-e-tecnologia.html


Programa de Compliance Público 
promove palestra sobre ética para 

servidores da Retomada 
A Retomada promoveu a primeira ação do 

projeto “Campanhas para o aprimoramento 

da inteligência relacional, ética profissional 

e transparência no combate ao assédio no 

trabalho”, desenvolvido conforme o Progra-

ma de Compliance Público (PCP), na quarta 

(20).  O titular da Controladoria Geral do 

Estado de Goiás (CGE), Henrique Ziller, foi 

o convidado para falar sobre Ética e As-

sédio Moral. Outro assunto abordado foi o 

Código de Ética e Conduta Profissional do 

servidor, além de como se comportar de 
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forma adequada e também, como identi-

ficar atitudes inapropriadas e assédio. A 

atividade foi desenvolvida pelo Projeto de 

Gestão Comportamental e Competências, 

uma iniciativa da Gerência de Gestão e De-

senvolvimento de Pessoas (GGPD). A ação 

foi interna e contou com a participação em 

peso dos servidores da Retomada, mas se 

você também quiser as-

sistir a palestra, o vídeo 

está disponível no canal 

da Retomada no YouTube 

pelo link. 
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https://www.youtube.com/watch?v=8FMWEehj-zo
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Retomada, Seapa e Emater divulgam ações 
de agricultura familiar em Flores de Goiás

A superintendente da Retomada do Tra-

balho do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues, representou a pasta na visita ao 

assentamento São Vicente, em Flores de 

Goiás. A ação contou também com equipes 

da Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab), Secretaria de Estado de Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), e 

da Agência Goiana de Assistência Técnica, 

Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 

(Emater). 

O grupo falou sobre o Projeto da Cer-

veja de Mandioca para os moradores do 

município, para tirar dúvidas e incentivar a 

produção, além de ressaltar a importância 

da agricultura familiar para a economia do 

Governo de Goiás. Eles também visitaram 

as plantações no assentamento, onde con-

versaram sobre o Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA) e o Mais Empregos. 

Por fim, foram ainda à futura sede da Coo-

perativa dos Produtores de Flores de Goiás 

(CooperFlores), para prestar apoio e dispo-

nibilizar os serviços da Gerência de Coope-

rativismo, via Coopera Goiás.
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Caravana da Retomada realiza 
mapeamento de demandas 
em Santo Antônio da Barra

Equipes da Retomada e de nossos parcei-

ros Senar, Sebrae, GoiásFomento e Banco do 

Brasil visitaram Santo Antônio da Barra com 

a Caravana da Retomada, na sexta-feira (22). 

A cerimônia de abertura, na Câmara Muni-

cipal, contou com a presença do deputado 

federal, Adriano do Baldy, e dos deputados 

estaduais Chico KGL e Lissauer Vieira, pre-

sidente da Assembleia Legislativa de Goiás 

(Alego). A Retomada realizou o levantamen-

to das demandas locais, para entender em 

quais setores desenvolver ações e auxiliar o 

município de forma mais efetiva. Além disso, 

a pasta também promoveu uma palestra so-

bre o Projeto da Cerveja de Mandioca.

O público conferiu outras palestras, sobre 

como melhorar o aspecto econômico da sui-

nocultura com ênfase nas pequenas criações, 

promovida pelo Senar, e também sobre como 

se tornar um microempreendedor individual, 

ministrada pelo Sebrae, que também orientou 

e formalizou o MEI. O Banco do Brasil ficou 

responsável por falar sobre o Programa de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pro-

naf) e o Fundo Constitucional de Financia-

mento do Centro-Oeste (FCO), enquanto a 

GoiásFomento realizou atendimentos para 

linhas de crédito. 

Durante a ação, a Retomada foi representa-

da pelos gerentes Rodrigo Rodrigues (Em-

prego e Renda) e Cleiton Bento (Parcerias e 

Convênios), e pela assessora Carolina Mes-

quita.



Retomada realiza vistoria em postos 
do Mais Empregos em três municípios

Os postos do Mais Emrpegos em Luziânia, 

Planaltina de Goiás e Cidade Ocidental re-

ceberam visitas de servidoras da Retomada 

para vistoria e alinhamento de ações para 

otimizar as ações do programa. Além de 

monitorar como está a captação de vagas 

em cada um destes municípios, a equipe 

também ouviu diretamente dos servidores 

que recebem o público sobre as possíveis 

dificuldades e discutiram formas de solucio-

nar estas questões. Durante as passagens 

pelas cidades, também foram realizadas 

visitas às unidades dos Colégios Tecnológi-

cos. O trabalho de vistoria foi realizado pela 

técnica em gestão pública, Letícia Oliveira, 

e a servidora de apoio do Mais Empregos, 

Laudimilha Freitas.
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Políticas para educação
Uma equipe da Retomada se reuniu com a 

coordenadora pedagógica do Projeto Goi-

ásTec e a gerente de Mediação Tecnológica 

da Secretaria de Estado de Educação (Se-

duc Goiás), na segunda (18). O grupo discu-

tiu políticas públicas vinculadas à educação 

profissional e tecnológica em Goiás. Partici-

param, da pasta, a gerente de Qualificação 

Profissional e Colégios Tecnológicos, Thais 

Finatto, a professora Marinalva Nunes e a 

técnica de Gestão, Cássia Jardim.

Retomada no projeto 
Via Liberdade

Na segunda (18), a gerente de Ava-

liação e Informação da Retomada, 

Suellen Mara, participou de reunião 

com representantes da Cultura e Tu-

rismo de Goiás, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro. O grupo tratou sobre a 

participação do artesanato no proje-

to “Via Liberdade, que celebra o ano 

bicentenário da Independência do 

Brasil e 100 anos da Semana de Arte 

Moderna. O trecho principal compre-

ende 1.179 KM da BR 040, entre Rio de 

Janeiro e Goiás, passando por Minas 

Gerais. As cidades goianas que farão 

parte do trajeto estão localizadas 

em vias adjacentes à BR-040, por 

serem mais expressivas em termos 

culturais e históricos, dentre elas: 

Goiânia, Goiás, Pirenópolis, Corumbá 

de Goiás, Caldas Novas, Itumbiara, 

Itaberaí, Catalão. Serão cerca de 30 

municípios.

Mais Empregos 
e inclusão social

As gerentes da Retomada, Yara 

Nunes (Intermediação e Recolocação 

no Trabalho) e Suellen Mara (Avalia-

ções e Informações), se reuniram, na 

segunda (18), com uma equipe da 

Secretaria de Desenvolvimento So-

cial (Seds). O grupo deu início a ela-

boração de um projeto com foco em 

inclusão, envolvendo públicos LGB-

TQIA+, negros, imigrantes, pessoas 

com deficiência, em situação de rua, 

e outros grupos em maior vulnerabi-

lidade social. Participaram, da Seds, 

a superintendente dos Direitos Hu-

manos, Ana Luísa Freire, os gerentes, 

Evelin Rodrigues (Promoção da Igual-

dade Racial), Rogério Araújo (Diver-

sidade Sexual), e Vânia Rasmussen 

(Inclusão da Pessoa com Deficiência), 

representando a superintendente de 

Desenvolvimento, Assistência Social 

e Inclusão, Silvana Cruz, a assessora 

Andressa Saad, e a assessora da Se-

cretaria, Camila Caiado.
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Estruturação jurídica
do Incubacoop

O gerente de Desenvolvimento de Áre-

as Vulneráveis, Rafael Sôffa, e o técnico 

em Gestão Pública, Teófilo Alves, se reu-

niram, na terça (19), com o procurador 

de justiça da Secretaria da Retomada, 

Antônio Flávio de Oliveira. Eles discuti-

ram sobre a estruturação e a definição 

jurídica da contratação de servidores 

para o Incubacoop.

Retomada e Seds em 
parceria no artesanato

A gerente do Artesanato da Retoma-

da, Miriam Pires e a superintendente de 

Direitos Humanos da Secretaria de De-

senvolvimento Social (Seds), Ana Luísa 

Freire, se reuniram na terça (19). Elas 

falaram sobre a atuação do artesanato 

nas aldeias indígenas de Aruanã, Buri-

dina e Bdè Burè, e as próximas ações 

em conjunto.

Goiás Social em Amaralina
A Retomada está comandando o processo de 

inscrição nos cursos de capacitação oferecidos 

pelo Goiás Social, em parceria com a Universidade 

Federal de Goiás (UFG). Para isso, os assessores 

técnicos da pasta, Paulo Santos e Patrícia Gon-

çalves, estiveram em Amaralina, na segunda (18) 

e na terça (19), auxiliando os moradores com as 

inscrições. Aproximadamente 120 pessoas foram 

inscritas por meio desta ação. No município serão 

oferecidos cursos de Artesanato, Informática Bá-

sica, Confeitaria e Serviços de Beleza.

Redução de juros do FCO
Para falar sobre o Fundo Constitucional 

de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), 

o secretário da Retomada, César Moura, se 

reuniu com representantes do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, da Sudeco e de 

outros estados, nesta quinta (21). Na ocasião, 

o grupo discutiu a redução de juros do FCO.
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Reunião da Sudeco 
em Anápolis

Em mais uma reunião da Superintendên-

cia de Desenvolvimento do Centro-Oeste 

(Sudeco), o secretário da Retomada, César 

Moura, esteve, na quarta (20), com o su-

perintendente da Sudeco, Nelson Vieira, e 

representantes da Adial e a São Salvador 

Alimentos (SSA). A reunião foi realizada em 

Anápolis, na sede da Companhia de Distritos 

Industriais de Goiás.  O grupo discutiu sobre 

os recursos do Fundo de Desenvolvimento 

do Centro-Oeste (FDCO) para indústrias 

goianas. Estiveram presentes representan-

do a SSA, Marcel Fogaça, Walter Sobrinho e 

Rimarck Carvalho. Já da Adial, comparece-

ram o presidente Executivo, Edwar Portilho 

(Tchequinho), e o assessor Executivo, João 

Paulo Nogueira.

Parceria com prefeitura 
de Doverlândia

Para falar sobre o Projeto de Cerve-

ja de Mandioca e cursos do Colégio 

Tecnológicos (Cotecs), uma equipe da 

Retomada se reuniu, na quarta (20), 

com a prefeita de Doverlândia, Genil-

va Kátia Assis. Discutiram projetos e 

ações em conjunto para fomentar a 

economia da região e gerar emprego 

e renda. Também estavam presentes a 

superintendente da Retomada do Tra-

balho do Emprego e da Renda, Raíssa 

Rodrigues, e a gerente de Qualificação 

Profissional e Colégios Tecnológicos, 

Thais Finatto. Além disso, participaram 

do encontro os representantes das se-

cretarias municipais, Álvaro André de 

Souza (Educação), Valmir Bernardes 

(Esporte), e Marcos Oliveira (Turismo). 

Retomada da 
economia

Retomada e 
Campos Belos

O secretário da Retomada, César 

Moura, recebeu, na quarta (20), o es-

critor e palestrante internacional, Akira 

Ninomiya Junior, que também é presi-

dente da Ninomiya Corporation e cria-

dor do Ecossistema Symbiosis Business. 

A reunião foi para apresentação de uma 

plataforma digital que pode auxiliar na 

retomada da economia em Goiás.
A gerente de Cooperativismo, Rhaquel Lie-

gem, e a diretora de Colégio Tecnológico, 

Andressa Souza, representaram o secretá-

rio da Retomada, César Moura, em reunião 

com a líder da ONG Viver Para Ser, Maria 

de Lurdes, na quinta (21). Ela apresentou 

dificuldades que enfrenta em Campos Be-

los e solicitou ações futuras da Retomada 

no município, como a Caravana e cursos de 

qualificação profissional.
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NOTAS

Retomada em 
parceria com Alego

Para falar sobre as ações na Retomada 

nos municípios, o secretário César Moura 

participou de reunião na quarta (20). Tam-

bém estavam o deputado Estadual, Lissauer 

Vieira e o presidente da Agência Brasil Cen-

tral (ABC), Reginaldo Júnior.

Artesanato em Caldas Novas
Representando a Retomada, a ge-

rente do Artesanato Miriam Pires, 

participou de reunião na quarta 

(20). O objetivo, foi alinhar a repre-

sentação de Caldas Novas no 14° 

salão do Artesanato - Raízes Brasi-

leiras. Participaram a representante 

da Associação Arca do Cerrado, 

Karla Perez Peixoto; e da Retomada, 

a líder de Área Rosane Martins e a 

auxiliar de Gestão Administrativa 

Eseni José Rodrigues.

Planos de curso do Cotec
Reunião entre equipes da Retomada e do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia 

(CETT/UFG), na quinta (21), tratou da definição dos planos de cursos dos Colégios Tecnoló-

gicos. Da Retomada participaram a superintendente em substituição de Profissionalização, 

Thais Finatto, a diretora de Colégio Tecnológico, Bárbara Pimenta, a professora da gerên-

cia de qualificação profissional e Cotec, Marinalva Nunes, a técnica em gestão pública, 

Cássia Jardim, e a diretora de Colégio Tecnológico, Pryscylla Calil. Da UFG participou a 

coordenadora pedagógica do CETT, Larissa Cabral.
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Artesanato em Ipameri
Para definir detalhes sobre a representa-

ção de Ipameri no 14° salão do Artesanato 

- Raízes brasileiras, uma equipe da Reto-

mada participou de reunião na quarta (20). 

Na ocasião, estavam presente a secretária 

Municipal de Cultura e Turismo de Ipameri, 

Maria de Lourdes Barros, e a coordenado-

ra de Cultura de Ipameri, Izabella Silva. Da 

Retomada, participaram Miriam Pires (ge-

rente do Artesanato), Rosane Martins (líder 

de Áreas) e Eseni José (auxiliar de Gestão 

Administrativa).

NOTAS
NOTAS

Caravana da Retomada em Cachoeira Alta
Com objetivo de viabilizar a ida da Ca-

ravana da Retomada em Cachoeira Alta, 

equipes da Retomada se reuniram com re-

presentantes do município, na sexta (22). 

Estavam presente, da Retomada, o secre-

tário César Moura, a gerente do Coopera-

tivismo, Rhaquel Liegem e a diretora de 

Colégio Tecnológico, Ana Paula Oliveira. 

De Cachoeira Alta participaram, o prefei-

to Rodrigo Mendonça e o engenheiro civil 

João Eduardo Sousa.

Mães de Goiás em Girassol
Na terça (19), a chefe de gabine-

te da Retomada, Lucyanna Marcella 

Melo esteve em Girassol, distrito de 

Cocalzinho de Goiás. No local foram 

entregues 950 cartões por meio do 

Mães de Goiás. O programa garante 

renda extra de R$ 250 mensais para 

compra de remédios e alimentos às 

mães com filhos de 0 a 6 anos, que 

estejam no CadÚnico e que foram 

aprovadas após triagem do Governo 

de Goiás.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Ações da Retomada na Vinha FM
O secretário César Moura concedeu en-

trevista a Vinha FM, na segunda (18), sobre 

as ações da Retomada aos ouvintes do Jor-

nal Realidade, apresentado pelo jornalista 

Elias Junior. Além de responder dúvidas do 

público, César também citou os esforços 

da pasta para oferecer vagas de trabalho 

e apoiar micro e pequenas empresas na 

manutenção dos empregos. O deputado 

estadual Cairo Salim também participou 

da conversa.

Mais Empregos em Anápolis
O inauguração do programa 

Mais Empregos no Daia foi 

pauta na São Francisco FM, de 

Anápolis, e na TV Brasil Cen-

tral, na terça (19). O secretário 

da Retomada, César Moura, 

também falou sobre a divul-

gação de vagas de trabalho 

no Distrito Agro-Industrial de 

Anápolis (Daia).

Retomada no Boa Noite Goiás
As ações da semana da Retomada e da Secult 

Goiás foram assunto de entrevista com o secre-

tário das pastas, César Moura, no programa da 

TV Brasil Central, Boa Noite Goiás, apresentado 

por Paulo Beringhs. A participação foi ao vivo na 

terça (19), e Moura falou sobre 

a inauguração das unidades do 

Mais Empregos e do Mais Crédito 

em Anápolis.
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https://www.youtube.com/watch?v=Nwvk7aRo_r4
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Governo de Goiás: Governador Ronaldo Caiado. 
Vice-governador:  Lincoln Tejota. 
Secretário da Retomada: César Moura. 

Comunicação Setorial da Retomada:  
Yuri Lopes, Victória Cywinski, Raissa Celiac, 
Fabianne Salazar e Bárbara Ferreira.

Conteúdo produzido pela Comunicação da 
Secretaria da Retomada

Mais Empregos na Record TV
A gerente de Intermediação e Recolocação do Trabalho na Retomada, Yara Nunes, par-

ticipou ao vivo do programa Goiás No Ar, na quarta (20). Nunes falou sobre as vagas de 

trabalho que o programa oferece diariamente no site da Secretaria da Retomada, além 

dos detalhes de como acessar e se inscrever. A mesma pauta foi abordada por Yara, no 

Balanço Geral, no mesmo dia.

FOI DESTAQUE NO RETOMADA EM CONEXÃO...
A importância da logística para o Estado 

de Goiás foi tema do bate-papo no Reto-

mada em Conexão do último sábado (16). 

O presidente da Adial, Edwal Portilho; o 

chefe de logística da divisão de ferramen-

tas elétricas da Bosch na América Latina, 

Igor Sotkeviciene e o deputado estadual 

Maycllyn Carreiro, conversaram a respeito 

do desenvolvimento econômico de Goiás. 

Apresentado por Suellen Mara, o programa 

é exibido ao vivo pela TV 

Brasil Central (TBC), às 13 

horas. Você confere o pro-

grama da semana passada 

na íntegra pelo YouTube.
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https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
https://www.youtube.com/watch?v=J_owyIngwAo
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https://www.emaisgoias.com.br/caiado-inaugura-postos-de-oferta-de-emprego-e-de-credito-em-anapolis/
https://blogdacris.com.br/goias/em-anapolis-caiado-inaugura-postos-do-mais-empregos-e-do-mais-credito/
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/postos-do-mais-empregos-e-mais-credito-sao-inaugurados-em-anapolis-358558/
https://portal.al.go.leg.br/noticias-dos-gabinetes/120804/ao-lado-de-caiado-amilton-participa-de-inauguracoes-que-vao-ajudar-na-geracao-de-empregos-em-anapolis
https://portal6.com.br/2021/10/19/caiado-inaugura-postos-para-ajudar-quem-precisa-de-emprego-ou-credito-para-empreender-em-anapolis/
https://www.aredacao.com.br/noticias/157864/caiado-inaugura-postos-do-mais-empregos-e-do-mais-credito-em-anapolis
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https://oparlamento.com.br/caiado-inaugura-postos-de-oferta-de-emprego-e-de-credito-em-anapolis/
https://portalcontexto.com/programa-mais-credito-e-inaugurado-em-anapolis/
https://diariodoestadogo.com.br/caiado-inaugura-postos-do-mais-empregos-e-do-mais-credito-em-anapolis-129126/
https://oanapolis.com.br/caiado-cumpre-agenda-em-anapolis-e-goiania-nesta-terca-feira-19-10/
https://ohoje.com/noticia/cidades/n/1349804/t/postos-do-mais-empregos-e-do-mais-credito-sao-inaugurados-em-anapolis/
https://diariotemporeal.com/90512-caiado-cumpre-agenda-em-anapolis-e-goiania-nesta-terca-feira-19-10/
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A educação é transformadora e nos mostra, 
nos detalhes, a diferença que ela faz na vida 
das pessoas. Enquanto instituição pública de 
ensino, a Universidade Estadual de Goiás é 
palco para mudanças das mais diversas reali-
dades. Desde a sua criação, a UEG já formou 
mais de 100 mil alunos que encontraram em 
seus diplomas a possibilidade de mudarem 
suas próprias histórias e as de quem os cer-
cam. Uma universidade capilarizada, com 
câmpus em todas as macrorregiões do Esta-
do, tem o poder de impactar positivamente 
realidades locais.

A educação é o principal elo da corrente 
de desenvolvimento de um país. No mundo 
acadêmico, para além da graduação, são de-
senvolvidas pesquisas que visam solucionar 
problemas cotidianos, trazendo inovação e 
fomentando o empreendedorismo em nos-
so estado. Os 16 cursos de mestrado e dois 
doutorados oferecidos são exemplo disso. A 
UEG é a maior ofertante de programas de 
pós-graduação stricto sensu do interior de 
Goiás e a segunda maior em números totais 
de programas no Estado.

A UEG integra o programa Coopera Goiás, 
uma parceria entre o Governo de Goiás e o 
sistema da Organização das Cooperativas 
Brasileiras no Estado de Goiás (OCB/GO) no 
sentido do fortalecimento do cenário coope-
rativista goiano. Além disso, para fortalecer e 
regionalizar a inovação e o empreendedorismo 
em Goiás, a universidade sedia um Centro de 
Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação 
(InovaCentro|UEG), integrando esta diretriz 
no Desenvolvimento Econômico do nosso 
Estado.

Ainda no contexto de investimento na área 
científica, em junho de 2021 foi inaugurado 
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o Centro de Pesquisa e Educação Científica 
(Cepec|UEG), no Câmpus Central, em Anápolis. 
O prédio do Cepec tem uma área de 1.944,83 
m2, num investimento total de aproximada-
mente R$ 2,5 milhões. As novas instalações 
visam atender a comunidade acadêmica e 
têm como objetivo ampliar a capacidade de 
pesquisa e difusão do conhecimento cientí-
fico produzido pela UEG. No mesmo mês, a 
Universidade lançou dois editais de auxílio-
-financeiro destinados às pesquisas científicas, 
tecnológicas e de inovação, com valor total de 
R$ 5,2 milhões.

Além das obras e financiamentos, a Univer-
sidade passa por melhorias constantes no 
sentido de se aproximar à excelência na edu-
cação. Ações em diversas áreas ilustram essa 
preocupação, como a renovação do parque 
computacional, reestruturação de cursos e o 
planejamento do novo hospital veterinário e 
do processo de desburocratização da univer-
sidade.

Tantas iniciativas fazem parte da essência da 
UEG. Mesmo nos últimos meses, os desafios 
causados pela pandemia de covid-19 nos mos-
traram que quando se tem vocação e vontade, 
é possível fazer a diferença. Buscando diminuir 
o impacto no semestre letivo, fomos uma das 
primeiras universidades do País a implantar 
o ensino presencial mediado por tecnologia. 
Nossos professores se desdobraram, nossos 
estudantes demonstraram paciência e inte-
resse em cada momento e nossos técnicos 
administrativos revelaram que uma universi-
dade forte se faz com união e empatia. Todos 
unidos em um só propósito, de garantir uma 
educação transformadora, e cientes de que a 
vitória de um é a vitória de todos. 

Agora, nos organizamos para o retorno gra-
dual das aulas presenciais. Por um lado, um 
certo alívio em perceber que a crise sanitá-
ria começa a ficar no passado. Por outro, um 
entusiasmo enorme em rever nossos alunos 
enchendo os pátios, salas de aula e laborató-
rios. Pouco a pouco, a vida retoma ao normal. 
Que possamos seguir fazendo a diferença, 
construindo novas realidades, unindo pro-
pósitos e acreditando na educação. Afinal, 
é ela que abre portas para um novo futuro. 
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