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Retomada participa do Goiás Social 
com projetos de qualificação, 

empreendedorismo e geração de emprego
A Organização das Voluntárias 

de Goiás (OVG) recepcionou, na 
segunda (26), os Analistas de 
Campo que foram contratados 
para trabalhar no enfrentamento 
às desproteções sociais. A presi-
dente de honra da OVG e coorde-
nadora do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), primeira-dama 
Gracinha Caiado, e a diretora-
-geral da instituição, Adryanna 
Caiado, receberam os novos 
colaboradores, que vão atuar no 
Programa Goiás Social. Durante o 
evento, eles conheceram um pou-
co do trabalho da Organização 
e receberam informações sobre 
o programa, desenvolvido em 
parceria com secretarias estadu-
ais. “Ver que o Goiás Social está 
caminhando e hoje recebendo 
os analistas sociais que vão fazer 
parte do time da OVG e ajudar 
a levar o Goiás Social a todos os 
cantos do Estado me traz muita 
alegria”, afirmou Gracinha.

A Retomada é parceira do 
Programa e auxilia com qualifi-
cação profissional além de oferta 
de oportunidades de emprego. 
O secretário César Moura par-
ticipou do evento e apresentou 
o cronograma de atividades do 
Programa. Moura garantiu que 
abrirá novas vagas de emprego 
para goianos, além de destacar 
a importância de incentivar o 
empreendedorismo. “Nós vamos 
gastar o dinheiro do contribuinte 
levando emprego, levando formas 
de empreender para as pessoas”, 

afirmou o secretário.
O time da Retomada foi re-

forçado pelas participações da 
superintende da Retomada do 
Trabalho do Emprego e da Ren-
da, Raíssa Rodrigues, e da chefe 
de gabinete, Lucyanna Marcella 
Mello. Na ocasião, a superinten-
dente relatou sobre a experiência 
do Goiás Social em Americano 
do Brasil, que na última semana 
entregou uma série de serviços do 
Governo de Goiás. A Retomada, 
juntamente com parceiros, ofer-
tou cursos profissionalizantes de 
produtos de beleza, produção ali-
mentícia e auxiliar administrativo, 
via Colégio Tecnológico (Cotec). 

Também prestigiaram o traba-
lho representantes das secretarias 
de Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Seapa), de Desenvolvi-
mento Social (Seds), da Educação 
(Seduc), além da GoiásFomento 
e Agência Goiana de Habitação 
(Agehab).
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Conselho Deliberativo do  
Sebrae Goiás elege nova diretoria

O Conselho Deliberativo Esta-
dual (CDE) se reuniu, na terça (27), 
para eleição da nova diretoria do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae) em 
Goiás. As 13 entidades que com-
põem o Conselho do Sebrae Goiás 
votaram unanimemente em Antô-
nio Carlos de Souza Lima Neto, ex-
-secretário de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), para o 
cargo de diretor-superintendente. 
João Carlos Gouveia foi eleito 
diretor de Tecnologia e Gestão, e 
Marcelo Lessa Medeiros Bezerra 
para diretor de Atendimento e Re-
lacionamento. 

O secretário da Retomada, 
César Moura, antes suplente, foi 
efetivado como membro titular do 
CDE. O presidente do Conselho, 
Ubiratan da Silva Lopes, deu posse 
aos novos membros e aos diretores 
eleitos.  Lopes mencionou a pan-
demia de Covid-19, que, além das 
vidas perdidas, causou uma estag-
nação nas atividades econômicas. 

O Conselho Deliberativo do 
Sebrae Goiás é composto pelas 
seguintes entidades: Agência de 
Fomento de Goiás (GoiásFomen-
to); Associação Goiana da Micro e 

Pequena Empresa (AGPE); Banco 
do Brasil (BB); Caixa Econômica 
Federal (CAIXA); Federação da 
Agricultura e Pecuária de Goiás 
(FAEG); Federação das Associação 
Comerciais, Industriais e Agropecu-
árias do Estado de Goiás (Facieg); 
Federação das Câmaras de Diri-
gentes Lojistas do Estado de Goiás 
(FCDL); Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg); Fede-
ração do Comércio do Estado de 
Goiás (Fecomércio); Secretaria de 
Estado de Administração (Sead); 
Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento e Inovação (Sedi); Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae) e Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG).

Governo de Goiás abre 11.137 vagas para cursos 
gratuitos de capacitação e qualificação profissional

A Secretaria da Retomada 
oferece mais de 11 mil vagas para 
cursos gratuitos de capacitação e 
qualificação profissional na moda-
lidade de Ensino à Distância (EaD), 
pelos Colégios Tecnológicos do 
Estado de Goiás (Cotecs), em todo 
o Estado. Segundo o secretário da 
pasta, César Moura, o objetivo da 
iniciativa é melhorar o currículo 
dos trabalhadores goianos. “O 
Programa Mais Empregos oferece 
milhares de vagas de trabalho dia-
riamente, algumas oportunidades 
precisam de qualificação especí-
ficas, que ofertamos pelos cursos 

dos 17 Colégios Tecnológicos”, 
reforça. 

Para os cursos de capacitação, 
os candidatos devem ter idade 
mínima de 16 anos e Ensino Funda-
mental concluído. Já para os cur-
sos de qualificação, os candidatos 
também devem ter idade mínima 
de 16 anos e Ensino Médio conclu-
ído, por qualquer via de acesso, ou 
estar na 2ª e 3ª séries do Ensino 
Médio da Rede Pública de Ensino. 

As informações sobre datas, do-
cumentos necessários e links para 
inscrição nos cursos estão no site 
da Retomada.
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https://retomada.go.gov.br/noticias/governo-de-goi%C3%A1s-abre-11-137-vagas-para-cursos-gratuitos-de-capacita%C3%A7%C3%A3o-e-qualifica%C3%A7%C3%A3o-profissional.html
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Live Retomada em Conexão aborda políticas 
de financiamento e qualificação profissional

A série de encontros virtuais 
Retomada em Conexão trouxe 
em sua 2ª edição, na sexta (30), o 
analista de dados na Secretaria de 
Educação Superior em Vancouver, 
André Bastos, que discutiu sobre 
o tema “Canadá e as políticas de 
financiamento e qualificação pro-
fissional.” O bate-papo foi transmi-
tido ao vivo, às 14 horas, pelo canal 
da Secretaria da Retomada no 
YouTube e teve 88 espectadores, 
dentre esses, 23 participantes de 
universidades e secretarias solici-
taram certificado. Confira o vídeo 
na íntegra 

André Bastos tem doutorado 
em Economia Aplicada e atua 
com políticas públicas de financia-
mento à qualificação profissional 
e ações de resposta à pandemia 
Covid-19 no Canadá. Por isso, foi 
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Retomada participa de lançamento 
do Projeto Incubacoop

O lançamento do Projeto Incubacoop, uma parceria 
entre o Sistema OCB/GO e Secretaria da Retomada, 
foi realizado na quinta (29). O Incubacoop, uma ace-
leradora e incubadora de cooperativas, tem objetivo 
estimular e apoiar o cooperativismo nos municípios 
como gerador de emprego e renda, contribuindo com 
o desenvolvimento econômico e social local. 

A reunião virtual contou com a presença do pre-
feito de São Miguel do Passo Quatro, Gilmar Pereira 
de Souza, e da primeira-dama, Terezinha de Jesus C. 
Souza. O município será o primeiro a receber o projeto 
piloto, para desenvolvimento de uma cooperativa de 
costureiras e uma de catadores de material reciclável. 
Participaram ainda, do Sistema OCB/GO, o presidente, 
Luís Alberto Pereira, o superintendente, Jubrair Júnior, 
o coordenador, Daniel Cavalier, o consultor, Marcos 
Villas, e da área de relações institucionais, Diogo 
Oliveira. Também marcaram presença o assessor do 
deputado estadual Virmondes Cruvinel, Luís Mauro Jr., 
os secretários da Agricultura, de Indústria e do Meio 
Ambiente do município. O gerente de Desenvolvimen-
to de Áreas Vulneráveis, Rafael Sôffa, representou a 
Retomada no evento.

convidado para a live da Secretaria 
da Retomada e afirmou em sua 
apresentação que “a produção que 
vem das universidades também 
é totalmente vinculada tanto do 

ponto de pesquisa, de fato, tan-
to no ponto de vista de que elas 
treinam e qualificam pessoas que 
vão para o mercado de trabalho de 
posições qualificadas”.

https://www.youtube.com/watch?v=x5R36PJxZLc
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Retomada e OVG
Em nome da Retomada, a superintendente do Trabalho 

do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, e a diretora 
dos Colégios Tecnológicos, Thaís Finatto, se reuniram 
virtualmente com representantes da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) na segunda (26). Na ocasião, 
buscaram por parcerias para os cursos de corte e costura 
oferecidos pelos Cotecs.

Live com 
César Moura

O secretário da Re-
tomada, César Moura, 
participou de uma live 
transmitida pelo Ins-
tagram do deputado 
estadual Amilton Filho, 
na segunda (26), às 
9h. Moura falou sobre 
as ações desenvolvi-
das pela pasta que são 
pensadas a favor da 
retomada econômica, 
social e cultural em 
Goiás.

Carteirinha de mestre artesão

Programas da Retomada em Acreúna
Uma equipe da Secretaria da Retomada se reuniu, na segunda 

(26), com o prefeito de Acreúna, Claudiomar Portugal, e o assessor 
do deputado Zé Mário, Glei. O grupo discutiu políticas públicas para 
a geração de emprego e renda na região para beneficiar a popula-
ção de Acreúna e Arantina. Estavam presentes o secretário, César 
Moura, e a superintendente da Retomada do Trabalho do Emprego 
e da Renda, Raíssa Rodrigues.

A carteirinha de mestre artesão no Brasil está sendo emitida pelo 
Cadastramento Único dos Artesãos do Brasil (Sicab), uma plataforma 
do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB). Para discutir as estra-
tégias de avaliação e concessão do documento, a gerente de Arte-
sanato da Retomada, Míriam Pires, se reuniu, na segunda (26), com 
o coordenador-geral de Empreendedorismo e Artesanato do PAB e 
subsecretário de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, 
Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia, Fábio 
Silva e com os coordenadores Regionais do Artesanato Brasileiro.
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Mais Crédito em Itauçu
O secretário da Retomada, César Moura, recebeu, na terça (27), o 

deputado estadual, Thiago Albernaz, o vice-prefeito de Itauçu, Clayon 
Lino, e o secretário de Indústria, Comércio e Turismo do município, 
Sérgio Moreira. O grupo discutiu a implantação de programas da 
pasta na região, como o Mais Crédito para microempreendedores, 
além de cursos profissionalizantes em confecção de moda íntima, 
ofertados pelos Colégios Tecnológicos (Cotecs).

Parcerias com Adial
Uma equipe da Retomada se reuniu virtualmente, na terça 

(27), com representante da Associação Pró-Desenvolvimento 
Industrial do Estado de Goiás (Adial), para tratar sobre parce-
rias que garantam cursos de capacitação e vagas de trabalho. 
Participaram a superintendente da Retomada do Trabalho 
do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, e a gerente de 
Intermediação e Recolocação no Trabalho, Yara Nunes.

Secretaria de 
Direitos Humanos

A secretária de Direitos Huma-
nos de Goiânia, Dra. Cristina Lopes, 
foi recepcionada, na terça (27), 
para discutir projetos das secre-
tarias da Retomada e da Cultura 
(Secult Goiás). Representaram a 
pasta o secretário César Moura e a 
superintendente da Retomada do 
Trabalho do Emprego e da Renda, 
Raíssa Rodrigues.

Dia Mundial 
da Saúde e 
Segurança  
no Trabalho

O Dia Mundial da Saúde e Segu-
rança no Trabalho é comemorado 
em 28 de abril. Para lembrar a data, 
a equipe de Comunicação Setorial 
da pasta, divulgou no Instagram, 
ações a serem desenvolvidas 
em minutos, diariamente, como 
um alongamento ou correção da 
própria postura, e podem fazer a 
diferença no bem-estar. 

Confira as dicas no Instagram 
da Retomada.
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https://www.instagram.com/p/COOHF4djID4/?igshid=arv1av26ljm1
https://www.instagram.com/p/COOHF4djID4/?igshid=arv1av26ljm1
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Live do FAC para o Artesanato

A live para tirar dúvidas sobre o edital do Fundo de Arte Cultura 
(FAC), foi transmitida pelo canal da Secretaria da Retomada no 
YouTube, na quinta (29), a partir das 9 horas. Equipes das secreta-
rias da Retomada e Cultura (Secult Goiás), atenderam os ouvintes. 
Representando a Retomada estavam,  a superintende do Trabalho 
do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, e a gerente de Artesa-
nato, Míriam Pires. Da Secult Goiás, participaram os gerentes Sasha 
Witkowski (Planejamento e Fomento à Cultura) e Wellington Dias 
(Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico).

Grupo de Estudos da Retomada
O 7º encontro do Grupo de Estudos da Retomada (Gede), discutiu 

na quinta (29), sobre a eficácia da construção de sistemas rege-
nerativos na economia, sociedade e cultura. Como embasamento 
teórico, foi pesquisado o autor Christian Wahl, que aborda temas 
sobre conscientização das inter-relações. Participaram as gerentes 
Suellen Mara (Avaliações e Informações), Rhaquel Liegem (Coo-
perativismo); as assessoras Victória Cywinski (Comunicação), Ana 
Catarina (Administrativo); e os técnicos em Gestão, Márcia Regina 
Tristão, Leandro Crispim e Eliane Lucena.

Consultorias 
presenciais

A consultora de Finanças e 
Planejamento do Sebrae, Graziela 
Borges, falou sobre os serviços 
prestados na nova unidade do 
Mais Empregos e Mais Crédito, 
no Centro de Goiânia. Sobre a 
consultoria gratuita, ela explica 
que o objetivo é orientar o em-
presário para que ele faça o uso 
mais eficiente do crédito que ele 
conseguiu via Retomada e Goiás-
Fomento. Confira o vídeo de Ga-
ziela no Instagram da Retomada,
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Retomada,  
Sic e Enel

Representantes das secretarias 
da Retomada, de Indústria, Co-
mércio e Serviços (SIC) e da Enel 
se reuniram, na quinta (29), para 
tratar de projetos em parceria. 
Titular da Retomada, César Moura 
recebeu o secretário da SIC, José 
Vitti, o subsecretário de Atração 
de Investimentos e Negócios, 
Renato Meneses Torres, a equi-
pe de Relações Institucionais da 
Enel, Humberto Eustáquio, André 
Gustavo e Marco Henrique Pavan, 
além do diretor de Planejamento, 
Roberto Vieira.

https://www.instagram.com/p/COLS9Kgjjki/
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Retomada e Goiás Turismo
Uma equipe da Retomada se 

reuniu, na quinta (29), para discutir 
possíveis parcerias entre a pasta 
e a Goiás Turismo, para oferta de 
cursos no eixo tecnológico de Tu-
rismo, Hospitalidade e Lazer, por 
meio dos Colégios Tecnológicos. 
Estavam presentes a gerente de 
Qualificação da Retomada, Thaís 
Finatto e da GoiásTurismo, os ge-
rentes Fernando Magalhães (Qua-
lificação Profissional) e Luciano 
Guimarães (Regionalização).

Reunião FCO
A 361ª Reunião Ordinária do 

Conselho de Desenvolvimento 
do Estado (CDE) foi realizada na 
quinta (29), para tratar de assuntos 
relativos ao Fundo Constitucional 
do Centro-Oeste (FCO). A reu-
nião resultou na aprovação de 62 
cartas-consultas para obtenção de 
crédito nas modalidades empre-
sarial (R$14,435 milhões), e rural 
(R$53.141 milhões). Esse crédito 
assegura investimentos na ordem 
de R$67.576 milhões, com uma 
previsão de 156 novos empregos 
diretos gerados em municípios 
de todas as regiões de Goiás. O 
presidente do CDE e secretário da 
Retomada, César Moura, mediou 
o encontro, acompanhado pelo 

Café Tecnológico 
Agro

Representando a Retomada, a superin-
tende do Trabalho do Emprego e da Ren-
da, Raíssa Rodrigues, participou de uma 
mesa redonda que discutiu sobre cenários 
e tendências para o desenvolvimento do 
agronegócio. A live foi transmitida na quinta 
(29), às 19h30min pelo Canal Peequi, no 
YouTube. Rodrigues pontuou a importância 
do Agro na economia, emprego e renda.

secretário da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tiago Freitas de 
Mendonça, além de técnicos do 

Governo, empresários, contadores, 
advogados e representantes do 
setor produtivo.
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Retomada  
em conexão  
com OVG

Na sexta (30), equipes da Re-
tomada e Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG), realizaram 
uma visita técnica no Centro Vo-
cacional Tecnológico Móvel (CVT) 
da Retomada para alinhar parceria 
em projeto de realização do Dia 
D em Americano do Brasil. Em 
nome da pasta estava a gerente 
de Qualificação e Capacitação, 
Thaís Finatto.

PROGRAMA DE 
COMPLIANCE PÚBLICO

A partir desta edição, 
o Retomada em Pauta vai 
trazer as reflexões sobre 
ética e transparência do 
Programa de Complian-
ce Público do Estado de 
Goiás. Este conteúdo é 
publicado originalmente 
no perfil da Secretaria da 
Retomada no Instagram 
(clique aqui) e passará a 
ser replicado no boletim 
semanal da pasta. Os pen-
samentos sobre o compor-
tamento ético do servidor 
público do Estado aten-
dem uma das exigências 
do PCP, definidas pela 
Controladoria Geral do 
Estado (CGE), que coor-
dena o Programa, uma das 
marcas da gestão do go-
vernador Ronaldo Caiado.
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https://www.instagram.com/p/COMHK99jDvO/?igshid=8uiqsmh2o0yr
https://www.instagram.com/p/COMHK99jDvO/
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Programas da 
Retomada em 
Piranhas

Para discutir parcerias futuras 
envolvendo programas da Reto-
mada e Piranhas, o prefeito Marco 
Rogério Chicão, e seu assessor, fo-
ram recebidos na sexta (30), pela 
superintendente da Retomada do 
Trabalho do Emprego e da Renda, 
Raíssa Rodrigues.

Projetos da 
Retomada  
e Sebrae

O secretário da Retomada, 
César Moura esteve com o diretor-
-superintendente do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) de Goiás, An-
tônio Carlos. O encontro na sexta 
(30), tratou de futuros projetos em 
parceria com as pastas.

Diretrizes do Goiás Social

Reunião virtu-
al na sexta (30), 
entre equipes das 
secretarias da 
Retomada, Agri-
cultura, Pecuária 
e Abastecimento 
(Seapa); e Ser-
viço Nacional de 
Aprendizagem 
Rura l  (Senar) 
discutiu a defini-
ção de padrões 
do projeto Goiás 
Social.



 10  |  BOLETIM SEMANAL

RETOMADA NA 
I M P R E N S A

Mais Empregos na 
Rádio Bandeirantes

Em entrevista para a Rádio Band na se-
gunda (26), a gerente de Intermediação 
e Recolocação no Trabalho da Reto-
mada, Yara Nunes esclareceu dúvidas 
em relação aos cursos de qualificação 
e capacitação que são oferecidos pelo 
programa Mais Empregos.

Cursos do Cotec na Record TV Goiás
Para falar sobre as 11 mil vagas 

de cursos gratuitos ofertadas pela 
Retomada, por meio dos Colégios 
Tecnológicos (Cotecs), a gerente 
de Intermediação e Recolocação 
no Trabalho da Retomada, Yara 
Nunes, concedeu entrevista, na 
terça (27), para o Goiás no Ar, da 
Record TV. Nunes também expli-
cou sobre o Programa Mais Empre-
gos, que, por meio desses cursos, 
qualifica e capacita goianos para 
o mercado de trabalho.

Programas da Retomada na TV Gazeta
Em sua participação no Jor-

nal da Gazeta, da TV Gazeta GO, 
a gerente de Intermediação e 
Recolocação no Trabalho da Re-
tomada, Yara Nunes, apresentou, 
na quarta (28), os programas 
desenvolvidos pela Retomada. A 

gerente destacou o Mais Crédito, 
que oferece linhas de financiamen-
to para trabalhadores autônomos, 
micro e pequenos empreendedo-
res, e também o Mais Empregos, 
que oferta milhares de vagas de 
trabalho formal. 

Mais Empregos e Cotecs na TBC
Na sexta (30), a gerente de Intermediação e 

Recolocação no Trabalho da Retomada, Yara Nunes, fa-
lou em entrevista para a Tv Brasil Central (TBC), sobre o 
programa Mais Empregos e os cursos profissionalizantes 
dos Colégios Tecnológico (Cotecs).
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Adriano da Rocha Lima*

O mês de abril foi de come-
moração para o ensino superior 
goiano, pois a nossa querida 
Universidade Estadual de Goiás 
completa seus 22 anos. São 
mais de duas décadas de in-
teriorização do conhecimento, 
que lhe permitiram levar para 
as diferentes partes de Goiás a 
formação condizente com a vo-
cação de cada região do Esta-
do. Uma universidade marcada 
pelo seu forte caráter social ao 
receber 86% dos seus alunos 
oriundos da escola pública, e 
destinar vagas suplementares a 
quilombolas, refugiados e por-
tadores de visto humanitário.

Seus índices mostram a ex-
pressividade do seu trabalho 
educacional. Ao longo desses 
22 anos, foram mais de 100 mil 
alunos diplomados. Atualmente, 
a universidade conta com mais 
de 23 mil alunos em curso, sen-
do 583 na pós-graduação. 

Apesar de não ter estudado 
na UEG, nem feito parte de seu 
corpo docente, me sinto um 
membro da sua comunidade 
acadêmica ao ter participado 
de forma intensa do projeto de 
reestruturação administrativa 
e pedagógica, promovido pelo 
governador Ronaldo Caiado, 
que levou à padronização de 

seus 41 cursos de Graduação 
e dos 18 de Pós-Graduação. 
Esses cursos estão distribuídos 
em 33 unidades universitárias 
que compõem os 8 campus da 
instituição. 

Como resultado dessas 
ações, já galgamos melhores 
posições em rankings nacionais 
de educação. No ano passa-
do, mesmo em um contexto 
de pandemia e em processo 
de reestruturação, a UEG teve 
cinco cursos, entre os 12 ava-
liados, com nota alta no Exame 
Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade), divulgado 
em outubro de 2020 pelo Inep. 
Os cursos obtiveram nota 4 (em 
uma escala que vai de 1 a 5). 

Depois de ser destaque no 
Enade, a UEG contou ainda 
com 20 cursos avaliados com 
4 estrelas e 29 cursos com 3 
estrelas no Guia da Faculdade 
2020. A publicação, uma das 
mais abrangentes da educação 
superior nacional, é produzida 
pelo jornal O Estado de São 
Paulo e a startup educacional 
Quero Educação.

Outro dado que reflete o 
compromisso da comunidade 
acadêmica é que, em 2020, 
foram desenvolvidos 312 pro-
jetos de pesquisa, muitos deles 
relacionados aos impactos da 
Covid-19. Do ano passado para 

cá foram realizadas 189 ações 
de extensão, que alcançaram 
mais de 183 mil pessoas.

A sua vocação inovadora 
permitiu que, no início da pan-
demia, ela fosse uma das pri-
meiras universidades do país a 
instituir o ensino remoto como 
alternativa para não paralisar 
as atividades. Para garantir o 
suporte necessário aos alunos 
em condição de vulnerabilida-
de, criou o Bolsa Conectividade, 
que concede 100 reais mensais 
para o pagamento de um plano 
de internet, em caráter emer-
gencial. O edital segue aberto 
atualmente, com 1.500 bolsas 
disponíveis.

Tenho certeza que a UEG 
poderá, cada vez mais, oferecer 
cursos de maior qualidade, am-
pliar sua oferta de pesquisa e 
extensão, trazendo o desenvolvi-
mento nas diversas áreas do co-
nhecimento onde ela atua. Nesta 
ocasião tão especial, parabenizo 
toda a comunidade acadêmica e 
ofereço apoio irrestrito por meio 
do Governo de Goiás, sempre 
respeitando a autonomia da ins-
tituição, para que seus avanços 
sejam sólidos e constantes.

DICA DE LEITURA

22 anos de UEG
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