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Uma grande cidade

em construção
      Em menos de cinco anos, mais de R$ 200 milhões foram investidos em   

       obras na Universidade Federal do Piauí. Ao dobrar de tamanho, a UFPI 

promove o desenvolvimento do estado e se consolida entre as melhores 

universidades da região.

        Uma das frutas mais abundantes do Nordeste brasileiro é protagonista 

de pesquisa que busca novas possibilidades para produção de energia.
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Alunos aliam aprendizado 

e experiência através 

de intercâmbio com 

outras universidades 
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Há alguns anos, o grande desafio do setor 

público era a busca da eficiência, como prática 

que colocasse no passado uma idéia de dispên-

dio associado aos poucos resultados. A eficiên-

cia segue como a grande meta, embora sem o 

desassossego de antes, posto que o setor público 

passou por mudanças fundamentais que se 

traduzem em resultados muito mais positivos, 

no melhor uso dos recursos do cidadão.

Com os novos tempos, que incluem uma 

cidadania muito mais presente e vigilante, a 

busca da eficiência tem agora a companhia de 

uma prática cada vez mais necessária: a 

transparência. Ao cidadão não basta ver os 

resultados. Ele precisa entender os processos e 

ter a certeza de que seu dinheiro está sendo 

aplicado da melhor forma, e da maneira mais 

acertada.

A Universidade Federal do Piauí não abre 

mão disso: é preciso que cada passo dos 

gestores da UFPI seja publicizado, revelado, 

explicitado. Porque todo homem público, todo 

órgão público, precisa dizer o que faz em nome 

Ao público o que é público

E
n
q
u
e
te

O que você gostaria

de ver no Jornal da UFPI?

Diga 
lá !
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Williams Mendes Araújo, 

2º período de Educação Física

“Gostaria de ver informações sobre 

atividades extracurriculares dentro 

da Universidade, sobre intercâmbio 

da UFPI com Universidades de 

outros estados e países”

Breno Brito, publicitário 

e aluno de Mestrado em Letras

“Acho que seria interessante informações sobre 

os eventos da UFPI e cursos de extensão. E 

também matérias sobre as decisões que são 

tomadas para melhorar a Universidade, além de 

um acompanhamento das discussões e dos 

debates dentro do campus.”

Romina Luciana, 

6º período de Administração 

feito através de intercâmbio 

com Cabo Verde

“Um jornal com assuntos 

culturais seria ótimo para 

conhecermos melhor a 

cultura do Brasil e do Piauí.”

Isabella Lima, 

2º período de Administração

“Um jornal que trouxesse as principais 

notícias divulgadas no site”

Caio César Batista, 

4º período de Letras 

Inglês

“Além das notícias, o 

jornal poderia ter 

uma agenda de 

eventos”

Karla Jéssica Fortes,

4º período de Enfermagem

“A gente precisa de mais divulgação 

sobre palestras, congressos e eventos 

da nossa área”

Prof. Dr. Marcelo Campos, médico veterinário

“Seria muito útil para nós um informativo que 

contemplasse as atividades que são realizadas pelos 

diferentes departamentos da UFPI e uma parte 

opinativa também.”

Helenilda Nunes - Assistente em 

Administração

“Gostaria de saber mais sobre o 

Programa de Capacitação Interna da 

UFPI. Soube que o mestrado para os 

técnicos administrativos pode 

aumentar em até 52% o salário 

inicial e seria importante ter mais 

informações sobre o assunto."

da cidadania, e em prol do cidadão. Isto quer 

dizer comunicar-se com a comunidade interna e 

externa à Universidade. E muito tem sido feito 

nesse sentido.

Foi com o propósito de melhor interagir com 

a comunidade que criamos a Revista UFPI e 

redesenhamos a página web institucional. Tam-

bém é com o mesmo objetivo que estamos pre-

parando o lançamento da Rádio Universitária 

FM e uma Newsletter direcionada ao segmento 

interno e mídia. E é com o mesmo desejo de dar 

satisfação dos atos administrativos e da produ-

ção da UFPI que agora lançamos este jornal.

Será, a partir de agora, mais um espaço para 

divulgação dos atos da UFPI e dos produtos – 

pesquisa, ensino, extensão – resultado do 

trabalho de todos os que fazem a comunidade 

universitária. Ao ter como princípio a preocupa-

ção com a transparência, estamos levando a 

público o que efetivamente é do público.

Prof. Dr. Luiz de Sousa Santos Júnior

Reitor da UFPI
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Na rota do aprendizado 

INTERNACIONALIZAÇÃO

ALINE MEDEIROS

Morar longe dos pais e dos 

amigos, suportar a saudade, aprender 

a lidar com diferenças culturais, 

aprender (ou não) uma nova língua e 

novos costumes. Todas essas 

experiências são vividas pelos estu-

dantes que se “aventuram” a sair de 

seus países de origem para estudar 

fora.  Desde 2007, a Universidade 

Federal do Piauí tem proporcionado 

a seus alunos essa oportunidade. 

A estudante Nayhde Barros, 6ª 

período do curso de História da UFPI, 

que acabou de embarcar nessa aven-

tura, planeja aproveitar bem o tempo 

longe de casa. “Espero adquirir ma-

turidade e aprender muito em termos 

de convivência, principalmente com 

pessoas de outros países”, afirma. 

Para quem já foi e voltou, a expe-

riência foi inesquecível. “Estudei na 

Faculdade de Arquitetura do Porto, 

uma das melhores do mundo. Foi um 

momento de transformação pesso-

al”, garantiu Valério Araújo, estu-

dante de Arquitetura da UFPI.

Quem já passou por essa 

experiência destaca que um ponto a 

que os estudantes devem estar 

atentos é com relação às disciplinas 

do currículo, bem como suas 

ementas. “Os estudantes devem 

procurar ler todas as ementas das 

d i s c i p l i n a s  o f e r t a d a s  p e l a  

u , para evitar que 

haja qualquer problema na hora de 

pedir as dispensas na universidade de 

origem”, adverte Isabela Mariana, 

estudante de Química, que partici-

pou da segunda edição do Programa 

Santander. 

Os marinheiros de primeira 

viagem não podem esquecer de 

manter o seguro de vida e plano de 

saúde sempre em dia. “Assim que o 

estudante chega é importante que ele 

se informe sobre como deve proceder 

em caso de urgência”, alerta Isabela. 

niversidade anfitriã

Dicas para os mochileiros 
de plantão

A Universidade Federal do Piauí, através da Pró-Reitoria de Ensino e 

Graduação (PREG), lança anualmente o edital para seleção de dez 

alunos, um de cada centro. A escolha dos mesmos é feita primeiramente 

pelo índice acadêmico. Os melhores históricos escolares são classifica-

dos para um teste psicológico, os aprovados ganham uma bolsa no valor 

de € 3.300 para a estada de seis meses em Portugal. 

Como participar do Programa Santander?
Outros programas

AULP  –  Acordo entre a Universidade Federal do Piauí e mais oito países 

de língua portuguesa, e mais  Macau (China).

PEC-G (Promisaes) – Acordo com países africanos. Há uma grande 

procura de alunos desses países por cursos na área de Humanas na UFPI. 

Itália – Acordo com a Università Degli Studi Di Firenze, Università Degli 

Studi Di Verona e Università Degli Studi Di Padova. 

Croácia – Convênio com a Universidade de Zagreb para visitas e inter-

câmbio de professores e estudantes.

Ter a oportunidade de estudar 

na Europa é, sem dúvidas, uma 

experiência fascinante e enrique-

cedora para a vida profissional. 

Para muitos, a atividade também 

proporciona a possibilidade de 

viagens pelo velho continente a 

baixo custo. Muitos fazem o 

famoso “mochilão” e realizam o 

sonho de conhecer países euro-

peus que fizeram e fazem história.  

As companhias aéreas ofere-

cem servi-ço de vendas de passa-

gens pela in-ternet, um atrativo a 

mais para os estudantes, pois torna 

a vida deles mais fácil. Com uma 

promoção e um simples cartão de 

crédito é pos-sível “dar uma volta 

na Europa”. 

As viagens com vários trechos 

são as mais procuradas. Saindo da 

cidade do Porto, por exemplo, é 

possível pegar vôos para grandes 

capitais europeias, como Madrid, 

Paris, Londres, Roma e Genebra.  

Durante um mochilão, a grande 

Grupo de estudantes piauienses que embarcou para Portugal em setembro

dica é: seja prático. Nada de perder 

tempo na cidade com dúvidas que 

poderiam ser tiradas antes com uma 

breve pesquisa na internet. Saber 

antes como funcionam os meios de 

transportes e os horários de funciona-

mento de cada um é um grande aliado 

para “economizar” tempo. Na 

bagagem, leve somente o essencial.

Esteja sempre atento às previsões 

do tempo. É possível se programar 

com até uma semana de antecedência 

olhando sites sobre previsão meteo-

rológica. Isso ajuda na escolha de 

roupas mais adequadas. 

Faça contas. Calcule quanto mais 

ou menos vai gastar durante os dias 

que vai viajar. Nunca leve menos que 

do que você vai precisar. Esteja 

preparado para qualquer emergência 

financeira.  Se preferir sacar dinheiro 

na hora, esteja atento à cotação do dia. 

E, por último, adquira, sem 

vergonha, o seu saco de dormir. É a 

melhor solução de descanso digno no 

chão para qualquer imprevisto.

Tive a oportunidade de estudar 
na Faculdade de Arquitetura 
do Porto, uma das melhores 
do mundo. Foi um momento 
de transformação pessoal

Aline Medeiros, autora dessa 
reportagem, viajou para Portugal
na segunda edição do Programa



– Como é o nome daquela mu-

lher que vai concorrer à Presidência 

da República? Francisca de quê? – 

perguntou Philippe à autora das 

fotos que ilustram esta reportagem.

– Não é Dilma Roussef não? 

Indagou ela de volta.

– Voto nela! Respondeu Philippe, 

de maneira astuta e bastante convic-

to. – Voto nela porque mulher tem 

mais condições de controlar. Mais até 

do que os próprios homens, que tem 

cabeça quente. Se elas controlam até 

os homens...

Risadas tomaram conta do ambi-

ente enquanto Philippe retomava seu 

lugar na mesa de dez lugares sobre a 

qual ele e mais nove colegas monta-

vam, numa cartolina, o jornal que 

queriam ler no dia seguinte. Empol-

gado e dedicado, ao som de um forró 

desses populares, ele escolheu uma 

foto divulgada na sessão “Panora-

ma”, da Revista Veja. Recortou e 

colou na sua cartolina. Inquieto, 

fazia tudo conversando com o colega 

do lado que, pacientemente, como 

quem pensa em coisas evidentemen-

te alheias ao ambiente, recortava e 

colava, construindo o seu trabalho.

Neste ínterim, Frida se aproxima 

e faz interposições, explica os 

motivos que a levaram àquele lugar, 

conversa com uma lucidez rara, 

porém vacilante. “Aqui eu me sinto 

segura. Eu não incomodo a minha 

família pensando que alguém vai me 

matar. Aqui eu pinto e desenho. E isso 

é muito bom para mim”, argumenta.

Em outro momento, ela relata 

uma experiência feliz. “Hoje eu 

desenhei um ‘jumentim’ na cartoli-

na, recortei, coloquei a cartolina na 

parede”, explica, animada. Mas, por 

que um jumento? Cinco segundos 

para a reflexão. “Por quê? Porque o 

jumento é o que fica mais bonito na 

parede, oras!”, diz, com uma 

impaciência até então disfarçada.

Philippe e Frida são pessoas nor-

mais, que passariam despercebidos por 

olhos apressados durante uma manhã 

de compras no centro da cidade. 

Porém, o conceito de normalidade se 

relativiza quando consideradas as 

deficiências intelectuais pelas quais os 

dois passam. Ela tem síndrome do 

pânico e sofre de depressão. Ele, 

esquizofrenia num grau que já o deixa 

distante demais da realidade para o 

convívio social aberto. Se para Frida 

ficar numa instituição de amparo a 

pessoas com distúrbios psíquicos é 

uma das opções das quais dispõe, para 

Phillipe é a única.

As tardes no Hospital Areolino de 

Abreu já foram bem menos animadas 

e as sombras que cercam os pacientes, 

bem maiores. Se antes o tempo não 

ajudava no tratamento por ser 

demasiado extenso, se os dias 

passavam devagar diante de todos os 

procedimentos meramente clínicos, 

agora as horas passam rápido demais. 

Em parte, pelo convívio com profissi-

onais que se esforçam em ajudá-los a 

conviver com seus medos e anseios, 

em parte por terapias que estimulam a 

interação social e o extravasamento 

de suas emoções.

“São pessoas que, por mais que 

estejam em companhia de alguém, se 

sentem sozinhas. Nossa função aqui 

é amenizar essa situação o quanto 

podemos”, afirma a diretora do 

HAA, Márcia Astrês.

Professora de Enfermagem e 

Saúde Mental do curso de Enfer-

magem da UFPI, Márcia percebeu 

duas coisas nas suas experiências 

docente e clínica: primeiro, todo o 

preconceito que envolve o Portador de 

Transtornos Mentais consiste numa 

barreira para o seu contato social com 

o mundo externo;  segundo, o tema 

“Saúde Mental” é muito mais que um 

aprendizado acadêmico, por isso a 

necessidade de lidar  com a realidade 

contida nos muros de uma instituição 

de psiquiatria.

Sobre como ajudar e ser ajudado

Anjos da Terra

São pessoas que, por 
mais que estejam em 

companhia de alguém, 
se sentem sozinhas. 
Nossa função aqui é 

amenizar essa situação
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“Até bem pouco tempo, trata-

mento para pacientes em sofrimento 

psíquico era o isolamento, o total 

afastamento da sociedade. A coisa 

não é bem assim, mas muitas pessoas 

ainda acham que é”, 

afirma Márcia. 

Cynthia Torres está 

no sétimo período do 

curso de Enfermagem e é 

uma das alunas que fazem 

trabalhos voluntários no 

Hospital Areolino de Abreu 

como forma de complementar 

seus estudos na disciplina de 

Enfermagem e Saúde Mental. 

Inicialmente, Cynthia teve que 

enfrentar o mesmo precon-

ceito que assola boa parte da 

sociedade no que diz respeito 

a pessoas com sofrimentos 

psíquicos. Os pais foram contra 

sua participação no programa. 

Mesmo contrariando os pais ela 

foi e, na tarde do dia 02 de setembro, 

uma quarta-feira, mostrou porque a 

escolha foi acertada. Após a ativida-

de de recorte e colagem para montar 

o noticiário do dia seguinte numa 

cartolina, Cynthia cantava e dançava 

na roda feita para apresentação dos 

trabalhos. Desinibida, convidava a 

todos. 

Carlos, um dos pacientes que 

estavam na atividade, relutou a 

participar da dança organizada por 

Cynthia, ao tempo em que acreditava 

encontrar algum parentesco com esta 

repórter. Após alguns conselhos de 

qual melhor tipo físico para tentar o 

casamento, e de revelar que não 

dança “essas músicas de scooby 

doo”, somente forró, ele aproveita 

um momento de distração e, quando 

menos se espera está Carlos ao lado 

de Cynthia. Dançando e cantando, 

acompanhado de várias outras 

pessoas que deixavam a solidão 

constante um pouco de lado. Ao 

menos até que chegasse 17h, quando 

voltariam aos seus leitos.

“Isso me acrescenta muito mais 

que conhecimento acadêmico. Na 

verdade, aqui eu aprendi a ver o 

indivíduo de forma diferente. 

Entendi que a vida é simples, rápida e 

frágil e nem todos nós conseguimos 

lidar com as coisas da mesma 

forma”, descreve ela. 

Assim como Cynthia, Myrna 

Bezerra, também aluna de Enferma-

gem, enfrentou dificuldades para 

encontrar aceitação na sua escolha, 

mas foi em frente e hoje não se 

arrepende. Porém, frisa que o 

preconceito ainda é grande. “Quando 

eu falava que ia participar do progra-

ma as pessoas perguntavam: no 

Areolino de Abreu? Pois é doida. Tá 

no lugar certo”, conta. Hoje, ela faz 

questão de desmistificar a idéia que a 

socieda-

de em geral 

faz dos seus 

p a c i e n t e s .  

“Aqui acompa-

nhamos mais que a 

evolução do paciente. 

A l é m  d e  s e r  u m a  

maneira de conhecer mais, 

é até desestressante ficar 

aqui com eles”, opina. “Isso é 

muito gratificante porque eles 

sabem o que pensam, mas não é 

fácil externar”, complementa.

Na reta final do programa, a 

aluna Michelle Araújo é quem mais 

sente pelo seu inevitável desliga-

mento do programa daqui a alguns 

meses. Após mais de um ano de 

convivência com pacientes em 

sofrimento psíquico, foi estabelecido 

mais que um laço de amizade e 

cuidados. “Aqui é meu segundo lar”, 

diz Michelle, que, desde o início da 

entrevista, mesmo ainda não 

participando do diálogo, já deixava 

lágrimas escorrerem pelo rosto.

“Eles já sabem que eu estou 

saindo e é muito bonito quando vem 

alguém me dizer que é uma pena”, 

fala, com a voz embargada de choro. 

“Aqui eu ajudo no que posso, atendo 

como se fosse alguém da minha 

família”, afirma. A afinidade é tão 

grande que ela gostaria de trabalhar 

lá após sua formatura. A popularida-

de já está em alta. “O pessoal já me 

conhece como 'Michelle  do 

Areolino'”, brinca. 

“Atendemos aqui do pedreiro ao 

médico. Já atendi um médico que não 

queria saber de conversa e era 

bastante ríspido comigo. Eu soube 

respeitar o seu momento e depois ele 

m e  

procurou para conversar. 

Muitas pessoas pensam que aqui só 

vem pessoas pobres, mas não é”, 

frisa Michelle. 

Para a diretora do hospital e 

professora do grupo de alunos, o 

maior benefício que tanto alunos 

como pacientes podem ter da 

iniciativa é a desmistificação da 

situação de saúde deles. “Os alunos 

são nossos agentes multiplicadores. 

São a porta para a sociedade enten-

der que nem 

tudo aqui den-

tro são sombras. 

Nem todos que 

estão aqui são pe-

r igosos  e  que 

muitos deles pre-

cisam mesmo é 

de atenção”, afir-

ma Márcia.

“Uma vez veio um 

grupo aqui visitá-los e 

quando chegaram, todos de 

branco, um paciente chegou em 

mim e perguntou 'tia, são anjos?' e eu 

respondi que não. Depois que eles 

conversaram, deram um pouco de sua 

atenção, o mesmo paciente voltou até 

mim e disse 'tia... são anjos! São 

anjos da Terra!'”, conta Cynthia 

Torres. Para ela, essa é a prova de que 

todos reconhecem os minutos de 

atenção que lhes são dispensados. E 

são muito gratos por isso.

* Os nomes dos pacientes desta matéria 

foram trocados para presevar sua 

privacidade.

Muito mais que conhecimento

Pacientes em atividade de recorte e colagem sob supervisão de alunos
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Jornalistas 
invadem o Twitter

Com capacidade para mensagens de até 140 caracteres, o Twitter vem a cada dia 

conquistando mais adeptos pelo mundo. O microblog é uma rede social que permite 

aos usuários que enviem e leiam atualizações pessoais de outros contatos em textos 

conhecidos como tweets. A atualização pode ser feita através da Web e por softwares 

específicos instalados em dispositivos móveis.

No ar desde 2006, o serviço cresce a passos largos em número de twitteiros – 

como são conhecidos os usuários da ferramenta. O Twitter caiu no gosto das pessoas 

e gerou uma série de sites e serviços paralelos que aprimoram a experiência do 

usuário. No Brasil, onde os usuários do serviço correspondem a 7% do bolo mundial, 

não é diferente. Aqui, são os jornalistas e outras pessoas ligadas à área de 

comunicação e informática os principais twitteiros.

Conforme dados de pesquisa divulgada pela empresa de marketing promocional 

Bullet, 5,45% dos usuários do microblog são jornalistas ou empresas de 

comunicação. No Piauí, aumenta a cada dia o número de profissionais de 

comunicação que aderem ao serviço, seja para divulgar seu trabalho, procurar boas 

pautas, informações para matérias ou mesmo debater assuntos  polêmicos. 

O repórter Carlos Rocha, do Jornal Meio Norte acredita que a ferramenta pode 

funcionar como um atalho para se chegar ao jornalismo real. “Com 140 toques fica 

impossível fazer o jornalismo na forma como conhecemos, mas o Twitter não deixa 

de ser uma ferramenta interessante para se chegar lá”, comenta.

A possibilidade de atualização via web, celular ou smartphone possibilita a 

postagem de qualquer lugar em que se esteja quase que em tempo real. O limite 

imposto pelo próprio serviço com relação ao tamanho das mensagens provoca uma 

forma de repensar a forma de divulgação das notícias. De acordo com o editor-chefe 

do portal 180graus.com, Allisson Paixão, os 140 caracteres aceitos pelo Twitter 

mostram o quanto a internet é veloz. “Com poucos caracteres, é possível informar, 

em uma frase só, por exemplo, um fato que acontece neste momento”, diz.

Para os portais os ganhos vêm em cliques, acredita o jornalista Péricles Mendel, 

que possui uma coluna social no portal cidadeverde.com. “Sempre coloco no 

microblog chamadas da minha coluna no portal, que chamam a atenção para  

conferir o restante do conteúdo. Depois do Twitter, coincidentemente, meus acessos 

aumentaram”, revela o colunista.

UFPI é pioneira

A rede social virou uma referência não só em comunicação interpessoal, mas 

também no ambiente corporativo. Nos órgãos públicos e empresas, as assessorias de 

imprensa, atentas às tecnologias que permitam uma ampla divulgação de seus 

clientes, são responsáveis pela entrada dos mesmos no Twitter.

A Universidade Federal do Piauí largou na frente e foi a primeira instituição de 

ensino do Estado e uma das primeiras do País a usar a ferramenta como forma de 

divulgar suas ações. O Twitter é utilizado também para responder questionamentos 

de seguidores, abrindo assim um novo canal de diálogo com a comunidade 

universitária. 

Depois da UFPI, várias outras instituições do Piauí chegaram à rede, como é o 

caso do Tribunal Regional do Trabalho. “O que eu percebo é que como os jornalistas 

estão em massa no Twitter, é mais fácil, rápido e mais barato passar as pautas usando 

essa ferramenta. Quem não vê por email ou site, certamente vê pelo Twitter”, diz 

Robson Costa, assessor de Comunicação do TRT.

No ambiente acadêmico, Orlando Berti, mestre em Comunicação Social e 

professor de Webjornalismo da UFPI, vem trabalhando a ferramenta com seus 

alunos há um ano. Segundo Berti, o estudo do microblog já rendeu dois artigos 

científicos produzidos sob sua orientação. Ele acredita que a ferramenta tem 

crescido no meio jornalístico, pois estimula o debate e também pelo fato de 

jornalistas serem abertos em relação às novas tecnologias. “Como o jornalista é um 

profissional inquieto, ficou mais fácil para ele absorver o Twitter como uma 

ferramenta de aprimoramento da atividade jornalística”. 
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Atentem para o poder de transfor-

mação do cinema e suas localizações.  

De um lado, as mudanças de perspec-

tivas e impacto que as telas e as lentes 

podem trazer. Do outro, o valor  

estético e artístico dos filmes. Acima, 

as ideias de como usar o projetor e as 

câmeras. E abaixo, com os pés no 

chão, pessoas empolgadas e criativas 

dispostas a trabalhar um projeto. 

Resumo disso tudo? Cineclube Olho 

Mágico, que desde maio deste ano, 

traz a sétima arte para dentro da 

Universidade Federal do Piauí. 

Reunindo semanalmente cerca de 

vinte pessoas para exibição de 

filmes, o Cineclube Olho Mágico, 

idealizado pela professora de Artes 

Plásticas Adriana Galvão, é formado 

por estudantes e mestres que enxer-

gam no exercício do cinema um 

potencial. Inicialmente, de discus-

são: após cada sessão, os presentes 

debatem interpretações e técnicas 

sobre o filme apresentado, que 

sempre dialoga de acordo com uma 

Olho Mágico
resgata paixão pelo cinema

temática. Em sua primeira tempora-

da, o Cineclube aprofundou-se na 

linguagem metalinguística. 

Iniciada em maio com o gênio 

francês François Truffaut e finalizada 

em julho com o mestre italiano 

Frederico Fellini, o ciclo metalin-

guístico abordou os filmes que em 

seu conteúdo falam sobre outra forma 

de linguagem artística. Fellini, em 

seu “Ensaio de Orquestra”, mostrou 

no cinema os bastidores de uma 

orquestra. Truffaut, por outro lado, 

revelou no ficcional o que acontece 

em um filme por trás da gravação de 

outro - entre atores, diretor e público. 

Mas se as exibições e discussões 

são apenas o inicial, o que esperar de 

um Cineclube? Produção de filmes - 

a resposta é imediata. Mas o processo 

para esse estágio é longo. É o que 

afirma o professor de Física 

Alexandre Miranda, integrante do 

Olho Mágico e produtor de trilhas 

sonoras. “Precisamos dar um passo 

de cada vez. O Cineclube cresce e se 

firma como núcleo de interessados 

nos filmes e criadores de idéias”. 

Antes da produção, o Cineclube 

tenta – entre boa repercussão de suas 

atividades, números de participantes 

crescente, proposta de gestão demo-

crática e limitações financeiras – 

adquirir seu registro no Conselho 

Nacional de Cineclubes (CNC). Para 

tanto, o grupo está formando seu cor-

po diretor e estatuto. E a mão de obra, 

sempre voluntária, não falta: hoje já 

são seis pessoas trabalhando efetiva-

mente no Olho Mágico.

As boas novas vem junto de 

muito esforço. Mas sorte e reconhe-

cimento também ajudam. E o maior 

exemplo é a doação que o Olho 

Mágico recebeu de 600 títulos em 

VHS, vindos de uma locadora da 

cidade, a Mistura Fina. O material 

deu início ao acervo do grupo.

A história do Cineclube no Piauí

Ao conseguir seu registro com o 

CNC, o Cineclube Olho Mágico fará 

o resgate e cobrirá lacuna de 24 anos 

na história do cinema no Piauí. A 

“vaga” que o representante da UFPI 

“preenche” foi antes do Cineclube 

Teresinense. Pioneiro na capital, e 

com atividades realizadas no colégio 

Diocesano, durou de 1962 a 1985. 

Luiz Carlos Sales, cineasta piaui-

ense e professor de Pedagogia na 

UFPI, participou do grupo e relembra. 

“Participei do Cineclube Teresinense 

de 78 a 81 e produzi sete filmes no 

período. Ele foi iniciado por um padre 

italiano chamado Moisés Fumagali e 

depois ampliado por Carlos Bres-

chianni”. Com a saída do último, o 

cineclube fechou suas cortinas. 

E as cortinas voltam a ser abertas. 

A imagem do cinema volta a refletir, 

dessa vez como ideias, na mente dos 

integrantes do Olho Mágico. Luiz 

Carlos Sales, hoje longe da produ-

ção, lembra da sua época. “Ajudou a 

me formar. Não foi um tempo 

perdido. Me fez”, e conclui com 

certo ar de nostalgia:  “Desejo 

sucesso ao Olho Mágico. Vivam 

isto”. Prova humana de que a 

experiência em Cineclube ilumina a 

formação de uma pessoa. Mesmo 

quando as luzes estão apagadas.
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Equipe do Cineclube separando material para acervo

IGOR PRADO
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Construindo uma nova universidade

Em setembro de 2009, a Univer-

sidade Federal do Piauí chegou à marca 

histórica de R$ 200 milhões investidos 

em obras físicas em menos de cinco 

anos. Com recursos próprios ou através 

do Programa de Apoio aos Planos de 

Rees-truturação e Expansão das 

Universi-dades Federais Brasileiras 

(REUNI), os investimentos que fizeram 

a UFPI praticamente dobrar sua área 

construída em tão pouco tempo 

refletem muito mais que o seu cresci-

mento físico. Por trás de cada tijolo 

erguido, existe o compromisso de 

universalizar a educação e gerar 

conhecimento. 

Paralelo a isso, o crescimento da 

universidade tem contribuído com o 

desenvolvimento econômico e social de 

vários municípios do interior, através da 

geração de renda, serviços e empregos à 

população local. Só as intervenções de 

infra-estrutura já geraram cerca de 20 

mil empregos diretos e indiretos, nos 

campi de Teresina, Parnaíba, Picos, Flo-

riano e Bom Jesus.

Além do volume de projetos exe-

cutados e em andamento, a UFPI inves-

te ainda em recursos humanos, como na 

contratação de professores e servidores 

técnicos administrativos. Nesse período 

já foram 607 concursados contratados. 

No campus Ministro Petrônio 

Portella, em Teresina, além do investi-

mento em estruturas modernas e apare-

lhadas, como a construção de laborató-

rios equipados, salas de aulas amplas e 

climatizadas, que somam R$ 34,5 

milhões nos últimos dez meses, a UFPI 

tem buscado investir no conforto e bem-

estar da comunidade acadêmica. Dentre 

as obras de maior destaque, encontram-

se a requalificação do Hospital Univer-

sitário e a reforma do Restaurante 

Universitário I, que ganhará uma 

cozinha industrial, capaz de dobrar o 

número de refeições.  Atualmente são 

servidas 52 mil refeições por mês.

Uma das ações executadas pela 

UFPI como forma de minimizar o con-

sumo de energia elétrica no campus e os 

efeitos das altas temperaturas nos pré-

dios é a substituição da cobertura com 

telhas termoacústicas. A ação iniciada 

no segundo semestre deste ano substitui 

o antigo teto de amianto por uma nova 

tecnologia que contribui para a dimi-

nuição da temperatura dentro desses 

ambientes, além de retardar a propaga-

ção de chamas pelo teto em caso de in-

cêndios. 

Outra iniciativa que tem encontrado 

resultados junto ao corpo discente da 

UFPI tem sido a criação de Espaços 

Universitários Integrados. O primeiro 

espaço foi construído no Centro de 

Ciências da Educação (CCE) com 

recursos próprios, na ordem de R$ 1,6 

milhão. Em uma área de 1.208,7 m², os 

alunos contam com salas amplas, ar-

condicionado e data-show com telas 

próprias. A UFPI pretende inaugurar, 

ainda este ano, outro Espaço 

Universitário Integrado, no Centro de 

Ciências da Saúde (CCS). São dez 

novas salas integradas, construídas a 

um custo inicial de R$ 775.588,46, com 

um padrão semelhante ao das salas já 

entregues à comunidade acadêmica. 

Para reforçar o ensino de graduação, 

a universidade investe em novos cursos 

e, conseqüentemente, novos espaços. 

Estão sendo construídos os blocos para 

abrigar os cursos de Engenharia Elé-

trica, Mecânica e de Produção, além dos 

blocos para os cursos de Moda, Arque-

ologia e Estatística. Os alunos e profes-

sores de Odontologia foram contempla-

dos com a reforma dos blocos que 

abrigam o curso. Ainda este ano será 

entregue um novo espaço integrado 

com dez salas de aula, próximo ao 

Diretório Central dos Estudantes.

THIAGO BASTOS
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O reflexo de todo esse incremento 

é facilmente sentido nos novos 

campi instalados nos municípios de 

Floriano e Bom Jesus. A implantação 

de cursos de graduação nestes mu-

nicípios trouxe um êxodo de pessoas 

de cidades vizinhas, bem como de 

outros estados. A circulação de capi-

tal aquece a economia beneficiando, 

sobretudo, setores da construção 

civil, transportes, comércio varejista 

e hotelaria. 

Com a construção do Campus 

Professora Cinobelina Elvas, há três 

anos, na cidade de Bom Jesus, a 635 

km da capital, chegaram professores, 

servidores técnicos administrativos e 

estudantes de diversas regiões do 

país. A cada ano, são mais de 500 

alunos matriculados nos seis cursos 

de graduação da instituição. 

Pensionatos e casas de aluguel 

agora estão entre os comércios mais 

viáveis, transferindo essa nova 

realidade também para municípios 

vizinhos. 

O estudante cearense Cícero 

Rodrigues Feitosa Nunes, 27 anos, 

cursa o 2° período de Medicina 

Veterinária em Bom Jesus. Ele veio 

da cidade de Tauá, a 340 km de 

Fortaleza, em busca de formação 

superior em uma instituição federal. 

Longe da família há mais de um ano, 

Cícero, que mora em uma república 

mantida pelo colégio agrícola, 

acredita que o campus instalado na 

cidade está em pleno desenvolvi-

mento. “Temos salas de aula e 

laboratórios equipados. Isso é o que 

eu sempre sonhei e não pude ter na 

minha cidade. É visível o desenvol-

vimento do campus e, como estudan-

te, espero crescer junto com ele", 

explica o futuro veterinário.  

O microempresário Luiz Martins 

Araújo, proprietário de uma loja de 

material de construção, sentiu os 

reflexos do aquecimento nas vendas 

dos produtos. Segundo ele, as vendas 

aumentaram em 50% com a implan-

tação da UFPI na cidade de Bom 

Jesus. “Nos últimos dois anos, tive 

uma excelente lucratividade. 

Dobramos as vendas da loja devido à 

construção de novos loteamentos 

próximos ao campus”, diz. Ele 

acrescenta que teve que ampliar o 

quadro de funcionários e construir 

uma nova sede para atender a 

demanda. “Tivemos que construir 

outra unidade com cerca de três mil 

m² para atender a clientela interessa-

da em investir em casas de aluguel e 

pensionatos”, explica Luiz Martins. 

Atualmente, trabalham noventa 

funcionários de uma construtora na 

ampliação do campus, sendo a 

maioria deles da própria região. A 

infraestrutura acadêmica do campus 

Profª Cinobelina Elvas oferece salas 

de aulas climatizadas, biblioteca, 

laboratórios e campos experimenta-

is. “O corpo docente composto por 

64 professores, sendo 46 doutores ou 

em fase de doutoramento, credencia 

o campus de Bom Jesus como um dos 

maiores do país em número de 

doutores por habitante. Em uma 

proporção de um doutor para cada 

mil pessoas, a cidade demonstra seu 

potencial em Pesquisa e Pós-

graduação, mesmo distante da 

capital”, ressalta José Lindemberg, 

diretor do campus de Bom Jesus.

Em Floriano, localizada a 240 km 

da capital, as obras de construção do 

novo prédio do campus universitário 

Amílcar Ferreira Sobral, CAFS, 

estão em andamento. O projeto con-

Interior vê nascer novas oportunidades

Juciane Rego, de aluna a professora da UFPI em Floriano

O cearense, Cícero Feitosa, estudante em Bom Jesus: “Como estudante espero crescer junto com o campus”

A circulação 
de capital aquece

a economia 
beneficiando, sobretudo, 

setores da construção 
civil, transportes, 
comércio varejista 

e hotelaria.

templa vinte salas de aulas, vinte 

laboratórios e 45 áreas administrati-

vas. Está confirmada a contratação 

de 72 professores e dezessete 

técnicos administrativos para o 

quadro de funcionários. 

A professora Juciane Vaz Rego, 

coordenadora do curso de Ciências 

Biológicas, teve seu primeiro con-

tato com a pesquisa por meio da 

Universidade Federal do Piauí na 

cidade Floriano. “A UFPI tem 

contribuído na minha vida desde 

quando eu era aluna do curso de 

graduação. Neste período, tive a 

primeira experiência com pesquisa”, 

diz a professora.  

O CAFS teve suas atividades 

acadêmicas iniciadas no primeiro 

semestre deste ano. Foram recebidos 

200 alunos, distribuídos em quatro 

cursos de graduação. 

Por conta desse movimento, Jose-

nias Gomes de Oliveira resolveu 

investir na construção de imóveis de 

aluguel. O empresário, que antes tinha 

apenas uma farmácia, acredita ter feito 

a escolha certa ao investir no setor.

“A chegada da UFPI contribuiu 

muito para a economia da cidade, que 

está ganhando outra cara” conta 

Josenias, que construiu um condomí-

nio de casas nas proximidades do 

campus. “Todas alugadas por 

professores e servidores da instituição. 

Certamente, os empresários estão 

colhendo os frutos da expansão”, 

observa o empresário.   

O Ministério da Ciência e 

Tecnologia já vem reconhecendo a 

competências da UFPI no interior. A 

prova disso foi Chamada Pública 

MCT/FINEP/CT-INFRA – Novos 

Campi 02/2008 que contemplou os 

novos campi da UFPI. Os recursos 

serão destinados para equipar labora-

tórios e implementar ou reestruturar 

redes de informática.
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Crescendo em qualidade e quantidade

Além dos benefícios trazidos pela 

expansão física da UFPI no que diz 

respeito à economia dos municípios 

polos, as comunidades contam ainda 

com ações que agregam valor à vida 

das famílias que se beneficiam de 

projetos de pesquisa e extensão 

executados pela Universidade. É o 

caso do projeto de caracterização 

físico-química da amêndoa da 

castanha de caju elaborado por 

professores do curso de Nutrição do 

campus universitário de Picos. 

A iniciativa da UFPI, que auxilia 

famílias que trabalham nos empreen-

dimentos solidários de caju e mel, 

consiste na análise e apresentação de 

um rótulo que agregue valor ao 

produto das cooperativas locais, 

comércio nacional e internacional. A 

ação tem por objetivo atestar a 

qualidade dos produtos através de 

monitoramento prévio. “Toda a 

microrregião de Picos é beneficiada 

ainda com outros projetos de 

extensão disponibilizados no 

campus senador Helvídio Nunes de 

Barros, tais como o curso de línguas 

em Inglês e Espanhol, informática e 

pré-vestibular, todos a preços 

populares e com estrutura adequada 

para receber alunos de todos os 

lugares”, diz Hercília Rolim, diretora 

do Campus.

Localizada a 320 km da capital, 

Picos é o centro comercial de uma 

região de quase 600 mil habitantes. 

Cerca de 50 cidades que fazem parte 

da sua microrregião sofrem influên-

cia do crescimento do município, 

principalmente nos setores de 

comércio, saúde e de serviços. Com a 

implantação do projeto de expansão, 

a cidade passou a ser referência no 

ensino, já que o número de cursos de 

graduação saltou de dois para nove, 

aumentando o número de professo-

res, servidores e alunos no campus. 

Quando instalado, o campus tinha 35 

funcionários, atualmente tem 121. Já 

o número de alunos saltou de 120 

para 2.200 somente na graduação.

Há cinco anos, o empresário 

Francisco Evêncio possui um 

supermercado, que fica a 500 metros 

do campus de Picos. Ele constatou 

que as vendas no comércio aumenta-

ram em 20% com a implantação da 

UFPI no município.  “A venda de 

gêneros alimentícios tem crescido 

bastante nos últimos meses. O 

dinheiro injetado aquece a economia 

e beneficia outros setores, como 

papelarias, transporte e casas de 

aluguel”, observa o empresário.   

Direcionando os olhares para a 

região Norte do estado, o projeto de 

expansão tem contemplado a cidade 

de Parnaíba e toda sua população com 

o incremento do Campus Ministro 

Reis Veloso, que pulou de quatro para 

onze cursos de graduação. 

O Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFPI (PDI) para o 

período 2005 a 2009, elaborado 

conforme as recomendações do 

Conselho Nacional de Educação 

(CNE), trata da expansão do Ensino 

Superior, conforme previsto no 

Plano Nacional de Educação (PNE), 

visando ao atendimento das expecta-

tivas da sociedade brasileira em 

busca de melhor qualificação e mais 

justiça social. 

Segundo o professor José Duarte 

Baluz, diretor do campus de 

Parnaíba, a população convive bem 

com as mudanças que a cidade tem 

sofrido com a expansão dos cursos 

universitários. “Parnaíba passou a 

adotar um estilo de vida típico de 

cidade universitária, acostumada 

com o grande movimento de pessoas. 

São 955 alunos que chegam anual-

mente, interessados em cursar um dos 

onze cursos de graduação ofereci-

dos”, explica o professor Baluz. 

Após a expansão no campus em 

2006, o número de professores passou 

de 39 para 111. Este  ano, está prevista 

a contratação de 60 novos docentes 

por meio de concurso já realizado. 

“Esses professores chegaram 

estabelecendo uma nova fronteira 

para a produção científica, oferecen-

2004       2005      2006       2007       2008      2009

1.856.847,09
3.156.911,06

14.418.752,66

22.168.626,26

68.013.515,11

100.818.443,75 
Até 14 de setembro

TOTAL DE INVESTIMENTO (R$)TOTAL DE INVESTIMENTO (R$)

Josenias de Oliveira: “Todas as casas alugadas por professores e servidores”

do alternativas para a produção 

cultural e influindo decisivamente 

em áreas vitais para o desenvolvi-

mento da cidade como saúde, turismo 

e pesca”, fala o professor José Baluz. 

Para o reitor, Luiz de Sousa 

Santos Júnior, a implantação e 

ampliação dos campi no interior do 

estado, nas regiões norte e sul, além 

de descentralizar a aplicação dos 

investimentos em infraestrutura, 

contribui para a consolidação do 

desenvolvimento dos municípios e 

áreas vizinhas. “A UFPI reforça 

ainda as potencialidades educacio-

nais destas regiões através da missão 

de propiciar a elaboração, sistemati-

zação e socialização do conhecimen-

to filosófico, científico, artístico e 

tecnológico, adequado ao saber 

contemporâneo e à realidade social. 

Hoje, as cidades de Teresina, 

Parnaíba, Bom Jesus, Floriano e 

Picos são, sem dúvidas, os principais 

centros educacionais do estado”, 

garante Luiz Júnior.
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Tecnologia a serviço da vida

Um hospital que oferece todos os 

requisitos necessários para a realiza-

ção de procedimentos de alta 

complexidade, serviços integrados e 

atenção total à saúde. Assim será o 

Hospital Universitário da UFPI que, 

ao abrir as portas para a população 

em 2010, dará aos piauienses mais 

que uma casa de saúde. O novo 

hospital vai oferecer o que de mais 

moderno existe em matéria de saúde 

pública. Serão vinte clínicas equipa-

das com alta tecnologia, sob o 

comando dos melhores profissionais 

do estado. 

O diretor clínico do HU, Edilson 

Carvalho, explica que os procedi-

mentos cirúrgicos de alta complexi-

dade oferecidos no hospital terão em 

comum o fato de serem, em sua 

maioria, cirurgias de grande porte, 

longa duração, com grau de dificul-

dade técnica que necessita da 

atuação de especialistas e de equipe 

multidisciplinar. “Além disso, a 

realização destas cirurgias só é 

possível com a utilização de apare-

lhagem e equipamentos avançados e 

de alto custo”, ressalta Carvalho.

A qualidade tecnológica a que 

Edilson se refere pode ser exemplifi-

cada pela aquisição do aparelho de 

Endoscopia que permite a super-

ampliação de imagens, primeiro 

exemplar no Piauí. “Já compramos 

mais de R$ 8 milhões em equipa-

mentos de última geração”, ressalta o 

diretor.

Outro ponto que caracteriza uma 

unidade de referência em alta 

complexidade é a capacidade de 

suporte após a realização do procedi-

mento em Unidades de Terapia 

Intensiva, pois a maioria dos pacien-

tes com patologias consideradas de 

alta complexidade necessitam deste 

suporte no pós-operatório imediato. 

“A estrutura hospitalar do HU 

contará com 21 leitos de UTI que 

custam cerca de R$ 100 mil cada, 

excetuando investimentos em 

manutenção”, comenta Edilson.

Pioneirismo

A UFPI implantará o primeiro 

serviço de Telemedicina do Piauí, 

cujos benefícios encontram-se na 

redução dos custos com transportes e 

comunicações e a possibilidade de 

levar a medicina especializada a 

regiões distantes da capital.

A Telemedicina é o intercâmbio 

de informações médicas com o 

objetivo de assistir o paciente, 

diagnosticar, prevenir e tratar 

problemas de saúde, que permite 

ainda a educação contínua dos 

profissionais. Segundo Edilson 

Carvalho, a previsão é que as sessões 

de Telemedicina sejam o primeiro 

serviço a funcionar plenamente no 

hospital. “Já começamos a receber o 

material tecnológico exigido pelo 

sistema de Telemedicina. Estamos 

trabalhando para que não só nossos 

alunos e professores tenham acesso 

aos seus benefícios, mas toda a 

população piauiense”, diz.

Através do novo serviço, o HU 

estará conectado com outras 56 

instituições de Ensino Superior do 

país, possibilitando a discussão de 

casos e a realização de diagnósticos à 

distância. “Através das sessões de 

Telemedicina, os profissionais do 

interior poderão discutir os casos em 

tempo real com outros médicos”, 

completa Edilson.

As especialidades médicas 

contempladas no novo projeto do 

Hospital serão implantadas gradati-

vamente, como explica seu diretor-

geral, José Monte: “A previsão é que 

o HU seja inaugurado em março de 

2010. Obviamente, setores de alta 

complexidade, como cardiologia e 

oncologia, por exemplo, necessitam 

de um tempo maior para começarem 

a funcionar”, disse.

No hospital, a preparação de 

profissionais estará ligada ao 

atendimento humanizado da 

população e à produção de conheci-

mento no segmento da saúde. O 

hospital desenvolverá um trabalho 

de excelência em áreas de ações 

básicas, média e alta complexidade, 

agregando atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. “Não podemos 

perder de vista que, além de exercitar 

a cidadania e ser um braço forte para 

a saúde do Piauí, o HU será um 

hospital eminentemente de pesquisa, 

ensino e extensão”, destaca Luiz 

Júnior, reitor da UFPI.

Segundo ele, o Hospital, que tem 

em seu plano gestor a missão de 

formar recursos humanos, gerar 

conhecimentos e prestar assistência 

de qualidade na área de saúde à 

comunidade, será uma instituição 

diferenciada na saúde pública não só 

do Piauí, mas de todo o Brasil. “A 

comunidade necessita do Hospital 

Universitário, referência na parte 

acadêmica e de assistência, onde 

sejam oferecidos serviços considera-

dos deficitários no sistema de saúde, 

como procedimentos endoscópicos, 

hemodinâmica, neurocirurgia e 

oncologia”, pontua o reitor.

Requalificação 

A reforma do HU, que teve início 

em outubro de 2008, objetiva a 

requalificação e ampliação da área 

construída, a fim de otimizar o 

espaço físico. Após sua finalização, 

o hospital disponibilizará 214 leitos, 

sendo 24 para a UTI; dez centros 

cirúrgicos; espaços para a prática de 

conhecimentos, que incluem quatro 

salas de aula, laboratório audio-

visual e auditório com capacidade 

para 150 pessoas. O hospital conta 

com 21.400 m², dos quais 15 mil m² 

foram ampliados. 

ITAMARA SANTIAGO

Clínicas que funcionarão no HU

Cirurgia Geral

Cirurgia Proctologia

Cirurgia Cabeça e Pescoço

Cirurgia Toráxica

Cirurgia Vascular

Clínica Médica / Reumatologia

Hematologia / Oncologia

Gastroenterologia

Endocrinologia

Cardiologia

Pediatria

Ginecologia / Mastologia

Neurologia

Ortopedia

Oftalmologia

Urologia

Otorrinolaringologia

Cirurgia Buco-Maxilo

Anestesiologia Cl./Dor

Patologia
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Responda rápido: Qual a conexão 

entre um computador de última 

geração e uma castanha de caju? A 

pergunta parece absurda? Não é o que 

pensam alguns pesquisadores dos 

departamentos de Física e Química da 

Universidade Federal do Piauí. E 

levam a questão tão a sério, que de um 

subproduto de uma das frutas mais 

abundantes do Nordeste brasileiro, 

procuram achar uma solução lucrati-

va, limpa e criativa para evolução 

tecnológica que pode estar, em pouco 

tempo, presente na sua vida.

A nossa história começa nos 

esforços bem-sucedidos da equipe do 

professor de Física Ángel Hidalgo em 

produzir com tecnologia piauiense e 

técnicas repassadas pelo professor 

Roberto Farias, da USP - São Carlos, 

o aperfeiçoamento e evolução do LED 

(Diodo Emissor de Luz). Amplamente 

encontrado no nosso dia-a-dia, dos 

semáforos aos visores de celular, das 

telas de notebooks aos celulares em 

touchscreen, o LED não é uma nova 

descoberta. O achado é datado de 

1920 e creditado ao russo Oleg Losev. 

Contudo, apenas várias décadas 

depois de sua concepção, a natureza 

do LED é comprovadamente afirma-

da como substituta para as formas de 

emissão de luz que conhecemos.

E o que torna o LED tão especial? 

O primeiro ponto é sua natureza foto-

luminescente e eletroluminescente. 

Em palavras menores: Ele mostrou-se 

capaz de emitir luz tanto por resultado 

a exposição de outra fonte de luz, 

quanto por impulsos elétricos. O 

segundo ponto é a voltagem elétrica 

para que um LED emita luz, entre 1,5 

e 3 volts. Baixíssima, se comparada 

ao de uma mera lâmpada fluorescen-

te, que precisa de 110 ou 220 volts. 

Após décadas de pesquisas e 

investimentos em todo o mundo, 

dominou-se a tecnologia do LED. 

Países como Estados Unidos e Japão 

controlam sua produção por plenas 

condições de desenvolvimento 

científico, e aos países com menor 

tradição na produção de ponta, resta 

a condição de exportar as matérias-

primas. No LED, em especial, o 

silício. O professor Ángel Hidalgo 

comenta: “Durante muito tempo, 

containeres com matéria-prima 

saiam do Brasil em destino aos 

países produtores de tecnologia”.  

Mas por que, então, a produção de 

um LED por parte da equipe do 

professor Ángel Hidalgo é de 

relevância contemporânea? 

A encarnação orgânica

O aperfeiçoamento do LED 

efervescendo em todos os laboratóri-

os interessados no mundo trouxe a 

necessidade de barateamento na 

produção e adequação a novas 

necessidades. Queda no preço de 

feitura, pela troca do elemento básico 

inorgânico e poluente, por material 

orgânico. E novas necessidades, 

baseado na evolução dos produtos 

eletrônicos, que por tendência são 

cada vez menores e leves, na corrida 

pela praticidade, facilidade e menor 

impacto natural. 

Aqui se apresentam dois novos 

personagens: o OLED (Organic 

Light Emission Diode) e o nosso 

protagonista, a castanha de caju. O 

aperfeiçoamento do LED no mundo 

abriu vários caminhos para o 

desenvolvimento do OLED. Um 

deles, trilhado pelos pesquisadores 

da UFPI. Sai de cena o silício como 

material básico, e agradecendo ao 

público, a professora de Química 

Maria Alexsandra Rios, tem a honra 

de apresentar o LCC (literalmente, 

Líquido da Casca da Castanha). 

O LCC é um subproduto da 

amêndoa do fruto do cajueiro. Na 

tradição de mil e um reaproveita-

mentos e utilização das partes que 

formam o caju - do suco do pseudo-

fruto (a polpa que conhecemos), ao 

aperitivo da castanha assada (verda-

deiro fruto), o LCC pode ser conside-

rado um lanterninha. O óleo viscoso 

e caustico de cor marrom e odor 

extremamente desagradável - 

conhecido popularmente pelas 

queimaduras e manchas que causa 

quando entra em contato com a pele 

humana -, tem utilidades industriais 

e científicas comprovadas em 

descobertas relativamente recentes.

 Maria Alexsandra Rios destaca 

seu principal papel no mercado 

industrial. “Como composto ativo, o 

LCC possui propriedades antioxidan-

tes valiosíssimas. Após tratamento, 

ele exerce uma função de proteção à 

degradação natural de material 

orgânico, ocasionada pela presença 

natural do oxigênio”. Usando 

exemplo próximo e imediato, a 

professora saca uma carta da manga: 

o LCC, mesclado a alguns lubrifican-

tes, gerou alguns compostos de ação 

anti-oxidantes tão interessantes, que 

mereceram depósito de patente. Estes 

compostos continuam a ser estudados 

na Usina de Biodiesel da universida-

de, com análises realizadas no 

Laboratório de Análise de Combus-

tíveis da UFPI, o LAPETRO.

A luz e 
a castanha

Tecnologia Líquida: A extração do subproduto da castanha pela professora Maria Alexsandra

IGOR PRADO
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O Líquido da Castanha do Caju refinado (LCC)

Duas ciências, um objetivo

Andando no campus Teresina da 

UFPI, a caminho da  LAPETRO e ao 

encontro da professora Maria 

Alexandra, o professor e físico Ángel 

Hidalgo, fora do tom formal, deixa 

escapar uma frase. “Se a Física e a 

Química não trabalham juntas, a 

Ciência está morta”. Aqui, cabe o 

raciocínio sobre o LCC: Como ele 

atravessou o mundo macro da 

indústria petrolífera até chegar a uma 

pequena peça elétrica?  A transição, 

como conta Ángel Hidalgo, foi 

pensada em uma sala de aula de 

doutorado.

“Eu conhecia o trabalho na 

produção de um antioxidante por 

parte da professora. Após exaustivos 

estudos na tentativa de encontrar 

algum substrato que aumentasse o 

rendimento do OLED, o LCC 

pareceu uma ótima alternativa”, 

relata o professor Ángel. Mas qual a 

função do líquido da castanha do caju 

no diodo orgânico emissor de luz? 

É isso que explica um orientando 

de mestrado do professor Hidalgo e 

também envolvido no estudo, o aluno 

Raulinson Hiapina. “O líquido da 

castanha do caju aju-daria no retardo 

do processo de foto-degradação do 

OLED, evento natural que é acelera-

do como a sua excitação elétrica. A 

fotodegradação é ocasionada pela 

oxidação. Quanto maior a oxidação, 

menor o número de elé-trons na 

camada de valência. Quanto menos 

elétrons, menor a capacidade da peça 

em conduzir energia. Sem condução 

de energia, sem luz”.

Para que o OLED produzido pela 

UFPI consiga atingir potencial 

industrial, ele precisa alcançar a 

marca de 10 mil horas de durabilida-

de ativa. Parece um longo caminho, 

ou uma marca muito pretensiosa se 

levadas em consideração as condi-

ções de produção e desenvolvimento 

de pesquisa brasileiras quando postas 

em paralelo às estrangeiras. Mas a 

professora Maria Alexandra é 

categórica e otimista:  “Os testes 

preliminares são bem animadores. Os 

gráficos de resistência do LCC 

expõem um grande potencial”.

O estudo relativo ao OLED foi 

inscrito no I CAN 2009 - 11º Inter-

national Conference On Adanced 

Materials (11º Conferência Inter-

nacional em Materais Avançados), 

uma reunião global de exposição 

de produtos de ponta na área de 

evolução tecnológica, realizada no 

último mês de setembro, no Rio de 

Janeiro. Foi a primeira vez, antes 

desta matéria, que houve a 

exposição do potencial de 

utilização do LCC na produção do 

diodo orgânico.

Existem aproximadamente 700 

mil hectares de cajueiros plantados 

no Nordeste brasileiro, que geram 

325 mil toneladas de produção 

anual de caju. Então, caro leitor, em 

resgate ao primeiro parágrafo do 

texto, você já sabe qual a conexão 

entre um computador de última 

geração e uma castanha de caju. 

Resta agora, através do estudo de 

pesquisadores piauienses, que o 

mundo industrial de larga escala 

conheça a resposta. E que repercuta 

em números. 



Mestrado e Doutorado em Ciência 
Animal
Vagas: áreas de Sanidade e Reprodução 
Animal (16 vagas para o mestrado e 9 
para o doutorado) e Produção Animal (14 
vagas para o mestrado e 9 vagas para o 
doutorado).
Inscrições: até 10 de outubro
Seleção: 20 de outubro a 06 de 
novembro
Mais informações: 3215-5753

Mestrado em Letras
Vagas: 12
Inscrições: até 28 de outubro
Seleção: 01 de outubro a 30 de 
novembro
Mais informações: 3215-5794

Mestrado em Desenvolvimento e 
Meio Ambiente
Vagas: 20
Inscrições: até 12 de novembro
Seleção: 21 de novembro a 18 de 
dezembro
Mais informações: (86) 3215-5535

Bolsa de pós-doutorado – 
modalidade PNPD – Ética e 
Epistemologia
Vagas: 01
Inscrições: até 12 de novembro
Seleção: 16 a 19 de novembro
Mais informações: 3215-5697

Programa de Capacitação Interna
Objetivo: disponibilizar para docentes e 
técnico-administrativos da UFPI vagas 
nos Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu da instituição.
Vagas: definidas através das 
coordenações dos programas de pós, 
levando em consideração as normas da 
CAPES.

Edital para Seleção de Empresas 
– Ineagro
Objetivo: selecionar empreendimentos de 
tecnologia inovadora a serem instalados 

na Incubadora de Empresas do 
Agronegócio Piauiense.
Inscrições: até 30 de outubro

Mais informações: 3215-5936

XVIII Seminário de Iniciação 
Científica e I Seminário de 
Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação
Data: 21 a 23 de outubro
Local: Auditório do CT, Espaço Rosa 
dos Ventos, Auditório do CCHL e do 
CCE
Objetivo: Divulgar a pesquisa e o 
compromisso da UFPI na formação de 
recursos humanos e avaliar a qualidade 
do Programa de Iniciação Científica da 
instituição.
 
Fórum Ibero-Americano de Direito
Data: 11 a 13 de novembro
Local: Rio Poty Hotel
Objetivo: apoiado pelo Departamento de 
Ciências Jurídicas da UFPI, o fórum tem o 
intuito de Criar vínculos permanentes 
entre a comunidade jurídica de língua 
espanhola e o Brasil, sobretudo o Piauí.

III Jornada de Serviço Social
Data: 10 a 12 de novembro
Local: Auditório do CCHL
Objetivo: Oportunizar a troca de saberes 
entre a comunidade universitária e a 
sociedade piauiense.

25 anos do curso de Comunicação 
Social da UFPI
Data: 10 a 13 de novembro
Local: CCE/UFPI

I Conferência de Administração
Data: 29 e 30 de outubro
Local: Auditório Afonso Sena (CCN)
Inscrições: até o dia 28 de outubro, no CA 
de Administração
Mais informações: 9922-4190 / 8822-
3403

Posto para venda de créditos 
estudantis
Horário de Funcionamento: 8h às 17h
Local: ao lado do RU II, no Espaço de 
Convivência da UFPI

I Semana de Letras da UFPI
Data: 17 a 20 de novembro
Local: Campus Senador Helvídio Nunes 
de Barros, em Picos-PI
Objetivo: Promover a integração dos 
estudantes de Letras e de áreas afins, da 
UFPI e de outras instituições, bem como 
divulgar e socializar novos conhecimentos 
científicos na área de Letras
Mais informações: (89) 3422-4207

Programa de Cooperação Erasmus 
Mundus
Objetivo: Permitir que alunos de 
graduação e todos os níveis de pós-
graduação, além de professores, 
interessados em desenvolver pesquisas 
nas mais diversas áreas de conhecimento, 
possam estudar em universidades da 
Europa.
Mais informações: (86) 3215-5976

Novo Enem
Vagas na UFPI: 2.928 (50% do total)
Data: 5 e 6 de dezembro

PSIU
Vagas: 2.928 (50% do total)
Data: 13 a 16 de dezembro

Agenda e Serviços

Comemoram-se 30 anos de DCE 

'Livre', uma entidade estudantil 

desvinculada orgânica, legal e institucio-

nalmente das instituições de educação 

superior, do Ministério da Educação e 

das leis de exceção. Talvez fosse melhor 

falar do aniversário de um DCE auto-

regulado, regido por suas próprias regras 

e normas, pois assim é que as entidades 

estudantis passaram a ser, no Brasil 

afora, naquele ano de 1979. 

Este não é um marco qualquer, pois 

se erigia uma entidade quando ainda 

vigoravam os Decretos-Lei nº 477 e 228, 
2ainda que moribundos . O primeiro 

cerceava a liberdade de pensamento, 

organização e manifestação de professo-

res, alunos e funcionários das institui-

ções de educação superior. O segundo 

definia a organização dos estudantes, 

estabelecendo suas finalidades, compe-

tências, órgãos representativos, partici-

pação, regimento interno, enfim tudo que 

dizia respeito às entidades estudantis. 

Parece que foi ontem! Ainda estão 

vivas na memória as intermináveis e 

exaustivas reuniões de elaboração do 

Estatuto, os debates sobre a relação com 

as antigas entidades (os Diretórios 

Setoriais), o processo eleitoral, os modos 

de garantir a lisura do pleito e respeitar a 

vontade dos estudantes expressas nas 

urnas. As primeiras eleições são 

inesquecíveis! As disputas com os 

partidários do Regime e entre os grupos 

?  as chamadas tendências ?  que a ele 

se opunham, o acompanhamento 

vigilante do Procurador da República, 

Prof. Samir Hadd, escolhido, por sua 

postura democrática, para ser uma 

espécie de guardião de todo o processo 

eleitoral, que ficava conosco até a 

contagem do último voto e a lavratura 

das atas. E a Carta Programa da 

Travessia, a chapa vencedora? Uma 

grande folha de jornal dobrada em 

quatro partes, tendo na capa um 

“caminho” e o trecho do poema do 

célebre Thiago de Melo “quem sabe 

onde quer chegar, escolhe o melhor 

caminho e o jeito de caminhar” e se 

comprometia a lutar pelo fim do Regime 

Militar, por Anistia Ampla, Geral e 

Irrestrita, pela convocação imediata de 

uma Assembléia Nacional Constituinte 

e, principalmente, por uma universidade 

pública, gratuita e de qualidade.

Não terá tudo isso acontecido há 

muitos séculos? Vivemos numa 

democracia, com ampla liberdade de 

organização e manifestação, têm direito 

ao voto todos os maiores de 16 anos, sem 

distinção de cor, renda ou grau de 

instrução, não temos presos políticos, 

nem muito menos co-patriotas exilados 

em face de suas idéias e puderam retornar 

os que foram expulsos, a Constituição de 

1988 assegurou não apenas liberdade e 

igualdade, mas também instituiu 

mecanismos de fazer com que suas 

determinações sejam cumpridas. O 

acesso ao ensino superior público, 

permanece gratuito e de qualidade. Não 

foi, como temíamos, privatizado nem 

tampouco sucateado. Tal é a cotidianida-

de destes fatos, a rotinização, que 

chegamos a pensar que sempre foi assim 

DCE 'Livre' na lente da memória:
fragmentos de um testemunho  

e que a ausência, principalmente de 

democracia, liberdade e igualdade é, no 

máximo, 'coisa de antigamente'. 

Assim, temos muito a comemorar 

nestes 30 anos de DCE 'Livre'. Ele foi um 

farol de liberdade, arrojo e luta numa 

sociedade presa ao poder oligárquico 

mais do que ao do regime militar, 

acomodada e acovardada. Foi semente 

de organização e mobilização de todos 

os setores, populares e democráticos, no 

Piauí. Forjou e preparou lideranças. Em 

síntese, criou na Universidade Federal 

do Piauí um espaço para além da sala de 

aula, da pesquisa e da extensão, onde se 

aprendeu sobre o Brasil e o Piauí, a 

sociedade e política brasileiras e 

piauienses, sobre a convivência com o 

diferente, o adversário, os poderes e os 

poderosos, sobre a força da organização. 

Assim, fez da UFPI legítima herdeira da 

universidade do medievo e contemporâ-

nea do seu tempo. 

1Doutora em Sociologia pela Universidade de 

Brasília, professora e ex-aluna de graduação da 

Universidade Federal do Piauí, foi secretária 

geral da primeira diretoria do DCE 'Livre' (1979-

1980).
2Os Decretos-Lei nº 477 e 228 foram revogados 

em 16 de agosto de 1979 pela Lei nº 6680.
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Restaurantes

Os três Restaurantes Universitários 
servem 73 mil refeições por mês. São 
estudantes, professores e funcionários 
que têm acesso diário às refeições 
balanceadas por nutricionistas e com um 
preço acessível (R$ 0,80). A UFPI ainda 
dispõe gratuitamente refeições para 
estudantes do Colégio Agrícola de 
Teresina, moradores da Residência 
Universitária e alunos integrantes do 
Programa Bolsa Alimentação, parcela que 
representa 41% dos usuários do RU.

Livraria

Na Livraria Monsenhor Melo podem ser 
encontrados desde títulos produzidos pela 
comunidade acadêmica da UFPI e de 
outras universidades brasileiras, até relan-
çamentos de clássicos de escritores locais.

Biblioteca

Inaugurada em agosto de 1995, a 
Biblioteca Central Jornalista Carlos 
Castello Branco coordena nove 
bibliotecas setoriais do Sistema de 
Bibliotecas da UFPI. Está aberta de 
segunda a sexta, de 8h às 22h, e no 
sábado, de 8h às 14h. Conta ainda com 
sala multimídia, salas de deficientes 
visuais, salas de xadrez, sala de trabalhos 
acadêmicos e sala de vídeo.

1Guiomar de Oliveira Passos

 Ele foi um farol de liber-
dade, arrojo e luta numa 
sociedade acomodada 

e acovardada.



O traço minimalista de Amaral torna seu trabalho uma experiência única

um artista movido

a descobertas
arte

Desafiadora, sensível, transcendental. Esses são só alguns 

dos muito adjetivos que qualificam as obras do artista plástico, 

quadrinista e designer gráfico Antônio Amaral. Natural de 

Campo Maior, Amaral descobriu sua paixão pelas histórias em 

quadrinhos ainda garoto. A junção de imagens, a fim de contar 

uma história, revelou-se para ele muito mais do que uma diver-

são infantil, configurando-se como o ponto de partida para o 

aprendizado da leitura, escrita e da linguagem conotativa.

Desde então, o talento e a vontade de descobrir só aumenta-

ram. Como quadrinista produziu a revista Hipocampo, cujo 

terceiro número recebeu o prêmio HQ Mix na categoria revista 

independente, em 2000, na cidade de Santos (SP). Mais do que 

um título, Hipocampo virou uma espécie de conceito que contem-

pla a natureza visual, metafórica e significa o universo de todo 

artista. “É uma forma de ver as coisas, um jeito de olhar. 

Descobre-se quando começamos a nos inserir nas coisas e todo 

mundo pode ter o seu”, define Amaral. Como marca registrada, 

seus quadrinhos demonstram uma predominância da imagem 

sobre o texto, uma simplicidade formal e uma riqueza de cores 

que seduzem e intrigam.

Através de suas obras, Amaral convida-nos a viajar pelo nível 

mais alto da abstração. Seu traço minimalista, sua maneira 

inusitada de falar da natureza humana e sua sensibilidade 

metafórica tornam seu trabalho uma experiência única e, por 

vezes, incompreendida. Indagado a respeito da relação compre-

ensão-apreciação, ele é enfático ao defender que por se dar no 
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campo do emocional, a arte não exige o entendimento como fator 

principal de admiração. 

Aluno do curso de Educação Artística da Universidade 

Federal do Piauí, o artista é, ao mesmo tempo, mestre e aprendiz. 

“A meu ver, Amaral encontra-se na categoria de propositor, de 

alguém sensível que nos faz pensar, questionar sobre o nosso 

espaço-tempo, frações do cotidiano, através do jogo artístico e 

inteligente que nos propõe. Sua arte tem essa essência interativa 

da partilha e do respeito ao outro”, afirma Pollyana Coelho, 

professora do curso de Educação Artística da UFPI. 

Suas telas já foram expostas em Recife (PE), Rio de Janeiro 

(RJ), Santos (SP), Estados Unidos, Alemanha e, mais recentemen-

te, em Portugal. Intitulada Vetor Coimbra, a exposição apresen-

tou uma releitura de imagens dos monumentos arquitetônicos da 

cidade de Coimbra. O diferencial ficou por conta do uso de uma 

matéria-prima regionalíssima: a palma da carnaúba. Usada 

como célula composicional vetorizada do elemento matriz, a 

palma da carnaúba funcionou como uma espécie de macro-pixel, 

criando um efeito instigador e singular. 

A respeito da sua maior fonte de inspiração, o artista carrega 

uma resposta na ponta da língua: “a descoberta”. Em um desejo 

egoísta, só nos resta agora 

torcer para  que a vida lhe 

proporcione maravilhosas 

descobertas, a fim que de 

ele continue nos brindan-

do com uma arte sem 

igual.

FRANCIANE BARBOSA



Gente. Antes dos pilares que sustentam as estruturas de um campus universitário, antes das leis de criação, atos, portarias e 
formalidades; uma Universidade é feita por gente. Que decide, que trabalha, que estuda, sonha e que a partir do sonho faz acontecer.

Pessoas como o professor Paulo Humberto Nunes, o vigilante Raimundo José Castro e o aluno Adilson Silva, que, em locais e 
funções tão distintos dentro da Universidade, têm em comum a perseverança de acreditar no conhecimento como ferramenta de 

transformação. Não só das suas vidas, como também das de outras pessoas.

Ele é um nome certo entre os professores homenageados 

pelas turmas de formandos do curso mais sonhado pelos 

candidatos a uma vaga na UFPI: Bacharelado em Medicina. 

Pela sua disciplina, Biofísica e Fisiologia Humana, já 

passaram mais de 40 turmas, em 35 anos de docência 

superior.

Mas o que faz um professor de uma disciplina básica ser 

sempre lembrado por quem passa por seis anos de curso? 

”Ele preferiu não ser mais nada, além de nosso professor, 

quando poderia ter seguido alternativas muito mais rentá-

veis”, conta a estudante de Medicina Carla Méssia Barros.

O professor Paulo Humberto foi contratado como pro-

fessor da UFPI no dia 31 de dezembro de 1974, apenas onze 

dias após a sua formatura. Ele atendeu pacientes apenas para 

cumprir a parte prática do curso e nunca clinicou após sua 

conclusão, apesar dos inúmeros convites. O motivo, segun-

do ele, é a paixão por ensinar. Mas a explicação vai além.

Na sala de aula, ele procura ministrar o conteúdo ético e 

humano, passando muito mais do que o conhecimento mera-

mente técnico a quem passa pela sua disciplina. “Mesmo que 

eu detivesse o dom da profecia, do prognóstico seguro, e dis-

pusesse de todas as habilidades e de todos os recursos téc-

nicos mais modernos, se não tivesse caridade, se não desper-

tasse e não valorizasse o dom da vida, seria como uma má-

quina tentando consertar, ao invés de curar pessoas”, analisa. 

Ele divide o seu tempo entre os manguezais do 

município de Ilha Grande e a sala de aula do Campus 

Ministro Reis Veloso, em Parnaíba. O trajeto diário de 30 

km, feito em um ônibus escolar, aproxima o catador de 

caranguejo Adilson Silva de Castro de um futuro melhor 

através dos estudos.

Cursando o primeiro período do curso de Turismo, ele 

fugiu de uma realidade sem grandes expectativas e 

expandiu seus horizontes para além dos mangues 

piauienses. A pausa nos estudos após a conclusão do ensino 

médio foi precipitada com a chegada do filho, Wallyson.

Aquela realidade, contudo, mudou quando, em um dia 

comum de trabalho, conheceu dois professores da UFPI: 

Flávio Crespo (Agronomia) e Fátima Crespo (Economia). 

“Antes de conhece-los, eu não via perspectiva de nada além 

daquilo que eu já fazia. Foram eles que me incentivaram a 

voltar a estudar”. Com a ajuda das aulas de um curso pré-

vestibular criado por professores voluntários da 

comunidade de Ilha Grande e de seu esforço pessoal, 

Adilson foi aprovado no último PSIU da UFPI para o curso 

de Bacharelado em Turismo.

Trabalhando durante o dia na cata do caranguejo e 

como educador turístico, e estudando à noite na UFPI, 

Adilson alia teoria e prática e faz planos para o seu futuro 

profissional. “É muito importante entender e melhorar o 

que já faço em Ilha Grande como educador e mais ainda, 

ter certeza de que meu filho vai ter orgulho de mim”, 

conta o pai de Wallyson Bruno.

Fazendo a diferença! 

Paulo Humberto 
Moreira Nunes

Vigilante e doutorando em Engenharia de Materiais. Pode não ser 

comum, mas estas informações constam na mesma ficha profissional.

Raimundo José Castro ingressou no quadro de servidores da UFPI 

em 1992, aprovado em concurso público para o cargo de vigilante. Um 

ano depois, ingressou na instituição como aluno do curso de 

Matemática. A continuação dessa história é de mais conquistas: 

especialização na UFPI e mestrado na UFRN, possibilitado por um 

convênio entre a UFPI e o IFPI. Atualmente, o vigilante de 38 anos está 

de licença para a conclusão do Doutorado em Engenharia de Materiais 

pela universidade potiguar.

Sobre como conseguiu conciliar tantas atividades e chegar ao 

Doutorado, ele foge da precisão dos números para tentar explicar. “Não 

posso negar que tive ajuda divina, pois tive que cuidar dos meus pais, 

dos meus dois filhos, e do emprego com certo equilíbrio”, relata.

Adilson Silva de Castro

Raimundo José Castro
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