Presidente da Valec parabeniza

Programa Saltfens página 03

Quem imaginou observar um
canguru, um furão ou mesmo um
tubarão martelo em pleno cerrado?
Vi n d o s d e d i v e r s a s r e g i õ e s
brasileiras e até de outros países,
estes, incluindo o Ouriço cacheiro
(foto) e mais 6 mil animais estão
reunidos no Museu de Zoologia
Professor José Hidasi, em Porto
Nacional, distante 62 quilômetros de
Palmas. A instituição faz parte da
Unitins - Fundação Universidade do
Tocantins e tem como proposta
fomentar o desenvolvimento
científico no Tocantins. O Museu é
referência para estudantes e
pesquisadores.
.

Museu José Hidasi
reúne mais de 6 mil animais
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DITORIAL

Estimada leitora,
Caro leitor,
Humberto Falcão
Com satisfação, apresentamos a
primeira edição do Jornal “Unitins
Hoje”. Este periódico nasceu para
informar e compartilhar as ações em
desenvolvimento na nossa
universidade.
O jornal “Unitins Hoje” nasce no ano da
comemoração do aniversário de 18
anos da Unitins. Diversas iniciativas e
formatos de comunicação impressa
foram idealizados e implementados ao
longo do tempo na Instituição, desde o
“Boletim Informativo da Universidade
do Tocantins”, com seu número 00 em
novembro de 1991, até o presente
periódico.
O exercício de informar e comunicar
numa instituição de ensino superior é
sempre um constante desafio.
Desejamos solidificar as relações com
as comunidades docente e discente,
bem como com todos os setores sociais
junto aos quais a Unitins se faz
presente.
Às vezes, pelo movimento do mundo
atual, não se comunica as vitórias
alcançadas e os desafios superados. E

isso não desejamos. Temos o orgulho
de dizer que somos referência em
Educação a Distância em todo o país,
com plataforma própria que leva
educação a municípios mais
longínquos deste nosso Brasil. São
mais de 100.000 alunos matriculados
nos diversos cursos de graduação. A
experiência com a Educação a
Distância ampliou os horizontes do
ensino superior de maneira salutar.
Adotamos a filosofia de Sêneca, que diz
que “A educação exige os maiores
cuidados, porque influi sobre toda a
vida”. Compartilhamos desse
pensamento, cientes do nosso papel de
educadores e centrados em nossa
missão de produzir, difundir e socializar
o conhecimento científico, tecnológico
e cultural.
Por isso, ao editarmos esta publicação,
um sentimento de alegria nos permeia
por acreditarmos estar dando a nossa
parcela de contribuição para um
amanhã melhor, por meio da educação.
Humberto Falcão
Reitor

DICAS DE LEITURA

Reminiscências Universitárias:
Culturais, Docentes e
Acadêmicas
Luiz Antônio Maya
Goiania - GO - 2006
rata-se do 6º volume das
“Reminiscências” do autor. Um passeio
pelas viagens culturais de um homem
que tem dedicado toda sua vida ao
magistério nos seus diferentes níveis (1º, 2º e 3º
graus). É uma aula sobre as idéias, sua difusão e
absorção; sobre o processo de aquisição de
conhecimento.
O autor, com a humildade que lhe é
peculiar, reparte com o leitor sua rica experiência
como professor nos colégios estaduais e
Sagrado Coração de Jesus, em Porto Nacional,
nas universidades Federal e Católica, em Goiás,
e na Unitins – Universidade do Tocantins; como
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palestrante em congressos, seminários,
reuniões acadêmicas no Brasil e no Exterior.
Durante seu mandato como Senador da
República, colaborou muito com as causas da
educação no nosso País.
Creio que todos envolvidos, direto ou
indiretamente, com a lida cultural e, mais
especificamente, com suas vertentes docentes
e acadêmicas se beneficiarão muito com a
leitura da obra.
Prof. Lívio de Carvalho
Vice-reitor da Unitins – Fundação Universidade
do Tocantins

Fundação Universidade do Tocantins – Unitins
108 Sul Alameda 11 Lote 03 Cx. Postal 173
CEP.: 77020-122 - Palmas-Tocantins
Tel. 63-3218.2947
Site – www.unitins.br
Email – comunicacao@unitins.br

Pesquisa, um caminho
sendo trilhado...

M
M

ais do que produzir e difundir
conhecimento científico, a
pesquisa representa um
instrumento que possibilita mudanças e
melhorias da equidade social e econômica.
Na Fundação Universidade do Tocantins Unitins, a Pró-Reitoria de Pesquisa tem a
missão de implementar políticas voltadas ao
crescimento institucional, focadas no
desenvolvimento socioeconômico, cultural
e tecnológico do Estado. Para tanto,
esforços são empregados no intuito de
oferecer infra-estrutura física adequada aos
programas e projetos de pesquisas em
desenvolvimento e de promover a
diversificação das linhas de investigação
nas diferentes áreas do conhecimento.

Para fortalecer a pesquisa
institucional e identificar as potencialidades
e necessidades do Tocantins, um estado de
múltiplas vocações regionais, a Pró-Reitoria
de Pesquisa tem, também, ampliado o leque
de suas funções, buscando implementar o
intercâmbio científico por meio de parcerias
técnicas entre a Unitins e outras Instituições
de pesquisa, tanto no âmbito regional e
nacional, bem como a firmação de
convênios, contratos e outros mecanismos
com agências de fomento, entidades
governamentais e privadas para subsidiar o
desenvolvimento das pesquisas e das
atividades de extensão desta Universidade.
Neste sentido, para alcançar o
patamar dos objetivos propostos, a
instituição conta com um quadro de
docentes/pesquisadores com qualificação
técnica e científica, por meio das titulações
de mestrado e doutorado, que fazem a
diferença significativa neste processo. Além
disso, a Pró-Reitoria de Pesquisa conta com
o subsídio de agências e programas de
fomento do Ministério da Educação, como o
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq, a
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP,
a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - CAPES, e de
outros, que têm fomentado a realização de
projetos da Instituição de Ensino Superior
(IES).
O apoio dessas agências é de
fundamental importância para a Unitins,

tanto na realização de novos
instrumentos quanto na concretização e
aplicação dos resultados investigados. Na
Unitins, os investimentos em infra-estrutura
são constantes.
Os docentes/pesquisadores dispõem
de núcleos de pesquisa, como o Núcleo
Tocantinense de Arqueologia e de
Patrimônio Histórico e Cultural - Nuta; o
Núcleo de Desenvolvimento e Avaliação do
Desempenho Ambiental - Nudam; o Núcleo
Estadual de Meteorologia e Recursos
Hídricos Nemet/RH; o Museu de Zoologia e
Taxidermia “José Hidasi”, o Complexo de
Ciências Agrárias - UnitinsAGRO e o Centro
de Pesquisa das Áreas de Várzeas.
Atualmente, um quantitativo de aproximadamente setenta trabalhos institucionalizados, entre projetos e programas de
pesquisa, e mais de oitenta subprojetos de
iniciação científica estão sendo realizados.
Na Unitins, o pesquisador assume,
também, o papel de agente de
transformação social, colaborando no
caráter formativo da sociedade local,
através do processo pesquisa, ensino,
extensão, e na formação de uma cultura
científica e tecnológica aplicada à região,
retratando, assim, a responsabilidade social
desta Instituição, cujo papel do pesquisador
é complementado, também, pelo trabalho
de orientação de vários alunos/estagiários
da Unitins, de outras IES e de escolas de
nível médio, o que agrega valores, difunde
conhecimentos e favorece o
desenvolvimento de competências.
Profª Antônia C. Pedreira
Pró-reitora de Pesquisa
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REITORIA
Ferrovia Norte-Sul

Presidente da Valec parabeniza Programa Saltfens
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programa Saltfens - Programa de
Levantamento, Monitoramento e
Salvamento Arqueológico da
Ferrovia Norte-Sul - acompanha as obras
da malha ferroviária desde sua entrada no
Tocantins, e, de lá para cá, já soma a
descoberta de 119 sítios arqueológicos.
Criado pela Unitins - Fundação
Universidade do Tocantins, por meio do
N u t a - N ú c l e o To c a n t i n e n s e d e
Arqueologia, o programa visa levantar,
monitorar e salvar os vestígios
arqueológicos nas áreas da obra, além de
acompanhar todas as atividades de
implantação da linha férrea.
O presidente da Valec (estatal
responsável pela construção da Ferrovia
Norte-Sul no Tocantins), José Francisco
das Neves (Juquinha) parabenizou o reitor
da Unitins, Humberto Falcão, pela
importância do programa Saltfens
desenvolvido por esta Instituição de Ensino
Superior. O presidente destacou a
relevância do trabalho ambiental durante a
abertura do seminário “O Tocantins e a
Ferrovia Norte-Sul”, realizado em fevereiro
deste ano, no Palácio Araguaia, em
Palmas.
A ferrovia, por ser um
empreendimento de grande porte, faz com
que o Programa Saltfens seja executado
por etapas, sendo que neste momento está
em andamento a IV etapa, que
compreende o trecho de Araguaína a
Talismã (região de fronteira com Goiás).
Atualmente as escavações se encontram
na cidade de Miracema, região central do
Tocantins, e já contabilizam quatro sítios
arqueológicos.
Os trechos anteriores foram
divididos da seguinte forma: a 1ª etapa, de
Aguiarnópolis a Darcinópolis, onde foram

localizados 59 sítios; a 2ª, entre
Babaçulândia e Araguaína, resgatou um
total 15 sítios; a 3ª vai de Araguaína a
Fortaleza do Tabocão, que computou 41
novos achados arqueológicos.
O Programa Saltfens está sobre a
coordenação do arqueólogo Marcos
Zimmermann, que trabalha de acordo com
o plano firmado por meio de convênio
científico entre a Valec, o IAB - Instituto de
Arqueologia Brasileira e a Unitins, por
intermédio do Nuta, conforme Portarias de
autorização do IPHAN de cada etapa: 1°
etapa nº.59 de 24/10/2000; 2° etapa n°. 110
de 18/04/2005; 3° etapa n°. 20 de
30/01/2006; 4° etapa n°.7 de 04/03/2008.
Nos sítios arqueológicos
encontrados no Tocantins, locais onde
ficaram preservados testemunhos e
evidências de atividades e estudos de
civilizações antigas são avaliados segundo
materiais litocerâmicos (cerâmica e
rochas), arte-rupestre, material
paleontológico, como madeira fossilizada.

encontra no Núcleo de Arqueologia e que
posteriormente será levado ao museu para
o conhecimento da comunidade em geral,
existem a conservação das peças
arqueológicas e as publicações científicas
que detalham todos os trabalhos
desenvolvidos no programa”, afirma
Antônia Custódia.
Além do estudo realizado pelo Nuta na
Ferrovia Norte-Sul, outros trabalhos são
realizados em diversos locais do Estado
onde estejam ocorrendo outros projetos,
como hidrelétricas, construção de estradas,
etc. Os salvamentos dos vestígios
arqueológicos ocorrem em parceria com os
órgãos construtores desses projetos.
A oportunidade de realização desse estudo
é de alta relevância para o Tocantins.
Segundo Antônia Custódia, por ser muito
antigo o material encontrado no Estado, ele
torna-se de extrema importância para
caracterizar os grupos pré-históricos, entre
outros. “Com esse estudo, tem como saber
se o material arqueológico foi trazido de
longe pelo grupo ou se ele foi elaborado
com a matéria-prima local”, conclui.

Relevância
Visando a preservação da memória
pré-histórica e histórica do Estado,
a pesquisa arqueológica, por meio
de vestígios, procura verificar o
modo de vida das civilizações
passadas. Esse estudo
beneficia a população do
Brasil como um todo, é o
que afirma a pró-reitora de
pesquisa da Unitins, a
professora Antônia
Custódia.
“Com o resultado desse
estudo, além do acervo
arqueológico que se

“

A secretária ainda destacou que o
governo colombiano ficou interessado na forma
que o a EaD está sendo desenvolvido, no Brasil,
principalmente no sistema Unitins/Eadcon, que
opera com funcionalidade, eficiência e alta
tecnologia.
Para o reitor da Unitins, Humberto
Falcão, uma visita destas é de extrema
importância e reafirma a qualidade de ensino
que o sistema Unitins/Eadcon vem fazendo no
Brasil. “Temos um modelo pedagógico
conhecido internacionalmente, idealizado e
produzido aqui no Tocantins”, disse o reitor.
Além do reitor da Unitins,
acompanhou Maritza Rangel o Cônsul da
Colômbia no Brasil, Carlos
Amastha. “Como cônsul
da Colômbia e
empresário, tenho o
maior prazer em fazer
esse trabalho na medida
em que as necessidades
e a realidade dos dois
países são as mesmas.
E s s e m o d e l o
desenvolvido aqui, no
Tocantins, e que hoje
abrange todo o país, faz
com que realmente
possa ser levada (a
EaD) para outros
lugares”, disse Amastha.
O sistema de ensino
Unitins/Eadcon hoje
cobre os 139 municípios
do Estado, atendendo
mais de 20 mil alunos.
No Brasil, a instituição
atende 101 mil alunos,
cobrindo 2.400
municípios.

O reitor da Unitins, Humberto Falcão, secretária de Qualidade do Ensino
Superior do Ministério da Educação da Colômbia, Maritza Rondón Rangel
e o Cônsul da Colômbia no Brasil, Carlos Amastha

Em sintonia
C a d a v e z m a i s
compromissados com a
missão da Unitins, que é
p r o d u z i r, d i f u n d i r e s o c i a l i z a r
conhecimentos científico, tecnológico e
cultural, os membros do Conselho
Curador da Unitins têm se reunido
constantemente na instituição. Sempre
presentes na pauta, ações que visam a
melhoria constante da qualidade do
ensino prestado.
Acervo ampliado
Para atender os alunos dos
cursos presenciais e os
servidores da Unitins, a
Biblioteca da instituição está sempre
ampliando o acervo, com a aquisição de
títulos afins dos cursos ofertados.

Agenda lotada
O ano de 2008 promete ser
bem movimentado com a
realização de inúmeros
eventos. Já são mais de 50 eventos
agendados no Calendário 2008, entre
seminários, workshoppings, cursos,
palestras, oficinas, momentos culturais e
ações em comemoração aos 18 anos da
Unitins.
O presidente da Valec, José
Francisco das Neves, (E)
cumprimentando o reitor da
Unitins, Humberto Falcão.

Sistema EaD da Unitins servirá Revista nacional
como modelo na Colômbia
destaca sistema
O sistema de Educação a Distância da
Unitins - Fundação Universidade do
Tocantins se mostra muito eficiente.
Estamos interessados em implantar
sistema semelhante na Colômbia”, afirmou a
secretária de Qualidade do Ensino Superior do
Ministério da Educação da Colômbia, Maritza
Rondón Rangel. A representante colombiana
esteve em fevereiro deste ano visitando as
instalações da Unitins e conhecendo mais
detalhes da modalidade de EaD - Educação a
distância implantada pela Instituição.

Pautada no social
Ciente de sua missão social
enquanto instituição
educacional, a Unitins
aderiu à Campanha Nacional de
Doação de Livros aos Presídios,
articulada pela Comissão de Direitos
Humanos e o Movimento Nacional de
Direitos Humanos, com foco na
(re)educação do detento.

EaD na Unitins
A revista Bem Público destacou a
temática EaD - Educação a Distância e publicou
duas matérias sobre o desenvolvimento dos
trabalhos de EaD na Unitins - Fundação
Universidade do Tocantins.
Os 40 mil exemplares da edição nº 16 da
Bem Público, distribuídos em todo o Brasil,
trouxeram a matéria intitulada “Educação
Eficiente”, que destaca o projeto pedagógico
baseado em parcerias da Unitins no Brasil e no
exterior. Em outra matéria do periódico, foi
abordado o II Simpósio Internacional de EaD da
Unitins. O Simpósio foi transmitido para mais de
2.400 municípios brasileiros ao vivo, pelo
sistema Eadcon, e foi verificada uma
participação de mais de 50.000 pessoas
Outra matéria de destaque trouxe as
discussões do I Simpósio de Educação a
Distância, realizado na Câmara Federal, em
2007, reunindo profissionais, técnicos,
empresários, professores e parlamentares da
educação para discutir a regulamentação e os
rumos da EaD no país, inclusive professores da
Unitins. “Os alunos que ingressaram em cursos
superiores na modalidade de Educação a
Distância têm mostrado excelente desempenho.
Na educação a distância, o aluno é desafiado a
pesquisar e entender o conteúdo, de forma a
participar da disciplina, incentivando a pesquisa
científica”, falou à Bem Público Humberto
Falcão, reitor da Unitins.
A revista Bem Público é voltada para a
divulgação de esforços de responsabilidade
social e ambiental de pessoas, entidades,
órgãos públicos e iniciativa privada, capaz de
dar melhor visibilidade a esses esforços e
disseminar os seus valores a quem mais se
interessa em conhecê-los e praticá-los. O
periódico pode ser acessado no endereço:
http://www.bempublico.com.br.

Talentos revelados
O cinegrafista Edivan
Cavalcante, que trabalha no
Estúdio da Unitins, usou
seus dotes profissionais para participar
do Concurso Fotográfico Palmas Minha
Cidade. E as belezas captadas pela sua
lente asseguraram o 3º lugar no
certame.
Um dia para levantar a
estima
Um fim de tarde de
integração e descontração marcou as
comemorações do Dia Internacional da
Mulher para as servidoras da Unitins.
Com a palestra “O que é ser mulher no
século XXI?”, a psicóloga Marta
Azevedo, professora da Casa, fez as
mulheres presentes refletirem sobre o
seu papel na sociedade e sua missão
feminina.
As servidoras foram recebidas pelo
reitor Humberto Falcão, que fez questão
de destacar a importância das
.
mulheres na Unitins.
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Museu José Hidasi
reúne mais de 6 mil animais
Q

uem imaginou observar um
canguru, um furão ou mesmo um
tubarão martelo em pleno
Cerrado? Vindos de diversas regiões
brasileiras e até de outros países, estes e
mais 6 mil animais estão reunidos no Museu
de Zoologia Professor José Hidasi, em
Porto Nacional, distante 62 quilômetros de
Palmas. A instituição faz parte da Unitins
Fundação Universidade do Tocantins e tem
como proposta fomentar o desenvolvimento científico no Tocantins. O Museu
é referência para estudantes e
.
pesquisadores.
O Museu de Zoologia foi
implantado em 1995, pelo professor José
Hidasi, possui riquíssima coleção
taxonômica formada por aves, mamíferos,
répteis, peixes, moluscos e artrópodes
(animais invertebrados caracterizados por
possuírem membros rígidos e articulados,
exemplo: insetos), cuja parte de seu acervo
está exposta ao público ou é apresentada
em eventos itinerantes.
Para Hidasi, o museu é de suma
importância para o Tocantins. “Temos que
nos conscientizar que essas espécies não
vão durar para sempre, é um fato, a
exemplo de tantas outras que já estão em
extinção. Temos que preservar o máximo
possível nossa história, nossos seres. A
taxidermia é isso, é a arte de preservar
esses animais, seja para estudo ou para
exibição”, falou Hidasi.
De acordo com a pró-reitora de
Pesquisa da Unitins, Antônia Custódia, as

demais peças estão
direcionadas para a pesquisa
científica e ao trabalho de
Educação Ambiental. Atualmente,
o Museu recebe animais mortos
por acidente para o trabalho de
taxidermia (arte de preservar
animais para exibição ou estudo)
e como meio de preservação da
fauna regional.

iação
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Em recente entrevista, o
reitor da Unitins, Humberto
Falcão, disse que a
Universidade está dando
prosseguimento ao projeto de
ampliação do Museu de
Zoologia. O projeto está em
andamento no Iphan Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico
Nacional, que é uma
autarquia do Governo
Federal, vinculado ao
Ministério da Cultura.
Humberto Falcão
revelou ainda que o
terreno já foi comprado e
equivale a uma área de
450 metros quadrados.
“Queremos fazer um
museu realmente
adequado para visitação
de estudantes, cientistas e
sociedade em geral”, afirmou o reitor.

Visitas
O número de visitas do Museu de
Zoologia chegou a 1.885 em 2007. Esse
número se traduz em um aumento de 248% em
relação a 2006 (530 visitas). A expectativa é
que em 2008 esse número duplique, já que as
estatísticas de janeiro e fevereiro batem a casa
dos 200 visitantes.
Esse aumento no percentual de visitas demonstra a importância do Museu para a
complementação do conhecimento de alunos e professores. Seu acervo ilustra os estudos
realizados em sala de aula, seja no ensino fundamental, médio ou superior.
O Museu é visitado por um público oriundo do Tocantins,
de outros Estados e até de outros países como Estados Unidos
da América e Itália.

Perfil
O professor José Hidasi
nasceu em 09 de maio de
1926, em Makó, Hungria.
Chegou ao Brasil em 1º de
novembro de 1950, como
pesquisador da Ornitofauna.
Em 1962, naturalizou-se
brasileiro e, em 1968, criou o
Museu de Ornitologia de
Goiânia, doando-o à Prefeitura
de Porto Nacional.
Em 1970, iniciou seus
trabalhos e estudos ornitológicos e em taxidermia pela Austrália, áfrica
do Sul, Canadá, Estados Unidos, Europa e Brasil. Em 1993, conclui
doutorado em Ciências Biológicas na World University Roundtable,
nos Estados Unidos.
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Girassol promove intercâmbio
tecnológico no Estado
L

iberado pelo Ministério da Agricultura
no ano passado, o zoneamento
agrícola do girassol no Tocantins, que se
encontra em fase de implantação, já chama atenção de
investidores estrangeiros. A cultura do vegetal no Estado
resultou em parcerias entre a Unitins - Fundação
Universidade do Tocantins, Embrapa - Empresa Brasileira
de Pesquisa Agrícola e investidores italianos que
.
visitaram o Estado em fevereiro de 2008.
O girassol é cultivado na região central do
Tocantins, mais precisamente nos municípios de
Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão, no período
conhecido pelos agricultores como safrinha (a
entressafra), que, no Estado, acontece entre os meses de
fevereiro e abril.

Laboratório Herbário

A planta é considerada a matériaprima mais rentável na produção do
biodiesel, pois, além da extração do óleo,
aproveita-se também o farelo para ração
animal (aves, bovinos, caprinos e suínos), e,
por esse motivo, acredita-se que o plantio
do girassol será mais um incremento na
criação de animais no Estado, por
disponibilizar ração de qualidade.
A missão dos empresários italianos
no Tocantins aponta novas possibilidades
diante do convênio firmado entre o grupo de
empresários e a Unitins.
Durante sua estadia no Tocantins, os
empresários puderam conhecer as
potencialidades do mercado agrícola e
pecuário da Capital e do interior do Estado.
Já visando os futuros investimentos, a
missão esteve nos laboratórios de pesquisa
da UnitinsAgro Complexo de Ciências
Agrárias, onde repassou três cultivares de
girassol para os pesquisadores da Unitins.
“Além da importância econômica do
plantio de girassol no Estado, este convênio
traz possibilidades de intercâmbio científico
e tecnológico entre a Unitins e a
Universidade de San Marino, na Itália”,
disse o diretor de pesquisa agropecuária da

UnitinsAgro, professor Ronaldo
Coimbra, acrescentando que este convênio
pode otimizar a produção de girassol no
Tocantins.
Em 2007, o girassol foi cultivado em
aproximadamente 800 hectares, marcando
o primeiro ano de grande produção do
vegetal no Estado, podendo, com este
resultado, incluir a safra 2008/2009 do
Tocantins nas estatísticas oficiais de
produção de girassol do Governo Federal.
Tal representatividade atraiu os olhos das
indústrias de biocombustível, atual
compradoras da produção tocantinense de
girassol.
De acordo com a Seagro - Secretaria
da Agricultura Pecuária e Abastecimento do
Tocantins,a meta dos próximos anos é
atingir a demanda no Estado que fica em
torno de 120 mil hectares a serem
plantados.
“O Tocantins é um estado promissor,
nas áreas de agropecuária e mineração e a
vinda destes investimentos se dá também a
implantação da ferrovia Norte-Sul, que
desperta interesses por amenizar a
problemática logística na região”, disse
Coimbra.

Missão Italiana - Visita no Complexo de Ciências Agrárias - CCA

Fruit Logística
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

Unitins participa da maior
feira internacional do setor
de frutas
onsiderada a maior feira
internacional do setor de
fruticultura, a Fruit Logística,
realizada anualmente em Berlim,
aconteceu de 02 a 04 de fevereiro. O
pavilhão do Brasil contou com 42
expositores, e o Tocantins esteve
representado por uma missão de 14
integrantes de várias instituições, dentre
esses, o pesquisador Gustavo Azevedo
Campos, da Unitins
Fundação
Universidade do Tocantins

C

“Essa missão contribuiu para
consolidar a visão estratégica de
fortalecer as ações de desenvolvimento
do negócio da fruticultura no Tocantins. A
participação da Universidade em
conjunto com os parceiros veio ao
encontro de muitas demandas
tecnológicas da cooperativa e dos
produtores do abacaxi e de outras frutas”,
diz Campos, que informa terem sido
iniciados alguns contatos com
universidades da Alemanha, com
empresas como a Bayer e organizações
brasileiras com interesse em frutas do
Tocantins.

A Fruit Logística é uma das ações
do projeto Brazilian Fruit, realizado em
parceria pelo IBRAF (Instituto Brasileiro de
Frutas) e APEX-Brasil (Agência de
Promoção de Exportação e Investimentos),
integra a campanha “We do it different”, e
tem como principais objetivos consolidar a
imagem do Brasil como supridor de frutas
frescas e processadas com grande
diversidade, promover a geração de novos
negócios, proporcionar aos expositores
brasileiros uma visão geral da conjuntura
alemã e discutir alguns aspectos
relacionados ao mercado local.
Segundo dados do IBRAF, as
exportações de frutas tiveram um aumento
significativo no primeiro semestre de 2007,
comparado ao ano anterior. De janeiro a
junho, foram exportadas 372 mil toneladas
em 2007, contra 326 mil em 2006,
representando um crescimento de 14% em
volume. Quanto ao valor, as exportações
dos seis primeiros meses do ano
representaram US$ 203 milhões, 30% a
mais que em 2006 - US$ 156 milhões
(IBRAF, 2007). A expectativa do instituto
para 2008 é de gerar pelo menos 10% a
mais em negócios.

Cooperativa
A Coap – Cooperativa dos
Apicultores de Palmas,
umas das quatro empresas
incubadas da Unitins,
recebeu em janeiro um aporte de R$ 165 mil
para a construção de entreposto de mel e a
aquisição de um veículo para a cooperativa. O
montante foi liberado pela Fundação Banco
do Brasil, durante solenidade de assinatura
de novos convênios para a agricultura familiar
pelo governador Marcelo Miranda (PMDB) e o
presidente do Banco do Brasil, Antônio
Francisco de Lima Neto. De acordo com o
presidente da Coap, Antonildo Alexandre de
Medeiros, a documentação para o início da
construção do entreposto deve ser liberada
em breve.

Visitante ilustre
Mais do que uma visita
técnica, a presença do
prof. Dr. Dalmo de
Siqueira, da Universidade Federal de
Viçosa, durante uma semana, mobilizou
os técnicos da pesquisa da Unitins na
agricultura de fruticultura. Seu objetivo é
o intercâmbio científico entres as
universidades para fomentar a pesquisa
na área.
Um ano de muitos
projetos
Os pesquisadores da
Unitins estão colhendo os
frutos dos seus estudos.
Só neste ano, mais de quatro projetos já
foram aprovados pelo CNPq - Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico, o que mostra o avanço da
instituição na área de pesquisa.
Ve m a í m a i s u m a
Agrotins
Em maio, acontece mais
uma edição da Agrotins Feira de Tecnologia
Agropecuária e os pesquisadores da
Unitins já estão se mobilizando para o
evento. Novas tecnologias no plantio,
adubo, prevenção contra pragas e
estudos sobre o solo estão na pauta do
que será apresentado ao público
visitante.
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GRADUAÇÃO
Hoje
Laboratório contábil virtual
é pioneiro no Brasil

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

O

Laboratório Virtual de Ciências
Contábeis da Unitins - Fundação
Universidade do Tocantins é pioneiro
na integração de informações
contábeis nos diversos setores de uma
empresa. Essa integração é possível graças ao
material didático e do software aplicativo, que
permite ao aluno assimilar os vários setores de
uma empresa, como: ativo fixo, compras,
estoque/custos, faturamento, vendas,
financeiro, gestão de pessoal e livros fiscais,
todos integrados diretamente à contabilidade.

realizada e seu respectivo lançamento;
em seguida, são apresentados os
procedimentos que o acadêmico deverá realizar
no sistema informatizado; e, por último, as
atividades para que o acadêmico possa verificar
sua aprendizagem.
O curso de Ciências Contábeis da
Unitins é referência do ensino da prática contábil
com uso de software na modalidade EaD no
Brasil. Atualmente o curso possui 7.720 alunos
em todo o Brasil, através do sistema
Unitins/Eadcon.

Visão
Laboratório Contábil II tem como base
as Diretrizes Curriculares Nacionais de
Contabilidade e se alicerça na concepção
socioconstrutivista do processo de ensinoaprendizagem. Nessa visão, alunos e
professores constroem juntos o conhecimento,
por meio de uma relação interdependente,
apoiada no interesse e na participação ativa dos
alunos e na atuação do professor como um
mediador entre o aluno e o conhecimento
construído.

De acordo com o professor da disciplina
de Laboratório Contábil da Unitins, Vidamar
Grando, nessa disciplina, em escolas
tradicionais, normalmente são tratados apenas
assuntos restritos ao registro contábil, fiscal e
folha de pagamento. “No curso de Ciências
Contábeis da Unitins, são estudados todos os
módulos relativos ao processo de gestão de
uma empresa, colocando o acadêmico em
contato com a operacionalização dos diversos
setores, simulando operações que acontecem
diariamente. Isso possibilita conhecer a
procedência dos fatos contábeis e a reação do
contador com a vida empresarial”, explicou
Grando.
O material didático impresso da
disciplina possui as transações econômicas de
uma empresa fictícia criada pelos professores
da disciplina de laboratório contábil da Unitins, e,
ao mesmo tempo, indica os procedimentos que
o aluno deverá fazer para realizar os registros
dos fatos contábeis. O conteúdo das unidades
segue os seguintes passos: primeiro são
apresentados ao aluno a transação econômica

“

pensamento de Rodrigo Barbosa, da equipe
pedagógica da Unitins - Fundação Universidade
do Tocantins, sobre o trabalho de formação
continuada que a Instituição promove.
Com uma série de oficinas previstas para
todo o ano de 2008, o projeto de formação
continuada teve início em janeiro, com a
“Capacitação em vídeo”, ministrada pela equipe
do estúdio da Unitins, cujo foco principal foi a
produção das teleaulas.
Os coordenadores de curso, docentes e
web tutores do sistema de Educação a Distância
da Unitins também participaram da oficina
“Aprendizagem Interativa e Avaliação On-line”,
que foi ministrada pelo professor Dr. Marco Silva
e pela professora Dra. Edméa Santos, ambos
com efetiva experiência na modalidade EaD.
E, para socializar com toda equipe

Diretório Acadêmico sempre
atuante
Sob a coordenação do aluno
do curso de Administração
Agnaldo Quintino, o Diretório Acadêmico
da Unitins está cada vez mais atuante,
promovendo eventos que aliam
informações teóricas e práticas. O
sucesso se repete em mais uma edição
do JORNATO, do JOED, do JORNASS,
que se iniciam em meados de março.

Investindo em capacitação
profissional
Uma equipe cada vez mais
preparada para compartilhar
conhecimentos. Esse é um dos objetivos
da Política de Formação Continuada de
Docentes da Unitins, que neste ano já
promoveu a Oficina de Vídeo, ministrada
pela equipe do Estúdio, e a de
Aprendizagem Interativa em Rede,
realizada pelo prof. Dr. Marco Silva e
pela profª. Drª Edméia Santos,
especialistas em Educação a Distância.

Professor Vidamar Grando explicando o funcionamento do Laboratório Contábil

Universidade investe na formação
A política de formação
continuada é um processo
permanente, ela nos faz repensar
no modelo de educação que temos e aonde
queremos chegar, e, o melhor de tudo, nos
faz ter uma experiência interinstitucional,
com a troca de informações com
profissionais de outras instituições”, esse é o

Já são mais de 100.000
Investir em conhecimento é
assegurar um futuro melhor.
Este ano a Unitins já conta com
mais de 100.000 alunos matriculados
em todo o Brasil. Um número que aponta
que a Educação a Distância é o caminho
certo para o conhecimento.

pedagógica informações sobre a Unitins, foi
ministrada a oficina “A Unitins e os pontos de
Bifurcação”, com o professor Luiz Renato
D´Agostini, da UFSC - Universidade Federal de
Santa Catarina. Programada para acontecer em
três etapas, a oficina ainda vai trabalhar os
temas “A Emergência de compreender mais
autônomo”, com a previsão para acontecer em
abril, e a terceira e última etapa “A distância entre
os efeitos no operar do sistema e seus efeitos
sobre quem o procura”, que será realizada no
segundo semestre.
Para os docentes, a iniciativa tem tido
excelente repercussão. A professora Juliana
Mariana falou sobre a importância das oficinas
de capacitação “A Unitins vive um processo

de docentes

Mais profissionais no
mercado
Os alunos dos cursos “Práticas
Judiciárias” e “Normal
Superior” já estão mobilizados em prol
da Formatura, que acontece no mês de
abril. Momento ímpar na vida
acadêmica, com a entrega dos canudos,
se inicia efetivamente a jornada
profissional.

contínuo de evolução, e estas oficinas vêm
para promover reflexão crítica sobre o
nosso papel e a nossa responsabilidade
perante a sociedade”.
A professora Elizabete Toledo, que
participou da oficina “A Unitins e os Pontos de
Bifurcação”, concorda com esse pensamento.
“Esse tipo de oficina nos proporciona momentos
de reflexão, podemos parar para pensar, e,
assim, rever conceitos em nosso modo de
trabalhar”, diz Elizabete.
O professor Marco Silva durante oficina sobre Aprendizagem Interativa e Avaliação On-line

Faça Pós
Graduação
São mais de 12 anos de Tradição em cursos
de Pós-graduação no Estado do Tocantins

18 anos

inscrições abertas - informações: www.unitins.br (63) 3218-2958

Hoje7
TRABALHO E COOPERAÇÃO
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A trajetória da
Pós-Graduação
é um exercício
constante de
produção do
conhecimento.

Entrevista - Claudemir Andreaci
doutorados. Isso é muito positivo, pois
verificamos que a universidade tem razão de sua
existência pela demanda da sociedade. Na
Unitins, a experiência do Minter teve início com o
Mestrado em Educação, com a UFG, e o
Mestrado em Literatura, com a UnB, isso já há
alguns anos. Agora, estamos ampliando nossas
Unitins Hoje: Como o senhor analisa a trajetória
parcerias com a UnB (nas áreas de Educação,
da Pós-Graduação nesses 18 anos da Unitins?
Ciência Política, Sociologia e Administração),
com a Facom/Ufba (comunicação) e abrimos o
Claudemir Andreaci: A Unitins comemora 18
leque para as
anos e efetivamente a
instituições
de
Pós-Graduação tem
r
e
n
o
m
e
como marco histórico 12
i
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
l
,
A
comunidade
tocantinense
anos, quando se
como
a
Uned
da
implantou com mais
sempre demandou da Unitins
Espanha.
sistemática todos os
O Pró-reitor de Extensão e PósGraduação da Unitins, o professor Claudemir
Andreaci, graduado em Administração, mestre
em Ciências Empresarias e doutorando em
Educação, fala da trajetória da Pós-Graduação
da Unitins e suas expectativas para o futuro.

“

programas de mestrados e

cursos lato sensu nas
U . H :
N a
doutorados. Isso é muito positivo,
áreas de Auditoria
atualidade, qual é
pois verificamos que a universidade a p o l í t i c a d e
Governamental,
Contabilidade e
tem razão de sua existência pela
formação para
Administração Pública.
m
estrados e
demanda da sociedade.
Daí, mais e mais
doutorados para
professores se
os professores da
empenharam no
Unitins?
lançamento de outros cursos, como nas áreas
C.A: Nos programas Stricto Sensu, no caso o
das Ciências Ambientais, Educação e Direito. A
Minter, nós temos vinte professores; no Dinter
trajetória da Pós-Graduação é um exercício
em Comunicação, temos outros selecionados. E
constante de produção do conhecimento. Não
sem contar os nossos mestrado e doutorado
posso deixar de citar a contribuição nessas
com a Uned, que envolvem 41 professores. E
construções dos professores Juscelino Carvalho
temos aqueles docentes que se encontram
de Brito, Keila Muniz Barros, Josefa Wieczorek,
cursando mestrado e doutorado em diferentes
Geraldo da Silva Gomes, profa. Maria Luiza C.P.
instituições do Brasil, nove no total.
Nascimento, dentre muitos outros. A Unitins tem
U.H: Quando a Unitins terá seus mestrados e
essa marca do trabalho colaborativo.
doutorados próprios?
A partir desse primeiro semestre de 2008,
U.H: E, nessa trajetória, como se encontram os
estamos efetivando os projetos pedagógicos de
processos de implantação de mestrados(Minter)
dois cursos de mestrado. Em breve, estaremos
e doutorados interinstitucionais (Dinter)?
informando a todos o andamento dos processos
C.A: A comunidade tocantinense
junto à Capes/Mec. Até o dia 31 de março, a
sempre demandou da Unitins
Unitins terá protocolado junto à Capes a
programas de mestrados e
proposta de Mestrado em Agro-sistemas.

UH: Professor, levando em consideração o ritmo
de crescimento da Unitins nestes 18, quais suas
expectativas para o futuro?
CA: Nós temos um PDI (Plano de
Desenvolvimento Institucional) extremamente
objetivo que nos permite visualizar uma pósgraduação aberta às demandas do Estado e dos
vários grupos de profissionais que aqui se
encontram. Da mesma maneira, percebemos
que é importante estabelecer maior
relacionamento entre a pós-graduação e a
pesquisa, pois, dessa relação, novos
conhecimentos são produzidos.
UH: Atualmente, quais os cursos oferecidos pela
Unitins?
CA: Atualmente a Unitins tem vários cursos lato
sensu em andamento, sendo eles: Direito Civil,
Direito Público, Gestão Pública e Qualidade,
Planejamento e Gestão de Projetos Sociais e
Extensão Rural e Agricultura Familiar, todos
presenciais. Na modalidade a Distância, temos:
Educação, Comunicação e Tecnologias
Contemporâneas, Auditoria e Licitação e Direito
Municipal. No dia 15 de março deste ano,
entraram novas turmas para esses três cursos,
além da abertura de dois cursos novos, um na
área de Recursos Energéticos Alternativos já
visando o potencial da Unitins Agro e outro na
área de Práticas Pedagógicas no Sistema
Prisional. Além desses cursos, a Unitins estará
lançando, ainda neste primeiro semestre, outras
turmas que vêm atender a demanda do nosso
Estado.

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO

Graduação/Teleaulas

Grandes novidades em 2008
ao entrarem no site da
Universidade, que está com uma
roupagem completamente nova.
Dentre as novidades,
está o fortalecimento das mídias
que se dá na utilização de novas
plataformas. Os estudantes
podem contar também com
simuladores de jogos, maior
interatividade no AVA - Ambiente
Virtual de Aprendizagem, entre
docentes e alunos, além de um
apoio mais ativo na TV e no
material impresso.
O diretor de tecnologia e
comunicação da Unitins, Maurício
alunos durante teleaulas Pereira, acredita que a aplicação
dessas novas tecnologias vai ser
s milhares de aprovados nos
mais uma motivação para o aluno. “A Educação
vestibulares da Unitins Fundação
a Distância é tida como um de aprendizado
Universidade do Tocantins no
distante, mas a aplicação desses novos artifícios
primeiro semestre de 2008 terão
vai diminuir muito a distância entre o professor e
acesso a uma tecnologia de ensino
o aluno, e, com isso, criar mais um atrativo para
completamente nova. As ferramentas que foram
os nossos acadêmicos”, afirmou Pereira.
incluídas na Educação a Distância da Instituição
O conteúdo introdutório que engloba as
vão proporcionar maior interatividade entre o
disciplinas Introdução ao Ensino a Distância,
aluno e o professor. E os acadêmicos que já
Comunicação e Expressão, Língua portuguesa,
faziam parte do quadro de universitários da
Informática Básica e Metodologia da Pesquisa
Unitins também foram incluídos nessa
Científica, matérias que são compartilhadas por
tecnologia, eles podem ter acesso às inovações

O

alunos de todos os cursos da
Instituição, tiveram início no dia 11 de fevereiro,
e os alunos que serão aprovados no vestibular
do próximo dia 16 receberão todo este conteúdo
em DVD, e, se caso perca algumas das aulas do
conteúdo específico do curso, o aluno poderá ter
acesso a essas primeiras aulas pelo edutube.
Ainda no âmbito das novidades de
2008 está o curso Tecnólogo em Fundamentos
Jurídicos, que entrou na grade da Universidade
neste semestre.
Conhecendo a Unitins
Atualmente a rede Unitins/Eadcon
conta com 1.609 centros associados que estão
espalhados por todos os estados do Brasil e no
Distrito Federal, e, com isso, consegue atender
95.176 alunos ativos, dos quais muitos não
estariam estudando se não fosse a Educação a
Distância. Neste ano, 81.188 pessoas já foram
aprovadas nos vestibulares da Instituição,
sendo que ainda faltam os dados do último
processo seletivo, realizado este mês.
O estado que mais teve alunos
aprovados nos vestibulares de 2008 foi o
Tocantins, com 7.241 aprovados, seguida pela
Bahia, com 7.036 aprovados, em terceiro lugar,
ficou Minas Gerais com 6.977 aprovados.
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Unitins 18 anos de conquistas
HOJE
Presente em todos os estados
brasileiros e no Distrito Federal, por meio
da modalidade de Educação a Distância –
EaD, a Universidade reafirmou seu
compromisso não só com o povo
tocantinense, mas com toda a nação
brasileira. Com a disseminação do
conhecimento para todo o Brasil, desde
grandes cidades até interiores mais
remotos de regiões que antes não
imaginavam receber ensino superior, a
UNITINS cumpre o seu papel social de
realizar o sonho das pessoas de
graduarem-se em nível superior.

1990

Atualmente, em mais de
2 mil municípios, a UNITINS oferta os
cursos em EaD de bacharelados em
Administração, Ciências Contábeis,
Serviço Social, licenciatura em Letras,
Matemática e Pedagogia, tecnólogos em
Fundamentos e Práticas Judiciárias e
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas. Além dos cursos tecnólogos
presenciais, em âmbito estadual, de

UNITINS – Fundação
U n i v e r s i d a d e d o To c a n t i n s
comemora sua maioridade em
2008, e, durante esses 18 anos de história,
foram muitas as conquistas para o povo
tocantinense e brasileiro. Sendo a primeira
instituição de ensino superior a se
estabelecer no Estado do Tocantins, a
universidade hoje é referência nacional na
modalidade de EaD – Educação a
Distância.
Criada em Fevereiro de 1990, pelo
Decreto 252, a UNITINS estabeleceu-se
em todas as regiões do Tocantins, nas
cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi,
Miracema, Arraias, Colinas, Guaraí, Porto
Nacional e Tocantinópolis. Levando a
oportunidade de qualificação ao povo
tocantinense, do norte ao sul do Estado.
Após transferir parte de sua
estrutura para integrar a UFT –
Universidade Federal do Tocantins, a
UNITINS passou por uma nova
reestruturação, dando dinamismo ao foco
da universidade, sem deixar de lado a sua
base: o ensino, pesquisa e extensão. A
Universidade hoje está incumbida,
também, da Coordenação Estadual da
Pesquisa Agropecuária e da
responsabilidade de organizar e realizar,
direta ou indiretamente, os concursos para
provimento dos cargos do Poder Executivo.

A

Tecnologia em Mineração e Tecnologia em
Agronégocios.
Cursos de especialização
possibilitam que profissionais logrem a
informação-formação necessárias nos
domínios da gestão pública, gestão
governamental, gestão ambiental, auditoria
pública, direito público e privado e nos
vários domínios conexos da educação e
das ciências humanas. A Universidade
trabalha também com cursos de
especialização latu sensu na modalidade a
distância.
No âmbito dos programas
institucionais, são aprovados vários por
meio de parcerias com renomadas
universidades nacionais e internacionais,
como: Doutorado Institucional em
Comunicação e Culturas Contemporâneas
UFBA/UNITINS, Doutorado Institucional
em Educação e Inovação Curricular,
Te c n o l ó g i c a e I n s t i t u c i o n a l
UNED/UNITINS, Mestrado Institucional em
Educação UNB/UNITINS, Mestrado
Institucional em Tecnologias Digitais e
Sociedade do Conhecimento
UNED/SEDUC/UNITINS.

2008

Depoimentos
Humberto Falcão (Reitor) – “Hoje
estamos em outra Unitins. Esta
universidade vem resistindo a
intempéries ao longo desses 18 nos.
Ela sofreu várias transformações, a
ponto de se pensar em extingui-la, mas,
como uma fênix, ressurgiu das cinzas
com a Educação a Distância. Foi uma
expansão meteórica.”
Antônia Custódia Pedreira
(Pró-Reitora de
Pesquisa) – “Com a
Educação a Distância,
a Unitins agregou uma
nova identidade à
antiga, ganhou uma
nova cara e renovou seu
status como IES.”
Hermes Pereira
Guimarães (Diretor de
Recursos Humanos) –
“Lembro-me que, no primeiro

vestibular da Unitins, eu e o
professor Fidêncio (referindo-se ao
professor Fidêncio Bogo, renomado
escritor e poeta tocantinense, na época
funcionário da Unitins) parecíamos dois
mecânicos. O mimeógrafo à tinta
quebrava constantemente, e, às vezes,
eram dois dias para impressão das
p r o v a s e demais material. Todo
esse sacrifício foi
fundamental. A Unitins
tornou-se uma
instituição dinâmica e
reconhecida em todo
território nacional
pelo seu trabalho
sério e eficiente.
Nós só temos a
agradecer por
fazer parte
dessa grande
s
e
ã
r
transformação
a
Guim
a
r
i
e
r
. No decorrer
es Pe
Herm
desse período, a

transformação. No decorrer
desse período, a gente tem observado
que, com a institucionalização da
Unitins, ela avançou muito, tanto na
parte pedagógica quanto na
administrativa. Podemos ver que ela,
hoje, tem sua identidade própria,
quadro de pessoal técnico
administrativo definido, inclusive
com a realização de concurso
público.”

Cicinato Silva foi reitor da Unitins em
1991, período que marcou a transição
das reitoras Maria do Rosário
Cassimiro (1990/1991) para Maria
das Graças Monteiro (1991/1992).
Atualmente ele é membro do Conselho
Estadual de Educação e professor da
Universidade Luterana do Brasil.

Cicinato Silva:

“Parabenizo a Unitins
pelos avanços alcançados e
pela consolidação na
modalidade de EaD –
Educação a Distância, não só
no Tocantins, mas em todo
país”,

Cicinato

Silva

