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1. INTRODUÇÃO  

Reativada em 2005, a página da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Goiás (FOUFG) encontra-se diante da possibilidade 
de ser removida novamente da Internet devido à sua subutilização. 
Considerando-se a importância deste ambiente on-line para a divulgação e 
acesso democrático, eqüitativo e eficiente de informações técnico-científicas, 
bem como para a comunicação entre os servidores do SUS, a comunidade, 
técnico-administrativos, docentes e discentes da UFG, verifica-se a 
necessidade urgente do desenvolvimento de mecanismos para fomentação da 
página atual.  

Assim, o objetivo deste trabalho é atualizar e revitalizar o ambiente on-
line da FOUFG, visando à ampliação e facilitação da disseminação de 
informações e da comunicação entre trabalhadores e gestores do SUS, 
docentes, alunos e usuário desta faculdade; divulgação de trabalhos e ações 
realizadas na FOUFG; divulgação do Programa Nacional de Reorientação de 
Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) em implementação na FOUFG; 
melhor utilização dos recursos da educação à distância e a solidificação de um 
projeto em desenvolvimento pela UFG Net para incentivar um maior dinamismo 
das páginas da UFG. 
 
2. METODOLOGIA 

A metodologia empregada para a ampliação e revitalização da página da 
FOUFG de acordo com as necessidades e expectativas da faculdade, será a 
problematização, compreendendo as seguintes etapas: conhecimento da 
realidade (situação atual da página feita pela equipe executora deste projeto e 
pelo Diretor de Avaliação, Renato Janine Ribeiro); levantamento dos pontos-
chave por meio de formulário eletrônico enviado via e-mail para a comunidade 
acadêmica, de modo a possibilitar a determinação das estratégias iniciais; 
teorização, através do levantamento de portarias e revisão de literatura a 
serem realizados por estagiários do projeto; execução, reavaliação e 
dinamização do processo. 

Para a realização destas atividades será necessário o estabelecimento 
de parcerias com Faculdade de Comunicação para estabelecer design e 
conteúdo da página, a criação de um grupo para manutenção e alimentação 
desta página e assessoria técnica da UFG NET, responsável pelo provedor e 
manutenção dos sites da UFG. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o diagnóstico da situação atual da página da FOUFG, foi elaborado 
e aplicado um formulário eletrônico via e-mail com questões visando à 
investigação e levantamento das necessidades e expectativas de professores, 



alunos e técnico-admnistrativos da FOUFG. Com análise e tabulação das 
respostas, foram delineadas as seguintes estratégias: 

• Sensibilizar os alunos, servidores da universidade e do SUS 
quanto à necessidade, importância e possibilidades da página na internet; 

• Atualizar as informações e notícias da página atual a respeito de 
atividades de extensão, ensino e pesquisa e estabelecer mecanismos eficazes 
para manter o dinamismo da mesma; 

• Disponibilizar material didático on-line; 
• Divulgar os produtos finais de curso e produções técnico-

científicas da FOUFG (monografias, teses, dissertações, artigos, atividades e 
eventos); 

• Divulgar a reestruturação curricular para a reorientação da 
formação profissional em curso na FOUFG; 

• Disponibilizar agenda on-line de eventos; 
• Promover fóruns e chats, bem como enquetes sobre assuntos 

pertinentes; 
• Criar banco de contatos e e-mails; 
• Criar espaços para sugestões e críticas, bem como para 

divulgação de produtos culturais tais como pintura, música, poesia, cinema, 
fotografia e outros; 

• Ofertar Educação à Distância. 
Considerando estes aspectos, foi elaborada uma proposta abrangendo a 

reestruturação dos componentes da página, ampliação de seu conteúdo 
(espaço do egresso, informações sobre o Pró-Saúde, novo Projeto Político 
Pedagógico da FOUFG, regimento interno, matriz e fluxo curricular atuais, 
informações sobre os estágios extra-muros, projetos de extensão 
desenvolvidos, banco de monografias e dissertações, calendário acadêmico, 
seção de dúvidas, download de artigos) e atualização do conteúdo existente 
(destaques, eventos, links, programas de pós-graduação disponíveis, quadro 
do corpo docente e dos grupos de pesquisa).  
 
 
4. CONCLUSÃO 

• A ampliação e revitalização do ambiente on-line da FOUFG constituem 
uma estratégia para o sistema de informação e comunicação entre os 
servidores do SUS, a comunidade, técnico-administrativos, docentes e 
discentes da UFG. 

• É necessário o desenvolvimento de mecanismos para a fomentação da 
página da FOUFG, a fim de evitar sua inativação por subutilização. 
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