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1 – Identificação do Projeto e Componentes 

Título do Projeto: “IFG, CEFET, ETFG/Jataí: Do Jubileu de Papel ao Jubileu de Prata.” 

BBoollssiissttaa::  Laila Lopes Oliveira 

OOrriieennttaaddoorraa::  pprrooffaa  FFlloommaarr  AAmmbbrroossiinnaa  OOlliivveeiirraa  CChhaaggaass 
Local de execução: Jataí 
Vigência: janeiro de 2012 a janeiro de 2013 
 
 

2 - Introdução 
 
              O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Goiás/IFG (2012) 

instituição que ministra o ensino técnico em nível médio e tecnológico; bacharelado e 

licenciatura em nível superior e mestrado, durante um século de caminhada educacional, 

passou por várias mudanças, tanto de espaço geográfico quanto de denominação. Umas 

das mudanças significativas foi a criação das Unidades de Ensino Descentralizadas 

(UNED) no governo do  Presidente da República José Sarney.  

                 Dessa forma, pela Portaria nº 67, de 6 de fevereiro de 1987, foram criadas as 

Unidades Descentralizadas das Escolas Técnicas Federais. Assim, a Escola Técnica 

Federal de Goiás ampliou sua presença no Estado com a criação, em 18 de abril de 1888, 

em Jataí1, da primeira Unidade de Ensino. 

               O Câmpus de Jataí com 24 anos, conta com seguintes cursos: Curso Técnico em 

Agrimensura, Curso Técnico em Edificações – Proeja, Técnico de Nível Médio em 

Edificações, Técnico de Nível Médio em Agrimensura, Técnico de Nível Médio em 

Informática, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Elétrica, 

Licenciatura em Física, Curso de Especialização em Ensino de Ciências e Matemática e 

Mestrado Profissional em Educação para Ciências e Matemática  e, no primeiro semestre 

de  2013 iniciará o Curso de Engenharia Civil, além desses cursos, há o  Ensino 

Fundamental do 6º ao 9º ano em convênio com o Estado . 

                                                 
1
 Jataí situa-se no sudoeste de Goiás, a 327 km da capital estadual, Goiânia, 535 km da capital federal, 

Brasília e a 934 km da cidade de São Paulo . Com infraestrutura, considerada a melhor do Sudoeste Goiano, 

Jataí apresenta condições ideais para despertar o interesse de investidores. Sobre Jataí acesse: 

http://www.jatai.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemi 
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Aos 18 de abril de 2013, o IFG/Câmpus de Jataí completará 25 anos de 

existência. E vale perguntar: como foram comemorados os aniversários, que eventos 

foram realizados desde o primeiro aniversário até o 25, isto é, do Jubileu de Papel ao 

Jubileu de Prata? 

               Durante os 24 anos, várias atividades comemorativas foram realziadas, como  

artístico, técnico-culturais, desportivas. Mesmo diante de uma série de desafios, como 

corte de verbas no orçamento, vários anos sem reajuste salarial, ´Época FHC´ que 

culminaram em greves, o Câmpus de Jataí buscou oferecer aos seus alunos e a suas 

alunas um ensino de qualidade. Além das aulas teóricas, os discentes contam com 

biblioteca, laboratórios de Materiais de Construção, Mecânica dos Solos, de Instalações 

Hidráulicas, de Eletrotécnica, de Automação Industrial, de Topografia, de Geomática, de 

Informática, de Física, de Química, de Biologia, ainda conta com monitorias de 

Matemática, Física e esporadicamente de outras disciplinas.  

    Durante os 24 anos, oportunizou aos alunos inúmeras atividades artístico-

culturais como dança, coral, xadrez, tênis de mesa, teatro, artes plásticas, atividades 

folclóricas, banda marcial, ginástica, esportes, festas juninas e a Semana Técnico-Cultural 

(Semantec) constituída de várias atividades, dentre elas Feira de Ciências, a Mostra 

Técnica e exposição de artes (Expoart). Houve também Encontros de Egressos; Olimpíada 

Brasileira de Matemática, de Astronomia e de Informática além de organização de 

inúmeras formaturas.  

   No esporte, em várias modalidades; alunos/as, professores/as desportistas 

conquistaram importantes títulos para a instituição, tornando-a campeã geral dos Jogos 

Estudantis do Estado de Goiás, Vice-Campeã da Copa Alcance, Vice-Campeã de Karatê 

Inter-Estilo de Goiás dentre outros. Ainda há incentivo à pesquisa pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), pelo Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). Os/as alunos/as dispõem também de Programa de 

Assistência ao Estudante que inclui orientação pedagógica, assistência social, assistência 

médico-odontológica, assistência psicológica e plantão de enfermagem. Para as visitas 

técnicas, congressos eventos realizados tanto na cidade, no Estado, bem como fora 

destes, há ônibus e microônibus para o transporte dos/as alunos/as.  

   Dessa forma, surgiu esta pesquisa com o intuito de pesquisar sobre as atividades 

de aniversário realizadas ao longo dos três momentos diferentes (ETFG, Cefet e IFG). De 

acordo com  Ferreira (1986, p.991/2), autor do dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, 

“para instituições, usa-se o termo jubileu para comemorar o aniversário de um 

estabelecimento”. No Brasil, há as seguintes denominações: primeiro aniversário é 

chamdo de Jubieu de Papel, seguno de Algodão, terceiro de Trigo ou Couro, quarto de 

Flores, Frutas ou Cera, quinto de Madeira  ou Ferro,  sexto de Perfume ou Açúcar, sétimo 

de Latão ou Lã, oitavo de Barro, nono de Cerâmica ou Vime, décimo de Estanho ou Zinco, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%A3o


     

décimo primeiro de Aço, décimo segundo de Seda ou Ônix, décimo terceiro de Linho ou 

Renda, décimo quarto de Marfim, décimo quinto de Cristal,  Turmalina, décimo sexto de 

Rosa, décimo oitavo de Turquesa, décimo nono de Cretone ou Água-marinha, vigésimo de  

Porcelana ou Platina, vigésimo primeiro de Zircão, vigésimo primeiro de Louça, vigésimo 

terceiro de Palha, vigésimo quarto de Opala  e vigésimo quinto de Prata.  

     Este trabalho tem como objetivo geral descrever as festividades realizadas 

durante o aniversário do IFG/Câmpus Jataí desde o seu Jubileu de Papel (1º ano) até as 

propostas do Jubileu de Prata (25º ano), resgatando a memória de eventos comemorativos 

no IFG.  E como objetivos específicos: resgatar a história de cada aniversário 

comemorado, descrevendo as atividades propostas; identificar as principais atividades 

artístico-culturais e desportivas; verificar se as programações comemorativas fazem parte 

dos relatórios anuais da instituição; catalogar as fotos encontradas, organizando-as de 

acordo com as comemorações ocorridas (do jubileu de papel ao de prata) e fazer a 

transcrição delas e transformar os ditos e escritos em livro e/ou revista digital e 

posteriormente em livro impresso. 

             Quando a escola comemora sua história, ela mostra sua importância para a 

cidade, são momentos importantes, pois rompem com o espaço fechado dela, 

transformação dinâmica, altera o cotidiano escolar. O acervo dos acontecimentos, como as 

comemorações alusivas ao aniversário de escolas, é uma das mais importantes fontes de 

estudo da história, embora essencial para o conhecimento do nosso avanço cultural, é 

pouco conhecido e pouco explorado.  Para Ciavatta (2012) “os arquivos, as bibliotecas, os 

dicionários, os museus, assim como as comemorações, as festas, [...] são testemunhos de 

um outro tempo, sinais de reconhecimento e de pertencimento a um grupo”. 

              O presente projeto visar a tornar acessíveis à comunidade as programações, as 

fotos das comemorações alusivas aos aniversários do IFG/Jataí do seu jubileu de papel ao 

seu jubileu de prata.  

 
 
3 - Material e Métodos  

 3.1 - Materiais 
              Os principais materiais utilizados foram: fotografias históricas de acervos do 

IFG/Câmpus Jataí; jornais escolares e não-escolares; gravador de voz; máquina digital; 

livro de ata; documentos arquivados, papel, computador.  

3.2 - Método 

             Como todo trabalho a ser realizado é necessário procedimento para que tudo saia 

bem, este não foi diferente. Para a realização desta pesquisa de abordagem qualitativa, de 

cunho histórico e documental, utilizou-se como técnica a documentação (identificação, 

levantamento, exploração de documentos e registro das informações) e entrevista não-



     

diretiva com coordenadores de cursos da instituição e com pessoas relacionadas à criação 

da instituição na época da ETFG.  

    Conforme Severino (2007, p. 124), por meio das entrevistas “colhem-se 

informações dos sujeitos a partir do seu discurso livre. O entrevistador mantém-se em 

escuta atenta, registrando todas as informações e só intervindo discretamente para, 

eventualmente, estimular o depoente”. Moreira; Caleffe (2008, p.75/6), afirmam que na 

pesquisa histórica, o pesquisador investiga e analisa documentos e outras fontes de dados 

sobre um evento ocorrido no passado, sendo a maior preocupação de quem realiza a 

pesquisa histórica é obter dados de um número suficiente de fontes confiáveis. As fontes 

na pesquisa histórica são os documentos escritos que relatam um evento. Já a pesquisa 

documental, de acordo com Severino (2007, p. 122), tem-se como fonte documentos 

impressos como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais, a partir da qual 

desenvolve a investigação e a análise.  

   Este estudo foi realizado em várias etapas. A primeira delas foi o levantamento 

dos dados referenciais do IFG e contextualização histórica do Câmpus de Jataí. Depois 

buscou encontrar nos arquivos passivos as programações dos aniversários do IFG/Jataí. 

Em seguida, relacionar as fotos às atividades realizadas de acordo com cada ano. 

   Em todos os três períodos (ETFG, CEFET e IFG) não deixou de se comemorar 

nenhum aniversário, na maioria das vezes, eles estavam sobre a responsabilidade dos 

coordenadores de comunicação social, há bastantes fotos sobre as comemorações, porém 

poucas  programações dos eventos realizados. 

  Tinha-se a pretensão de buscar  o máximo de informações, principalmente a 

respeito das fotos selecionadas, dos/as professores/as, dos servidores/as administrativos  

e  de alunos e ex-alunos/as de cada época  da instituição, porém esta foi uma das  partes 

mais difíceis, pois  foi deflagrada greve, o que mudou em parte o rumo da pesquisa. 

   Enquanto durou a greve, buscou leitura de livro de Ata da Fundação Educacional 

de Jataí, nele em algumas atas constam sobre as primeiras iniciativas de se trazer uma 

Unidade da ETFG para Jataí, como se pode ler:   

 

Trata-se a seguir da instalação em Jataí de cursos da Escola Técnica 
Federal de Goiás, tendo o presidente informado sobre o andamento dos 
processos e daquilo que ainda temos que providenciar, [...] para a 
assinatura de convênio entre Escola Técnica Federal de Goiás, e 
Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí. (Ata de nº 10 de 
31/03/1987, p.2) 
  

              Também se procurou realizar entrevistas com pessoas da época da implantação 

da escola. O IFG não tinha gravador, a orientadora comprou um gravador com seus 

próprios recursos. A primeira entrevista foi com o senhor Adelino Gameiro das Neves, 

empresário  presidente da Fundação Educacional de Jataí e  compunha a comissão de  

autoridades que se dirigiam  a Goiânia com o intuito de implantar uma Unidade da ETFG 



     

em Jataí. Sempre ligava antes para ele, pois por motivo de tratamento de saúde, não se 

encontrava na cidade, só em novembro conseguimos entrevistá-lo em sua residência. O 

entrevistado se sentia muito a vontade ao responder as perguntas,  contava-nos, com 

entusiasmo, como foi o início  da nossa história, o que  foi fundamental  conhecermos o 

início da história da nossa instituição  e para o bom resultado deste trabalho. 

              Muitas outras entrevistas não foram realizadas, como por exemplo, o ex-prefeito 

da época da implantação da unidade encontrava-se em campanha para vereador e houve 

desencontro, como também com alguns atletas selecionados para entrevsitas que 

venceram maratonas uns não moravam mais em Jataí, outros estavam fora da cidade, 

como Suely Pereira Silva (foto 4), que se encontrava em outro país da América do Sul 

treinando para a referida Maratona de São Silvestre/12. Ela se tornou maratonista 

internacional, sendo, inclusive, a segunda brasileira melhor colocada na Maratona  

Internacional de São Silvestre/SP e  conquistou o 7º lugar geral.  

    De posse das programações e catalogação das fotos, a próxima etapa, foi a 

digitalização das programações do aniversário, e das fotos. A edição eletronicamente de 

um livro e/ou de uma revista no site da instituição, conforme previsto no projeto não foi 

possível,  devido ao tempo da seleção do material, será, então publicado artigo científico. 

     E assim foi, buscou conversar com os servidores de diversas funções na 

instituição, não importava se  ela mais importante ou menos importante no ambiente de 

trabalho,  pois seu ponto de vista  era de extrema importância, como citar  nomes de 

pessoas que já passaram pelo Câmpus  de Jataí. Um novo nome sempre era descoberto, 

e dele sempre vinham importantes informações, fazendo com que sempre tivéssemos que 

marcar uma conversa nem sempre bem sucedida, principalmente para identificar as fotos.  

Muitos fatos importantes fomos encontrando em documentos antigos, como jornais que a 

unidade  tinha e não sabíamos que pudesse existir, e com um trabalho intenso pela busca 

acabamos retirando deles informações importantes para o complemento de mais uma 

etapa da pesquisa, principalmente sobre as comemorações alusivas aos aniversários da 

nossa escola. Foi emocionante conhecer, pelas fotos e pelos jornaizinhos, um pouco mais 

sobre a história da nossa escola, e reescrevê-la. 

   Pequenos documentos arquivados em pastas diferentes foram proporcionando 

avanço ao trabalho; as fotos foram importantes, não só para tirar informações, e sim parar 

reconhecer pessoas que já passaram pela escola e pudessem ajudar em algo, informando-

nos detalhes  por mais simples que fossem. Como disse Ciavatta (2012b) 

 
O uso da imagem como documento histórico é um dos desafios 
mais inquietantes para a pesquisa em educação. Como fonte 
documental, como forma de conhecimento do mundo, guardiã da 
memória e elo de coesão de identidades, como representação da 
realidade, como elemento fundamental das artes visuais ou como 
produção cultural advinda do trabalho humano, a imagem participa 



     

de um universo sedutor e ambíguo de onde podem ser 
depreendidos múltiplos significados.  

 
               Sempre havia reuniões, para saber o que continuaríamos fazendo, para 

recebermos novas orientações, nada foi feito sozinho. A orientadora foi importante, 

qualquer dúvida sempre se recorria a ela, e mesmo que fosse difícil, era resolvida e 

respondida a nós pesquisadoras, fazendo com que o trabalho ficasse cada vez, mas 

esclarecido. 

Quando não obtínhamos um bom resultado em determinada etapa da pesquisa, 

como a dificuldade de encontrar as devidas programações, a participação da orientadora 

era de fazer com que não perdêssemos o foco, e fazer com que nós pesquisadoras 

fôssemos mais além do que já havíamos ido, buscar um pouco mais para que 

chegássemos  a algum resultado. 

 

4 –RESULTADOS  

 

              Este trabalho visou a resgatar a memória dos eventos comemorativos aos 
aniversários do IFG/Câmpus Jataí do Jubileu de Papel ao Jubileu de Prata. Durante os 
anos de existência, no IFG, Câmpus Jataí, antes Cefet e ETFG, foram realizadas 24 
atividades comemorativas no período de 1989 a 2012. Até o  momento, foram catalogadas  
fotos da maioria dos eventos realizados. A maior dificuldade, porém, foi encontrar as 
programações alusivas a cada festividade, há cartazes arquivados, por exemplo, das 
maratonas que fizeram parte dos aniversários, mas não há programações. Até o momento, 
foram encontradas menos da metade das programações, o que se torna difícil resgatar a 
história, demanda muito mais tempo do que se esperava para descrever as atividades 
artístico-culturais, desportivas realizadas. Seguem relatório, publicações, fotos e 
programações encontradas  referentes aos  três períodos (ETFG, Cefet e IFG). Do período 
da ETFG,  foi um relatório, de uma aluna, referente as atividades realizadas  sobre  o 7° 
aniversário da Uned Jataí  (ANEXO I)  

Numa das pastas de arquivo passivo, encontrou-se num jornalzinho da própria 
Uned, da época da ETFG, nele está publicado Cultura e Lazer na Comemoração dos dez 
Anos da Uned em Jataí 

 
Em comemoração ao 10º Aniversário da Uned, no dia 18 de abril de 1998, 
houve uma série de eventos nas quais, alunos, servidores, assim como 
toda comunidade participaram, colaborando para a realização dos 
acontecimentos desse dia. No momento de apoio à preservação do 
Espaço Verde da Escola, houve, no dia 17 de abril, às 10:00 da manhã, o 
plantio Simbólico do Bosque da Uned, organizado pelo “Conselho Sócio 
Ambientalista” e realizado por alunos e professores atuantes desse grupo. 
No dia 18 de abril (sábado) a Banda da ETFG/Uned composta por 20 
alunos coordenados pelo professor de música da escola; prof.Milet, se 
apresentaram às 9:00 da manhã no centro da cidade, executando obras 
conhecidas e oferecendo sua arte num sábado festivo não só para Uned, 
quanto para toda comunidade. Continuando a programação, às 16 horas 
teve início o IV Minimaratona da ETFG/Uned, competição esportiva, que já 
se transformou num evento tradicional nas Comemorações dos 
aniversários da Uned já há 4 anos. O percurso é de 10 km, dividido em 
cinco categorias, na modalidade feminino e masculino. Às 19 horas, no 
auditório da Uned, houve apresentação de danças e teatro em 
homenagem aos 10 anos da Uned, culminando com e exibição de um 
filme especial e com entrada livre. ( Jeanne Gomes, Informe Uned, 1998). 



     

 
Fotos 1, 2 e 3  -  Banda da ETFG/Uned   regência do Prof. R. Millet. 

 
 

 
 

Legenda: Foto 1-  apresentação da Banda na Uned, 
       Foto 2 Apresentação na Praça Tenente Diomar Menezes  

  Foto 3, na Av. Goiás, em frente a Loja Tecidos Jataí. 
                   Fonte: Fotos acervo do Câmpus Jataí/2010 

 

Segue também, da época do Cefet,  um recorte de jornal referente ao 14° 

aniversário da Uned publicado no Jornal da Folha do Sudoeste  intitulado: Cefet: 

aniversário bem comemorado que  assim diz: 

 Dia 18 de abril foi uma data memorável. A família cefetiana, eufórica, 
comemorou os 14 anos da Uned em Jataí. Atividades artístico-culturais e 
esportivas aconteceram no decorrer da semana em ritmo animado. 
Alunos, servidores, convidados tiveram a oportunidade de, no palco ou 
fora dele, mostrarem seus talentos ao palestrar, declamar, dançar, 
dramatizar, discursar, pintar, desfilar, reger, cantar e encantar. Palestras 
sobre os índios, dançar os mais variados estilos musicais – da valsa à 
dança indígena, declamar de Charles Chaplin a Cecília Meireles, pintar e 
retratar a vida sob diferentes pontos de vista, dar uma volta ao tempo ao 
desfilar os mais diferentes estilos de época, de discursar nas vozes do 



     

diretor da Uned e diretor geral do Cefet. E pelas ruas da cidade, no 
entardecer, o calor aumentava a cada passo acelerado, dados pelos 
participantes da VII Minimaratona. Maratonistas veteranos, mirins, 
absoluto ou máster, masculino e feminino, buscavam conquistar um lugar 
ao pódio, uma medalha de ouro, um troféu personalizado, enfim, a glória. 
Na próxima edição, conheça os vencedores da prova. (Flomar Oliveira 
Chagas, Jornal Folha do Sudoeste, 25 abril de 2002)  

 

 
 
Fotos 4 – Suely Pereira Silva vencedora na categoria Master feminino 
Foto 5 – Visão geral do início da maratona (masculino) 
 

 

 
 

Fonte: acervo Câmpus Jataí. 
 
 

 
 
 
 



     

  Fotos 8 e 9  - Grupo de dança do Câmpus Jataí 
 

 
 

                     Fonte: acervo do Câmpus Jataí 
 
 E sobre  o 23° aniversário do IFG/Câmpus Jataí 

O Instituto Federal de Goiás (IFG) - Campus de Jataí completou 23 anos 
ontem, 18 de abril. Durante o último final de semana, o campus promoveu 
diversos eventos para festejar o aniversário: houve apresentação do Coro 
e Banda Sinfônica do IFG - Campus Goiânia no dia 15 e passeio ciclístico 
e distribuição de mudas à comunidade no dia 16. Nessa segunda-feira, 18, 
os estudantes da Escola Estadual Polivalente Dante Mosconi, conveniada 
com o IFG - Campus de Jataí, participaram de uma gincana 
comemorativa. Mais de 600 pessoas assistiram à apresentação do Coro e 
da Banda Sinfônica Nilo Peçanha, no Centro de Cultura e Eventos Dom 
Benedito Domingos Cóscia. O diretor-geral do campus de Jataí, professor 
Paulo Henrique de Souza, abriu a apresentação falando ao público sobre 
a história e importância da unidade para Jataí e do público interno para a 
unidade: “Não é simplesmente o prédio que completa 23 anos; servidores, 
professores, alunos e ex-alunos fazem da Instituição aquilo que ela é”, 
afirmou. O Coro e a Banda, que se apresentaram nesta ordem, 
emocionaram o público.Dia 16 Os eventos realizados no dia 16 agitaram 
Jataí. Às 8 horas um passeio ciclístico saiu do campus em direção à nova 
sede do IFG que está sendo construída na cidade. Cerca de 200 
participantes pedalaram – ou correram – no evento, que chamou a 
atenção dos bairros jataienses por onde passou. A partir das 10 horas, 
integrantes do projeto Educação ambiental – produção de mudas a partir 
da reutilização de copos descartáveis distribuíram mudas de plantas 
nativas do cerrado à comunidade. A distribuição foi acompanhada de 
orientações sobre o plantio, cuidados e um cadastro, para que o projeto 
acompanhe o desenvolvimento das plantas. 

                           Fonte: http://www.jatai.ifgoias.edu.br/index.php/doc/doc_view/194-calendario-
academico-2013-veteranos?tmpl=component&format=raw 

http://www.jatai.ifgoias.edu.br/index.php/doc/doc_view/194-calendario-academico-2013-veteranos?tmpl=component&format=raw
http://www.jatai.ifgoias.edu.br/index.php/doc/doc_view/194-calendario-academico-2013-veteranos?tmpl=component&format=raw


     

 
Foto 8 - Coro e da Banda Sinfônica Nilo Peçanha,  

 
Fonte: acervo   digital Câmpus Jataí 

 

Foto 9 – Doação de mudas 

 

Fonte: acervo   digital Câmpus Jataí 

 

 

 

 

 

 

 



     

Foto 10 – Passeio ciclístico 

 

Fonte: acervo   digital Câmpus Jataí 

 

Pelas fotos, percebe-se que os aniversários da Uned/Câmpus Jataí foram 
comemoradas com muitas atividades. Para a coordenadora das atividades do 14º 
aniversário da Uned, profa. Flomar A. Oliveira Chagas, “Todos os aniversários foram 
comemorados com danças, teatros, musicais, banda, gincanas, jogos, maratona dentre 
outros, como se pela programação do  (Anexo II), foram momentos inesquecíveis.  

Foram realizadas entrevistas informais com uma das assistentes sociais, com 
coordenadores de cursos, leu-se o livro de ata da Fundação Educacional de Jataí para se 
conhecer o processo de implantação do IFG em Jataí. Verificou-se também que poucas 
vezes as programações dos aniversários fazem parte do calendário escolar e dos 
relatórios de gestão. De 2008 a 2011, apenas no relatório de 2011 constou as 
comemorações do aniversário da instituição. O 25º aniversário do Câmpus Jataí aparece 
nas ações previstas para o mês de abril, mas não aparece na relação de eventos previstos 
para o ano de 2013, conforme  figura 2 do Anexo IV. 

Há bastantes fotos, tornando-se difícil catalogá-las de acordo com as 
programações. Outra preocupação é com o sistema de fotos digitais, as fotos  dos últimos 
aniversários estão apenas nos computadores, devido a esse fato, alguns aniversários 
recentes  que tem a programação, contam com pouquíssimas fotos. 

  Os resultados desta pesquisa trazem como maior dificuldade a obtenção  de 
documentos alusivos às programações, uma vez que não existe no IFG um centro de 
documentos que permita consultas. As programações/roteiros das festividades 
comemorativas não são encontrada/os, o que nos levam a recorrer às pessoas 
responsáveis, diretamente pela organização dos referidos eventos e também a ex-
servidores/as e a ex-alunos/as. Algumas das programações foram localizadas nos 
arquivos do gabinete. A busca que parecia simples, demandou muito mais tempo.  

 
5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

    Com a realização deste trabalho concluiu-se que o IFG realizou e continua 
realizando  eventos culturais, não deixando de comemorar nenhum dos seus aniversários, 
como se vê pela quantidade de fotos, mas, ao mesmo tempo, esta pesquisa mostrou que é 



     

preciso realizar com urgência a organização de um centro de documentação no IFG, 
Câmpus Jataí que possibilite acesso  para atender a pesquisadores/as sejam de trabalhos 
monográficos, do Pibic,  do Pibid, de especialização, de mestrado dentre outros que  
necessitam pesquisar sobre o que já foi produzido sobre temas que investigam. Esta é 
uma exigência que não se tem tido muito cuidado, mas que é de suma importância, além 
de resguardar o patrimônio histórico ao longo dos anos de história da EFG, do Cefet e do 
IFG em Jataí. Por fim, espera-se que esta pesquisa possa colaborar com o trabalho de 
futuros/as pesquisadores/as, professores/as e alunos/as, sobretudo, que possa contribuir 
com a lacuna existente sobre o levantamento histórico do IFG/Jataí. 
                 Muitos documentos foram difíceis de ser encontrados, como por exemplo, não 
foram encontradas parte das programações dos eventos alusivos aos aniversários da 
nossa escola. Sem as programações para comparação, foi impossível dentro do tempo 
estipulado, poder catalogar as fotos, como afirma  Ciavatta (2012a, p. 6), “na tradição das  
[...] os arquivos   escolares são lugares extremamente pobres, exceto pela profícua 
burocracia de datas, nomes,  notas, séries, aprovações, reprovações, leis, resoluções 
normativas etc.. Mas a escola é, também um rico lugar de memória” . 

 E ao conversar/entrevistas  servidores/as das fotos eles/elas lembravam do 
acontecimento, mas não recordavam mais que música cantaram ou dançaram na época. 
Ver fotos, mas de três vezes para ter certeza se ela fazia parte de evento de um ano ou de 
outro, houve sobrecarda de atividades pós-greve chegou a faltar disposição, mas a 
sensação de ter um trabalho pronto, realizado foi maior do quer querer deixá-lo de lado, “à  
luz das fotografias, documentos escritos encontrados  nas escolas e depoimentos colhidos 
junto aos professores, o que tem resultado em uma reapropriação dos acervos e 
organização de centros  de memória” (CIAVATTA, 2012a).  

A  mudança gerada pelo tempo foi perceptível, houve interesse em procurar 
informações para desenvolver um projeto que mostrasse mudança e cada crescimento em  
cada aniversário realizado desde a instalação da Uned,  para tanto foi preciso buscar 
parceria, diálogo entre a orientadora, assim como as pesquisadoras da iniciação científica. 

Um projeto de bastante responsabilidade, paciência e capacidade para 
desenvolvê-lo, descobrir cada mudança feita em cada aniversário da ETFG, do Cefet e do 
IFG, do Jubileu de Papel ao jubileu de Prata. 
 

 
6 – Perspectivas de continuidade ou desdobramento do trabalho (no máximo 1 página) 

O tempo previsto foi curto para a montagem do livro como se esperava. Seria 
necessário dar continuidade ao projeto para a organização dele. 

Esse trabalho chegou ao fim, conhecemos as diferenças de cada época, as 
mudanças, as novas pessoas que fazem parte do Câmpus  e que  já fizeram, suas 
importâncias e participações na instituição. A pesquisa foi excelente e com bom resultado. 
ainda pode haver continuação dela. 
 
7 – Publicações e participações em eventos técnico-científicos 

 
                 Participamos da 16a Semana técnico-cultural (16aSEMANTEC), evento 
organizado pelo IFG, Câmpus Jataí, quando foram apresentados vários trabalhos com 
banca examinadora, tivemos a chance de expor, e mostrar um pouco do que era o nosso 
projeto. 

Um trabalho construído com dedicação e que acabou chamando bastante 
atenção, não só pelas fotos e documentos antigos expostos, mas pela forma em que era 
explicado para as pessoas. Tivemos resultado excelente, terceiro lugar da 
categoria.Pretende-se transformar este relatório num artigo, além de apresentação em 
outros eventos  locais e nacionais no decorrer de 2013. 
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maior disponibilidade para o bom resultado da pesquisa!        
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ANEXO I – Relatório sobre o 7° aniversário  da ETFG/Uned Jataí 
 
 
 

Jataí, 28 de maio de 1995 
.  

 
Ilma Sra.  
Professora de LPPB 
 
 
Em cumprimento à determinação que me é atribuída, apresento o seguinte relatório. 
Tendo participado das atividades, culturais e esportivas promovidas pela ETEG em 
comemoração ao 7° aniversário da mesma, realizado no dia 18 de abril de 1995, sobre a 
coordenação de comunicação social exercida pela professora Flomar Oliveira Chagas com 
a participação dos professores: Amilton, Helena Rota, Mara Luisa, Kárita, Cairo Campo, 
Grêmio estudantil, coordenação de Ed. física e o servidor Marco Aurélio. 
2- Objetivamos a valorização de novos talentos e também proporcionar lazer e 
descontração a todos. 
3- Todas as atividades acontecem nas dependências da ETFG – Localizada na Rua 
Riachuelo n° 2090, com exceção  a maratona que foi realizada fora da área da escola. 
3.2- Logo após, seguimos para a área de vivência, onde acorreu o momento de desenho 
livre e um pequeno teatro com bonecos de pano. 
3.3- Seguindo a programação fomos para o auditório, onde tivemos como abertura um 
coral cantado por vários alunos e a professora Karita que coordenava o mesmo. 
3.4- Prosseguindo os eventos, tivemos também a participação de três servidores daqui 
mesmo da Escola que encantaram a platéia com uma seresta. Castilho, Leida e Maria 
Helena. 
3.5- Apesar das bagunças que estava no auditório, agora é a vez de um grupo se 
apresentar, é o grupo de teatro Beija-flor, daqui mesmo da Escola, que despertou muitos 
risos na platéia. 
3.6- Esse é o momento aberto aos que dança, contamos com a participação de vários 
alunos, quando dublaram e encantaram aos que estavam assistindo. 

http://www.ifgoias.edu.br/index.php/historico
http://www.jatai.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=196
http://www.cefetgo.br/jatai/index.php/component/eventlist/details/16-programacao-do-21o-aniversario-do-instituto-federal-de-goias-campus-jatai
http://www.cefetgo.br/jatai/index.php/component/eventlist/details/16-programacao-do-21o-aniversario-do-instituto-federal-de-goias-campus-jatai


     

3.7- Tivemos também espaço aberto para uma dança de última geração, estou m referindo 
ao Break, e quem representou a mesma foram os garotos Willian e André da Uned. 
3.8- O que todos estavam esperando já estava quase pronto para o momento crucial, uma 
banda de Rock que veio de Goiânia especialmente para ETFG. No seu grande dia, essa é 
uma banda já consagrada no estado (Sociedade Indecente) 
3.9- Tivemos também um jogão de bola, disputados entre servidores e professores e 
também dos alunos. Com placar: Servidores 5x3 professores e alunos do curso de 
Eletrotécnica 7x6 El. Noturno. 
Esperamos sempre contar com mais eventos culturais, e que isso se torne parte do círculo 
escolar. 

Obs.: todo o conteúdo programático se encontra conforme a seqüência dos mesmos.  
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Bringma Cristian Aragão de Souza. 
 
 

                   
 
 
 
 
    ANEXO II – Roteiro da VII Minimaratona /18/04/2002 

 
 

 
           Fonte: arquivos do IF/Câmpus Jataí 

 
 
 
 
 



     

 
 
 
 

ANEXO III - Programação do 21º Aniversário do Instituto Federal de Goiás/IFG 
 
 
 

IFG  Evento  Programação do 21º Aniversário do Instituto Federal de Goiás - 
Campus Jataí 

 
Quando: 
30.04.2009   
 
Descrição 
8 horas – Abertura 

 Monólogo 
 Participação Especial – Igor e Adelaide 
 Dança (coreografia) 
 Peça Teatral – O bêbado e o policial 
 Musical (clarinete) 
 Peça – Suflê de chuchu 
 Musical (violão) 
 Peça – Brasil mostra a sua cara 
 Peça – O drama da família 
 Musical 
 Peça Teatral 

 
11:30 – Encerramento 
Local: Auditório 
  
14 horas – Reunião de Trabalho das Coordenações de Cursos e Áreas 
14 horas – Caminhada Ecológica – 41º BIMTZ (alunos do Ensino Fundamental) 
  
19 horas – Confraternização com o Reitor do Instituto Paulo César Pereira 

 Apresentação – A Mulher 
 Participação Especial – Igor e Adelaide 
 Apresentação Teatral – O bêbado e o policial 

  
21:30 - Encerramento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
ANEXO  IV 

 Figura 2 – Ações previstas para o primeiro semestre de 2013 

 
Fonte: Coordenação de Áreas Acadêmicas do Câmpus Jataí. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


