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apresentação
Alan Barbiero1

O que leva uma universidade à excelência? Cada instituição tem sua 
maneira de encontrar respostas para a questão. Para a Universidade 
Federal do Tocantins, a solução foi encará-la como um desafio e pen-
sar em caminhos que superassem as práticas atuais e se delineassem 
a partir dos olhos do futuro.

Com apenas sete anos de efetiva atividade, a UFT é nova e quer 
ser também inovadora. Inserida em uma realidade social e ambiental 
peculiar, decidiu que não seguiria antigas trilhas. Fez a opção de ser 
propositiva, buscar a compreensão e se colocar como participante 
ativa de um mundo que passa por transformações cada vez mais 
velozes. Estabelecer-se dentro de um novo conceito de universidade. 

Neste paradigma, a Universidade deve repensar seu papel sistema-
ticamente e criar novas dinâmicas que assumam sua responsabilidade 
dentro do processo de fortalecimento da democracia e formação 
de cidadãos autônomos. Para isso, o diálogo entre as disciplinas, a 
sustentabilidade e o compromisso social são conceitos de referência 
permanente. A interdisciplinaridade permite que a produção de novos 
conhecimentos seja muito mais rica e abrangente, sem esbarrar nos 
limites entre as ciências; a sustentabilidade, por sua vez, garante que 
esta produção seja perene, sem prejuízos à sua realidade presente e 
futura; e a responsabilidade social – igualmente relevante – é a chave 
para que o conhecimento gerado se reverta em prol das comunidades.

1  Agrônomo, professor doutor e reitor da Universidade Federal do Tocantins.
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Ao compartilhar deste mesmo ideal, o Centro de Desenvolvimento 
Sustentável da Universidade de Brasília (CDS/UnB) e o Observa-
tório Internacional de Reforma Universitária (Orus) nos colocaram 
em posição ímpar para implementação do novo pensar. Uma sólida 
parceria proporcionou à UFT a concepção e realização de dois se-
minários internacionais, sendo que o último, realizado em junho de 
2009, trouxe a terras tocantinenses o pensador francês Edgar Morin 
e outros tantos pesquisadores de renome nacional e internacional. 

As provocações levantadas ainda ecoavam na UFT quando nos 
foram propostos novos desafios a partir da realização de uma ava-
liação internacional de nossas ações. Novamente as três entidades se 
reuniram para discutir conceitos, repensar práticas e trocar experiên-
cias a fim de enfrentar os desafios da sociedade com outros olhares. 

Como resultado dessas reflexões, tivemos a oportunidade de per-
ceber com mais detalhes nosso potencial e reconhecer que muitas de 
nossas ações estão na trilha correta para um desenvolvimento com 
mais cidadania e responsabilidade. Ao mesmo tempo, a iniciativa 
rendeu-nos um diagnóstico preciso e isento de pontos que devem 
receber mais atenção para que o nosso ideal esteja presente no co-
tidiano de alunos, professores, técnicos e sociedade tocantinense.

Nosso esforço sempre será para a construção de uma universidade 
que possa, cada vez mais, contribuir para o progresso crítico e sus-
tentável do Tocantins e da Amazônia. Que esta articulação continue 
produzindo conhecimentos que rompam os limites entre as ciências e 
ultrapassem os portões da instituição; que eles possam significar uma 
nova realidade de mais consciência e atitude para um futuro melhor.


