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Reunião do deputado Paulão com o reitor Josealdo

Tonholo e a direção do Campus do Sertão

Ufal receberá R$1,6 mi de emendas do
deputado Paulão este ano

Recursos são destinados ao Campus do Sertão, ao curso de Comunicação e ao Espaço Cultural

Por Simoneide Araújo - jornalista / Fotos de Antonio Bispo
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O investimento em educação pública é uma das bandeiras

defendidas pelo deputado federal Paulo Fernando dos

Santos, o Paulão. E a prova de seu compromisso são os

recursos destinados à Universidade Federal de Alagoas por

meio de emenda parlamentar, que, só este ano, chega a

R$1,6 milhão. Recursos que vão beneficiar o Campus do

Sertão, o curso de Comunicação Social e o Espaço Cultural.

Nos últimos quatro anos, o montante destinado só para o

Campus do Sertão chega a R$2,2 milhões. 

Ontem (7), Paulão se reuniu com o reitor da Ufal, Josealdo

Tonholo, e com os diretores do Campus do Sertão, Agnaldo

Santos e Thiago Trindade, para ajustar a destinação dos

recursos. “O deputado Paulão ratificou seu compromisso

com o Campus do Sertão e reforçou que o prédio será

construído nessa primeira etapa com a emenda deste ano, mas já garantiu a continuidade do projeto com a

emenda em 2022 para a conclusão do anexo de Delmiro. Agradecemos imensamente ao deputado por esse apoio

à Ufal e à sociedade alagoana”, destacou o reitor.

De acordo com Tonholo, a previsão é que a obra do prédio anexo da sede do Campus do Sertão custe cerca de

R$1,5 milhão. “Isso vai garantir mais estrutura para os laboratórios de pesquisa do campus e possibilitará um reforço

nas atividades de pesquisa e também de pós-graduação. Paulão também se comprometeu a viabilizar o

asfaltamento do campus em Delmiro Gouveia”, ressaltou.

“Nossa reunião serviu para ajustarmos os investimentos que meu mandato tem feito na Universidade. Liberamos

recursos para ampliação do Campus de Delmiro Gouveia, para a compra de equipamentos do curso de

Comunicação Social, para o Espaço Cultural e ainda para o Hospital Universitário. No meu compromisso firmado

com a educação pública, só para o campus de Delmiro destinamos investimentos de mais de R$2,2 milhões, nos

últimos anos. Vamos fazer mais. Educação é prioridade para nós nessa luta gigante”, revelou Paulão.

A emenda deste ano disponibilizada pelo deputado será destinada a três unidades: R$ 500 mil vão para as obras

do prédio anexo no Campus do Sertão; 600 mil vão para o curso de Comunicação Social, para compra de

equipamentos para o estúdio; e R$500 mil para investir na melhoria da infraestrutura do Espaço Cultural, na Praça

Sinimbu.

O diretor-geral do Campus do Sertão, Agnaldo Santos, e o diretor acadêmico, Thiago Trindade, agradecem a

parceria do deputado que beneficia diretamente a comunidade acadêmica de Delmiro Gouveia, onde fica a sede

do campus e da unidade de ensino de Santana do Ipanema. “Agradecemos a parceria do deputado Paulão. Seu

compromisso  com a comunidade do Campus do Sertão tem viabilizado investimentos na educação da Ufal. Nos

últimos anos, o deputado tem investido R$ 2,2 milhões e continua a investir. Prova disso é que já temos a

viabilidade de um novo edifício no nosso campus que será destinado à pós-graduação. Então, queremos fazer esse



Institucional Ensino Pesquisa e Inovação Extensão Comunicação Período Letivo Excepcional Ufal 60 anos

Ufal receberá R$1,6 mi de emendas do deputado Paulão este ano — Universida... https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deput...

1 of 2 19/05/2022 13:28

https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#conteudo
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#conteudo
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#conteudo
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#conteudo
https://gov.br/
http://www.saude.gov.br/coronavirus
http://www.saude.gov.br/coronavirus
http://www.acessoainformacao.gov.br/
http://www.acessoainformacao.gov.br/
http://www.acessoainformacao.gov.br/
https://www.gov.br/pt-br/participacao-social/
https://www.gov.br/pt-br/participacao-social/
https://www.gov.br/pt-br/participacao-social/
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/
javascript:toggleOrgaosGoverno();
javascript:toggleOrgaosGoverno();
javascript:toggleOrgaosGoverno();
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#content
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#content
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#content
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#content
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#searchGadget
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#searchGadget
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#searchGadget
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#searchGadget
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#footer
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#footer
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#footer
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#footer
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano#
https://ufal.br/radio
https://ufal.br/radio
https://ufal.br/radio
https://ufal.br/radio
http://www.facebook.com/ufaloficial
http://www.facebook.com/ufaloficial
http://www.facebook.com/ufaloficial
http://www.facebook.com/ufaloficial
http://www.twitter.com/ufaloficial
http://www.twitter.com/ufaloficial
http://www.twitter.com/ufaloficial
http://www.twitter.com/ufaloficial
http://www.instagram.com/ufaloficial
http://www.instagram.com/ufaloficial
http://www.instagram.com/ufaloficial
http://www.instagram.com/ufaloficial
http://www.youtube.com/ascomufal
http://www.youtube.com/ascomufal
http://www.youtube.com/ascomufal
http://www.youtube.com/ascomufal
http://webmail.ufal.br/
http://webmail.ufal.br/
http://webmail.ufal.br/
http://webmail.ufal.br/
https://ufal.br/ouvidoria
https://ufal.br/ouvidoria
https://ufal.br/ouvidoria
https://ufal.br/ouvidoria
https://ufal.br/contato
https://ufal.br/contato
https://ufal.br/contato
https://ufal.br/contato
https://sistemas.ufal.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Fufal.br%2Fcas_login%3Fcame_from%3DaHR0cHM6Ly91ZmFsLmJyL3VmYWwvbm90aWNpYXMvMjAyMS82L3VmYWwtcmVjZWJlcmEtci0xLTYtbWktZGUtZW1lbmRhcy1kby1kZXB1dGFkby1wYXVsYW8tZXN0ZS1hbm8%3D
https://sistemas.ufal.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Fufal.br%2Fcas_login%3Fcame_from%3DaHR0cHM6Ly91ZmFsLmJyL3VmYWwvbm90aWNpYXMvMjAyMS82L3VmYWwtcmVjZWJlcmEtci0xLTYtbWktZGUtZW1lbmRhcy1kby1kZXB1dGFkby1wYXVsYW8tZXN0ZS1hbm8%3D
https://sistemas.ufal.br/cas/login?service=https%3A%2F%2Fufal.br%2Fcas_login%3Fcame_from%3DaHR0cHM6Ly91ZmFsLmJyL3VmYWwvbm90aWNpYXMvMjAyMS82L3VmYWwtcmVjZWJlcmEtci0xLTYtbWktZGUtZW1lbmRhcy1kby1kZXB1dGFkby1wYXVsYW8tZXN0ZS1hbm8%3D
https://ufal.br/
https://ufal.br/
https://ufal.br/
https://ufal.br/
https://ufal.br/
https://ufal.br/
https://ufal.br/
https://ufal.br/
https://ufal.br/
https://ufal.br/
https://ufal.br/ufal
https://ufal.br/ufal
https://ufal.br/ufal/noticias
https://ufal.br/ufal/noticias
https://ufal.br/ufal/noticias/2021
https://ufal.br/ufal/noticias/2021
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6
https://ufal.br/ufal
https://ufal.br/ufal
https://ufal.br/ufal
https://ufal.br/ufal
https://ufal.br/estudante
https://ufal.br/estudante
https://ufal.br/estudante
https://ufal.br/estudante
https://ufal.br/servidor
https://ufal.br/servidor
https://ufal.br/servidor
https://ufal.br/servidor
https://ufal.br/transparencia
https://ufal.br/transparencia
https://ufal.br/transparencia
https://ufal.br/transparencia
https://acessoainformacao.ufal.br/
https://acessoainformacao.ufal.br/
https://acessoainformacao.ufal.br/
https://acessoainformacao.ufal.br/
whatsapp://send?text=https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano%20Ufal%20receber%C3%A1%20R%241,6%20mi%20de%20emendas%20do%20deputado%20Paul%C3%A3o%20este%20ano
whatsapp://send?text=https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano%20Ufal%20receber%C3%A1%20R%241,6%20mi%20de%20emendas%20do%20deputado%20Paul%C3%A3o%20este%20ano
whatsapp://send?text=https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano%20Ufal%20receber%C3%A1%20R%241,6%20mi%20de%20emendas%20do%20deputado%20Paul%C3%A3o%20este%20ano
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano
https://twitter.com/share?url=https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano&text=Ufal%20receber%C3%A1%20R%241,6%20mi%20de%20emendas%20do%20deputado%20Paul%C3%A3o%20este%20ano&hashtags=ufaloficial
https://twitter.com/share?url=https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano&text=Ufal%20receber%C3%A1%20R%241,6%20mi%20de%20emendas%20do%20deputado%20Paul%C3%A3o%20este%20ano&hashtags=ufaloficial
https://twitter.com/share?url=https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano&text=Ufal%20receber%C3%A1%20R%241,6%20mi%20de%20emendas%20do%20deputado%20Paul%C3%A3o%20este%20ano&hashtags=ufaloficial
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano/@@images/9976400d-b93c-4748-8ebe-2038ee88ebac.jpeg
https://ufal.br/ufal/noticias/2021/6/ufal-recebera-r-1-6-mi-de-emendas-do-deputado-paulao-este-ano/@@images/9976400d-b93c-4748-8ebe-2038ee88ebac.jpeg
https://ufal.br/ufal/institucional
https://ufal.br/ufal/institucional
https://ufal.br/ufal/ensino
https://ufal.br/ufal/ensino
https://ufal.br/ufal/pesquisa-e-inovacao
https://ufal.br/ufal/pesquisa-e-inovacao
https://ufal.br/ufal/extensao
https://ufal.br/ufal/extensao
https://ufal.br/ufal/comunicacao
https://ufal.br/ufal/comunicacao
https://ufal.br/ufal/periodo-letivo-excepcional
https://ufal.br/ufal/periodo-letivo-excepcional
https://ufal.br/ufal/ufal-60-anos
https://ufal.br/ufal/ufal-60-anos


registrado em:  Campus do Sertão  gestão central  Emenda parlamentar  Espaço Cultural

UNIVERSIDADE

FEDERAL DE ALAGOAS

▶    

Biblioteca

Carta de Serviços

Central de Sistemas

Comissão própria de avaliação

Consulta de processos

Períodicos

Sistema Integrado de Gestão - SIG

SIGEPE - Gestão de Pessoas

Ouvidoria Geral

Informação ao Cidadão - e-SIC

Desenvolvido com o CMS de código aberto

agradecimento de público e contar mais uma vez com essa parceria para o desenvolvimento da nossa

Universidade no Sertão”, destacou o professor Agnaldo.

E Paulão reforça: “Agradeço o reconhecimento dado ao nosso trabalho através dos professores Agnaldo e Thiago e

quero parabenizá-los pela gestão que eles vêm fazendo em Delmiro e Santana e contem comigo. Eu já apresentei

várias emendas e assumo mais um compromisso no sentido de estabelecer a construção de um prédio que vai ser

o fortalecimento da pós-graduação. Isso é uma marca importante para o Sertão, para Alagoas, para o Brasil. É na

universidade federal; é o investimento na educação pública. Esse projeto eu acredito. Cuidar da educação é

garantir qualidade no futuro do povo. Por isso, reafirmo meu compromisso em continuar trabalhando para levar

ainda mais investimentos para a Universidade Federal de Alagoas”.
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