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Uma comissão de alunos do curso de 
Geografia organiza um encontro 
que deve movimentar a Universi-

dade Federal de Rondônia (Unir) no inicio 
do próximo ano, o XVII Eneg. O Encon-
tro Nacional dos Estudantes de Geografia 
(ENEG) realiza-se anualmente e tem como 
proposta a discussão de temas relaciona-
dos à graduação e a área de geografia. 

Com o tema “Geografia e os desafios 
para a Amazônia no século XXI”, o en-
contro nacional espera um público de mil 
pessoas durante os dias do evento. Segun-
do informações da Coordenação do XVII 
Eneg, o objetivo é a discussão sobre as 
transformações amazônicas e temas atuais 
relacionadas ao curso. Com discussões vol-
tadas para a região, um dos fortes debates 
diz respeito aos impactos causados pela 
construção das hidrelétricas do Rio Madei-
ra no Estado.

 Izadora Andrade, acadêmica do 7º pe-
ríodo de geografia e presidente da comis-
são do evento ressalta, “estamos buscando 
apoio de diversas entidades, e vamos co-
meçar a fazer os convites para participação 
das Universidades nacionais”. Por enquan-
to, a coordenação tem recebido apoio da 
Fundação Riomar, Núcleo de Ciência e 
Tecnologia (NCT) e Reitoria.

O do XVII Eneg que acontece em janei-
ro de 2008 faz parte também da programa-
ção do CA de Geografia (Cageo), reativado 
devido ao encontro, para as comemora-

XVII Encontro Nacional de Geografia

AMAZÔNIA: SÉCULO XXI

XXV Semana de Geografia da Unir

Com o tema “Geografia: 25 anos de 
Unir – A trajetória da Geografia em Ron-
dônia no contexto da Amazônia Ociden-
tal”, o Centro Acadêmico de Geografia 
– Cageo, juntamente com o departamento 
do curso, realiza de 28 de maio a 02 de 
junho, no auditório Paulo Freire, a XXV 
Semana de Geografia. 

Com vinte e cinco anos de implantação 
do curso de Geografia na Unir, a semana 
propõe uma retrospectiva, com proposta 
de avaliação da trajetória e contribuição 
da Geografia nas mudanças espaciais 
ocorridas no cenário regional.

Dentre outras atividades, também in-

A trajetória da Geografia em Rondônia pontuou os discursos de abertura da Semana

www.verdaderondonia.com.br

Agora você já pode conferir 
as reportagens do Grau 

Informativo no site mais 
dinâmico do Estado

Acadêmicos da Unir, em parceria com estudantes de outras insti-
tuições, trabalham nos fins de semana oferecendo oficinas para a 

comunidade. O voluntarismo começa a surtir efeitos.

Conselho Editorial

ANTÔNIO C. RABELO

“Assistir ao voluntarismo, 
dessa forma, também é 
gratificante para quem as-
siste esses universitários em 
suas buscas diárias. É mui-
to bom vê-los fazendo alto 
pelas suas comunidades” 

ANALTON ALVES

“A força do voluntarismo 
é impressionante. Pode 
modificar até mesmo 
aquilo que não estava no 
script. O voluntário é uma 
espécie de homem evoluí-
do em sociedade”

NAIR GURGEL

“Esses acadêmicos têm 
compreendido o papel da 
Universidade. De fato, le-
vam a contrapartida para 
a sociedade. Certamente, 
transformam realidades, 
buscam qualidade de vida 
para as pessoas” MICHELE NOÉ

“Esses movimentos, de 
pssoas com essas caracte-
rísticas, de ajudar sem es-
perar contrapartida direta, 

é prova de que estamos 
ganhando a batalha con-

tra o individualismo”

GLEICYANE VIEIRA

“O trabalho voluntário é 
interessante pela ajuda 

que presta às comunida-
des. O ponto mais forte, 

neste caso, é o fato de 
trabalhar para a redução 

da violência”

MARISA ALBUqUERqUE

“A comunidade precisa 
de muita ajuda. quan-

do o universitário se 
envolve para contribuir 

com algo desse tipo, 
começa a cumprir seu 

papel social”

O trabalho voluntário tem ganhado corpo e o brasileiro começa a sentir que isso já faz parte 
de sua cultura. Tem sido comum o registro, pelas mídias nacionais diversas, de atitudes que 
demonstram essa disposição espontânea e pessoal para as contribuições distintas. No bairro 
Jardim Santana, em Porto Velho, Escola Darcy Ribeiro, universitários e moradores se integra-
ram ao Programa Escola Aberta, do Governo Federal, para criar alternativas de envolvimento 
comunitário. Os resultados começam a aparecer com a redução dos índices de violência.

COMUNIDADE
Voluntarismo transformador

Tema traz os 25 anos do curso na Universidade

‘A Geografia é Plural’
PALESTRANTE

Doutor em Geografia pela Uni-
versidade de Bordeaux III, na Fran-
ça, o professor aposentado Oswal-
do Bueno Amorim Filho proferiu a 
palestra “A Geografia é Plural” du-
rante a XXV Semana de Geografia 
da Unir. 

Durante entrevista ao Grau In-
formativo, o professor complemen-
tou que a Geografia não limita-se 
à apenas uma epistemologia, pois 
pode fundamentar a integração de 
várias áreas. “A Geografia é uma 
ciência que faz ligação direta entre 
homem e natureza. Doutor Oswaldo Bueno Amorim Filho

Professor Josué da Costa, coordena-
dor do Mestrado em Geografia

Apresentando uma retrospecti-
va dos 25 anos do Curso de Ge-
ografia na Unir, o professor Josué 
da Costa, doutor coordenador do 
Mestrado em Geografia ressaltou, 
durante entrevista, sobre a impor-
tância da Semana. Segundo ele, 
este é um momento de reflexão, de 
contato com professores que pro-
duzem Geografia.

Ao ser questionado sobre a 
contribuição do evento, ressaltou: 
“O evento é a contribuição para 
a formação acadêmica. A palestra 
apresentada pelo professor Oswal-
do, por exemplo, é um resgate de 
toda a teoria da Geografia com 
detalhes minuciosos ao longo do 
tempo. Entendo que a Geografia é 
um estilo de vida”.

tegram a programação a Conferência de 
Abertura “Retrospectiva dos 25 anos do 
curso de Geografia na Unir”, exposições 
temáticas realizadas por graduandos e 
mestrandos de Geografia, oficinas e mesas 
redondas com participação de represen-
tantes da Unir, Ibama, Sipam.

A semana trouxe ainda duas noites cul-
turais que acontecem na Unir Centro, apre-
sentações teatrais, manifestações culturais, 
e participação de bandas, além da come-
moração do dia do Geógrafo, durante o 
segundo dia. Na segunda noite haverá um 
coquetel de lançamento de livros publica-
dos por autores da Unir. Uma aula de cam-
po (02/06) será ministrada pelo professor 
Phd Wanderlei Maniesi, na Cachoeira de 
Teotônio e Santo Antônio. Haverá ônibus 
com saída da Unir/Centro.

Para a comunidade acadêmica, este é 
o momento propício para uma reflexão e 
ajustes temáticos no que diz respeito aos 
objetivos do curso de Geografia. De acordo 
com os depoimentos, desde que foi aber-
ta, em 2002, a graduação nesta área tem 
orientado rumos de pesquisadores, profes-
sores e demais profissionais do setor. “Isso 
contribui para que este momento, 25 anos 
após o surgimento, componha um número 
elevado de conteúdos para discussões”.

Às 14h de segunda-feira (28), foram abertos os 
trabalhos da XXV Semana de Geografia

ções dos 25 anos do curso. O Centro Aca-
dêmico informa que o sitio eletrônico de 
Geografia, com informes aos acadêmicos, 
já está no ar. [www.cageo.unir.br]

IZADORA ANDRADE

“Esperamos que o Encontro possa abrir novas 
perspectivas para o curso, com a interação 

GEILZA TORRES

“A realização do Eneg bus-
ca as discussões de temá-
ticas amazônicas. É uma 
forma de prestigiar e home-
nagear os 25 anos do curso 
de geografia  da Unir”

GISLENE DE LAPARTE

“ O Eneg deve elevar a 
imagem do curso de geo-

grafia e  mostrar um pouco 
da capacidade da região, 
da Unir e dos alunos  em 

âmbito nacional”

sobre a realidade regional 
e discussões dos temas do 
momento - hidrelétricas e 
gasoduto. Espero que isso 
possa incentivar os acadê-

micos de geografia”.

PALESTRANTE

A acadêmica Izadora Andrade coordena os trabalhos na mesa de abertura do evento


