
Enquete

Q uais as expectativas para o curso de 
Física, considerando que ainda se 

trata de uma graduação nova e ainda 
carente de muito material? É possível apostar 

nele como ferramenta , em potencial, para 
uma Universidade mais produtiva?
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Com atendimento diário de dezenas de 
pessoas, o Setor de Saúde da Unir (Uni-
versidade Federal de Rondônia) mantém 
ativo serviços essenciais e tem sido de fun-
damental importância acadêmica. Sob a 
coordenação da psicóloga Lúcia Alvarez 
Mendes, a coordenação de Saúde, nas 
primeiras semanas do ano letivo da Unir, 
realizou campanhas de conscientização e 
prevenção de doenças e males humanos. 

O início de aulas na Unir, para o Setor 
de Saúde, significa retomada de cuidados 
especiais com alunos, professores e comu-
nidade em geral. Lidando diretamente com 
a prevenção de males diversos, a rotina dos 
técnicos significa garantias de segurança.

A comunidade acadêmica recebe aten-
dimentos de enfermagem, odontológico, 
medico (obstetrícia, ginecologia e pedia-
tria) e psicológico.

“Por ser a primeira turma há 
dificuldades em relação a in-
fra-estrutura do curso, já que 

tudo esta iniciando. Espero 
que tenha investimentos 

em laboratórios e materiais 
para que o curso seja bem 

desenvolvido.”

O mais novo curso oferecido pela Uni-
versidade Federal de Rondônia, Engenha-
ria Elétrica chega ao ano de 2007, após 
uma longa caminhada. Em conversa com 
o Diretor do Núcleo de Ciência e Tecnolo-
gia (NCT), professor Drª Júlio Militão falou 
ao Grau Informativo um pouco da traje-
tória do curso até agora. Em 2002 o NCT 
já oferecia cursos de ciências básicas de: 
química, matemática, informática, biologia 
e geografia. Cursos estes, que servem de 
base para as Ciências Aplicadas. Em even-
to do Comitê Técnico de Energia (CTE), 
em Manaus, Militão realiza contato com a 
empresa ELETRONORTE e expõe o dese-
jo de implantação de graduação em Enge-
nharia Elétrica na Unir.

Em 2003 foi composta a equipe técnica 
e realizado a elaboração do projeto, feito 
pelo departamento de informática. O pro-
jeto inicial do curso previa um recurso de 
1.700,000,00 reais para uso em constru-
ção de prédios, laboratórios, equipamen-
tos e apoio administrativo. No ano seguin-
te a empresa decide financiar 4 cursos de 
Engenharia na Amazônia, em 2006 envia 
termo de cooperação para Universidade. 
A partir daí, a proposta do curso passa 
por avaliação junto a CONSEA (Conselho 
Superior Acadêmico),sendo aprovado no 
segundo semestre de 2006. Este ano será 
assinado o convênio com a empresa, no 
qual o recurso será corrigido para o valor 
de R$ 4.000,000,00 (quatro milhões de re-
ais). As realizações feitas em infra-estrutura, 
construção e manutenção de laboratórios, 
compra de livros, auditórios e galpões de 
oficinas darão suporte, também aos diver-
sos cursos que compõem o NCT. Além de 
ajudar bastante o recém implantado curso 
de Física. 

O curso de Bacharelado em Engenha-
ria Elétrica possui inicialmente 06 profes-
sores  com formação em Engenharia. Tem 
duração de 10 períodos ,com aulas em pe-
ríodo integral. Militão ressalta que “duran-
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te o processo de implantação, as primeiras 
turmas carecem de investimentos dado o 
histórico dos cursos da Unir. Não basta 
criar cursos, mas estruturá-lo em discipli-
nas especificas e comuns, oferecer livros e 
estrutura.” Uma das características de sua 
gestão enquanto diretor do NCT é a busca 
de concentração de recursos para os cur-
sos que compõem o núcleo, funcionando 
de forma auto-sustentável e gerando base 
para os cursos de graduação, pesquisa e 
pós-graduação.  A estimativa é a contrata-
ção de mais seis docentes para o curso de 
Engenharia para o próximo ano.
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Curso de Engenharia Elétrica? 
Como está sendo este início?

“Estamos abrindo caminho 
para as próximas turmas. Estou 
ansiosa pelas aulas praticas em 

laboratório. Até o momento 
tanto os professores quanto os 

alunos estão bem empolgados e 
interessados pelo curso, espero 

que continue assim.”

JULIANA MAYARA

“Somos a 1ª turma e o em-
penho em estabelecer o curso 

acontece rapidamente. Fiz 
outro curso e não sentia tanta 

agilidade. Há muitas idéias 
para o curso. Espero que 

tenham investimentos para se 
tornarem realidade.”

ARGEMIRO LIMA

KEILLY OLIVEIRA

Saúde na Unir
Atendimento à comunidade

Para urgências e emergências há um pronto atendimento no prédio de entrada 
da universidade, onde também se faz verificação arterial, nebulizações, curativos e 
orientações de enfermagem. O consultório odontológico funciona com atendimento 
em casos de tratamento e consulta de emergência, restauração de resinas, profilaxia, 
polimento, aplicação de flúor, orientações e palestras de saúde bucal. Porém, devido à 
falta de recursos, atualmente só está atendendo casos de emergência odontológica.

O auxilio aos acadêmicos acontece mediante a obtenção de uma guia médica, 
dado pela Assistência Estudantil localizada na Unir/Campus. Podem ser feitas con-
sultas, coleta de material, solicitação de exames, pré natal, ultra-sonografia pélvica e 
obstétrica, puericultura, e caso necessário, encaminhamento para internações e outras 
especialidades. O atendimento ginecológico acontece de segunda à quinta feira – tarde 
(atendimento clinico) sexta-feira – manhã (ultra-sonografia pélvica e obstétrica). 

Para este ano, a Coorde-
nação de Saúde programa 

varias atividades de orienta-
ção e atendimento à comu-

nidade acadêmica.

Psicóloga Lúcia Alvarez Mendes

C omo um das grandes novidades oferecido 
pela Universidade Federal de Rondônia, o 
curso de Física apresenta-se à comunidade 
acadêmica e chega otimista. Com propos-

ta apresentada pelo departamento de matemática 
em 2002, o curso foi aprovado no ano de 2004 pelo 
parecer 445/ CONSEA. Em conversa com o chefe do 
departamento do curso, professor Dr. Marcelo Silva, 
este informou que só começou a funcionar este ano, 
devido a falta de condições e por não apresentar an-
tes o número suficiente de professores para compor o 
departamento. 

A contratação de três professores com formação 
na área de física e a implantação do curso de enge-
nharia elétrica favoreceram Física. Com formação em 
licenciatura plena, a graduaçãoo vem suprir, a carên-
cia de professores de física no Estado. No final do ano 
passado o Projeto passou por reformulação, devido à 
necessidade de torná-lo mais voltado para a docência. 
“O perfil de aluno apresentado pelo projeto de 2002, 
tinha característica de bacharelado e não de licencia-
tura, que é a proposta atual”. Marcelo ressaltou que o 
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objetivo apresentado é a formação em física direcio-
nada para a educação, ou seja, a formação de físico 
educador, valorizando uma formação contextualizada 
com a região amazônica e as novas tecnologias.

O profes-
sor Marcelo 

Silva, chefe do 
Departamento 
de Física, está 
otimista com a 

implementação 
das atividades 
e acredita em 
contratações 
para o curso 

em breve

O departamento pretender oferecer um curso de 
especialização em “Instrumentação em ensino de físi-
ca”, voltada para os atuantes na área. Para este ano, 
planeja também a primeira Semana de Física. Porém, 
ainda sem data marcada. Apresenta pesquisa intitula-
da “Desenvolvimento de ambientes virtuais para o en-
sino de Física” com coordenação do professor Marcelo 
Silva e professor Artur Moreti. A pretensão, segundo o 
chefe de departamento é que ocorra uma articulação 

para promover a pesquisa no ensino de Física em Ron-
dônia. Como a Universidade já possui um laboratório 
em física, a partir de agora será feito investimento com 
a compra de materiais necessários para a utilização do 
mesmo. O laboratório que já existe será reequipado.

Atualmente, o curso que oferece 40 vagas e possui 
33 alunos em sala de aula. O chefe ressalta a falta de 
divulgação por parte da Universidade, durante o ves-
tibular do ano passado, o que acarretou o desconheci-
mento da existência do curso.

A graduação em Física tem duração de quatro anos 
no período vespertino e com conclusão em oito perío-
dos. Há recursos disponibilizados pelo Núcleo de Ciên-
cia e Tecnologia (NCT) para a compra de livros neces-
sários. Assim, a composição da bibliografia básica do 
curso. A estimativa é que seja aberto concurso para a 
contratação de pelo menos 2 professores. 

O departamento disponibiliza a pagina na web, 
www.fisica.unir.br, idealizado pelo chefe de departa-
mento com informes sobre o curso e proposta. Para as 
disciplinas que ministra, o professor usa página própria: 
www.marcelosilva.pro.br para contato com alunos. Te-
lefone do departamento de fisica:2182-2241.

Curso está com 33 alunos em sala
Falta de divulgação acarretou baixa procura por Física

Professor Artur 
Moreti, um dos 
coordenadores 
da pesquisa 
“Desenvolvi-
mento de am-
bientes virtuais 
para o ensino 
de Física” 

“O curso é muito bom e 
apresenta disciplinas bem 

elaboradas. Minhas ex-
pectativas é que ele possa 
se solidificar e que tenha 
muitas atividades desen-
volvidas. Os professores 

tem incentivado muito os 
alunos para a dedicação e 
investimentos em projetos 

voltados para a física.”

JESSYCA MARTINS

RICARDO FONTINELES

“È muito bom, me 
identifico com a área 
de física e os profes-

sores têm ajudado 
a gente a acreditar 

no curso e em nossa 
formação. Tenho in-

centivado as pessoas 
a procurar mais pelo 

curso, para que ele 
continue e se fortaleça 

mais ainda.”

DENIZIO JUNIOR

“Apesar do quadro 
de professores ainda 
ser pequeno, tenho 

grandes expectativas 
para o curso. Com 

dedicação dos profes-
sores e alunos, também 

do envolvimento em 
projetos e pesquisas, o 
curso será bem desen-
volvido e aproveitado 

pelos acadêmicos.”


