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ENVOLVIMENTO

O VI Seminário de Informática e 
Tecnologia (Semit), promovido 
pela FAAR aconteceu de 30 de 

maio a 02 de junho, em Ariquemes.  A 
programação contou com a  II Maratona 
de Programação da Região Norte com 
vencedores dos 1º e 3º período do curso 
de informática da Unir. Acadêmicos ava-
liam a participação no Semit.

ALISSON DIÔNI
3º período

“Acho que a Universidade 
foi bem representada. A 

conquista do 1º e 3º lugar 
foi motivadora, além de 
representar crédito para 

o curso. Foi uma boa 
atividade”

ALLAN TITO - 1º período

“O Semit deu ânimo para o curso. 
Tivemos apoio de alguns  professores 
e foi um estímulo para os  alunos de 
Informática. A Maratona serviu para 
um  incentivo de estudos na área de 
programação”

SAMUEL SOUZA - 1º período

“Levando em conta que competimos 
com outros períodos, mais avançados 
que nós, e com o pouco tempo de aula 
que tivemos, avalio como uma  ótima 
participação”

RODRIGO WALTENBERG - 1º período

Conseguimos o primeiro lugar na II Maratona de 
Programação da Região Norte, em Ariquemes, com o 

Acadêmicos do 1º e 3º período ganham

II Maratona de Programação
Acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia (Unir), 1º e 3º Período 

de Informática, participaram entre os dias 31 de maio a 2 de junho de 2007, do 
VI Seminário de Informática e Tecnologia (Semit). O Seminário aconteceu no 
interior do Estado, município de Ariquemes, e foi realizado pela Faculdade Asso-
ciadas de Ariquemes (FAAR) com apoio da Sociedade Brasileira de Computação 
(SBC)

Com participação de acadêmicos da área de Informática de todo o Estado, o 
Seminário apresentou palestra sobre os temas atuais relacionados ao curso. Fer-
ramentas de monitoramento e performance do Windows Vista, SBC: uma visão 
abrangente e enfoque sobre a Rede Rio foram algumas das  palestras apresen-
tadas nos dias de evento.  O Semit contou ainda com, exposições de painéis e 
apresentação de trabalhos acadêmicos.

A programação do dia 2 de junho ficou por conta da II 
Maratona de Programação da Região Norte. Os destaques 
foram os acadêmicos Samuel, Rodrigo, Allan, Carla e Rob-
son, do Curso de Informática da Unir. Eles foram os vence-
dores da Maratona com o desafio de criar um programa no 
tempo de 1h15min. O segundo lugar ficou com acadêmi-
cos da Ulbra/ Ji-Paraná, e o terceiro com os alunos do 3º 
Período de Informática da Unir. Os alunos receberam a 
orientação da professora Liliane Jacon e voltaram para 
casa exibindo o troféu de vencedores da competição.

No campus da Unir, em Porto Velho, os 
acadêmicos vencedores da II Maratona 
de Programação exibem para a equipe de 
reportagem do Grau Informativo o troféu 
da competição.

Fotos: Trist

Curso de Informática discute 
mudança na nomenclatura

O segundo semestre do ano pode ser de mudanças sig-
nificativas para o Curso de Informática da Unir. Nas últimas 
semanas o clima tem sido de muitas conversações e, dentre 
os assuntos mais trabalhados, destaca-se a possibilidade de 
mudança de nomenclatura da graduação. De acordo com 
as informações, até o final do ano o professores do quadro 
podem decidir quanto à mudança.

Segundo as informações colhidas, o curso de Infor-
mática poderá se chamar “Engenharia da Computação”. 
Entrevistado pelo Grau Informativo, o professor Carlos Silva 
(Papagaio), chefe de Departamento, informou que a medida 
está em discussão e deve ser apresentada ao corpo docente 
no início desse segundo semestre. “A proposta é necessária, 
porque o mercado exige um profissional mais qualificado, 
com mais atribuições e, em constante atualização” explica o 
professor. Papagaio ressaltou ainda que há a necessidade de 
uma reestruturação programática no curso de Informática, 
e que isto deve acontecer de preferência a cada dois anos. 
O curso implantado em 1998 forma bacharéis e licenciados 
em Informática, sendo que a licenciatura é opcional.  

Papagaio diz à reportagem que a proposta é necessária, se 
considerarmos as mudanças atuais de mercado
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MATA VIRGEM 
Terra Prostituta

Os múltiplos mitos, as 
variadas percepções e 
comportamentos em 
torno da antiga rela-

ção homem/natureza, 
os constantes conflitos 

e arranjos entre os 
diferentes atores soci-
ais constituem o pano 

de fundo do esforço 
para entender um 

projeto de coloniza-
ção em Rondônia.

POR QUE O 
ALUNO COLA

Os professores 
encontram-se com 

dificuldades de 
livrar-se de velhos 

hábitos da avaiação. 
Na obra, o autor 

traz reflexões sobre 
o que avaliar, como 
avaliar e, para que 

avaliar.

CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 
SUPERIOR NA AMAZÔNIA 

O livro traz a reflexão do 
tema e revela estratégias que 

servem para gerar tensão 
entre os agentes instituídos, 
a negociação com o poder 

político e, ao mesmo tempo, 
a tentativa de uma política do 
conhecimento que reconheça 

as universidades regionais 
como pertinentes do ponto 

de vista científico, objetivando 
influenciar nos processos de 

desenvolvimento.

Editora da Universidade 
Federal de Rondônia - Unir

Walterlina Brasil

Teófilo Lourenço 
de Lima

Januário Amaral

f) pelo Jogo de imagens ideológicas: O 
restante do texto revela uma atitude estrat-
egista. Conhecendo as intenções do seu 
interlocutor o aluno passa, desse momento 
em diante, a cumprir apenas “a tarefa” ex-
igida pelo professor: escrever no mínimo dez 
linhas. É por isso que as idéias começam a 
ficar confusas e o texto passa a ser descon-
exo. “Tinha carro, tabaco, prato. Tem galinha 
bonita. Tem olho”. Nesse momento, o alu-
no percebe que não escreveu nada sobre 
a galinha (personagem principal, faz parte 
do título, aparece na figura). Então, ela (a 
galinha) surge, exatamente, na décima linha 
e, para compensar, vem acompanhada de 
um adjetivo: bonita. É como se o aluno dis-
sesse: Bom, está justificado o papel de de-
staque dado à galinha no título e, como já 
escrevi dez linhas, posso entregar meu texto 
ao professor. Revelado o “jogo de imagens” 
(A escola (A) dá seu recado: o que eu quero 
que o aluno faça? O aluno (B) responde: pre-
ciso apenas demonstrar para o professor que 
“aprendi” o que foi ensinado), ao aluno só 
resta interromper a escrita espontânea que 
vinha fazendo e encerrar seu texto no limite 
já assinalado por ele. Conforme pode ser 
visto no texto original, existe uma marcação, 
feita pelo próprio aluno à margem esquerda, 
justamente na décima linha. Pronto. Agora é 
só inserir a segunda personagem (galinha) na 
última linha do texto.

Tais procedimentos só ocorrem porque, 
na maioria dos casos, o professor não saber 
se colocar como leitor do texto do aluno. 
Acostumado às velhas práticas pedagógicas, 
só vai ao texto com a intenção de encontrar 
defeitos, “erros”. Sabedores dessa atitude, 
por que iriam os alunos “perder tempo” es-

crevendo, se eles sabem que o professor vai 
devolver (?) seus textos apenas “corrigidos”? 
Não estou afirmando ser este o caso típico, 
até porque entendemos que os professores, 
especialmente os da zona rural, esforçam-
se para também marcar sua subjetividade 
no ensino. É que essa proposta de exercício, 
totalmente desvinculada da função social da 
escrita, revela uma “valorização” excessiva 
da escrita enquanto recurso para aferição 
de nota e correção dos erros gramaticais. 
Mesmo que ela (a escrita) venha desprovida 
de sentidos e desfavorecida pelas condições 
de produção do discurso, não há uma clara 
intenção em estabelecer diálogo com alu-
no através do texto. Esse diálogo poderia 
acontecer de diferentes formas: discutindo 
os textos em sala, fazendo a reescrita cole-
tivamente, observando aspectos gramaticais, 
textuais e estilísticos e, finalmente, socializan-
do a produção feita pelos alunos. Sendo as-
sim, esperamos ter conseguido mostrar como 
o sujeito articula sua subjetividade através de 
estratégias que revelam um sujeito ativo, ca-
paz de atuar no contexto sócio-cultural em 
que vive se estimulado a usar os recursos 
lingüísticos.

A percepção do contexto em que se dão 
o ensino e a aprendizagem nas escolas ribeir-
inhas demonstrou que é possível modificar a 
realidade educacional e, por que não, a so-
cial, através da conscientização de que todo 
sujeito tem algo a dizer, é portador de signifi-
cados e sentidos. Logo, é um agente contri-
buinte para a substituição das velhas práticas 
pedagógicas por atividades voltadas para o 
letramento, que contribuam de fato, para a 
inserção do sujeito na sociedade. A partir da 
consideração e respeito à pluralidade cultural 

e aos traços fonológicos e morfossintáticos 
característicos de variedades lingüísticas popu-
lares, podemos traçar o projeto pedagógico 
que oportunizará às crianças o acesso à língua 
padrão.

Esperamos que o discurso bonito de in-
clusão social e respeito às diferenças não fique 
só no papel, mas reflita uma vontade de mu-
dança que inclui desde a valorização do pro-
fissional, passando pela política educacional 
de adoção de materiais alternativos para as 
camadas populares, diferenciando quando for 
o caso, mas oportunizando o acesso ao letra-
mento, a fim de que todos possam sentir-se 
bem culturalmente e ter acesso à linguagem 
padrão com respeito às diferenças regionais, 
sociais, políticas, econômicas, etárias, analisa-
dos em suas peculiaridades, por meio de méto-
dos adequados.  Entender o meu aluno como 
um ser alienado, desprovido de qualquer con-
hecimento, é privá-lo de conhecer o mundo, 
de quebrar barreiras. È negar a minha essência 
enquanto ser social e a minha própria capacid-
ade de criação e transformação. De que serve 
a racionalidade se não podemos transcendê-
la...?

desafio de criar um programa, com 
menos  de seis meses de aula, e sem 
conhecer a linguagem de programa-

ção. Com certeza foi muito estimu-
lante participar”.


