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Feliz Cidade e faz ‘domingão’
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Acadêmicos do 1º período de Educação Física encenam a peça “Vitória-Régia e coordenam a 
apresentação de dança do grupo “Arco-Iris” nas dependências do Centro Comunitário

A Universidade Federal de Rondônia 
(Unir), através do Comitê de Entidades no Comba-
te á Fome e Pela Vida (COEP), realizou no dia 26 
de junho último, no bairro Feliz Cidade, o Projeto 
“Unir nos Bairros”. O evento contou com  partici-
pações de técnicos e estudantes da Instituição de 
Ensino Superior. Objetivando levar às comunida-
des carentes de Porto Velho serviços e atividades 
instrutivas e educacionais, teve início as 8:00h e 
reuniu também moradores de bairros adjacentes.

De acordo com informações dos coorde-
nadores do projeto, o trabalho surgiu através da 
união de professores, funcionários e alunos da 
Unir com o intuito de prestar serviços em bairros 
da cidade. Estes serviços vão desde orientações e 
esclarecimentos até a assistência a saúde  das pes-
soas. “O projeto também pretende aproximar as 
comunidades à Universidade”, destaca a enfermei-
ra Vivian Suzy.

Dentre as atividades desenvolvidas esti-
veram: orientações sobre verminoses; tabagismo, 

prevenção de gravidez na adolescência; dst-aids; 
planejamento familiar; parto; orientação preven-
tiva; e, auto-exame de mama; higiene oral para 
crianças; coleta do preventivo e exame de mama; 
sensibilização para doação de sangue; verificação 
de pressão arterial e glicemia; palestra – todos so-
mos especiais: uma visão da deficiência; oficina 
de recreação para crianças; orientação jurídica so-
bre estatuto do idoso, estatuto da criança e direito 
do consumidor; leitura e produção de textos para 
crianças de até 12 anos; contações de histórias; 
educação ambiental; peças teatrais; teatros de bo-
necos;

O evento no bairro Feliz Cidade, aconteceu 
no Centro Comunitário e, de acordo com infor-
mações das coordenadoras Expedita Fátima de 
Figueiredo (assistente social) e Vivian Suzi de Assis 
Camizaris (enfermeira), atingiu o objetivo, pois a 
interação entre a comunidade e universidade acon-
teceu. Motivados, os realizadores já esquematizam 
uma próxima versão do Projeto.

Palco da interação

O combate ao fumo, conscientização sobre 
doenças sexualmente transmissíveis, verminoses, 
histórias e lendas regionais, dentre outros temas, 
foram explorados pelo grupo que compõe o pro-
jeto “Unir nos Bairros”. O palco foi formado com 
performances acadêmicas que também mostrou 
aos moradores do Feliz Cidade sobre as compli-
cações que a falta de esclarecimento pode levar o 
individuo.

Dentre as apresentações, destaque para o 
grupo de alunos do curso de Educação Física que 
encenou a peça “A Lenda da Vitória Régia” e co-
ordenou a apresentação infantil de dança do grupo 
“Arco-íris”. Os moradores da comunidade vislum-
braram o trabalho dos acadêmicos e agradeceram 
em aplausos. 

O caráter informativo e instrutivo das apre-
sentações, na opinião dos integrantes do grupo, 
não comprometeu nem extinguiu o elemento ar-
tístico em palco. A turma já pensa em novos tra-
balhos.

Atividades acadêmicas e comunitárias

O projeto “Unir nos 
Bairros” esclareceu 
sobre temas diversos 
ligados à saúde, 
cidadania, volunta-
rismo, dentre outros 
assuntos
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Universitários invadem Instituto
Laura Vicuña em Semana Literária

A caravana, composta por cerca 
de 70 acadêmicos da Universidade Fe-
deral de Rondônia, sob a coordenação 
dos professores Ana Maria Felipini, Cla-
rides Henrich de Barba, Maria do So-
corro Beltrão e Nair Ferreira Gurgel do 
Amaral, desembarcou no Instituto Laura 
Vicuña para as atividades da Semana 
Literária que foi realizada no dia 19 de 
abril último. Na ocasião, universitários 
de diversos cursos da Instituição de En-
sino Superior participaram do evento 
com apresentações de oficinas e perfor-
mances.

A Semana Literária, de acordo 
com informações da própria coorde-
nadoria pedagógica da escola Laura 
Vicuña, foi projetada com o intuito de 
propiciar aos estudantes de ensino fun-
damental e médio maior contato com os 
elementos que compõem o cenário líte-
ro mundial. Houve, na oportunidade, 
recitais de poesia, peças teatrais, con-
tação de histórias, produção de textos, 
produção de jornal de escola, dinâmicas 
e atividades de leituras. 

A turma da manhã foi composta por cerca de 35 
alunos de cursos diversos da Unir/Porto Velho

O grupo da tarde reuniu quase 40 acadêmicos 
para apresentações de oficinas e performances

Faltou espaço no auditório da Escola Laura Vicuña e a criançada se divertiu com as apresenta-
ções de poesias, teatros de bonecos, contações de histórias e performances diversas

Moradores assistem às apresentações e orientações 
dos componentes do Unir nos Bairros

O acadêmico do curso de Enfermagem, Leandro Borges, 
convocando comunidade para o combate ao fumo
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FEDERAL DE RONDÔNIA

UNIRPROGRAD
Pro-reitoria de Graduação, Assuntos 

Comunitáriose estudantis


