
CORRESPONDÊNCIA

O que tanto falavam, apontavam, esboçavam, gesticula-
vam e confidenciavam o representante do MEC, Willian Cam-

pos, e o deputado Federal Eduardo Valverde. 
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Editorial
Cumplicidade acadêmica 
na contemporaneidade

Riscos num espelho doem mais em 
quem risca do que no próprio espelho. Mas 
isso é relativo e ao mesmo tempo vago, 
se observado do ponto de vista do espe-
lho. Metáforas à parte, as camadas sociais 
menos favorecidas economicamente estão 
sobrando em riscos por toda parte, e, até 
tem reclamado dos golpes mais profundos. 
As mazelas, propriamente ditas, estão nas 
periferias como as marcas que ficam no es-
pelho. Ou seja: do lado de lá está a imagem 
de uma classe que desfila em pastas de ca-
viar, mas que ainda não percebeu o ponto 
defeituoso de seu olhar negado pelo refle-
xo. Será preciso entrar nos inversos para 
que se perceba o verso da miséria que está 
além do que se quer enxergar.

O Curso de Ciências Sociais, que no 
dia 1º de março último teve sua aula inau-

gural com presença de autoridades locais, 
é uma proposição de participação e envol-
vimento para a comunidade acadêmica. A 
identificação de um corpo que pode pensar 
agindo mais diretamente é o que se visuali-
za a partir do novo curso.

Ser um cientista na contemporanei-
dade requer resgates de significados dessa 
denominação. De acordo com a proposta 
do Curso, divulgado em folder por ocasião 
de seu lançamento, o perfil do graduado 
está diretamente ligado à história política e 
social dos profissionais que se envolvem em 
sua formação. Daí, a crença de que aquele 
olhar que não vê os riscos no espelho, ou 
até mesmo que não enxerga o próprio es-
pelho, olhando às avessas, possa ser redire-
cionado com foco mais legítimo, do ponto 
de vista da contemporaneidade.

O deputado Federal Eduardo Valverde (E) ao lado do 
representante do MEC, Willian Campos, durante a Semana de 

Integração no campus da Unir de Porto Velho (RO).
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Dentre as apresentações 
mais prestigiadas, quanto à per-
formance dos bolsistas durante o 
Seminário Parcial do Programa 
de Iniciação Científica, realizado 
entre os dias 15 e 18 últimos no 
campus da Unir de Porto Velho,  
o Projeto da orientadora Wany 
Sampaio, denominado “Estudo 
Descritivo/Analítico dos Eventos 
de Movimento na Língua uru-
eu-uau-uau, Dialeto Amonda-
wa”, se destacou com merecidos 
elogios à performance das apre-

Meninas impecáveis em
apresentação do Amondawa

Bolsistas aquecidos 
para seminário final

Entre os dias 15 e 18 últimos 
aconteceu no Centro de Vivência 
Paulo Freire, campus da Unir de 
Porto Velho, o Seminário Parcial por 
área do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (Pibic/
Unir - CNPQ). Com 25 bolsistas da 
Unir, somados a mais 27 do CNPQ, 
o evento significa uma pré-apresen-
tação do Seminário Final que tem 
data para ocorrer entre os dias 2 e 
5 de agosto deste ano no campus da 
Unir de Porto Velho.

Na ocasião do Seminário Par-
cial, foram apresentados trabalhos 
dos setores de Exatas, Terra, Educa-
ção, Letras, Geografia Humana, An-
tropologia, Sociologia, Vida e Saúde. 
A Universidade Federal de Rondô-
nia, de acordo com informações da 
professora Jacinta Castelo Branco 
(Propex), há 14 anos participa do 
Programa de Iniciação Científica, o 
mais antigo na área de Pesquisa.

O Programa de Iniciação Cien-
tífica (Pibic) é um programa executa-
do em conjunto com o CNPq, vol-
tado para a iniciação à pesquisa de 
alunos de graduação universitária. 
Dentre seus objetivos, está a contri-
buição para a formação de recursos 
humanos para a pesquisa; possibili-

PARABÉNS
“O Grau Informativo está de parabéns pelo 
trabalho que vem desenvolvendo junto aos 
acadêmicos da Universidade Federal de 
Rondônia. O veículo de comunicação foi 
uma iniciativa, por parte da Prograd, lou-
vável”

Lucas Tatui - HISTÓRIA

1ª EDIÇÃO
“Vocês fizeram um ótimo trabalho de capa 
na primeira edição do Grau Informativo. 
Também gostei muito da segunda mas, a 
primeira foi 10. Aliás, parabéns pela ima-
gem do informativo, está muito interessan-
te. Tem muita gente aparecendo.”

Vanessa Villas - MEDICINA

PECADO
“O Grau Informativo está muito bom, mas 

se não colocar o pessoal do curso de Psico-
logia para aparecer em suas páginas não sei 
no que vai dar”

Priscila Alento - PSICOLOGIA

LIMITES
“Na qualidade de leitora do Grau Informa-
tivo, me ponho para criticar a falta de infor-
mações sobre os cursos do interior do Esta-
do. É interessante que façamos essa ponte. 
Essa é minha sugestão.”

Juliana Macaus - LETRAS

PARABÉNS
“Meus parabéns pela cobrança que o jornal 
fez com relação ao transporte coletivo. Tam-
bém gostei da reportagem sobre a biblio-
teca. Tem muito acadêmico irresponsável 
mesmo. Essa gente precisa de consciência.”

Tereza Alento - ADMINISTRAÇÃO

O público assiste à apresentação enquanto a banca julgadora avalia

A Cena do Mês

Conselho Editorial
Analton Alves

Antônio Cláudio Rabello
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Nair F. Gurgel do Amaral
Nina Sayonara

Roberto C. Farias

O Grau Informativo é um veículo 
de divulgação das atividades da 
Pró-reitoria de Graduação, As-

suntos Comunitários e Estudantis 
(PROGRAD) da Universidade 
Federal de Rondônia - Unir.

Os artigos, colunas e ilustra-
ções assinados e publicados 
neste veículo de comunica-
ção são de inteira responsa-

bilidade de seus autores. 
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Entre em contato com o GRAU 
e deixe a sua mensagem
O leitor ‘Grau Informativo’ pode entrar em contato com a redação deste 

informativo através dos telefones abaixo relacionados. Ou ainda por e-mail, 
correspondência endereçada à Prograd, campus de Porto Velho.
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E-mail: grau@unir.br

Acadêmicos das diversas áreas da Unir assistem às apresentações

dade de maior interação entre a graduação e a pós-gra-
duação; proporcionar ao bolsista, orientado por pesqui-
sador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos 
de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do 
pensar cientifico e da criatividade decorrentes das condi-
ções criadas pelo confronto direto com os problemas de 
pesquisa. De acordo com informações da coordenação 
do Programa na Unir, além dos ganhos de qualificação, 
os bolsistas recebem ajuda mensal no valor de R$ 241,51 
por um período de 12 meses, com início em agosto e tér-
mino em julho do ano seguinte, podendo ser renovada, 
a bolsa, por período igual. Para ser um bolsista é preciso 
ser aluno do curso de graduação e apresentar excelente 
rendimento acadêmico, ser selecionado e indicado pelo 
orientador e não possuir vínculo empregatício. 

Novas inscrições, renovações e registros de cola-
boradores para o Pibic no dia 2 de maio de 2005. Mais 
informações pelo sítio www.unir.br/html/pesquisa/pibic.
htm Fone: 2182-2174

PIBIC

Professora Jacinta Castelo Branco, Propex 

Orientadora Wany Sampaio diante de exposição de suas pupilas

sentadoras Arlete Vrena, Cristiane Anastássioy e Janaína Kely. 
As bolsistas pontuaram ainda em função da agilidade quanto à 
exposição de conteúdo.

O projeto, que estuda o Dialeto Amondawa, está inseri-
do no rol dos pouquíssimos trabalhos que investigam as línguas 
indígenas no País. Ele pretende ainda descrever e analisar os 
processos de lexicalização e gramaticalização dos eventos de 
movimento no dialeto Amondawa, da língua uru-eu-uau-uau, 
considerando, na referência espacial, a estrutura do espaço, o 
conteúdo semântico e a dependência contextual.

De acordo com a orientadora Wany Sampaio, o estudo 
da referência espacial é importante não apenas do ponto de 
vista da lingüística pura (envolvendo a sintaxe, a semântica 
e fatores pragmáticos de rara complexidade), mas também 
porque pode trazer contribuições para melhor compreensão 
de uma das categorias fundamentais da cognição humana: o 
espaço. “Vale salientar que pouquíssimos trabalhos deste tipo 
têm sido feitos com línguas indígenas, o que torna a pesquisa 
ainda mais relevante no sentido das contribuições que seus re-
sultados poderão proporcionar”, destaca a orientadora.

Ao finalizar entrevista ao Grau Informativo, Wany Sam-
paio ressaltou ainda que apesar das dificuldades em pesquisa 
como estas, principalmente por falta de condições financeiras, 
tem sido gratificante para todo o grupo de pesquisadores.

Orientadora Wany Sampaio

DIALETO AMONDAWA
“A pesquisa 
possibilita o 
conhecimento 
de fatos que 
vão nos acom-
panhar a vida 
inteira.”

JANAINA  KELY

“Dentro do Projeto -Estu-
do descritivo/analítico dos 
eventos de movimento na 

língua uru-eu-uau-uau - 
trabalho com análises dos 
verbos de movimento em 

setenças isoladas”

CRISTIANE ANASTÁSSIOY

“No projeto ana-
liso os verbos que 
indicam estado. 
O amondawa 
também me pren-
de por outras 
razões”

ARLETE VRENA


