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Num contexto geral, a região 
Amazônica desempenha um papel 
fundamental no cenário do meio 
ambiente mundial, pois concentra 
a maior biodiversidade do planeta. 
Como uma das últimas fronteiras de 
expansão do país, a região enfrenta 
o desafio de ter que se desenvolver 
economicamente e absorver o intenso 
fluxo migratório ocorrido nos últimos 
anos, ao mesmo tempo em que deve 
garantir a preservação dos recursos 
naturais e o respeito às populações 
tradicionais. A região Norte/Nordeste 
do Brasil apresenta uma grande 
discrepância das regiões Sul e 
Sudeste quanto ao desenvolvimento 
regional e de formação de recursos 
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humanos, em particular a formação de professores para 
a educação básica, que precisa ser superada através de 
medidas eqüitativas que permitam a compensação de 
desigualdades geradas historicamente. 

Neste contexto, a Fundação Universidade Federal de 
Rondônia – UNIR é a única instituição pública de ensino 
superior e desempenha um relevante papel social na 
produção e socialização de conhecimentos no Estado de 
Rondônia e o fortalecimento das suas Licenciaturas viria 
a contribuir (i) não somente para a formação técnico-
científica de profissionais para atuarem na área, (ii) como 
também para o pleno exercício da cidadania. 

A UNIR foi criada pela Lei de n.º 7.011 de 08 de 
Julho de 1982, após a criação do Estado de Rondônia 
pela Lei Complementar n.º 47 de 22 de dezembro de 
1981 e é uma instituição pluridisciplinar de formação 
dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, 
de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, 
tendo como finalidade precípua a promoção do saber 
científico puro e aplicado e, atuando em sistema 
indissociável de ensino, pesquisa e extensão, possui 
como objetivos: (i) promover a produção intelectual 
institucionalizada mediante o estudo sistemático dos 
temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de 
vista científico e cultural, quanto regional e nacional; 
(ii) formar profissionais que atendam aos interesses da 
região amazônica; (iii) estimular e proporcionar os meios 
para criação e a divulgação científica, técnica, cultural e 
artística, respeitando a identidade regional e nacional; 
(iv) estimular os estudos sobre a realidade brasileira e 
amazônica, em busca de soluções para os problemas 
relacionados com o desenvolvimento econômico e social 
da região e manter intercâmbio com universidades e 
instituições educacionais, científicas, técnicas e culturais 
nacionais ou internacionais, desde que não afetem sua 
autonomia, obedecidas às normas legais superiores. 
Mantém cursos de pós-graduação nas áreas de saúde, 
ciência e tecnologia e educação. 

A UNIR possui seis campi no interior do Estado 
(Vilhena, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Guajará-
Mirim e Ariquemes) e um na capital (Campus José 

Ribeiro Filho), no qual funcionam cinco Núcleos (Saúde, 
Ciências Sociais, Ciências da Educação, Ciências e 
Tecnologia) aos quais estão ligados os Departamentos, os 
cursos de graduação e pós-graduação, os Laboratórios 
e Grupos de Pesquisa e Projetos Especiais (PROHACAP 
– Programa de Habilitação e Capacitação de Professores 
Leigos). Dos 41 cursos de graduação oferecidos, 26 são 
cursos de graduação com licenciatura, comprovando a 
vocação da Instituição na formação de professores(as). 
Visando a melhoria da qualidade nesta formação, várias 
ações vêm sendo implementadas: reformulação curricular 
visando adequação às Resoluções do Conselho Nacional 
de Educação; pesquisas relacionadas com documentos 
oficiais do MEC (Parâmetros Curriculares Nacionais, 
Referenciais para formação de professores da educação 
básica); criação de laboratórios de pesquisa em Ensino 
de Ciências (EDUCIENCIA, por exemplo); elaboração de 
projetos de capacitação para professores da rede pública; 
criação de cursos de graduação e pós-graduação, etc.

GRAU - Como foi a sua experiência como 
Ministrante do PRODOCENCIA?

THIAGO: Foi uma experiência enriquecedora. 
Pude conviver com pessoas excelentes e totalmente 
comprometidas com o PRODOCENCIA. A 
presença de professores Doutores e acadêmicos 
de diversos cursos me estimularam a sempre estar 
engajado nesse tipo de Projeto.

GRAU - Qual foi o Público alvo?
THIAGO: Pessoas que tenham algum perfil 

tecnológico, que se interesse por internet e como 
ela funciona por trás do visual bonito de uma 
página da WEB.

GRAU - Como foi a receptividade dos alunos?
THIAGO: Essa oficina surpreendeu as 

expectativas. Teve lotação total e lista de espera, 
no caso de algum desistente. Tiveram acadêmicos 
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GRAU - Como foi a sua experiência como 
Ministrante do Prodocência? 

MARCOS - Foi uma experiência ímpar, onde 
pudemos contar com a presença de professores 
e acadêmicos, que confiaram em nosso trabalho. 
Contamos também com todo o apoio da equipe da 
PROGRAD/Prodocência, que não mediram esforços 
para que o curso fosse realizado sem problemas. Os 
alunos do curso, em sua grande maioria professores, 
estiverem presentes e participaram ativamente em 
todos os dias do curso.

GRAU - Qual foi o Público alvo? 

MARCOS - Professores e acadêmicos dos cursos de 
licenciatura da UNIR.

GRAU - Como foi a Receptividade dos 
alunos? 

MARCOS - Os alunos foram bem receptivos 
aos conteúdos abordados, até porque o curso foi 
desenvolvido em sua grande parte na prática, pois 
tratava do uso das ferramentas tecnológicas aplicadas 
à educação. Atualmente, o conhecimento prático 
das ferramentas tecnológicas é de suma importância 
não só para a vida acadêmica, mas também para 
o nosso cotidiano, pois vivemos numa Sociedade 
Digital. O curso levou aos alunos conhecimentos de 
softwares e ferramentas que podem ser utilizados para 
facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Foram 
apresentados os programas Audacity (Edição de 
Áudio), HagáQuê (História em Quadrinhos), Windows 
Movie Maker (Edição de Vídeo e Slide Shows) e para 
finalizar foi ministrada uma oficina de criação de 
Blogs/Videologs.

GRAU - Pra você, quais foram os benefícios 
do Prodocência?

MARCOS - O Prodocência proporcionou aos 
professores e acadêmicos dos cursos de licenciatura 
da UNIR várias cursos/oficinas, sendo que muitos 
destes, não são ofertados em Porto Velho, e foram 
confeccionados diretamente para o público da 
universidade.
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que optaram por participar da oficina como 
ouvinte, afim de não perder a oportunidade de 
conhecer as tecnologias WEB.

GRAU - Pra você, quais foram os benefícios 
do Prodocência?

THIAGO: Os frutos colhidos resultaram em 
trabalhos belíssimos, apresentados por alunos 
e professores ao final da oficina. O gratificante 
foi perceber o alto índice de interesse na 
continuidade dos estudos e na aprimoração dos 
conhecimentos adquiridos diante da oficina.

ENTREVISTA

Para isto, temos que 
propiciar as condições 
humanas, técnicas e 
materiais adequadas 
para o planejamento, a 
produção e o intercâmbio de 
experiências, favorecendo, 
assim, a consolidação de 
uma formação de professores 
para a educação básica desde 
um ensino superior atual e 
de qualidade na Amazônia 
Brasileira.


