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Pró-reitora de Graduação, Nair Gurgel  e Professora 
Vivian de Assis Canizares (Enfermagem) durante en-

contro do Forgrad, em Maceió
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CALENDÁRIO ACADÊMICO/2005
Resolução nº 093/CONSEA, de 15 de março de 2.005
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ATIVIDADES
PROHACAP

Renovação de Matrícula
Publicação de Vagas (Núcleos e Campi) 
PIBIC - Entrega do Relatório Parcial
Inclusão de Disciplina
Solicitação de Vagas: Transferência, 
Matrícula Especial, Reintegração, Porta-
dores de Diploma, Plenificação de cursos 
e Habilitação no mesmo curso.
Solicitação para Revalidação de Diploma
Redimensionamento de Matrícula
Análise de Processos de Solicitação de 
Vagas (Departamentos/Processo Seletivo) 
Entrega de Processo de Solicitação de 
Vagas à Dirca
Início do Semestre
Semana de Integração
PIBIC - Seminário Parcial por área
Trancamento
PIBIC - Solicitação e Renovação de 
Bolsas
PIBIC – Entrega do Resumo Expandido e 
do Relatório Final
PIBIC - Seminário Final por área
Término do Semestre 
PIBIC - Publicação dos Resultados (No-
vos Projetos e Bolsistas)
Entrega de Diários de Classe
Provas Repositivas

1º SEMESTRE 2005
-

14 e 15 de fevereiro
17 de fevereiro
21 de fevereiro
21 e 22 de fevereiro

21 e 22 de fevereiro

21 e 22 de fevereiro
22 de fevereiro
24 de fevereiro

25 de fevereiro

01 de março
De 01 a 04 de março
15 a 18 de março
Até 25 de abril
02 de maio

05 de junho

-
20 de julho
-

01 de agosto

2º SEMESTRE 2005
De 25 de julho 
a 06 de agosto
02 e 03 de agosto
05 de agosto
-
02 e 03 de agosto

08 de agosto

02 e 03 de agosto
08 de agosto
10 de agosto

12 de agosto

08 de agosto
De 08 a 12 de agosto
-
Até 13 de setembro
-

-

02 a 05 de agosto
30 de dezembro
08 de agosto

15 de janeiro/2006
A Critério dos Departamentos/ Calen-
dário Específico

Curso Superior em 
Educação Escolar Indígena
Agendado para os dias 19 e 20 de maio próxi-
mo, o Seminário do Projeto de Curso Superior 
em Educação Escolar Indígena deve acontecer 
no Centro de Vivência Paulo Freire, Universida-
de Federal de Rondônia, campus de Porto Ve-

lho. De acordo com informações de um dos integrantes da comissão 
organizadora do evento, professor Edinaldo Bezerra Freitas, autori-
dades e representantes de comunidades indígenas da Região Norte, 
bem como dos estados de Roraima e Mato Grosso, devem participar 
do Seminário que tem como objetivo discutir com as instituições e 
representantes indígenas a oferta desse nível de ensino. Durante os 
dois dias de eventos também acontecerão performances teatrais.

Durante os dias 21 e 22 de março últimos, 
na capital do Estado do Alagoas, Maceió, aconte-
ceu o IV Encontro Nacional de Estágio realizado 
pelo Fórum de Graduação (Forgrad). O evento 
reuniu pró-reitores de todas as universidades bra-
sileiras para a discussão da política de estágio na 
graduação, tema que vem abrindo pautas nos prin-
cipais debates do setor educacional. Na ocasião, 
uma mesa redonda discutiu a proposta do Forgrad 
para o Plano Nacional de Estágio a partir do ante-
projeto interministerial. A pró-reitora da Universi-
dade Federal de Rondônia, professora Nair Gurgel, 
destacou que dentre os pontos mais relevantes do 
anteprojeto, discutidos no Forgrad, está o que dis-

põe sobre os estágios de alunos de instituições de 
educação superior, de educação técnico-profissio-
nalizante e nível médio. 

De acordo com Nair Gurgel, o anteprojeto 
também prevê que a legislação relacionada à saú-
de e segurança do trabalho será aplicada ao estagi-
ário, sendo sua implementação de responsabilida-
de da unidade concedente do estágio. Nair Gurgel 
esteva acompanhada da professora Vivian de Assis 
Canizares (Enfermagem). A representação da Unir 
participou de grupos de debates diferentes - licen-
ciatura, bacharelado e saúde, estando a professora 
Vivian inclusa nos grupos que discutiam os estágios 
na área da Saúde.

Vagas para a Unir

Grau – O MEC divulgou que a UNIR terá 54 
vagas para concurso público. Qual a expectativa 
da PROGRAD?
DaPa  – Essa quantidade de vagas ajudará a mi-
nimizar a deficiência do nosso atual quadro, entre-
tanto ainda é insuficiente.
Grau – Quantos docentes seriam necessários 
para atender as demandas da UNIR?
DaPa – Existem situações graves a serem resol-
vidas. Por exemplo, o curso de Medicina precisa 
da ampliação de seu corpo docente, pois o projeto 
aprovado pelo MEC já previa um número superior 
ao atual. Precisamos levar em conta que foi apro-
vado o doutorado em Biologia Experimental, o 
que significa um aumento de demanda nessa área, 
pois temos que mantê-lo. Temos uma deficiência 
estrutural antiga. Há professores se aposentando. 
Precisamos consolidar os cursos no interior. Ou 
seja, temos inúmeros problemas que não serão re-
solvidos com 54 vagas.
Grau – Então, a UNIR não tem crescido nos úl-
timos anos?
DaPa – Não. Além da ampliação do número de 
cursos oferecidos pela UNIR e do aumento do 
número de vagas para graduação, nosso cresci-
mento também tem acontecido na consolidação 
da pesquisa. A UNIR possui quase cem doutores. 
Ampliamos e melhoramos as estruturas dos labora-
tórios de pesquisa. Houve crescimento no número 
de projetos aprovados por agências financiadoras. 
Aprovamos dois mestrados e um doutorado. Ou 
seja, tivemos um crescimento que foi fruto de uma 
disposição interna. Crescemos em qualidade num 
ritmo acelerado e não acompanhamos quanti-
tativamente o mesmo ritmo, devido às restrições 
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impostas pelo MEC, que limitam o crescimento de 
nosso corpo docente. 
Grau – Houve concurso para professores substi-
tutos recentemente. Se somarmos a quantidade de 
substitutos com a de efetivos poderíamos chegar 
aos 90. Isso não resolveria?
DaPa – Atualmente o MEC determina que te-
nhamos 417 professores, mas na prática só temos 
direito a 370 e hoje só possuímos 317. Já solicita-
mos o aumento do número de códigos de vagas, 
mas ainda não obtivemos resposta. Além disso, a 
legislação prevê que a cada professor efetivo con-
tratado, um professor substituto deverá ser retirado 
do quadro.
Grau – Soubemos que a UFAC teve mais vagas 
do que a UNIR. A que se deve essa diferença?
DaPa – Creio que o Estado do Acre tenha um 
peso político maior que o estado de Rondônia no 
atual Governo Federal. Imagino que isso possa jus-
tificar a diferença.
Grau – O que tem sido feito pela UNIR para am-
pliar o apoio Federal?
DaPa – Recentemente tivemos uma reunião com 
o líder da bancada de Rondônia na Câmara de 
Deputados para expor a situação da UNIR. Afinal, 
nós somos a única instituição de ensino superior 
pública no Estado de Rondônia. Precisamos de 
apoio do Legislativo Federal. A UNIR precisa ser 
defendida por nossos parlamentares. Defender a 
UNIR é uma forma de ajudar a construir o estado 
de Rondônia.
Grau – Havendo apoio dos parlamentares a 
UNIR terá sucesso?
DaPa – Não há como prever. Espero que sim! 
Mesmo assim, precisamos que a própria comuni-
dade acadêmica e a sociedade rondoniense, em 
geral, saiam em defesa da UNIR. As pessoas preci-
sam entender que uma UNIR pública e forte pode 
contribuir com o desenvolvimento de todo o esta-
do. Além do mais, não acredito que a educação 
seja a solução de todos os problemas do Brasil, 
conforme afirma o senso comum, entretanto, sem 
educação não há chances de sucesso algum.


