
A regulamentação do trote universitário é uma questão que já está 
sendo discutida e vem sendo cobrada pelos novos acadêmicos que 

tem sofrido com a ação violenta de estudantes inconseqüentes.
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ROBERTO FARIAS

“O Manifesto da Unesco 2000 
propõe uma cultura de paz e 

de não violência. A Unir deve 
reconhecer sua cota de res-

ponsabilidade com o futuro da 
humanidade, respeitando a vida 

e a dignidade das pessoas sem 
discriminação ou preconceito”

NAIR GURGEL

“O ritual de passagem é uma 
prática antiga e já teve o seu 
momento. Mas, as sociedades 
evoluem e, penso que hoje a 
realidade pede acontecimentos 
de outras ordens. Não é preciso 
ficar sempre no mesmo ponto, 
com as mesmas coisas” 

ANTÔNIO CLÁUDIO

“O trote em si não é um problema. O 
rito de passagem é marcante para aque-

les que entram. Entretanto, a falta de 
imaginação é um pecado grave. Tintas, 

tesouras e máquinas de cortar cabelo 
são muito antigas. Os alunos poderiam 

se organizar para dar trotes que mos-
trassem o papel social que deve ter um 

aluno de instituição pública”. 

NINA SAYONARA

“Foram poucos, este ano, os trotes 
criativos, de interação. Mas, eles 
aconteceram. Os alunos que par-
ticiparam destes até agradeceram 
pelo clima agradável de recepção. 
A violência, no trote, não deve ser 
alimentada, e sim, coibida”

ANALTON ALVES

“Não há mal algum na prática do 
trote. Mas, quando realizado com 

o princípio de pressão do mais 
forte sobre o mais fraco, caracte-
riza-se num ato covarde. Acadê-

micos veteranos que se utilizavam 
dessas ferramentas para existirem 

diante de alunos novatos mostram JOILSON ARRUDA

“Pintar o rosto ou cortar os cabelos 
dos acadêmicos que acabam de 
chegar à universidade é um ritual 
válido, desde que feito com a per-
missão deste. O constrangimento 
é um crime e quem o pratica tem 
que ser punido” 
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apenas que ain-
da não têm con-
dições de pensar 
a sociedade, de 

fazer ciência. 
Ainda estão 

no ambiente 
prematuro da 
existência das 

coisas.” 

FONAPRACE

Pesquisa mostra perfil socioeconômico 
e cultural de universidades federais

Uma pesquisa apresentada duran-
te o Fórum Nacional dos Prós-Reitores de 
Assuntos Comunitários e Estudantis (Fona-
prace), que aconteceu entre os dias 6 e 8 
de julho deste ano, em Cuiabá (MT), trouxe 
resultados surpreendentes sobre a realidade 
estudantil nas instituições federais do País. 
De acordo com os dados, 84,5% desses alu-
nos têm renda familiar de até R$ 2.804,00. 
Do total de alunos, 46,2% cursaram o nível 
médio em escola da rede pública.

A pesquisa é de responsabilidade do 
Fonaprace que também mostrou que, en-
quanto 60% dos alunos utilizam transporte 

coletivo para chegar à universidade, ape-
nas 19,7% têm carro próprio. 

Durante o Fórum, a palestra “Assis-
tência Estudantil no Projeto da Reforma 
Universitária”, proferida pelo deputado 
Federal Carlos Abikalil (PT), reforçou os 
ideais do Fonaprace que reúne os respon-
sáveis pela assistência a estudantes das 54 
universidades federais brasileiras.

Presente no Fórum, a pró-reitora de 
Assuntos Comunitários e Estudantis da Uni-
versidade Federal de Rondônia, Profa. Dra. 
Nair Ferreira do Amaral Gurgel, destacou 
que “os resultados da pesquisa trazem con-
clusões que permitirão subsidiar a adoção 
de políticas públicas que garantam recursos 
extras para viabilizar a permanência dos 
estudantes de baixa renda nas universida-
des”. Ela lembra ainda que de acordo com 
a pesquisa, as mulheres são maioria nas 
universidades. Elas representam 53,2% dos 
matriculados nas federais contra 46,8% dos 
homens. De acordo com dados divulgados 
pelo Fonaprace, foram avaliadas informa-
ções de uma amostra de 33.958 estudantes 
matriculados em 47 instituições federais. Na 
Unir, foram aplicados 910 questionários. 
Na próxima edição do Grau Informativo 
divulgamos números específicos da Univer-
sidade Federal de Rondônia e agenda do 
próximo Fórum.

O deputado Federal Carlos Abikalil (PT), du-
rante Fórum de Pró-reitores em Cuiabá-MT

Isenção da taxa de 
inscrição para vestibular

O deputado Federal Carlos Abikalil (PT)

Mário Venere expõe no 
‘Alimente-se com Arte’

Lançado o Projeto Alimente-se com 
Arte, o professor Mário Venere, do Depar-
tamento de Educação Física da Unir, expôs 
uma coleção de momentos raros em foto-
grafias com temas regionais que tornaram 
o ambiente do restaurante da Unir mais 
aconchegante. 

O Projeto segue com novas imagens 
outros fotógrafos no segundo semestre 
deste ano. Para o professor Mário, satisfaz 
aproveitar o momento e o espaço. Exposição no restaurante da Unir, Porto Velho

Encontro Regional de 
Estudantes de História

Confirmado para o primeiro semestre de 2006, 
o XVIII Encontro Regional de Estudantes de História  
Norte/Nordeste (Ereh/2006) começa a tormar corpo 
para acontecer no campus da Universidade Federal de 
Rondônia (Unir), em Porto Velho. 

O tema do Encontro, “História, Cultura e Meio 
Ambiente”, convoca os estudantes da área para uma 
caminhada pela geração de conhecimento e fortaleci-
mento do movimento estudantil de História nos esta-
dos das regiões Norte e Nordeste. O Encontro Regio-
nal dos Estudantes de História é realizado anualmente 

Colégio Pitágoras visita campus da Unir
O Colégio Pitágoras de 

Porto Velho, sob a coordenação 
da professora Isabel Cristina Bas-
tos Oliveira, levou as turmas de 
3º ano, ensino médio, para co-
nhecer o campus da Universida-
de Federal de Rondônia. A visita, 
como parte integrante de projeto 
de orientação profissional da Es-
cola, consistiu em observações 
das instalações e estrutura da Ins-
tituição de Ensino Superior.

Acompanhados por esta-
giários (acadêmicos da Unir) da 
Pró-reitoria de Graduação, As-
suntos comunitários e Estudantis 
(Prograd), os alunos do Pitágoras 
conheceram os pavilhões de aula, 
laboratórios, setores administrati-
vos e ambientes para eventos.

O projeto de orientação 
profissional do Colégio Pitágoras, 
além de programar visitas às ins-
tituições de ensino superior, tam-
bém oferece para os estudantes 
farto material de pesquisa e pa-
lestras com profissionais de áreas 
diversas. 

A Universidade Federal de 
Rondônia também recebeu no 
primeiro semestre desse ano ou-
tras escolas que preparam alunos 
para o vestibular.

Isabel Cristina Bastos Oliveira, coor-
denadora geral do Colégio Pitágoras

História Oral

e promovido pela 
Comissão Organi-
zadora (COEREH) 
e pela entidade de 
representativida-
de nacional dos 
acadêmicos de 
História, a Fede-
ração do Movi-
mento Estudantil 
(FEMEH). O Cohereh tem reuniões semanais

“Estou me preparando para 
tentar vestibular para o curso 

de Pedagogia. Gosto dessa 
área e acho que já estou de-
finida quanto à área profis-

sional. Acredito que quando 
se faz o que gosta as coisas 

funcionam melhor”.

EVA CRISTINA

“É interessante conhecer as  
estruturas das instituições 
de ensino superior. Somos 
pretendentes a vagas e 
nada melhor que começar 
nos familiarizando com isso. 
Pretendo fazer Medicina, 
possivelmente na Unir”.

AMANDA RIBEIRO

“Gostei de ter conhecido 
a Universidade Federal de 
Rondônia. Isso nos motiva 
às escolhas. No Pitágoras 

somos orientados e, fazendo 
esse contato, algumas dú-
vidas são esclarecidas. Foi 

muito boa essa visita”.

MAIARA GORAYEB

“Tenho preocupações 
quanto ao papel do estado 
junto à sociedade. O Estado 
deve possibilitar condições 
dignas de vida. Por isso, por 
esse meu interesse, acho 
que o curso que mais me 
encanta é o de Direito”.

EMILY MASLÔWA

Alunos do 3º ano do Colégio Pitágoras durante visita à 
Biblioteca Central da Unir, campus de Porto Velho

Encontro Regional de 
Estudantes de História

coletivo para chegar à universidade, 
apenas 19,7% têm carro próprio. 

Durante o Fórum, a palestra “Assistên-
cia Estudantil no Projeto da Reforma Universi-
tária”, proferida pelo deputado Federal Carlos 
Abikalil (PT), reforçou os ideais do Fonaprace 
que reúne os responsáveis pela assistência a 
estudantes das 54 universidades federais bra-
sileiras.

Presente no Fórum, a pró-reitora de 
Assuntos Comunitários e Estudantis da Univer-
sidade Federal de Rondônia, Profa. Dra. Nair 
Ferreira do Amaral Gurgel, destacou que “os 
resultados da pesquisa trazem conclusões que 
permitirão subsidiar a adoção de políticas públi-
cas que garantam recursos extras para viabilizar 
a permanência dos estudantes de baixa renda 
nas universidades”. Ela lembra ainda que de 
acordo com a pesquisa, as mulheres são maio-
ria nas universidades. Elas representam 53,2% 
dos matriculados nas federais contra 46,8% 
dos homens. De acordo com dados divulgados 
pelo Fonaprace, foram avaliadas informações 
de uma amostra de 33.958 estudantes matri-
culados em 47 instituições federais. Na Unir, fo-
ram aplicados 910 questionários. Na próxima 
edição do Grau Informativo divulgamos nú-
meros específicos da Universidade Federal de 
Rondônia e agenda do próximo Fórum.


