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Vejamos pelos fatos 
que transitam no tempo

Vejamos o amanhã: estaremos velhos e nossos filhos, se ti-
vermos, nem serão mas crianças. Isso é o óbvio, não deixando de 
ser apenas mais uma possibilidade. Nós, os velhos, poderemos ser 
tudo isso e, mais outras coisas, do tipo: felizes, infelizes, vitoriosos, 
perdedores, antigos, jovens, dentre outros. Nossos filhos, tudo isso e 
outras coisas mais.

Vejamos o ontem: estávamos crianças e nossos pais, estan-
do, nem eram velhos. E, isso já foi óbvio demais quando, sequer, 
era uma possibilidade. Nós, as crianças, muitas vezes éramos muitas 
coisas simultaneamente, do tipo: a felicidade, a infelicidade, a vitó-
ria, a derrota, a esperança, o desespero, dentre outras. Nossos pais, 
eram o que precisavam ser, adultos. 

Vejamos o hoje: não somos mais crianças para acharmos que 
logo seremos velhos. Somos um fato e ficaremos, se assim desejar-
mos, no ponto que personifica o fiel da balança. Nem antes, muito 
menos depois. Ao mesmo tempo, crianças, jovens e velhos. Portan-
to, vejamos a significância dessa vociferação.

Todos os dias estaremos em momentos cruciais de nossas vi-
das. Neste crucial de hoje, apontamos para as eleições presidenciais, 
estaduais e, as internas, exclusivamente nossas. Então, fiquemos 
atentos e saibamos escolher quem nos representa. É difícil mas, é 
possível, considerando que: já vimos o ontem; já vimos o amanhã; 
já vimos o hoje por uma circunstância de fatos que ficam transitando 

ATRASO
“Eu acompanho o Grau desde que foi lançado. 
Gostei muito da idéia e até aproveito para dizer 
que não me recordo de ter visto outro veículo 
com essas características. Mas, vou reclamar 
pela falta de pontualidade. Pois, não tem uma 
data certa para sair. Isso eu não acho bom”
MARCOS AUGUSTO - Biologia, Unir

PRIVILEGIADOS
“Uma sugestão para vocês que fazem o jornal 
da Unir. Que tal se saísse, em cada edição, pelo 
menos uma nota de cada curso. Vejo que o 
pessoal só fala dos cursos da manhã e tarde. Os 
da noite quase nunca aparecem”
JULIANA MEIRELES - C. Contábeis, Unir

PAPEL
“Gostaria de parabenizar o Grau Informativo 
pelo papel brilhante que presta a esta insti-
tuição, a Unir. Já fiz uso por diversas vezes, 
divulgando coisas, e foi interessante. O jornal 
tem grande importância para o nosso meio 
acadêmico. Legal!”
ROBERTO LIMA - Geografia, Unir

BIBLIOTECA
“A biblioteca Central da Unir está passando 
por reformas. Muito bom isso. Torço para que 
além da reforma sejamos contemplados com 
novos livros. Afinal de contas, não vai adiantar 
ampliar sem preencher alguns espaços.”
JANE DE SOUZA - Letras, Unir

QUATROCARTAS

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.

E-mail: 
grau@unir.br

grau.unir@gmail.com
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CARTUM

Sobre a coordenação 
do professor Claudimir 
Catiari o departamento de 
Ciências Jurídicas é mais 
um dos cursos da Univer-
sidade a passar por refor-
mulações em seu projeto 
político pedagógico.  Se-
gundo Catiari, as turmas 
de 2008 devem chegar já 
com a nova proposta. A 
reformulação aconteceu 
devido, as modificações 
ocorridas no Direito, com 
mudanças também na car-
ga horária, de 4120h para 
5140h. A expectativa é 
que no próximo ano o cur-
so que oferece atualmente 

Departamento de 
Ciências Jurídicas

CONHECENDO CURSOS

40 vagas, possa ofertar 100 vagas. Porém, essa possibilidade só 
será efetivada caso ocorra contratação de pelo menos mais qua-
tro ou cinco professores.

Em linhas gerais o curso visa formar operadores de direito ha-
bilitados a atuar nas organizações públicas e privadas. Catiari res-
salta que, a carreira jurídica é a que mais cria possibilidades para 
a área pública e observa, “o curso de direito é o único reconheci-
do e com selo de qualidade da OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil) no Estado de Rondônia”. O egresso do curso apresenta 
formação, humanística, técnico-juridica e prática indispensável à 
adequada compreensão dos fenômenos jurídicos e transforma-
ções sociais.

Durante o ano são realizados diversos eventos relacionados 
ao curso, destaque para a Semana Jurídica que acontece no 2º 
semestre do ano. Na pesquisa o curso conta, com o CEJAM -
Centro de Estudos e Pesquisa Jurídica na Amazônia, grupo que 
tem como proposta a colaboração para o desenvolvimento sus-
tentável de Rondônia e da Amazônia, através da elaboração e 
execução de pesquisas, estudos e projetos jurídicos. Oferece cur-
so de pós-graduação em, Direito Administrativo e Constitucional, 
Direito Educacional, e deve oferecer ainda este ano, os cursos de 
Direito Processual Civil e Direito do Trabalho. As aulas acontecem 
no prédio da Fundação Riomar.Telefone 2182-2104.

Professor Claudemir Catiari, 
chefe do Departamento

Comitê de Combate à Fome
A assistente social Expedita de Fátima de Figuei-

redo, da Unir, ressalta a importância de apoio às 
atividades do Comitê de Entidades no Combate à 
Fome e Pela Vida (Coep). Enfatizando o contexto 

A equipe do Comitê de 
Entidades durante reunião 

no auditório do Basa, no dia 
21 de março último

Faltando alguns meses para a Semana de Peda-
gogia, o Departamento do Curso já inicia as articu-
lações para a realização do evento que deve aconte-
cer no segundo semestre do ano. Para a professora 
Marilourdes Freire Passos, chefe do Departamento, 
as discussões devem ser dinamizadas após junho, 
com definição de temas e estratégias de execução 
da Semana.

Vinculado ao Núcleo de Educação, este ano ini-
ciou dois novos cursos de Pós Graduação “ Latu 
Sensu” , o primeiro com aulas iniciadas em Educa-
ção Infantil e  Alfabetização, que deve iniciar turma 
ainda neste semestre.

O DEPARTAMENTO

O Departamento dintegra a estrutura da Unir 
desde sua criação, completando em 2006,  25 anos. 
O corpo docente possui 15 professores, dentre os 
quais, oito doutores. A chefe do Departamento ini-
ciou gestão em 2006 e finaliza em 2008. O Departa-
mento de Ciências da Educação é responsável pela 
coordenação do curso de Pedagogia da Unir e tra-
balha no âmbito do atendimento a docência. 

Funciona também, com o gerenciamento das 
disciplinas que atendem todos os cursos das áreas 

da reunião realizada no 
dia 21 de março último, 
no auditório do Banco 
da Amazônia (Basa), a 
primeira do ano, Fátima 
explica que as discus-
sões transcorreram sob 
a agenda prevista para 
o ano de 2007.

De acordo com in-
formações de Fátima, 
o Coep conta hoje com 

40 entidades filiadas entre instituições públicas e 
privadas. A Secretaria Executiva do Coep de Ron-
dônia está localizada no Incra e no Estado são dois 
Coeps municipais, em Ouro Preto e Ji-Paraná. 

Semana de Pedagogia
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

Professora Marilourdes Passos, chefe do Departamento

de licenciaturas. Os professores ligados ao departa-
mento, no momento, estão envolvidos num trabalho 
de reformulação da grade curricular, para atender a 
nova legislação vigente. 


