
Possibilidade de criação de Curso de Artes Cênicas gera euforia 
entre estudantes e professores criam comissão para elaboração de Projeto 

de Curso que deve funcionar no campus da Unir de Porto Velho

Conselho Editorial

LUIZ CARLOS

“Nos últimos anos ganhamos bons 
cursos. A Universidade tem crescido e 
a sociedade é quem ganha com isso. 
Um curso de Artes Cênicas, certamente 
será uma ferramenta de grande impor-
tância para a luta que se trata contra as 
desigualdades. Dessa forma também se 
valoriza a cultura”

MARIO VENERE

“Assim como muitos outros es-
tudantes da Instituição, também 
espero por esse curso. Acredito 
que ele possa somar para que a 
participação acadêmica junto à 
sociedade seja mais frequente e de 
formas diversas”

EDUARDO MARTINS

“Um curso de Artes Cênicas é um 
complemento interessante para uma 
Universidade como a nossa. Essa nova 
geração de alunos tem se mostrado 
participativa e, acredito que esse curso 
vem num bom momento. Seremos 
mais participativos ainda, acredito”

ANALTON ALVES
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Universidade
O Programa Conexões de Saberes objetiva integrar 
a comunidade acadêmica às comunidades 
populares. Quais suas perspectivas neste projeto 
estando envolvido diretamente com suas atividades?

“Como aluno de origem popular, encontrei dificuldade 
para me manter na Universidade, e o Conexão de Sabe-
res vem muito mais que um auxilio. Nele vejo a oportu-
nidade de ajudar pessoas a ingressar na Universidade”

JORGE SARMENTO
4º período de História

“Espero que o Programa crie elo entre a Universidade e 
a comunidade . Também espero que fortaleça a massa 
popular dentro da Universidade e que a qualidade de 
ensino possa aumentar”

LEONARDO CORREIA
4º período de Ed. Física

“Que as metas desse projeto sejam realmente alcançadas. 
E, em particular, será um passo para minha formação 
acadêmica como iniciação de projetos, aumentando a 

gama de conhecimentos”
HELENA LEITE

4º período de Biologia

“Espero que o Projeto possa oferecer mais recursos para 
o estabelecimento de uma ligação entre a Universidade e 
as comunidades  populares de forma que haja uma inte-

ração positivas entre ambos”
CARLOS HENRIQUE

4º período de Matemática

“O projeto Conexões de Saberes vem responder de for-
ma inovadora, criativa e estabelecer um espaço comum 
entre a Universidade e a comunidade, quebrando alguns 
conceitos já cristalizados na comunidade, como o de que 
só a elite produz conhecimento e somente ela repassa 
este conhecimento”

PARTRÍCIA LIMA
5º período de Letras/Inglês

“Minhas expectativas são para aumentar meus co-
nhecimentos. Isso vai contribuir bastante para minha 

formação acadêmica, dentre outras coisas.

MARIA DE FÁTIMA
4º período de Pedagogia

‘Isca Arisca’ abre o Teatro 1 do Sesc em noite cabocla
O professor de Literatura, poeta e compositor Binho lança seu primeiro CD solo e reúne principais intérpretes da região em show marcado por euforia da platéia

Binho retrata cotidiano 
do caboclo amazônico

‘Isca Arisca’ foi lançado. É o pri-
meiro CD solo do professor de Lite-
ratura, poeta e compositor Rubens 
Vaz, o conhecido Binho. O show de 
lançamento aconteceu no Teatro 1 
do Sesc, Porto Velho, em dois dias, 
25 e 26 de agosto, premiados pelo 
contágio da musicalidade do artista.

O cantador Binho atua nos mo-
vimentos culturais da cidade desde o 
início da década de 90.

No cd ‘Isca Arisca’ ele retrata 
o cotidiano do caboclo amazôni-
co, além de mostrar a diversidade 
cultural da região Norte e toda sua 
musicalidade. O trabalho faz ainda 
um resumo sonoro do percurso rea-
lizado pelo cantor porto-velhense. O 
solo contempla composições atuais 
e inéditas, mas resgata pérolas como 

“Cunhatã” e “Aporrinhadamente 
apaixonado”, músicas que estão li-
gadas ao início de sua carreira.

Binho, no show de lançamento, 
contou com as participações espe-
ciais de Bado, Ceiça Farias, Elisa 
Cristina e Quilomboclada (Boca e 
Samuel). O cd ‘Isca Arisca’ foi grava-
do no estúdio Som da Terra (Porto 
Velho) e prensado na W&O Comér-
cio de Disco (São Paulo) com o pa-
trocínio do Banco da Amazônia.

FILANTROPIA
O ingresso para o show de lança-

mento do ‘Isca Arisca’ foi convertido 
em ajuda para duas instituições be-
neficente de Porto Velho. Um quilo 
de alimento não perecível foi o valor 
cobrado.

“A grande investida do Programa é 
quanto à permanência de estudantes 

de baixa renda na Universidade”

CONVÊNIO - Entre os dias 14 e 15 de 
setembro acontece no auditório da Câ-
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O show de Binho, com o ‘Isca Arisca’, aconteceu na noite de sexta-feira (25) e se repetiu no sábado (26)

Conexões de Saberes
Representantes do MEC participam de Seminário do Programa no Centro de Vivêncai Paulo Freire
O representante do Ministério da 

Educação (MEC), professor doutor  
Francisco Potiguara Cavalcante Junior, 
Diretor do Departamento de Desen-
volvimento e Articulação Institucional 
(SECAD), participou da solenidade de 
abertura do I Seminário Local do Pro-
grama Conexões de Saberes, realizado 
no dia 23 de agosto último no Centro 
de Vivência Paulo Freire, campus da 
Unir de Porto Velho.

Também estiveram presentes na 
abertura do Seminário o vice-reitor da 
Universidade Federal de Rondônia, 
professor José Januário, pró-reitora da 
Propex, Maria das Graças, e acadêmi-

Alunos do Conexões de Saberes  durante abertura de Seminário no Centro de Vivêncai Paulo Freire, dia 23

Diagnósticos 
e estudos

O projeto prevê ainda a realização 
de  um  diagnóstico e estudos con-
tinuados sobre a estrutura univer-
sitária e as demandas específicas 

dos estudantes de origem popular.
A partir desse diagnóstico, os inte-
grantes do projeto deverão propor 
medidas que criem condições para 

o maior acesso e permanência, com 
qualidade, dos estudantes oriundos 
das favelas e periferias nas institui-

ções de ensino superior. Além disso, 
o programa vai possibilitar o moni-

toramento e a avaliação do impacto 
das políticas públicas desenvolvidas 
em espaços populares. Além disso, 
o mapeamento das condições eco-
nômicas, culturais, educacionais e 

de sociabilidade. Esse será o ponto 
de partida para a elaboração e para 
a realização de projetos de assistên-

cia integral aos grupos sociais em 
situação mais crítica de vulnerabili-
dade social, em particular, as crian-

ças e adolescentes.

O público não se conteve e ao final do show levantou para acompanhar o ritmo de ‘Isca Arisca’

cos que recentemente foram integrados ao Programa. Durante o deba-
te foi discutido o projeto e suas expectativas, tais como a permanência 
dos estudantes  de baixa renda dentro das Universidade. De acordo 
com as informações, atualmente estes acadêmicos formam uma base 

de 47% do corpo estudantil da Instituição. O projeto esta sendo execu-
tado em 32 universidades Federais e em 2007 deverá ser implantado 
em outras 40 instituições. As bolsas do Conexões de Saberes são de 
incentivo à permanência na Universidade.

CONVÊNIO - O professor Carlos Al-
berto Paraguassu intermedia um con-
vênio entre a Universidade Federal de 
Rondônia e UNb para a instalação de 
um Programa de Doutorado em Ciên-

cias da Saúde. O Doutorado vai aten-
der docentes, entre 10 e 15, do quadro 
efetivo da Unir. A previsão é de que 
o Projeto fique pronto ainda este ano 
para ser iniciado em 2007.


