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Editorial
‘Grau Informativo’ Lança 
Projeto Beneficente

As perspectivas de um mundo melhor, na possibili-
dade e concepção humana, estão entrelaçadas aos ideais 
de qualidade de vida arregimentados em propostas de mais 
justiça social. Durante o ano de 2005 o Grau Informativo, 
veículo de divulgação das atividades acadêmicas da Uni-
versidade Federal de Rondônia, lançou-se como proposta 
democrática, espaço disponibilizado para a apresentação 
de realizações universitárias através de mídia impressa. Os 
diversos setores dessa Instituição de Ensino Superior em-
placaram nas páginas desse informativo. O ano de 2005, 
através do Grau Informativo, foi constitutivo para a mídia 
universitária.

O Projeto Grau Informativo não se estabelece no li-
miar da renovação estratégica para a comunicação acadê-
mica local mas, de imediato, é possuidor de elementos que 
o configuram como ferramenta versátil para a divulgação 
dos trabalhos universitários e institucionais. São qualita-
tivos de mídia num momento em que se buscam formas 
mais claras e objetivas para as propostas de informações. 
O Grau Informativo inicia o ano de 2006 apostando na 
continuidade de execução e aprimoramento de Projeto 
inicial. Modificado e com diretrizes mais ousadas para essa 
temporada, as perspectivas são de avanços significativos. 

O caminho a ser seguido não pode ser encarado 
como muito fácil ou difícil demais. Trata-se de uma cami-
nhada dentro das possibilidades do momento e, para tanto, 
pensando na ampliação de ações, a equipe que compõe o 
Grau Informativo está maior este ano. Sem abandonar a 
busca de qualidade em material de divulgação, pretende-se 
existir ainda mais para a comunidade. Nessa temporada, e 
mais justamente, o Grau Informativo chega diretamente à 
sociedade em geral.
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EXPEDIENTE - EXPEDIENTE

A Universidade Federal de Rondônia (Unir), através do Núcleo 
de Estudos Canadenses, recepcionou no mês de novembro último a 
professora e poetiza Canadense Patrícia Keeney. Com quinze (15) livros 
publicados, versando nas linhas de romance, crítica e poesia, a poetiza 
leciona Literatura Feminina e Criative Writing na York University. A dis-
ciplina, esta última, tem como objetivo incentivar poetas e escritores a 
desenvolver a escrita criativa.

A visita aconteceu entre os dias 19 e 22 de novembro de 2005 e, 
de acordo com informações do professor Miguel Nenevé, que juntamen-
te com comissão de alunos acompanhou a poetiza, além da falar sobre 
a disciplina “ Creative Writing”, a visitante recitou seus poemas e encon-
trou poetas locais que também fizeram perfomances e lerem trabalhos. 

Na ocasião, também houve leituras em Inglês e Português que, 
de acordo com denominação de Keeny,  trata-se de “ braiding” ou seja “ 
trançar.” Segundo a poetiza, houve realmente uma ‘ trança’ de literatura 
canadense com literatura brasileira. Na opinião de Miguel Nenevé, a po-
eta ficou encantada com a perfomance, o senso de teatro e a criativida-
de de vários jovens poetas locais como Rinaldo, Deivis, Jean, Gregório, 
Antonio Candido entre outros.  

Patricia ressaltou que esse tipo de atividade é que se faz nas aulas 
de “ Creative Writing” : apreciar o trabalho de jovens escritores e estimu-
lá-los a continuar desenvolvendo sua escrita. A poeta também sugeriu 
um encontro semanal deste grupo  à semelhança do que se faz no Ca-
nadá. Naquele país, nas sessões de leitura, sempre se convida um poeta 
famoso para encontrar com os poetas emergentes e com os totalmente 
iniciantes na arte de escrever. 

No auditório da UNIPEC a poeta falou mais especificamente so-
bre o que é “ Creative Writing” como disciplina na Universidade. As ve-
zes, o professor da disciplina é um escritor convidado que permanece por 

No ar há um mês, a Estante Virtual disponibiliza um catálogo de aproxima-
damente 23 mil livros disponíveis para compra imediata e um acervo total 
de 797 mil acessíveis dos sebos que participam da iniciativa. Fazem parte 
do projeto 55 livrarias cadastradas de 29 cidades de 12 estados do Brasil. 
Para facilitar, a pesquisa pode ser feita por assunto, cidade, região, ou ain-

da por livreiro ou palavra-chave.

Sebo on-line
http://www.estantevirtual.com.br/
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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.
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NOTAS
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Entre os dias 3 e 9 de setembro deste 
ano acontece na cidade do Rio de 
Janeiro a 22ª Conferência Mundial 
de Educação a Distância. As inscri-
ções para o evento já estão abertas e 
devem ser feitas eletrônicamente pelo 
seguinte endereço: http://www.icde22.
org.br/portugues. A inscrição dá aces-
so a todas as sessões, à exposição, 
coffee breaks, uma cópia dos anais, 
direito pasta da conferência e certi-
ficado de participação. Participantes 
em geral pagam US$ 600; Participan-
tes de Países Emergentes, inclusive 
Brasileiros US$ 300; e Estudantes 
Universitários US$ 150
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MElhOr DO MUNDO
O blog em português Tupiniquim venceu a catego-
ria “Melhor Weblog” do concurso internacional The 
BOBs (The Best Of The Blogs), segundo a escolha dos 
internautas. O Tupiniquim tem como foco notícias de 
índios brasileiros, mas é feito pelos portugueses Luís 
Galrão e Fernando Sousa, que reúnem diversas no-
tícias sobre questões indígenas e links que tratam do 
assunto. Esta é a segunda edição da competição orga-
nizada pela Deutsche Welle. Veja os demais vencedo-
res no site www.portalliteral.terra.com.br

JAbUTI 2006
Estão abertas as inscrições para o 48º Prêmio Jabuti. Podem 
participar obras inéditas de autores brasileiros, publicadas 
no país entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2005. As 
inscrições vão até o dia 15 de abril. Neste ano o Jabuti vai 

distribuir mais de R$ 120 mil em prêmios. Depois de dobrar 
para R$ 30 mil o prêmio para o Livro do Ano “Ficção” e 
“Não-Ficção” no ano passado, o Jabuti 2006 duplica o va-
lor do prêmio para o ganhador de cada categoria, passando 
para R$ 3 mil. Para se inscrever, basta acessar o site www.
cbl.org.br, clicar no banner do Jabuti e preencher a ficha de 
inscrição.

PrêMIO bN
A Biblioteca Nacional desdobra o prêmio anual literário que 
havia sido unificado recentemente. Voltam a vigorar as sete 
categorias que tradicionalmente eram laureadas: romance, 
poesia, conto, ensaio literário e social, tradução e projeto 
gráfico, a serem escolhidas entre as obras depositadas nes-
te ano na instituição. Há uma comissão julgadora específi-
ca para cada gênero, compostas por três membros cada. O 
prêmio, individual, a ser concedido no primeiro trimestre de 
2006, é de R$ 10 mil.

OlhaDela 
CONClUSÃO DO GTDS
Os municípios de Pimenteiras Cerejeiras 
e Corumbiara receberam, na segunda 
quinzena de novembro de 2005, pes-
quisadores do Laboratório de Geografia 
e Planejamento Ambiental (Laboge-
opa-Unir). As localidades são áres de 
estudos do Projeto de Gestão Territorial 
e Desenvolvimento Sustentado (GTDS). 
Financiado pelo Finep/Unir, o projeto 
objetiva uma macro-análise sobre a 
gestão territorial dos municípios citados. 
Coordenadas pelo professor doutor Ene 
Glória da Silveira, as atividades foram 
relatadas na 23ª Semana de Geografia 
da Unir. 

LaBoGeoPa

ANÁlISE DO DISCUrSO
O Instituto de Letras e Lingüística da 
Universidade Federal de Uberlândia 
promoverá, entre os dias 31 de maio e 2 
de junho de 2006, o II Seminário de Pes-
quisa em Análise do Discurso. De acordo 
com informações dos organizadores, 
o evento objetiva a promoção, junto 
ao público universitário e comunidade 
em geral, o conhecimento da produção 
científica na área de Análise do Discurso. 
O Seminário também busca a integração 
das pesquisas em Análise do Discurso re-
alizadas no âmbito da UFU e em outras 
instituições de Ensino Superior. 

SeMINÁRIo NOVA TURMA
Mestrado em Desenvolvimento 
Regional e Meio Ambiente

Durante os dias 13 e 19 de dezembro do ano passa-
do foi realizada a seleção da nova turma (2006) do curso de 
Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da 
Universidade Federal de Rondônia. 

De acordo com informações da coordenação do Pro-
grama de Curso, as atividades de seleção foram realizadas por 
pesquisadores conceituados, da UFPA. Foram 120 projetos  
inscritos para avaliação, dos quais 34 aprovados para segun-
da fase. Desses, 33 conseguiram classificação.

Empossado em agosto de 2005, o colegiado do Curso 
de Mestrado, de acordo com Walterlina Brasil, coordenadora, 
vem trabalhando na consolidação do Programa. “Nos dias 1º 
e 2 de dezembro foi realizada uma oficina pedagógica, onde 
o processo de seleção foi um dos temas e houve concordân-
cia quanto à aprimoração do mesmo. Esta discussão esta 
agendada para o mês de abril de 2006 com o conjunto dos 
professores que pretendem ainda maior detalhamento, rigor 
e transparência no processo”, argumenta a coordenadora do 
Programa, Walterlina Brasil, apresentando ainda ponto de vis-
ta positivo, confiante no bom andamento dos trabalhos.

um tempo na universidade 
com “ Writer in Residence” 
(escritor em residência). As 
vezes é um próprio profes-
sor da universidade que 
também é poeta e escritor, 
como é o caso da Patricia 
Keeney. Um grupo de tradu-
ção vinculado ao Núcleo de  
Canadenses está traduzindo 
alguns de seus poemas para 
posteriormente serem publi-
cados no Brasil.
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curso de Mestrado 
em Desenvolvi-

mento Regional e 
Meio Ambiente da 

Universidade Fede-
ral de Rondônia


