
O Secretário Municipal de Transportes de 
Porto Velho, José Cláudio de Carvalho, durante 
audiência com a Pró-reitora de Graduação, As-
suntos Comunitários e Estudantis da Universidade 
Federal de Rondônia, Nair Gurgel, afirmou que em 
sua administração o atendimento às necessidades 
universitárias será uma prioridade.

Apresentando um novo projeto para a linha 
Campus/Unir, o secretário José Cláudio pediu que 
os acadêmicos também o ajudem no cumprimento 
dos horários por partes dos ônibus. Segundo ele, 
são poucos os fiscais do Município e, por isso, vai 
precisar que os usuários dessa linha procurem o 
órgão municipal caso os movimentos dos ônibus 
não sigam o quadro de horários estabelecidos. “O 
que queremos é que os estudantes da Unir também 
façam a fiscalização nos informando, quando ne-

TextO
Você precisa saber...

A sistematização das informações sobre a Pro-
jeciologia e a Conscienciologia começou através das 
pesquisas independentes do professor Waldo Vieira, 
por meio do cultivo de uma biblioteca especializada em 
fenômenos ligados à projeção lúcida da consciência fora 
do corpo humano (fundada em junho de 1941, possuía 
mais de 1200 obras em 5 idiomas). Hoje, a biblioteca, 
após mais de 5 décadas de acumulação dos artefatos do 
saber, está no Centro de Altos Estudos da Consciência, 
em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil; contando com mais 
de 60 mil livros.

A Projeciologia, ciência que estuda a projeção da 
consciência e seus efeitos, foi proposta em 1986 com a 
publicação de uma obra organizada nos moldes de um 
tratado científico. “Projeciologia, Panorama das Expe-
riências da Consciência Fora do Corpo Humano”, de 
autoria do professor Waldo Vieira, médico brasileiro e 
pesquisador independente que doou as 5 mil cópias da 
primeira edição a bibliotecas do Brasil e exterior, e ainda 
às principais organizações e pesquisadores da área.

Consciência é o indivíduo; a pessoa, também cha-
mada de espírito, self, alma e outros termos. Portanto, 
consciência sou eu, você e cada um de nós, considerados 
sob a nossa natureza multidimensional, multiexistencial, 
milenar, imorrível e em contínuo processo de evolução. 

Ao livro referido acima - trabalho de referência 
internacional - seguiu-se a publicação de um segundo 
tratado, denominado “700 Experimentos da Conscien-
ciologia” em 1994, e a partir daí, outras importantes 
obras, vem sendo editadas, consolidando ainda mais os 
fundamentos dessas importantes neo-ciências Conscien-
ciologia e Projeciologia.

Hoje, o atual Instituto Internacional de Projeciolo-
gia e Conscienciologia, com sede em Foz do Iguaçu-PR 
e Unidades em vários estados brasileiros, através da Uni-
dade de Manaus-AM e seu Núcleo de Porto Velho-RO, 
está se propondo a doar para a Unir e sua biblioteca, 
as obras básicas da Conscienciologia, ainda no primei-
ro semestre deste ano, com o intuito de proporcionar 
à comunidade acadêmica o acesso a essas importantes 
informações.

Mais informações pelo fone: (69) 3026-7630.

Semtran abre as 
portas para a Unir

OPINIÃO

CINTIA MENDES 
Universidade Federal RO

“A Semana de Integração nos 
ajudou em muito a conhecer me-

lhor o campus logo de entrada. 
Os veteranos fizeram um trabalho 
bacana e muito interessante. Isso 

precisa continuar”.

QUADRO DE HORÁRIOS

Pró-reitora tem reunião 
com secretário municipal 
de transportes e recebe 

confirmação de 
priorização da linha 

para a Unir
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ROMAPanificadora e Lanchonete

Av. Calama, 2835 - Fone: 223-2768/5428
Rua Abunã com Brasília, 1804 - Fone: 223-2095/224-2614

Av. 7 de Setembro, 1562 - Fone: 224-4116/221-2557

A Panificadora Roma 
é mais uma parceira na 
Semana de Integração

MARCOS
Universidade Federal RO

“O trote agressivo faz parte 
mas não agrada a todos. Acho 

que a recepção, na Semana 
de Integração, é uma situação 
bem mais interessante que as 

agressões”.

WILLIAM
Universidade Federal RO

“Os veteranos do Curso de 
História não nos humilharam 

como ocorreu nos outros cursos. 
Isso foi bacana, pois não houve 

criancice. Nos trataram como 
seres humanos. Isso é legal”.

JADIEL R. DA SILVA 
Universidade Federal RO

“O trote agressivo realizado por alguns 
alunos não está com nada. Além do 
mais, atrapalha a integração e produz 
inimizades. A rotina da Universidade 
também é atrapalhada em função desse 
tipo de acontecimento sem sentido”

PATRÍCIA RAVENA 
Universidade Federal RO

“Gostaria de agradecer aos vetera-
nos que pensaram uma recepção 
agradável. Apesar de nem todos 
os calouros comparecerem, a festa 
foi boa, principalmente para o pes-
soal de História”.

FRANCISCO BRASIL
Universidade Federal RO

“Parabéns ao pessoal do meu cur-
so. A recepção agradável que nos 
proporcionaram prova que o pes-
soal de História não é o bicho que 
pintam. Muito boa a recepção. De 
muito valor”.

Calouros repudiam o trote violento e 
agradecem pela Semana de Integração

Através de exercícios corporais, aulas práticas e 
expositivas, o estudante do Curso de Letras/Português 
(Unir), Ruymar de Lima, vem conseguindo resultados 
surpreendentes junto a, também, alunos da graduação 
que participam de sua oficina de Teatro. O curso teve 
início no ano de 2003 e, nesta terceira turma, segundo 
Ruymar, os “frutos” podem ser visualizados com mais 
clareza.

Participam do curso de Teatro alunos dos cursos 
de Letras Português, Espanhol, Inglês e Educação Física. 
De acordo com o instrutor Ruymar de Lima, dentre os 
objetivos principais está performance do aluno enquan-
to produtor de aulas mais dinâmicas. O curso trabalha, 
dentre outras situações, uma postura mais versátil para 
o professor de alfabetização. “O estudante está à frente 
de seus professores enquanto usuário de um canal de 
comunicação composto de ferramentas diversas, quase 
que infindas”, destaca Ruymar.

As turmas de acadêmicos que participaram das 
primeiras turmas do Teatro, segundo Ruymar, visual-
izam os resultados apontando para um crescimento da 
auto-estima, preocupação com as questões sociais, mais 
envolvimento com as comunidades menos favorecidas 
economicamente, olhar diferenciado para os elementos 
culturais, melhores expectativas, dentre outros pontos. 
Além disso, segundo o instrutor, as dinâmicas teatrais 

Teatro para quebrar 
rotina de sala de aula
Educadores recebem 
aulas de teatro para 

melhorar o rendimento 
em sala de aula

Ruymar de Lima durante reunião com alunos da graduação

despertam um professor mais desenvolto, criativo e realiza-
dor. “É incrível como o teatro consegue motivar os educa-
dores em suas práticas”, argumenta Ruymar. LINHA CAMPUS/UNIR

José Cláudio diz que transporte coletivo está mudando

cessário, sobre o movimento da frota universitária. 
Vale lembrar que, de acordo com a tabela de horári-
os, durante o dia não há intervalo entre veículos 
superior a 25 minutos. Em horário de movimento a 
frequência de ônibus é de 13 minutos de um para o 
outro”, argumenta o secretário.

José Cláudio também lembrou que a Secre-
taria está de portas abertas para os universitários. 
Agora vamos fazer diferente das administrações 
anteriores. Queremos discutir a situação com os 
usuários antes de tomarmos qualquer decisão”, res-
salta.

Transporte integrado
Durante entrevista do Grau Informativo o Secretário Municipal 

de Transportes, José Cláudio Carvalho, falou ainda de outras mudan-
ças pelas quais o sistema coletivo da capital deve passar. Segundo 
eles, as catracas já estão sendo modificadas e, posteriormente, serão 
implantadas as eletrônicas. Após isso, será implantado o sistema de 
“Transporte Integrado”, onde o passageiro terá o direito de se deslocar 
de um ponto a outro pagando apenas uma passagem.

Segundo informações do secretário, o projeto já está em fase de 
acabamento e, nos próximos meses, Porto Velho receberá esse bene-
fício da atual administração. “Também estamos concluindo o projeto 
de sinalização que vai facilitar a vida, principalmente, de estudantes. 
Vamos sinalizar a frente das escolas para garantir mais segurança”, 
finaliza o secretário José Cláudio. Mais sinalização frente às escolas

O Secretário Municipal de Transportes divulga a lista com 
horários dos ônibus para a Unir e pede que acadêmicos acompa-
nhem e ajudem na fiscalização. Reclamações podem ser dirigidas 
diretamente à Semtran ou pelo telefone 0800-6475100.
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Nova linha de ônibus
Os acadêmicos José Augusto e Ozanir Silva, membros do CA 

de Geografia, formulam documento para ser endereçado à Secretaria 
Municipal de Transportes de Porto Velho com o pedido de criação 
de nova linha de ônibus coletivo para atendimento à comunidade 
acadêmica da Unir. O projeto para a nova linha já está em fase de 
conclusão e será apresentada ao público nas próximas semanas.

O curso de teatro desenvolvido pelo acadêmico Ruy-
mar de Lima também tem sido uma ferramenta útil na desc-
oberta de talentos junto às escolas de ensino fundamental e 
médio. De acordo com suas informações, os universitários 
que participam das oficinas também conseguem detectar 
com mais agilidade potencialidades em sala de aula.

O trabalho de professores com as técnicas teatrais, 
para Ruymar, é fundamental para a transformação de aulas 
monótonas em aulas animadas e mais produtivas. “Mais de 
50 alunos já participaram dessa oficina e os depoimentos 
são sempre positivos, quanto aos resultados”, finaliza.

Descoberta de 
novos talentos


