
As escadarias da Unir/Centro, durante o ano 
de 2004, foi palco de acontecimentos diversos. A 

comunidade estudantil comandou o palco. O Qui-
lomboclada foi um dos destaques. 

FESTA
Calouros e aprovados 
no Vestibular da Unir 
comemoraram suces-
sos, nas escadarias da 
Unir/Centro, ao som 
de bandas universi-
tárias e grupos artís-

ticos locais. O ano de 
2005 promete ser ain-

da mais animado.

Unir acaba com taxa de matrícula

A Pró-reitoria de Graduação, Assuntos Comunitários e Es-
tudantis (Prograd), da Universidade Federal de Rondônia, decidiu 
por entrar o ano de 2005 com mais atenção ainda à comunidade 
acadêmica. De acordo com a pró-reitora, Nair Gurgel, a Prograd vai 
complementar os auxílios à alimentação e ao transporte até o final 
de 2005. Sem a medida, os estudantes de baixa renda seriam ben-
eficiados apenas no período de março a julho deste ano.

De acordo com informações da pró-reitora Nair Gurgel, a 
Universidade Federal de Rondônia, para o ano de 2005, disponibi-
lizou ainda 30 bolsas trabalho, sendo que este número sob para 
55, considerando que a Prograd, com recursos próprios, vai ofe-
recer mais 15 bolsas.  A Pró-Reitora, Nair Gurgel participou do 
FONAPRACE – Fórum Nacional de Assistência Comunitária e Estu-
dantil em São Luís – Maranhão, no período de 19 a 22/10/2004, de 
onde condensou propósito de maior empenhar para a captação 
de recursos extra-orçamentários para atender as demandas estu-
dantis. 

Ao comentar sobre a assistência ao aluno de baixa renda, 
Nair Gurgel destaca a preocupação em atender o maior número 
de inscritos possíveis. Segundo ela, na medida dos recursos as 
ações de apoio tem sido ampliadas consideravelmente.

Prograd complementa auxilios 
a estudantes até final de 2005

O ‘Grau Informativo’ tem uma equipe editorial pronta 
para lhe atender. Além de atentar para o conteúdo veiculado 
nas páginas desse jornal de informações acadêmicas e co-
munitárias, os componentes do Conselho Editorial estão ab-
ertos ao diálogo com os leitores. A qualidade da informação 
apresentada neste veículo é um dos motivos que obrigaram a 
criação deste conselho. Abaixo, a equipe em breve diálogo:

“Estamos certos de que esta iniciativa, 
o Grau Informativo, vai contribuir em 
muito para esta Universidade e comu-
nidade em geral”

ANTONIO CLÁUDIO RABELLO

Os acadêmicos, profes-
sores e demais compo-
nentes desse cenário 
universitário têm muitas 
realizações. Mas, é preci-
so que divulguem para 
existirem de fato. O Grau 
tem essa proposta de 
veicular informações”

JOILSON ARRUDA

Conheça a equipe 
que acompanha o ‘Grau’

Conselho Editorial

“Os veículos de co-
municação têm que 
ser mais justos com 
os acontecimentos, 
dando lugar e vez 
para todos. Acredi-
tamos que o Grau 
percorra esse cami-
nho, o da justiça” 

ROBERTO FARIAS

Recepção aos calouros
já está quase pronta
Os preparativos para recepcionar os novos estudantes universitários da Universidade Federal de 

Rondônia, para o ano de 2005, já estão quase prontos.  A pró-reitora de Graduação, Assuntos Comunitários e 
Estudantis, Nair Gurgel, apresentou no início da semana a programação estudantil para o primeiro semestre 
de 2005, onde constam as atividades específicas de recepção aos calouros.

De acordo com informações da pró-reitora, as aulas tem início previsto para a primeira semana de 
março.  Entre os dias1º e 4 o campus universitário volta suas atenções para a ambientação dos novos alunos 
aos diversos setores da instituição de ensino. Nair Gurgel também ressaltou que, além das atividades de apre-
sentação das instalações do campus de Porto Velho, também ocorrerão realizações de cunho social e cultural. 
“Os CAs estão preparando seus eventos específicos, dentre os quais configuram debates e discussões sobre 
a vida acadêmica e suas implicâncias. Também a pró-reitoria abre um leque para discussões de temas atuais, 
tais como a Reforma Universitária”, destaca Nair Gurgel.

PROGRAMAÇÃO

Acompanhe abaixo os principais eventos na semana de recepção ao calouro:
DIA 1º de março - Aula inaugural: A história da Unir - reitor Ene Glória (Centro de Vivência Paulo Freire); 

entrega do guia do estudante; rádio universitária; lanche de confraternização; atividades a cargo dos Depar-

Reitoria também congela taxa de vestibular

“O Grau Informativo foi criado para dar 
espaço a acontecimentos e fatos que, 

na mídia local, quase não têm vez”

NAIR GURGEL

“A mídia é fundamental. 
Se o realizador de algo 
não consegue anunciar 
aquilo que fez, para a 
sociedade, ele não fez 
nada. O Grau Informativo 
se propõe a levar infor-
mações sobre fatos que a 
sociedade desconhece”

ANALTON ALVES

Uma exigência da Receita Federal para reajustes de taxas e impostos 
anuais, com base no codificador Selic,  elevaria os preços de inscrições para 
o Vestibular da Unir e demais taxas de manutenção de serviços em mais de 
75%.  para as atividades deste ano, 2005. Porém, durante reunião com pró-
reitores acadêmicos e representantes estudantis, o reitor Ene Glória decidiu 
por segurar os reajustes e acabar de vez com a taxa de matrícula existente na 
instituição.

De acordo com o que foi informado pela própria reitoria, a decisão de 
congelar o preço do Vestibular e eliminar a taxa de matrícula por disciplina, 
que era de R$ 3,00, é uma iniciativa que integra um projeto de oferecer cada 
vez mais condições dignas ao estudante universitário.  Segundo o próprio Ene 
Glória, a Universidade Federal de Rondônia, em seus diversos setores, passou 
por modificações que, diretamente, vem melhorando a vida acadêmica. “ Esta-
mos ampliando alguns pavilhões, construindo outros, e melhorando até mes-
mo o ambiente de sala de aula com a instalação de ar-condicionados, dentre 
outras investidas”, argumenta Ene Glória.

A decisão da reitoria já foi tomada, com relação ao congelamento do 
valor do vestibular e fim da taxa de matrícula. Agora, para ter validade ação, 
basta apenas que também seja aprovada em Conselho. Para Ene Glória, a de-
cisão deve ser mantida, considerando que o Conselho deve resolver em favor 
da comunidade estudantil.

A comunidade acadêmica recebeu a notícia de fim da taxa de matrícula 
com surpresa. A opinião da maioria dos entrevistado pelo ‘Grau Informativo’ é 
de que muitas ações significativas para a Universidade foram tomadas nos úl-
timos anos e que os frutos disso ainda vão surgir no futuro. Durante entrevista 
à imprensa, Ene Glória destacou que novidades ainda estão por chegar.Toda a comunidade será beneficiada com o fim da taxa de matrícula que era cobrada por disciplina

tamentos e CAs (mesa-redonda, perfil do curso, 
dentre outros).

DIA 2 de março - Palestra “Conheça a 
Unir”: estrutura, números, ensino, pesquisa e 
extensão - pró-reitora de Graduação Nair Gur-
gel; trote ecológico com os CAs de Geografia e 
Biologia.

DIA 3 de março -  Mesa-redonda com o 
tema “Reforma Universitária” - Centro de Vivên-
cia Paulo Freire.

DIA 4 de março - A Unir na Rua: Feira de 
Exposições (Feira de Saúde, PIBIC, Edufro, mostra 
de teatro, música, barracas com exposições e 
atividades desenvolvidas pelos diversos cursos 
(na Praça Marechal Rondon).

CURIOSIDADES WILLIAM SHAKESPEARE

William Shakespeare escreveu 37 peças (dezessete 
comédias, dez dramas e dez tragédias), dois grandes 

poemas e 154 sonetos. Como ator teatral, esteve à 
porta da mendicância. como diretor, levou um teatro à 
falência. Como produtor, teve que escrever espetáculos 
para pagar dívidas. Foi ator ambulante e, uma vez, pôs 
fogo num teatro. Aos trinta anos, finalmente, se firmou 
como poeta e dramaturgo. Shakespeare nasceu no dia 
23 de abril de 1564. Morreu, por coincidência, no dia 23 

de abril de 1616.

JÚLIO CÉSAR

Júlio César tombou nas escadarias do Fórum, no dia 15 de março do 
ano 44, abatido com 23 punhaladas. Uma das armas foi um lápis de 
aço. Suas últimas palavras foram: “Tu quoque, fili me Brute!’ (Tam-
bém tu, Brutus, meu filho).

ALEXANDRE, O GRANDE
Alexandre, O Grande (356-323 a.C.), morreu em consequência de 
uma violenta febre na cidade de Babilônia. Dois dias antes, uma ciga-
na fora condenada à morte por ter previsto a morte dele.

Porto Velho, DEZEMBRO de 2004
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