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Unir recebe mais reformas e 
construções até final do ano

Os últimos cinco (5) anos fo-
ram os mais positivos para a Uni-
versidade Federal de Rondônia 
(Unir), no que diz respeito à am-
pliação de suas estruturas, bem 
como a física, de corpo docente, 
discente e reformas de setores 
administrativos.

A informação é de Ene Glória 
da Silveira que, durante entre-
vista ao Grau Informativo, apre-
sentou as principais realizações 
foram finalizadas e, outras, se 
completam ainda este ano.

De acordo com informações 
de Ene Glória, algumas obras 
ainda estão em andamento: a 
ampliação do Bloco de Depar-
tamentos, prédio dos Centros 
de Pesquisa Labogeo e CEDSA, 
Centro de Educação à Distância, 
ampliação da Biblioteca, blocos 
de salas e laboratórios do curso 
de Medicina,  reforma do restau-

O reitor da Unir, Ene Glória, diz que Universidade virou canteiro de obras

rante universitário, salas de pro-
fessores, dentre outros no cam-
pus de Porto Velho.  No interior 
do Estado também foram conclu-
ídas obras de expressivas. Em Ji-
Paraná, construção de mais salas 
de aula. Em Cacoal, um novo 
bloco administrativo, auditório e 

rede elétrica. Guajará-Mirim ga-
nhou o bloco administrativo e foi 
concluída a reforma das instala-
ções e parte elétrica do pavilhão 
de agronomia.  De acordo com 
Ene Glória, até o final do ano a 
Universidade deve receber mais 
obras em diversos setores.

‘Semana de Integração Itinerante’
mobiliza acadêmicos nos campi 
O evento realizado pelo Diretório Central dos Estudantes levou discussões sobre política e movimento estudantil

O Projeto “Semana de Inte-
gração Itinerante”, realizado pelo 
Diretório Central dos Estudan-
tes (DCE) da Unir, no dia 24 de 
agosto último, contagiou as co-
munidades acadêmicas nos cam-
pi da da Instituição pelo interior 
do Estado. 

De acordo com as informa-
ções dos organizadores, foram 
festas com muita música, diver-
são incrementadas com debates 
e discussões à cerca das questões 
acadêmicas, tais como politiza-
ção, educação e movimento es-
tudantil.

A “Semana de Integração Iti-
nerante”, realizada pelo Diretório 
Central dos Estudantes, é um 
Projeto que teve fomentação no 
ano passado, 2005, quando os 
universitário da Unir formaram 
uma comissão para recepcionar 
os novos acadêmicos que chega-
vam para a Instituição no mês de 
março. Na ocasião, todos os cur-
sos se juntaram e realizaram uma 
semana de atividades com encer-
ramento na Escadaria da Unir/
Centro, ao som de bandas locais.  

Os representantes estudantis 
colaboraram com a formatação 

As reformas no prédio foram iniciadas no mês de fevereiro

do Projeto e execução. Se na primeira “Semana de Inte-
gração” a diversidade de atividades tornou o evento gran-
dioso, nesta segunda a interiorização o fez significativo pela 
abrangência de área. De acordo com os representantes do 
DCE, José Augusto Peixoto, Ozanir Silva e Abílio Ikeziri, po-
der levar essas atividades para os campi da Unir é permitir 
a integração acadêmica.

O número de funcionários no Setor de Saúde da Universidade Federal de 
Rondônia ainda não é suficiente para atender a demanda local. Apesar 
das reformas avançarem, a falta de pessoal qualificado deve representar os 
próximos problemas que a Coordenação vai enfrentar após as conclusões 
das obras. De acordo com as informações, a reforma ampliará a estrutura 
física. Salas com ar-condicionado, macas para alunos, dentre outros. Mas, 
ainda haverá carência de recursos humanos para aumentar o numero de 
funcionários do atendimento. A expectativa é de que seja feita licitação em 
breve.
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II Concurso de fotografias 
do TRT da 14ª Região

Até o próximo dia 3 de outubro ficam abertas as inscrições para 
o II Concurso de Fotografias do Tribunal Regional do Trabalho, 14ª 
Região.  O tema proposto,  “TRT: 20 Anos de História e Justiça”, é 
uma homenagem ao órgão que no dia 28 de novembro desse ano 
completa 20 anos de instalação

As fotografias classificadas do 1º ao 13º lugar receberão certifi-
cado de participação e, até o 5º lugar receberão a seguinte premia-
ção: 1º lugar: 2 (duas) passagens aérea Porto Velho/Manaus/Porto 
Velho ou Rio Branco/Manaus/Rio Branco; 2º lugar: 1 (um) apare-
lho de telefone móvel pré-pago; 3º lugar: 1 (um) relógio de pulso; 
4º lugar: 1 (um) telefone sem fio; 5º lugar:  1 (um) aparelho DVD 
player.

DIRETÓRIO
Qual o verdadeiro papel de um Diretório 
Central de Estudantes, considerando as 
necessidades estudantis?

“É papel do Diretório Central dos Estudantes a organi-
zação dos estudantes para manifestações políticas, tanto 
instituional quanto de classe e lazer. Dentre outras coisas”

RAFAEL RODRIGUES 
5º período de História

“É preciso que as pessoas que nos representam tenham-
mais responsabilidade, compromisso. Isso torna o nome 
Central dos Estudantes uma representatividade mais 
séria”

CARLA LIEGI
3º período de Biologia

“O papel de um Diretório Central é lutar pela validade 
dos direitos dos estudantes da Instituição que está vincu-

lado.Um órgão commposto por estudantes”

SÉRGIO WATANABE
3º período de  Informática

“Quando os estudantes precisam fazer suas reivindica-
ções, é através de um Diretório que isso pode acontecer.  

Acho que essas bandeiras partidárias devem ser postas 
de fora das questões estudantis. Não é bom misturar, isso 

tem atrapalhado os objetivos acadêmicos”

TARCÍSIO PEREIRA
8º período de História

“Um DCE pode fazer muito pelo universitário. Os alunos 
precisam de mais atenção, principalmente com relação 
à oferta de livros da Instituição. O Diretório pode ajudar 
nessas buscas. O turno da noite também precisa de mais 
entretenimento, somos mais isolados”

DERIVALDO OLIVEIRA
1º período de Ciências Contábeis

“Além de intermediar algumas questões, um Diretório 
também pode encarar algumas lutas em prol da comuni-
dade acadêmica. Os alunos têm muitos anseios de lutas”

CRISTIAN MICHEL
8º período de Economia

A festa da recepção aos calouros da Unir aconteceu no final do 
mês de agosto e a caravana do DCE, responsável pela organização 
do evento, percorreu os municípios de Cacoal, Ji-Paraná, Rolim de 
Moura e Vilhena.  Em Porto Velho, a festa foi organizada pelos inte-
grantes da Rádio Universitária. Bandas de Porto Velho, “Flamma” e 
“A Fábrica”,  e “Aneurysma” e “Di Marco”, de Ji-Paraná, animara 
a recepção aos calouros da Unir. As universitárias Katiane Simplício 
e Daniele Moraes, que também integram a atual gestão do Diretório 
Central dos Estudantes, organizaram a festa em Ji.

De acordo com informações de Daniele  Moraes, o evento re-
alizado pelo DCE em Ji-Paraná não se limitou à festa para os aca-
dêmicos pois, durante os intervalos entre bandas, foram focalizadas 
discussões diversas sobre política, educação e movimento estudantil.  
Também integraram a equipe de organização da “Semana de In-
tegração Itinerante” os acadêmicos Laércio Rodrigues e Francisco 

Caravana chega aos municípios
Abílio Ikeziri, mem-

bro do Diretório 
Central dos Estu-

dantes

Apesar de melhorias ainda 
faltam recursos humanos

Emergência para 
comunidade acadêmica

A reforma no prédio da Co-
ordenação de Saúde da Unir vai 
propiciar melhores condições de 
atendimento para os acadêmicos 
da Instituição que, diariamente, 
fazem uso do setor.

Os trabalhos foram iniciados 
no mês de fevereiro, início do 
ano, e a provisão é de que sejam 
entregues nos próximos dois me-
ses. De acordo com as informa-
ções do local, atualmente a coor-
denação conta com um dentista, 
um enfermeiro, uma auxiliar de 
enfermagem, dentre outros pro-
fissionais de apoio. Para manter 
esses serviços, a Unir mantém 
um convênio com a Secretaria 
Municipal de Saúde (Semusa) e 
Secretaria Estadual (Sesau).  Es-
ses parceiros atuam nos projetos 
de Doenças Cardiovasculares e 
DST’s - AIDS. 

A Coordenação de Saúde 
também mantém o Plano de 
Ação que comporta campanhas 

O atendimento diário tem aumentado na Coordenação de Saúde

educativas. Essas atividades con-
tam com o apoio de alunos dos 
cursos de Educação Física e En-
fermagem, a partir do 5° período. 

Para a comunidade carente, a 
Coordenação oferece Ginecolo-
gista, Geral e Pediatra. Alunos e 

funcionários da Instituição podem 
fazer uso desses serviços. Para ser 
atendido, é preciso passar por 
uma seleção que verifica a situ-
ação socioeconômica do preten-
dente. 

Também cresce a procura por medicamentos


