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Porto Velho, Março de 2011

O primeiro ano do 
bloco “Nu Rabo da 
Banda” no carna-
val de rua de Porto 
Velho, de forma 
organizada, conse-
guiu reunir mais de 
mil brincantes entre 
professores, técnicos 
e estudantes da Unir.

Objetivando a valorização das concepções e pro-
duções do carnaval popular tradicional, reconhecidos 
como entrudo ou de bloco de marchinhas, afirmando 
suas formatações plásticas artísticas existentes, nasceu 
o bloco ‘Nu Rabo da Banda’. No dia 5 de março últi-
mo, aproximadamente mil bricantes da Universidade 
Federal de Rondônia, dentre estudantes, professores 
e técnicos, engrossaram a proposta do Projeto e fo-
ram pular carnaval em meio à “Banda do Vai Quem 

Quer”. Realizado pelo Grau Informativo, o aconteci-
mento deixou sua marca e a proposta de que, nos 
próximos anos, será ainda melhor. 

De acordo com os idealizadores do Projeto, o sen-
tido da iniciativa não está ligado apenas à brincadeira 
de rua. Dentre os objetivos gerais, a criação de espaço 
de integração e confraternização de alunos da Unir. 

“Durante muito tempo o acadêmico dessa institui-
ção deixou de ter seu espaço para o entretenimento 
e diversão. Queremos propiciar isso, de uma forma 
segura e sadia, para que também se possa valorizar as 
manifestações sociais e culturais dentro dessa integra-
ção universidade e sociedade”, explica a historiadora 
Márcia Gondim. 

Além de contribuir para a divulgação e o fortale-
cimento da cultura popular, dentro da perspectiva e 
do papel da universidade e suas colaborações para o 
ambiente social contemporâneo, o Projeto “Nu Rabo 
da Banda” pretende, de acordo com seus idealizado-
res, criar uma agenda específica de eventos culturais 
para o acadêmico da Unir. As próximas semanas se-
rão de frequentes reuniões para definições das atua-
ções mais urgentes. Até o final do primeiro semestre 
do ano o grupo pretende lançar um calendários de 
eventos com organograma definido.

Mais ações do Projeto
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O efeito da comunicação, despreten-
siosa do caráter da manipulação dos fatos, 
é um salto na busca da democratização do 
conhecimento.  A informação é para ser 
compartilhada por todos, socializada, de 
maneira que o objeto da divulgação não 
sofra as distorções de intenções descom-
promissadas com a causa coletiva.  Os 
acontecimentos de uma época resvalam-se 
no caminho do intercâmbio cultural e con-
cretiza-se o ideário regular dessa causa co-
mum, a politização do homem.  Partilhan-
do princípios dessa natureza, objetivando a 
disseminação da informação educacional e 
divulgação do fomento da pesquisa, dentre 
outros, retorna o “Grau Informativo”. Esta, 
que é sua décima quarta edição, compre-
ende um projeto gráfico definido e uma li-
nha editorial ainda por se aplicar.

O “Grau Informativo” reapresenta-
se à comunidade universitária. Está pre-
disposto à interação e a inserção de novos 

projetos e idéias. Este caminho sugerido 
para o tráfego da informação acadêmi-
ca não pretende ser único, mas projeta-se 
como possibilidade na diversidade.  O ca-
ráter da notícia nos espaços dispostos pela 
revista, se meramente informativo, não 
liberta-se da força de interferência que os 
objetos exercem quando das inferências 
feitas ou realizadas através de suas veicu-
lações. Logo, anuncia-se uma necessidade 
de imparcialidade, dentro dos limites de 
suas pretensões.

Ao passo que apresentamos referen-
ciais desse veículo de comunicação, con-
vocamos a comunidade em geral para um 
coquetel de leitura em suas páginas. Vale 
participar, interagir, criticar, manusear e até 
consumir este objeto.  Então, está feito o 
convite, afixada a placa e cortada a faixa 
de reinauguração deste espaço. Entre e 
comprove o quanto lhes pertencem estas 
informações. As nossas boas vindas!

Centenas de estudantes da Universidade Federal de Ron-
dônia participaram do Primeiro bloco de carnaval acadêmico.
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EXPEDIENTE - EXPEDIENTE

Há muitos pretensos acontecimentos que escapam ao olhar da mídia e, 
por isso mesmo, amargam o ambiente da não realização. Há muitos motivos, 

de muitas vertentes, que pelo simples fato de não ganhar o calor da notícia, 
passam desapercebidos e vão povoar o mundo da desimportância. O olhar 
apressado do leitor deste século, globalizado, já não vasculha, não investiga 

como antes.  É preciso que haja um novo formato, canal condutor de informa-
ções que possibilite acesso a essas coisas que esse olhar já não detecta. 

“Grau Informativo” não pretende ser a novidade, nesse campo da 
mídia, mas tem projetado em suas linhas a ambição de veicular fatos e coisas 

que se perdem, escapam à observação cotidiana. Não se quer, aqui, oferecer o 
privilégio em espaços, mas uma situação mais igualitária para a informação dos 
diversos setores educacionais. De fato, é este, um espaço criado para privilegiar 
a notícia que na mídia comum, veículos de comunicações em geral, não mere-

ceram crédito. Mas, não é esse o critério de seleção de temas para a divulgação. 
O interesse comum é a razão mais próxima dos critérios de escolha.

EDITORIAL

O privilégiO da nOtícia

REGISTRO

Conselho Editorial
Analton Alves

Edson Modesto
Erivan Joventino

Gleizer Lopes
Josenir Dettoni
Márcia Gondim

O Grau Informativo é um 
veículo de divulgação das ativi-
dades acadêmicas e estudantis 

da Universidade Federal de 
Rondônia - Unir.

Os artigos, colunas e 
ilustrações assinados e 

publicados neste veículo são 
de inteira responsabilidade 

de seus autores. 

Entre em contato com o GRAU 
e deixe a sua mensagem

Esta é a décima quarta edição do ‘Grau Informativo’. Mais do que em qualquer 
outro instante, precisamos da participação de nossos leitores para que possamos 

atingir um ‘Grau’ ainda melhor de comunicação. As sugestões, todas elas bem 
vindas, serão objetos de reflexões. O leitor ‘Grau Informativo’ pode entrar em 

contato com a redação deste informativo através dos telefones abaixo relaciona-
dos. Ou ainda, por correspondência eletrônica endereçada ao e-mail.

grau@unir.br - grau3001@gmail.com

Editor: Analton Alves - (69) 9967-0085
Conselho: Márcia Gondim - (69) 8120-5000
Conselho: Gleizer Lopes - (69) 9201-0822
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Ué!! Você 
não ia trocar 

de pele!

Meu chegado!
Uma coisa é o que o 
povo fala, outra é o 
que o povo escreve.

O curso de Ciências da informação, apesar  de 
ainda ser novo, com apenas um ano e meio, tem 

superado as espectativas de seus acadêmicos. Pois, 
a qualificação dos professores contratados faz o difer-

encial dentro da universidade. Uma boa parte  dos 
acadêmicos de Ciências da Informação já fizeram 

outros cursos na unir e enfatizam sua organização.
Parte dos alunos e professores consideram muito boa 

a qualificação do curso.  Um outro ponto positivo 
diz respeito à reformulação da grade. A maioria 

concorda positivamente e fala com satisfação. Sobre 
as dificuldades que ainda existem dentro do curso, 

alunos e professores acreditam poder superá-las com 
a participação e envolvimento de ambas as partes. 

CiênCias da inforMação 
suPera exPeCtativas

“Espero que as novas implemen-
tações da grade entre logo em 

ação  e sejam feitas contratações 
necessárias. Gosto do curso, 

independente da renda que ele 
possa me oferecer”

“Escolhi o curso por ser uma 
nova área de atuação no 

Estado de Rondônia e estou na 
espectativa de que a nova grade 

entre em ação.“

“Um curso excelente. Superou 
minhas espectativas. Possui um 

estudo  mais aprofundado e 
contamos com o comprometi-

mento dos professores.”

Ciências da Informação, Unir

Dulcinéia monteiro

Ciências da Informação, Unir

iuri maia

Ciências da Informação, Unir

bruna quirino


