
A estagiária Luciana da Sulidade explica sobre o atendimento na Assistência Estudantil

Mais uma turma de alunos da Vila 
Princesa concluiu o Ensino Médio atra-
vés do Programa de Auxílio à Comuni-
dade. Oferecido pelo Núcleo de Ensino 
Supletivo (Naes), da Universidade Fede-
ral de Rondônia, o projeto desenvolveu 
o Programa Multidisciplinar de Educa-
ção de Jovens e Adultos - PROMEJA.

O Programa foi iniciado em 1998, 
com proposta voltada para o atendi-
mento de funcionários da Universidade 
que ainda não haviam concluído o ensi-
no fundamental e médio, neste período 
era desenvolvido  em convênio com o 
SESI. 

A partir de 2003 passa a funcionar 
em convênio firmado entre a UNIR e 
SEDUC, sendo um curso na modalida-
de de educação de Jovens e Adultos.  
Atualmente atende 98 alunos, das cir-
cunvizinhanças da Unir, a maioria tra-
balhadores que moram na Vila Princesa. 
Com 5 turmas de ensino fundamental e 
médio, funciona no bloco de Saúde. As 
aulas acontecem no período matutino e 
vespertino, sendo  ministradas por pro-
fessores do quadro da Universidade e 

PROMEJA

Jovens e adultos na escola

estagiários dos variados cursos. 
No final do ano de 2006, mais uma turma, concluiu o Ensino Mé-

dio. Com aulas iniciadas em 2005, a organizadora e professora da tur-
ma, Vandira Arcanjo, conta um pouco de sua atuação e considerações 
sobre o projeto: “o programa é importante porque ajuda na progressão 
funcional desses trabalhadores e uma forma da Universidade poder 
atender à comunidade”. A professora relata também que, a cada ano 
que se conclui turmas, o programa se fortalece e estimula a procura. 
“Antes precisávamos ir procurá-los na Vila, agora as turmas se formam 
a partir da procura constante aqui no núcleo”, diz. Professora Vandira 
ressalta que, a oferta só não é maior por que não há estrutura física, 
salas de aulas, para atender a todos.

A professora Vandira Arcanjo, ao centro, ladeada pelos alunos Raimunda 
Passos, José Emílio e Aldenira Soares, do supletivo oferecido pela Unir

No dia 8 de março último, no Centro de Vivên-
cia Paulo Freire, Campus da Universidade Federal 
de Rondônia, foi realizada uma homenagem às ser-
vidoras, técnicas-administrativas e docentes da Unir 
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. 

Com coordenação do diretor social do SINTU-
NIR, Henrique Rocha, a programação contou com 
apresentação de Ginástica Laboral e Palestra com 
a professora Drª Mª das Graças Nascimento, co-
ordenadora do Grupo GEPE - Gênero, Grupo de 
Estudos e Pesquisa sobre a mulher.

A palestra intitulada “Por que comemoramos 
o Dia Internacional da Mulher?”, foi apresentada 
com dinâmicas e discussões sobre o papel e valor 
da mulher na contemporaneidade. A programação 
contou ainda, com um farto café da manhã e sor-
teios de brindes para as participantes. 

Segundo Henrique, a iniciativa foi idealizada 
para homenagear as servidoras da Unir, e com 
isso, oportunizar momentos de descontração para 
as servidoras. A pretensão é que momentos como 
estes sejam oferecidos, mais vezes aos servidores 
durante o decorrer do ano.

Dia Internacional da Mulher’
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A professora Vandira 
Arcanjo, servidora da Unir, 
desenvolve o programa 
Educação Supletivo para 
moradores da Vila Prencesa, 
em Porto Velho, juntamente 
cou outros técnicos

C oncluir o Ensino Médio, após cruzar a infância 
sob a conveniência da sobrevivência, tem sido o 

desafio maior para pouco mais de 12 morado-
res da Vila Princesa que ganharam a oportunidade de 
retornar à sala de aula e não abriram mão dessa nova 

possibilidade de futuro. Alunos participantes do progra-
ma oferecido pelo Núcleo de Educação Supletivo falam 

sobre a experiência de conclusão do ensino médio.

“Voltei a estudar com 22 anos, 
e sempre achei que a educação 

fosse pra poucos. Mas com o 
programa voltei a acreditar que 

podia estudar. “Meu próximo 
objetivo agora é fazer um curso 

na Universidade”.

JOSé EMILIO

“No começo foi difícil por que 
estava há 16 anos fora da sala de 
aula. Voltei a estudar pra conse-
guir uma profissão melhor, agora 
não quero parar mais, hoje tenho 
filhos que também fazem parte 
do programa. Foi difícil mais 
valeu à pena”

RAIMUNDA PASSOS

ALDENIRA SOARES

“Estava há mais de 20 anos sem 
estudar. O programa me ajudou 
a querer uma coisa melhor pra 
minha vida, uma profissão me-

lhor. Agora quero chegar aqui, e 
fazer um curso superior”.

O Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica -PIBIC teve inicio 
na Universidade Federal de Rondônia 
no ano de 1991. O Programa do CNPq 
(Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico) do qual a Unir 
faz parte, dá apoio e fomenta a produ-
ção científica na Universidade. 

PIBIC é direcionado a alunos da 
graduação que participam da iniciação 
científica. A finalidade é a formação de 
novos pesquisadores, dando subsídios 
para a continuidade acadêmica. Além 
das bolsas concedidas pelo CNPq, a Unir 
passou a incentivar a Iniciação Científica 
no ano de 2001 com a concessao de 

De 11 a 13 de abril de 2007 acon-
tece no Centro de Vivência Paulo Freire 
o Seminário Parcial do Programa Insti-
tucional de Bolsas de Iniciação Cientí-
fica - PIBIC. O seminário que acontece 
anualmente precede o Seminário Final 
em agosto. As pesquisas científicas rea-
lizadas na Universidade, (Porto Velho e 
interior) nas áreas de Exatas e da Terra, 

PIBIC 2007

Parcial do Pibic 
de 11 a 13 de abril

Humanas e Sociais e Vida e Saúde serão 
apresentadas à banca examinadora -com-
posta por professores da Unir - que farão 
suas considerações a respeito das análises 
desenvolvidas.

A coordenadora do PIBIC, profª Drª. 
Jacinta Castelo Branco, ressalta a impor-
tância da participação da comunidade 
acadêmica. “È importante que todos parti-
cipem, o convite está aberto à comunidade 
acadêmica e externa. Temos que prestigiar 
e conhecer o que está sendo produzido na 
Universidade”.O seminário, que acontece 
em três dias, no horário de 8h às 18h, con-
ta com uma vantagem a mais. “Pedimos 
que os professores liberem suas turmas no 
horário de apresentação e que nesses dias 
não sejam feitas avaliações, para que to-
dos possam assistir ao seminário”, diz.

A coordenadora lembra aos bolsistas 
e orientadores para que observem o ca-
lendário de atividades anual do PIBIC, na 
página eletrônica da Unir, principalmente 
quanto ao prazo de solicitação de renova-
ção de bolsas. 

Fomento à produção 
científica na Unir

Professora Jacinta Castelo Branco, 
coordenadora do PIBIC

bolsas institucionais. Mesmo com a perda 
de algumas bolsas no decorrer dos anos de 
atuação, chama a atenção o aumento con-
siderável de colaboradores e voluntários 
inseridos nos diversos grupos de pesquisas 
da Universidade. 

No biênio 2004/2005 o número de 
alunos envolvidos na produção científica 
era de 108, atualmente o PIBIC tem ca-
dastrado um número de 111 alunos. A co-
ordenadora do programa, Jacinta Castelo 
Branco, ressalta mais uma vez a importân-
cia da produção cientifica na Universida-
de. “A pesquisa realizada numa instituição 
de ensino superior é o diferencial para que 
se torne uma Universidade.”

A Coordenação de Assistência Social 
e Estudantil é um setor que atende à co-
munidade acadêmica, através da ajuda 
do bolsa- trabalho e auxilio -transporte. 
Com  coordenação da assistente social, 
Expedita Fátima, a assistência estudantil 
funciona com o intuito de auxiliar o alu-
no para que tenha condições de perma-
necer na Universidade.  Para que o aca-
dêmico receba os benefícios oferecidos 
pelo setor é necessário primeiramente 
ser cadastrado. O cadastro é feito com 
o preenchimento de um questionário e 
a apresentação da cópia do documento 
de identidade, CPF, carteira de trabalho, 
comprovante de renda, residência e his-
tórico escolar. È necessário também a 
apresentação dos documentos pessoais 
dos familiares da casa. 

È feito um banco de dados com os ca-
dastros apresentados, caso o aluno não 
seja beneficiado com o auxilio transporte 
ele pode futuramente participar de sele-
ção para bolsas de trabalhos, solicitados 
pelos diversos setores da Universidade, 

para isto o acadêmico deve estar cur-
sando a partir do 3° período. Os alunos 
cadastrados podem também, solicitar um 
encaminhamento para consulta médica 
e atendimento psicológico, realizado na 
Unir/Centro.

A estagiaria do setor, Luciana da Su-
lidade, relatou que  durante a seleção 
,além da renda declarada, a prioridade é 
para o histórico de vida do aluno, apre-
sentado durante entrevista com a assis-
tente social. “Os benefícios da assistência 
estudantil são, na verdade, uma ajuda de 
custo para que o aluno possa pagar seu 
transporte, a alimentação, cópias e mate-
riais estudantis”, diz.

A assistência realiza cadastros durante 
todo o ano. A divulgação dos beneficia-
dos com auxilio transporte e vagas para 
bolsas estágios são anunciadas através 
de informativos anexados nos murais da 
Universidade. Atualmente atende 100 
alunos com auxilio transporte e 44 com 
bolsas estágios. Telefone Assistência So-
cial 2182-2145.

Assistência Social
e Estudantil na Unir
“Quando o acadêmico precisa de apoio”


