
Está em execução no Campus da UNIR 
em Rolim de Moura o projeto de Exten-
são “AMIGOS DA GENTE” que desenvol-
ve atividades de estímulo à leitura junto a 
crianças e jovens de baixa renda residen-
tes nos arredores do Campus. A partir do 
envolvimento de professores e acadêmicos 
do curso de Pedagogia, foi organizado um 
espaço para que os pequenos leitores pu-
dessem escolher, entre o acervo disponível, 
o tipo de leitura que preferem. 

Além de contribuir para que as 50 
crianças atendidas superem dificuldades 
enfrentadas na escolarização, o projeto 
tem se constituído em espaço de formação 
para os futuros pedagogos que enfrentam 
o desafio de auxiliar crianças que vêm em 
busca de apoio pedagógico nas diferentes 
áreas do currículo. Os jovens e crianças 
atendidos, de acordo com as informações, 
não contam com este tipo de ajuda no 
contexto familiar ou nas escolas que fre-
qüentam.

Projeto de extensão 
estimula leitura de 
crianças e jovens

A coordenadora do projeto, professora Marli Zibetti, acredita que 
a articulação entre ensino e extensão contribua para que os acadê-
micos compreendam o compromisso social da Universidade com a 
difusão do conhecimento, principalmente junto aos que têm menos 
oportunidades.

Crianças fazem leitura agradável nos espaços disponibilizados pelo Projeto

XVI Seminário Final do PIBIC 
entre os dias 6 e 10 de agosto
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O Seminário é realizado no Centro de Vivência Paulo Freire, em Porto Velho

A Universidade Federal de Rondônia realiza de 06 a 
10 de agosto de 2007, o XVI Seminário Final do Pibic 
(Sefic/Pibic) e IV Seminário Integrado de Pesquisa, Pós 
Graduação e Extensão. (Semex)

O XVI Seminário Final acontece no Centro de Vi-
vência Paulo Freire, com apresentação dos resultados 
das pesquisas nas três áreas de concentração: Ciências 

Humanas e Sociais I e II, Exatas e da Terra e Vida e 
Saúde. Os trabalhos serão apresentados ao Comitê 
Técnico Científico externo composta por representantes 
do CNPq. Com realização no auditório da Unir Centro, 
o IV Seminário Integrado de Pesquisa, Pós Graduação 
e Extensão trará exposição dos projetos e grupos de 
pesquisas da Universidade e Instituições de Ensino Su-

Ângela Souto, coordenadora da Educação à 
Distância da Unir

ESPANHOL

MÁRIO ARAGÃO - 2º período

“Foi importante para o conhecimento da 
cultura e para o entendimento de como se 
dão as relações entre brasileiros e bolivia-

nos, além de nos propiciar a oportunidade 
de exercitar a língua que estudamos”

CRISTIANE MARIA
4º período

“Muito bom, pois o contato direto com o 
povo aproxima mais o acadêmico da reali-
dade do nativo que fala o espanhol”

FRANCISCA NADJA - 4º período

“A experiência foi muito boa, a adap-
tação, a expressão da cultura foi muito 
importante pois o intercambio enriquece 
o aprendizado, o acadêmico aprende lidar 
com o povo e seus costumes”

O Segundo Periodo de Letras Espanhol, no dia 16 de junho 
último, fez visita ao territorio boliviano, com orientação da 
professora Mestre Claudia Lanes, que ministra as aulas de 
Laboratorio II para os academicos. O intercambio teve como 
objetivo apresentar a cultura do País vizinho e, ainda, propor-
cionar aos academicos a prática da Língua Espanhola, ampli-
ando a visão dos acadêmicos em relação à cultura da Bolívia 
e ao que foi aprendido em sala de aula. Os discentes tiveram a 
oportunidade, com a visita, de conhecer os pontos turisticos, e 
a Universidade do local. A aula de laboratório visou a contex-
tualização da teoria apreendida em sala de aula com a prática 
de campo proporcionada com a viajem. Segundo os alunos, 
o intercambio foi proveitoso e trouxe um maoir entendimento 
da Língua Espanhola que é o objeto de estudo do curso. 

JOACIL JÚNIOR
4º período

var a visão política, o conhecimento de 
mundo desse povo e principalmente a 

língua. Aprender um pouco sobre a cultura 
deste povo foi bem interessante  e todas 

as turmas do curso deveriam participar de 
viagens como esta.

“A importância é tamanha pelo contato direto com os nativos 
da língua espanhola, pois através disto conseguimos obser-

Que importância tem, para os 
acadêmicos do curso, a realização 
do intercâmbio cultual na Bolívia?

SAULO SOUSA
4º período

taríamos que houvesse mais oportuni-
dades iguais a estas, é uma necessidade 

do nosso curso, e acrescenta bastante 
quanto ao aprendizado. E ainda tivemos 

a chance de saber um pouco como é a 
cultura e o povo nativo”

“Achei muito importante a realização deste evento e gos-

O Centro de Educação à Distância e 
Novas Tecnologias (CEADT), da Univer-
sidade Federal de Rondônia (UNIR), em 
parceria com a Universidade de Brasília 
(UnB), prorrogou até 29 de julho as ins-
crições para o vestibular dos cursos de 
graduação em Artes Visuais, Educação 
Física e Teatro – Licenciatura, na moda-
lidade de ensino à distância, no âmbito 
do Programa de Formação Inicial para 
Professores do Ensino Fundamental e 
Médio (Pró-Licenciatura), do Ministério 
da Educação (MEC).

Inserido no conjunto das ações para 
a melhoria da educação básica do país, 
o Pró-licenciatura oferece cursos de li-
cenciatura para professores da rede pú-
blica (municipal, estadual ou federal) 
em exercício nos anos/séries finais do 
ensino fundamental e no ensino médio, 

Artes Visuais, Educação Física e 
Teatro oferecem 180 vagas

Ângela Cavalcante, coordenadora do 
curso de Teatro

perior da Capital. 
O credenciamento do evento acon-

tece a partir das 9h no terraço da Unir 
Centro. Na ocasião será realizada a ex-
posição de banner dos inscritos no Se-
mex e Pibic. A abertura será as 19h30, 
com a apresentação da Conferência dos 
Membros do Comitê Técnico Cientifico 
do CNPq e Pro Reitores Propesq e Pro-
grad. 

As inscrições para participação 
como ouvintes podem ser feitas até dia 
06/08/07, junto à comissão organizado-
ra na Secretária do Pibic (Campus José 
Ribeiro Filho) ou depósito em conta 
(Banco do Brasil; Código Identificador: 
1540551525428830-6), no valor de R$ 
10,00 (dez reais). A ficha de inscrição 
esta disponível no endereço eletrônico 
da Unir, www.unir.br. Inscrições e artigos 
podem ser enviados ao e-mail: sempex.
unir@gmail.com.

Segundo a Coordenadora da  Edu-
cação à Distância (CEADT/ Unir), 
Ângela  Souto,  os cursos, aplicados 
em parceria com a Universidade 

de Brasília (UnB) se estruturam em disci-
plinas interdisciplinares, sobre a supervisão 
de tutores on-line e local. “A metodologia 
do curso consiste além do ambiente vir-
tual, aulas presenciais,oficinas , seminários 
temáticos e prática em laboratório”, expli-
ca. Os cursos tem coordenação dos profes-
sores Ariel Argobe (Artes Visuais), Ângela 
Cavalcante (Teatro) e Daniel Oliveira( Ed. 
Física).

Para a prática dos cursos estão sendo 
construídos os laboratórios de Ateliê  de 
Artes Visuais, Arte Tecnologia, Poética 
Contemporânea, Ateliê de Produção e um 
Teatro para a encenação de espetáculos. 
Os cursos em convênio com a Prefeitura 

Municipal de Porto Velho terão seus espa-
ços construídos no Centro de Formação de 
Professores, próximos a Unir/Centro. Al-
gumas atividades serão desenvolvidas na 
Unir e alguns  espaços serão disponibiliza-
dos pela Prefeitura.  

Professora de teatro, atriz e diretora, 
com formação  pelo Escola de Teatro Mar-
tins Pena, Ângela Cavalcante, do núcleo de 
educação da Unir salienta que ,“o curso de 
teatro irá formar professores, licenciados 
em teatro, mas a nossa vontade é que du-
rante o curso o interesse deles aumente e 
se formem atores”, diz. Ângela ressalta que 
será destaque durante o curso a cultura, 
história e o conteúdos transversais. Além, 
do trabalho de corpo, voz, interpretação, 
posição e temas próprios do arte cênica.

Ariel Argobe, formado em Artes Visuais 
pelo Instituto Bennett considera que o cur-

Previsão de construção 
de ateliês e laboratórios

interdisciplinaridade

so irá capacitar os professores para a for-
mação e conscientização cultural. “O que 
se quer é que os educadores licenciados 
em artes visuais trabalhem a linguagem 
visual com os alunos, para que os tornem 
observadores da estética e mais exigentes 
nos diversos campos, relacionando isso a 
questão cultural , principalmente a  preser-
vação histórica,” diz.

sem habilitação na disciplina em que es-
tejam exercendo a docência.

As inscrições estão abertas, exclu-
sivamente pela internet, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/ves-
tibular/prolicenciatura2007 até às 23 
horas e 59 minutos do dia 29 de julho 
de 2007, observado o horário oficial de 
Brasília/DF, e são totalmente gratuitas. 
O processo seletivo compreende uma 
prova uma objetiva, que cobrará dos 
candidatos conhecimentos em língua 
portuguesa, literatura, geografia, histó-
ria, arte e cultura, matemática, biologia, 
física e química e outra de redação.

Em Rondônia, serão oferecidas em 
Porto Velho 80 vagas para o curso de 
Educação Física, 50 para o de Artes Vi-
suais e 50 para o de Teatro. Em Arique-
mes há 80 vagas para o de Educação 
Física.

Mais informações sobre o vestibular 
para os cursos de graduação em Artes 
Visuais, Educação Física e Teatro – Li-
cenciatura, na modalidade de ensino 
à distância, podem ser obtidas pelo te-
lefone (69) 2182-2168, do CEADT ou 
2182-2182, da Pró-Reitoria de Gradu-
ação da UNIR. O edital completo do 
vestibular pode ser encontrado para do-
wnload no link http://www.cespe.unb.
br/vestibular/

A Prograd recebeu 
as propostas e deve 

encaminhá-las ao 
Ministério da Educação

PRODOCÊNCIA  E PROEXT
Encontra-se aberta o edital do Pro-

grama de Consolidação das Licenciaturas- 
Prodocência. O programa é desenvolvido 
pelo Ministério da Educação, através da 
Secretária de Educação Superior (Sesu) e 
visa a elevação da qualidade da Gradua-
ção, com prioridade à melhoria de ensino 
dos cursos de licenciatura e formação de 
professores.

O objetivo do programa é apresen-
tar novas estratégias para modernização 
do Ensino Superior, dinamizar as ações 
de formação de professores e  apoiar a 
implementação das novas Diretrizes Cur-
riculares para a formação de professores, 
com enfoque no Ensino Fundamental e 
Médio.

O Prodocência irá selecionar propos-
tas que promovam o desenvolvimento de 
metodologias para o Ensino Superior. As 
propostas deverão ser de caratér instituc
ional,direcionados à curso especifícos ou 
que  contemplem um conjunto de cursos 

da instituição, deverá ter enfoque aos cur-
sos que atuem na  docência do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio.

O Prodocência será desenvolvida em 
seis meses.  Serão destinados 3 milhões 
para aplicabilidade do Programa nas In-
stituições de Ensino Superior Federais e 
Estaduais. O apoio financeiro de cada 
projeto será de 80 mil reais. As propostas 
foram submetidas à ànalise da Pro- Re-
itoria de Graduação da instituição antes 
do envio, com prazo até 18 de junho de 
2007. Na Unir as propostas  foram apre-
sentadas à Prograd para posterior envio 
ao Mec.

PROEXT 2007

Já esta disponivel no portal eletrônico 
do Ministério da Educação o edital do 
Programa de Apoio a Extensão Univer-
sitária ( Proext 2007). Vinculado a Se-
cretária de Educação Superior- Sesu, o 

Proext  abrange programas e projetos de 
extensão universitária, com o objetivo de 
fortalecimento destas atividades no En-
sino Superior Federal e Estadual com ên-
fase nas políticas de inclusão social.

Os programas e projetos devem ser 
apresentados de acordo com as seguintes 
linhas: qualificação de professores que 
atuam no sistema educacional, educação 
de jovens e adultos, juventude e desen-
volvimento social, geração de emprego e 
renda em econômia solidária, promoção 
de saúde e prevenção de doenças. 

Serão disponibilizados 6 milhões de 
reais para o desenvolvimento dos pro-
gramas e projetos. As Instituições de En-
sino Superior poderão apresentar até 4 
propostas. Os programas terão financia-
mento de até 80 mil reais, e 30 mil para os 
projetos. As atividades  do Proext deverão 
ser desenvolvidas no prazo de 8 meses. 
As propostas podem  ser enviadas  ao 
Mec até dia 25 de julho de 2007.


