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A depredação do patrimônio público tem sido o 
tema de maior preocupação por parte da admistração 
do Campus Porto Velho. Com o início do ano letivo, a 
chegada dos novos alunos faz aumentar ainda mais as 
preocupações. Durante entrevista ao Grau Informativo, 
o administrador dos campi, Carlos Brito, explicou que 
essa situação tem se agravado durante “todos esses 
anos” em função da falta de consciência. Ele também 
comenta que os prejuízos com a depredação do patri-

O Projeto Grau Informativo nasceu em 2004. 
Durante mais de dois anos, aconteceu e ocupou um 
espaço fundamental dentro do ambiente acadêmico 

universitário. A Universidade Federal de Rondônia 
(Unir), como seu ambiente de sobrevida, conservou 
as marcas de sua existência e, por esses  motivos, o 

trouxe de volta. O ano de 2011 é o momento de seu 
retorno e, possivelmente, de sua consolidação como 

veículo de divulgação, de realizações e motivação 
estudantil.

Este é um jornal universitário. Seu projeto inicial 
objetivava apenas a divulgação de fatos da vida 

estudantil. Com as alterações sofridas e inserção de 
novas parcerias, ele acontece em sua melhor perfor-
mance. Pretende construir um novo instante, marco 

de mudanças, para o cenário da Universidade Federal 
de Rondônia, Unir.

O Grau Informativo está com nova equipe de 
produção. Ainda sob a responsabilidade do jornalista 
Analton Alves, o projeto inclui a historiadora Márcia 
Gondin e os acadêmicos Gleizer Lopes dos Santos 
(História), Erivan Pedro Joventino (Letras). São anti-
gos e novos alunos da instituição para uma composi-
ção mais equilibrada, no que diz respeito à disposição 
de conteúdos e realizações de eventos. 

A nova equipe de acadêmicos que participa 
executando o Projeto Grau foi formada a partir de 
discussões sistematizadas para a oferta de um infor-
mativo mais diversificado dentro do cenário estudantil 
da Unir. Dentre as propostas sublinhadas, que ditam 
e orientam a realização do projeto, estão: fomentar os 
eventos culturais e estudantis de todas as naturezas; 
intermediar apoio para as realizações; e, produzir a 
mídia acadêmica em todos os seus espaços.

mônio da Unir são muito altos e que poderiam ser evi-
tados. Uma alternativa para modificar essa realidade é 
trabalhar em sala de aula com os alunos. Mas, segundo 
Carlos Brito, poucos professores contribuem. 

A tentativa isolada do administrador, lançando a 
campanha “Patrimônio Público: Bens de Todos res-
ponsabilidade de cada um”, é a única investida, em 
muitos anos, contra a depreciação da universidade. 
Ao finalizar, o prefeito fez um apelo para que todos os 
estudantes da Unir colaborem e participem dessa cam-
panha. Segundo ele, apesar dos problemas por que 
passa a universidade, se o aluno, professor ou técnico 
fizerem sua parte já é um grande avanço.

O livro foi 
lançado no dia 
20 de janeiro e 
ainda pode ser 
encontrado nas 
principais livra-
rias do Estado de 
Rondônia. 

“Você já ouviu a Coruja Piar?” Ainda não? Então, 
você pode conferir na coleção de contos bilíngüe 
(Português/Inglês), onde são tratadas as contradi-
ções e diferenças da vida da Capital e do Interior. 
O livro foi lançado no dia 20 de janeiro e pode 
ser encontrado nas principais livrarias do Estado. 
Segundo o escritor canadense Cyril Dabydeen “o 
Livro é um trabalho de tecidura que versa sobre 
a severa realidade da vida, suas doçuras e suas 
fraquezas sem iguais.” Além de Porto Velho o 
livro também tem publicações em Santa Catarina, 
Canadá, Guiana e Colorado nos Estados Unidos, 
onde em ambos vem recebendo boas criticas.

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 
por meio do Departamento de Línguas Es-
trangeiras, torna público o Edital para pro-
cesso seletivo de monitoria acadêmica. Serão 
ofertadas 4 vagas. As inscrições poderão ser 
frealizadas no próprio Departamento, no perí-
odo de 23 a 28 de março, mediante preenchi-
mento da ficha de inscrição.

O estudante universitário está dividido. Parte da 
culpa pela sujeira excessiva que se encontra no cam-
pus da Unir é puramente por falta de consciência. Mas, 
outra parte desses alunos acredita que a instituição de-
veria investir mais no quesito imagem. 

Para esses últimos, é preciso realizar mais campa-
nhas de conscientização para que o patrimônio não 
seja destruído. “Os próprios estudantes contribuem 
para que a coisa fique mais feia. Jogam papel no chão, 
riscam paredes e quebram cadeiras. Não se pode acei-
tar isso”, explica Maria Vanessa, acadêmica de Admi-
nistração.

Em um pontos os alunos concordam. Eles acredi-
tam que para mudar as coisas pela Unir é preciso a co-
laboração tanto da instituição como dos acadêmicos.

O prefeito Carlos Brito aponta os principais proble-
mas gerados com a falta de consciência com o ambien-
te universitário. Ele explica que a depredação acontece 
principalmente na biblioteca, com o estravio e roubo 
de livros. Também a quebra e furto de lâmpadas, atos 
de vandalismo. “Há muito lixo dentro do campus. As 
pessoas jogam restos de coisas pelo chão. O gasto de 
energia tem sido muito alto em função das luzes sem-
pre acesas e ar-doncionado ligado. Temos muitas ca-
deiras quebradase riscadas”, desabafa Carlos Brito.
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Jornal universitário está mais interativo e recebe novas parcerias

Mesclagem de antigos e novos alunos da instituição
Prefeito do campus Unir, Carlos Brito, sobre a depredação

Acadêmicos interagem em festa realizada pelo Grau

A equipe que atualmente desenvolve o Projeto Grau 
Informativo é composta por antigos e novos alunos da 
Universidade Federal de Rondônia (Unir)

Procea

Pró-reitor Josenir Lopes 
Dettoni, firmando parceria 

com o Grau Informati-
vo para a motivação do 

acontecimento acadêmico e 
universitário

A Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos 
Estudantis (Procea) da Universidade Federal de 

Rondônia (Unir) é uma das parcerias que, dentro 
da proposta do Projeto Grau Informativo, mostra-

se fundamental para a realização e execução 
das principais ações. O pró-reitor Josenir Lopes 
Dettoni, em sua primeira conversa com os aca-

dêmicos que desenvolvem o Grau, explicou que 
todo o apoio será oferecido para que o ambiente 
acadêmico da Unir ganhe as melhores ferramen-
tas e, assim, as políticas culturais, estudantis e de 

extensão sejam estabelecidas.

O projeto Grau Informativo, para o Pró-reitor 
de Cultura, Josenir Dettoni, consegue agregar 

muitos valores importantes para a vida do estu-
dante universitário. Ele também ressalta que um 

dos fatores positivos dessa parceria, Procea Grau, 
diz respeito à fomentação para atividades culturais 
e acadêmicas. Segundo Josenir, também é impor-
tante que o Informativo consiga fazer a publicida-

de para os objetos que a instituição produz.

A parceria entre a Procea e o Grau informa-
tivo, para os próprios executores do Projeto, tem 
laços que vão além da própria oferta de espaço 
de mídia. A motivação, através da realização de 

eventos culturais, bem como shows, exposições e 
competições, é um ítem de validação de seu perfil 
como ferramenta de uso universitário. Através da 

Procea, o Grau Informativo pretende agregar os 
demais parceiros para este acontecimento. 

Parceria institucional


