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OutrOs cursOs da unir pOderiam aderir aO prOjetO

alunOs visitam labOratóriO

O Projeto “Anatomia como instrumento de intera-
ção entre Comunidade e Universidade” existe desde 
2005. No ano passado, foi aceito no Pibex. “O Projeto 
tem como objetivo promover a interação da comuni-
dade com o meio acadêmico, mostrando-se como um 
espaço de aprendizagem  e troca de saberes, além de 
despertar o interesse pela formação acadêmica, tanto 
em cursos da área da saúde como em outras áreas 
do conhecimento”, explica o jovem Alexandre Veloso, 
um dos coordenadores do Projeto.

As visitas do Projeto ocorrem de 15 em 15 dias,com 
escolas de toda rede publica de ensino de Porto Ve-
lho. Mais informações sobre o projeto podem ser 
obtidas através dos telefones: (69) 2182-2109, (69) 
9913-7886, das 8h ás 12h, ou pelo e-mail depmed@
gmail.com.

Alunos da 8° e 9ª serie da Escola Marcelo Cân-
dia, Carmela Dutra e Petrônio Barcelos visitaram  
o  bloco de Medicina da Universidade Federal de 
Rondônia(Unir), na ultima Terça-Feira (15 de Março). 
A visita faz parte de uma das abordagens do Projeto 
de Extensão Universitária “Anatomia como instru-
mento de interação entre Comunidade e Universi-
dade”, idealizado por alunos de vários períodos do 
curso de Medicina da Unir e Coordenado pelo chefe 

de Departamento de Medicina (DEPMED), professor  
Dr. José Odair Ferrari. 

A Vice Diretora da Escola Marcelo Candia, Rosan-
gela Rodrigues, salientou a importância deste contato 
com a Universidade. “A aula e a visita em geral ser-
vem para conhecimento da Universidade. Muitos de 
nossos alunos tem interesse em cursar medicina, por 
exemplo. Ter este contato agora é muito importante 
para eles como motivação”, explica Rosângela.

Ter contato com a Universidade antes da escolha 
de uma profissão é a ideia de motivação do projeto. 
Como salienta Alexandre Veloso, “a aula de Anato-
mia é só um pretexto para se falar  em motivação”. 

Estes estão começando a pensar no vestibular e na 
carreira que querem seguir. “...este momento de co-
nhecimento da Universidade, uma aula como esta de 
anatomia, por exemplo, é impactante pra eles. Serve 
como estimulo para todo o ano letivo. Se isso é o 
que querem, estudarão com mais dedicação”, explica 
Francisco Lima, coordenador voluntario do Projeto. 

Segundo dados colhidos durante a reportagem, 
estas novas práticas de ensino tem repercutido a cur-
to prazo na construção do estimulo à educação e à 
aprendizagem. E, o proprio interesse de desenvolver 
projeto junto à escola e à comunidade.

O contato entre 
acadêmicos de Me-
dicina da Unir e os 

estudantes do ensino 
público de Porto Ve-
lho tem contribuido 

para muitas escolhas e 
orientações profis-

sionais. Atrativas, as 
recpções aos visi-

tantes tem ocorrido 
em clima de muita 

expectativa

Jaqueline Silva, 13 
anos,  9ªA, Reporter e 

Redatora do  Blog da Es-
cola Marcelo  Candia, no 
Projeto Educomunicação.

A cobertura do evento ficou por conta dos próprios 
alunos da Escola Marcelo Cândia, que desenvolvem 

o Projeto Educomunicação. Este Projeto inclui Rádio, 
Blog (Blog.marcelocandia.co.cc), links de e filmagens. 

As entrevistas são captadas, idealizadas e editadas pelos 
próprios alunos. Jaqueline Silva, 13 anos, 9ª serie e 

repórter, já sabe que profissão quer seguir “Eu particu-
larmente já tenho em mente o quero fazer jornalismo. 

Fazer parte do Educomunicação fez despertar algo que 
já era de interesse e vontade. Hoje, aqui na Unir, outros 
alunos da minha escola estão tendo esta oportunidade 
que eu já tenho na escola. É maravilhoso, com certeza 

muitos sairão daqui ainda mais motivados para estudar 
em uma Universidade Federal”, explica a aluna.

A educomunicação parte de um trabalho interdiscplinar 
passando pela construção coletiva entre alunos e profes-

sores. Estes ultimos são os mediadores do processo. 
Os meios tecnologicos são encarados como mediação 
tecnologica, capazes de levar os interlocutores do pro-

cesso a uma educação de qualidade e à construção de 
textos e intertexto. A geração @, os jovens nascidos na 

era da computação, é extremamente sensível ao mundo 
das comunicações.

visitantes registram 
cOm fOtO e filmagem

Alexandre 
Veloso, 8 Perio-
do de Medicina

e um dos 
coordenadores 

do Projeto.
Ele explica 

que a iniciativa 
poderia ser 

aderida pelos 
demais cursos 

da Unir.

Aula pratica no laboratório de Anatomia Humana, 
com a possibilidade de manuseio das peças, usadas 
no cotidiano das aulas de Medicina

Alunos do 
Marcelo Cândia 
durante visita ao 
campus da Unir 
de Porto Velho, 

na semana 
passada

Os idealizadores do Projeto acreditam que as 
atividades que são desenvolvidas com os visitantes 

motivam estes na busca por espaços, desde bem 
cedo. Muitos alunos do ensino médio acabam se des-

cobrindo ao participarem das visitas à universidade.

Sabemos que o mercado de trabalho atualmente 
está cada vez mais exigente. Por isso, os profissio-
nais em um nível geral estão buscando inssessan-
temente aperfeiçoar o que já conhecem. Além de 
novos conhecimentos, novos mundos, tudo que 
proporcione uma vantagem competitiva, um dife-
rencial que garanta a sua estadia. Até mesmo um 
lugar privilegiado em um mercado com concor-
rência cada vez mais acirrada vale a pena.  

Em Rondônia, o aquecimento da economia, que 
teve início com a construção do complexo das 
hidrelétricas, deixou muitos empresários de olhos 
apostos no mercado de Porto Velho. Entre os 
estudantes secundaristas, bem como a sociedade 
portovelhense de um modo geral, não está sendo 
diferente. Estes, muitas vezes por influêcia dos 
pais, ingressam na universidade em cursos que 
proporcionem uma renda satisfatória, como é o 
caso do curso de Administração da Unir. 

Em um bate papo com acadêmicos de Adminis-
tração foi notória a certeza de cada um na escolha 
do curso. Grande parte destes vem de famílias que 
já desenvolvem algum tipo de empreendimento 
ou estão querendo iniciar um. Os rapazes (futu-
ros  administradores) nutrem o sonho de abrir seu 
próprio empreendimento. Essa é uma razão para 
que estes aproveitem bem tudo  o que o curso e a 
própria universidade tem a oferecer em relação a 
conhecimento e até mesmo influência. Foi per-
cebido a preocupação em ter um curso de quali-
dade, pois estes estão investindo pesado na sua 
formação, buscando oportunidades únicas de ser 
profissionais de sucesso e ter esse reconhecimento 
perante a sociedade.

mercadO mOtiva alunOs 
de administraçãO

“Sempre quis ser um empresá-
rio de renome. Por isso escolhi 
o curso de Administração para 
atingir meus objetivos e estou 
explorando ao máximo“

“O crescimento de  Porto Velho 
está favorável para os adminis-
tradores. Ingressei no curoso 
de Administração pensando em 
montar meu proprio negócio. 
Acredito que vai dar certo”.

Administração/ Unir

AlexAndre Cruz

Administração, Unir

nAiCo líneque

“Pretendo transformar todo 
conhecimeno que estou obten-
do no curso  de Administração 
em sucesso. Ao me formar 
vou montar minha própria 
empresa”

Administração, Unir

Anderson emAnuel

Os estudantes visitaram o bloco de Medicina, cuja 
dinâmica da visita se deu em dois momentos. No pri-
meiro, uma aula geral sobre a Universidade e as possi-
bilidades que a Unir disponibiliza para os cursos. 

“Mostrar que a Unir oferece formas de se po-
der estudar, auxilio transporte, alimentação o esti-
mulo á pesquisa também são formas de motivar e 
incentivar alunos que não teriam recursos para se 
manter na Universidade e concluir o seu curso”, 
explica Alexandre Veloso, 8º Período de Medicina 
no Projeto desde 2009. 


