
Diretor Esportivo do 
DCE 6º Período de Direi-

to_______________
LAÉRCIO RODRIGUES

Tiago Bispo
Bacharel e licenciado em 

Ciências Biológicas

“Embora a estrutura do 
curso não seja ideal, os 
acadêmicos se superam, com 
bons estágios, e conseguem 
boas colocações no mercado 
de trabalho”
_______________
JOÃO LUIZ
9º Período de Direito

“Atualmente, o Centro Aca-
dêmico de Biologia desen-
volve o projeto da Semana 
do curso, que acontece na 
primeira semana de setem-
bro”
_______________
CAMILA MOURA
Presidenta do CA de Biologia 
(7º Período)

“O curso tem muitas dificul-
dades, mas o empenho do 
aluno repõe isso. O convívio 
com pessoas que tem os 
mesmos objetivos ajuda a 
superar dificuldades”
_______________
ANA CAROLINA
5º Período de Direito

“Espero que esse bimestre 
não ocorra mais greve. Que 
a gestão atual faça as melho-
rias prometidas. Inclusive à 
noite, pondo a Dirca para 
funcionar também”
____________ ___
ATALÍCIO TEOFILO
5º Período de Direito

“O espaço na estrutura la-
boratorial não é o suficiente 
para a demanda de alunos 
de Biologia. Além disso, pre-
cisamos de mais amparo dos 
professores no bacharelado 
em Biologia”
_______________
EDIANE EGERT
5º Período de Biologia

S em apoio para a realização de atividades de 
interação entre a Universidade Federal de 
Rondônia e a comunidade local, o Diretório 

Central dos Estudantes (DCE), através da diretoria 
esportiva, encontrou uma maneira de driblar a si-
tuação pedindo ajuda aos próprios professores. De 
acordo com o acadêmico do 6º período de Direito 
e diretor esportivo do DCE, Laércio Rodrigues, os 
professores Júlio Rocha e Teóphilo Alves, foram os 
padrinhos das últimas edições de um torneio que 
reuniu acadêmicos da Unir e estudantes da escola 
Estadual José Otino de Freitas. 

O diretor esportivo também informou que o 
torneio realizado pelo DCE objetivou uma maior 
aproximação da comunidade acadêmica com a so-
ciedade. Ele explica que no dia 21 de junho último 
aconteceu a final do torneio, com a equipe do José 
Otino vencendo a disputa. “Procuramos a institui-

Bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela 
Universidade Federal de Rondônia (Unir), o pes-
quisador Tiago Bispo é mais uma forte promessa 

do mestrado em Biologia Experimental da instituição. 
Sua dedicação tem um objetivo comum aos demais 
pesquisadores: o caminho do doutorado.

“Sou Bacharel e licenciado em Ciências Biológi-
cas pela Unir, turma de 2012. Iniciei em 2013 no 
mestrado em Biologia e minha atuação na pesquisa 
concentra-se em biomoléculas ativas presentes no 
veneno de anuros (sapos, rãs e pererecas). O estudo 
visa identificar potenciais de moléculas farmacológi-
cas no Centro de Estudo de Biomoléculas Aplicadas/
Fiocruz”, explica Tiago Bispo durante entrevista ao 
Grau Universitário da Unir.

O professor Theophilo 
Souza encerrou suas duas 
gestões à frente do Nucsa

Cleópatra Caldeira também 
acumula mestrado em Biologia 
Experimental na Unir

Com apenas 24 anos de idade, pesquisadora mergulha no universo da pesquisa

DCE realiza torneio e 
recebe secundaristas

Biomoléculas ativas 
no veneno de anuros

Nucsa abre consulta 
no dia 2 de agosto

Bons resultados levam 
bióloga para doutorado

Professor Theophilo Souza, Universidade Federal de Rondônia

Cleópatra Caldeira, mestranda e doutoranda

A pós o fechamento de sua 
segunda gestão à frente 
do Núcleo de Ciências So-

ciais Aplicadas (Nucsa), o pro-
fessor Theophilo Alves de Souza 
Filho, doutor em Ciências Socio-
ambientais, entende como positi-
va e de grandes resultados a sua 
participação no setor. Segundo 
ele, que aguarda a nova consulta 
acadêmica prevista para aconte-
cer no próximo dia 2 de agosto, 
sua gestão obteve conquistas 
históricas, como a implantação 
do Mestrado em Administração 
(2006), construção dos prédios 
do Nucsa e montagem de três 
laboratórios de práticas de en-
sino para os cursos de Adminis-

A pouca idade para acesso ao doutorado em 
Biotecnologia, pela Rede Bionorte, não foi 
a única exclusividade da acadêmica da Uni-

versidade Federal de Rondônia, Cleópatra Alves da 
Silva Caldeira. Seu desempenho excelente como 
bolsista de iniciação científica, pelo Programa Fe-
deral (PIBIC-CNPQ), a credenciaram para cursar 
o Mestrado em Biologia Experimental na própria 
instituição, Unir, onde concluira seu bacharelado 
em Ciências Biológicas ano passado. 

Entrevistada pelo Grau Informativo, Cleópatra 
Caldeira explica como trilhou para atingir resulta-
dos “tão expressivos em tão pouco espaço de tem-
po”. Segundo ela, seu bacharelado em Ciências 
Biológicas foi concluído em 2012 na Universidade 
Federal de Rondônia (Unir). Na época, acompa-
nhou as atividades, durante os quatro anos, no 
laboratório Cebio (Centro de Estudos em Biomo-
léculas Aplicadas/Fiocruz). O trabalho lhe rendeu 
publicações de artigos em revistas indexadas inter-
nacionais. “Tive como pleitear uma vaga na sele-
ção da rede Bionorte (Biodiversidade e Tecnologia 
na Amazônia). Assim, fui selecionada para cursar 
o doutorado. Também havia feito inscrição para o 
mestrado em Biologia Experimental na Unir. Fui 
aprovada nas duas opções”, explica Cleópatra.

A jovem pesquisadora explica ainda que a 
sua atuação é na linha de pesquisa em “Toxinas 
de Animais”. Serpentes voltadas para a identifi-
cação de moléculas biologicamente ativas para 
biopropecção e potenciais famacológicos”. Cleó-
patra Caldeira concluiu seu ensino fundamental e 
médio no Colégio Tiradentes em 2006. Em 2008 

tração, Direito, Contabilidade, 
Economia e implantou o curso 
de Biblioteconomia. 

Da primeira gestão do profes-
sor Theóphilo, à frente do Nuc-
sa, está a realização de um curso 
de Doutorado Inter-Institucional 

(Dinter) em Administração fi-
nanciado com o recurso da Su-
frama. Além dessas, grandes in-
vestidas que tornaram o Núcleo 
em uma das mais importantes e 
atuantes unidades acadêmicas 
da instituição.

ingressou no curso de Ciências Biológicas da Unir, 
tornando-se bacharel em 2012. Atualmente, é uma 
das fortes promessas da Unir no campo da pesquisa. 
Seu doutorado foi iniciado em março último.
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ACADÊMICOS OPINAM

Acadêmicos OPINIÃO

ção para apoiar este 
evento mas ela não 
nos ajudou. Uma pena, 
posto que foi de gran-
de importância para a 
comunidade. Os estu-
dantes secundaristas 
gostaram do evento”, 
argumenta Laercio. 


