
Mais de 3200 pessoas se inscreveram solicitando isenção da taxa 
do vestibular da Unir, versão 2006. As vagas foram destinadas 

a carentes em situação de comprovada pobreza.
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AGRIPINO FREIRE

“A isenção da taxa do vestibu-
lar da Unir se destina a pessoas 

comprovadamente carentes. 
A lei garante 20% de isenção, 

sobre o número de vagas que a 
Instituição oferece no vestibu-

lar, para quem não têm condi-
ções de pagar a taxa”

NAIR GURGEL

“Em primeiro lugar, a taxa de isenção 
deve ser única e exclusivamente para 
quem não tem condições de pagar. Quem 
tem essas condições e, mesmo assim pro-
cura a isenção, não tem consciência co-
letiva e crítica diante do problema social 
impedindo que pessoas que necessitam 
não usufruam desse beneficio”

ANTÔNIO CLÁUDIO

“A isenção da taxa é importan-
te. A enorme procura significa 

que o poder público precisa 
tomar providências no sentido 

de determinar verbas para a 
realização do vestibular, para 
que sequer precisássemos co-

brar taxa de inscrição”

LUANA CASTRO

“Diante da oferta de isenção da 
taxa para o vestibular da Unir se 
pode observar muitas pessoas 
em situação precária. E, nesse 
meio, também muita gente que 
não pode ser classificada como 
carente. Falta de consciência 
coletiva”

ANALTON ALVES

“É coerente lutar pela gratuidade 
do ensino público. Mas, não se 

pode sacrificar as classes menos 
favorecidas economicamente em 

nome dessa guerra. Muitas pessoas 
em condições de pagar a taxa do 
vestibular da Unir tentavam levar 

vantagem sobre outras em situações JOILSON ARRUDA

“Acho que a universidade deve ser to-
talmente pública, sem taxas. Mas, consi-
derando que isso ainda não é possível, é 
preciso que se tenha um  pouco mais de 
consciência coletiva e, quando da oferta 
da isenção, pessoas em boa condição fi-
naceira não disputem espaço com quem 
não pode realmente pagar”

de extrema po-
breza. O que se 
viu na Unir, no 
início de julho, 

foram cenas 
do espetáculo 
promissor da 

individualidade 
humana contra a 

busca coletiva”

terra da poesia
Antologia Pernambucana inclui 
poesia de professor da Unir

O professor do Departamento de 
Letras da Universidade Federal de Rondô-
nia, José  Eduardo Martins, recebeu convite 
para integrar, com sua poesia, a antologia 
“Pernambuco, Terra da Poesia - Um painel 
da poesia pernambucana dos séculos XVI 
ao XXI”. O lançamento da obra está pre-
visto para acontecer durante a Bienal do 
Livro de Pernambuco, no próximo dia 15 
de outubro, em Recife.

De acordo com informações da 
equipe que organiza a antologia, os poetas 
convidados têm trabalhos de reconhecido 
valor e somam diretamente para o ambien-
te poético pernambucano.

Sobre o projeto desenvolvido para a 
antologia, destaque para a figura do críti-
co Hildeberto Barbosa Filho, que prefaciou 
o livro. O projeto gráfico é de Luís Arrais, 
editado pela Escrituras. Parte da publica-

ção será destinado à uma instituição que, 
segundo os organizadores, tem reconheci-
do prestígio.

Professor José Eduardo Martins (Unir)

esta empresa contribuiu 
para a realização da 

ii semana de integração

Grupo de Estudos em 
AD na Semana de Letras

A XI Semana de Letras da Universi-
dade Federal de Rondônia (Unir) realizada 
pelo Centro Acadêmico do Curso, entre os 
dias 12 e 16 de setembro último, superou 
as expectativas de público e ganhou status 
de grande evento. Com presença de no-
mes conceituados do cenário acadêmico 
Nacional, o seminário apresentou  debates 
envolventes, no campo da Análise do Dis-
curso, e discussões de questões relaciona-
das à produção acadêmica de forma geral.

Dentre as participações mais ex-
pressivas da XI Semana de Letras esteve o 
Grupo de Estudos em Análise do Discurso 
da Universidade Federal de Rondônia, que 
está ligado ao Grupo da mesma linha de estudo de Minas Gerais, trouxe para as discus-
sões o professor Dr. Cleudemar Alves Fernandes, da Universidade Federal de Uberlândia, 
e o  Doutorando Antônio Fernandes Júnior, da UNiversidade Federal de Goiás, campus de 
Catalão.

Os professores Cleudemar e Antônio Fernandes participaram de mesas-redondas e 
também aplicaram os respectivos mini-cursos: “Literatura e Foucault e Suportes e materialidades 
na poesia de Arnaldo Antunes. Durante a Semana de Letras também aplicaram mini-cursos os 
seguintes professores da Unir: Ms. Ana Aguilar (O uso da tecnologia de informação e comunicação 

‘Peões’ abre 2º semestre 
do Cine BR  na Unir

No dia 15 de setembro 
último o Projeto Cine BR em 
Movimento contemplou os 
acadêmicos da Universidade 
Federal de Rondônia com o 
filme “Peões”, de Eduardo 
Coutinho. Casa cheia, a exi-
bição propôs um debate so-
bre a temática apresentada 
que rendeu acirrada discus-
são. Coordenaram a apresen-
tação a Agente Universitária 
do Cinema BR em Movimen-
to, Betânia Maria Zarzuela e 
representantes da Rádio Uni-
versitária Integração.

Seminário Temático de 
Ciências Contábeis 

Durante os dias 22 e 23 de setembro 
último, no Centro de Vivência Paulo Freire, 
campus da Unir de Porto Velho, foi reali-
zado o II Seminário Temático de Ciências 

no Ensino de Língua Por-
tuguesa - Projeto Boletim 
Informativo); Agripino José 
(Da Análise ao Discurso: Léxico como Componente 
Lingüístico); Ms. Nilson Santos (Arte e Literatura); Dra. 
Marisa Gama Khalil (O Maneirismo na Poética Camo-
niana); Dra. Nair Ferreira Gurgel (Discurso e Diversidade 
Cultural); Dra. Ana Felipini (O Sebastianismo em Caetano 
Veloso); e Maria do Socorro Beltrão (O que é o autor).

A XI Semana de Letras contou ainda com apresenta-
ções dos professores Dr. Ari Miguel Teixeira Ott, Dra. Wal-
terlina Brasil, Mário Venere, Dra. Wany Sampaio, Ms. Sônia 
Sampaio, Dr. Miguel Neneve, Djenane Alves dos Santos, Luis 
Eduardo Fiori, Dr. Leopoldo Gonzalez e Tânia Domingos.

Contábeis da Universidade Federal de Rondônia (Unir). 
O evento trouxe o tema “Controladoria de Ativos Estratégicos” e, de acordo com 

boletim de informações divulgado durante o evento, o Seminário objetivou discutir a 
controladoria de ativos estratégicos como o novo desafio agregativo ao sucesso das ins-
tituições. Debates, palestras e mesas-redondas compuseram a realização.

O professor Doutor José Moreira da Silva Neto abriu o evento com a palestra 
“Controladoria de Ativos Estratégicos – desafio institucional e contábil. Em seguida, 
o debate “Cultura organizacional da Fecomércio deu prosseguimentos às demais 
atividades do evento. às demais atividades do evento.  


