
Educação Física leva 
‘Brincando e Aprendendo 

a Guajará-Mirim
Um projeto da disciplina Recreação Comunitária, 

ministrada pelo professor João Bernardino, o 
“Brincando e Aprendendo em Guajará-Mirim” 

aconteceu durante os dias 2 e 3 de julho último 
envolvendo torneios, gincanas, concursos, apre-

sentações, shows de bandas locais, passeio ciclís-
tico e hidroginástica para idosos. Para a realiza-
ção do evento, de acordo com informações dos 

coordenadores, a prefeitura de Guajará-Mirim 
ofereceu apoio, como também o Exército, Corpo 

de Bombeiros, Seduc e Eletronorte. 

PIBIC/UNIR

DORISVALDER DIAS NUNES
Universidade Federal RO

Mediador do debate “Marcos 
conceituais da extensão e suas 

conseqüências para a prática 
acadêmica integrada do ensi-
no, pesquisa e extensão den-

tro do contexto da Reforma 
Universitária”

Mobilização e Projetos
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ROMAPanificadora e Lanchonete
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Av. 7 de Setembro, 1562 - Fone: 224-4116/221-2557

A Panificadora Roma 
é mais uma parceira na 
Semana de Integração

XIV Seminário de Iniciação 
Científica acontece em agosto

As obras do pavilhão de Medicina foram finalizadas

CA de Informática

A implantação do transporte integrado no 
município de Porto Velho, no mês de maio último, 
chegou acompanhada do aumento da passagem. 
Os dois fatores causaram polêmica e a desconfiança 
quanto à qualidade do beneficio oferecido à socie-
dade. Uma enquete realizada no campus da Unir de 
Porto Velho, junto à comunidade acadêmica, mos-
tra que o número de estudantes insatisfeitos com o 
projeto da Secretaria Municipal de Transportes (Se-
mtran) supera a quantia dos que 
aprovam. 

Entrevistados pelo Grau 
Informativo, os acadêmicos 
Ozanir Silva (Ozama) e José 
Augusto, do curso de Geogra-
fia, destacam que a população 
de Porto Velho precisava muito 
mais de um valor de passagem 
coerente com a realidade local 

Acadêmicos definem:
‘sistema de integração foi 
golpe baixo da Semtran’

Implantação do 
transporte integrado 

em Porto Velho acontece 
mas acadêmicos da Unir 

contestam benefícios

do que de uma integração forçada. Na opinião dos 
universitários, Porto Velho ainda é uma cidade pe-
quena, se comparada aos grandes centros urbanos, 
e na maioria das vezes se consegue chegar ao desti-
no pegando apenas um ônibus. Segundo Augusto e 
Ozama, a integração seria interessante se agilizasse 
o serviço de transporte coletivo mas, sem encarecer 
a passagem.

Para a maioria dos entrevistados, a integra-
ção do transporte em Porto Velho pode ser vanta-
gem apenas para o estudante da Unir. Outros se-
tores, segundo a pesquisa, não precisam de mais 
que um ônibus, sendo possível se chegar ao destino 
desejado utilizando apenas uma linha. Entrevistado 
pela equipe de reportagem local no início do mês 
passado, o secretário de Transportes, José Cláudio 
de Carvalho, argumentou que a sociedade porto-
velhense ainda vai entender melhor o sistema de 
integração e perceber que é vantajoso.

A presidente do Centro Acadêmico de Informática 
da Universidade Federal de Rondônia, Ítala Santos 
(5º período), concede entrevista ao Grau Informati-
vo e destaca sobre os principais anseios do curso

ÍTALA SANTOS

Com recursos assegurados pelo Ministério da Educa-
ção (MEC), o Blodo de Medicina que ficou pronto no início 
do mês de julho, campus da Unir de Porto Velho, deve rece-
ber já no início do segundo semestre letivo equipamentos e 
mobílias completas.

O prédio consta de três (3) pisos, sendo seis (6) salas 
de aula no terceiro piso e dois (2) laboratórios no segundo. 
A aquisição dos equipamentos e mobílias devem acontecer 
após processo de licitação que já foi iniciado.

A inauguração do Bloco de Medicina, esperada para 
o início do segundo semestre letivo, vai por fim ao descon-
forto que vem ocorrendo com outros cursos da Unir que 
dividem salas com este curso. 

O Centro Acadêmico de 
Informática é um dos mais jo-
vens da Universidade Federal 
de Rondônia. Com eleições re-
alizadas no início do ano, o CA 
estabelece nova disposição para 
o enfrentamento das questões 
de interesse dos universitários 
do curso. 

De acordo com informações de Ìtala Santos, acadê-
mica eleita para a presidência do CA, o curso de Informática 
nasce em 1998 e, desde então, os alunos tentam a criação 
da representatividade estudantil. Um trabalho de mobiliza-
ção, iniciado pelas primeiras turmas do curso, atinge agora 
seu objetivo, segundo Ítala.

As eleições que ocorreram em janeiro mobilizaram 
pelo menos 53 eleitores, número considerado razoavel, ten-
do em vista o primeiro acontecimento do gênero no curso. 
A chapa vencedora, formada pelos acadêmicos Ítala San-
tos, Geomar, Sanderson Queiroz, Gustavo Richetti e Juliano 
Heber.

Sobre os projetos do CA de Informática ainda para 
este ano, Ítala destacou que um trabalho de mobilização 
para atividades está sendo realizado. Segundo ela, durante 
os dias 29 e 30 de junho acontece no município de Ji-Pa-
raná o Congresso Informática na Educação. “Estamos nos 
articulando para participar do evento que é de grande im-
portância para os acadêmicos”, destaca. 

Ao finalizar entrevista ao Grau Informativo, Itala 
também ressaltou que o CA tem, dentre seus objetivos, a 
progressão acadêmica no mercado de trabalho por via de 
estágios. Uma das parcerias que está sendo buscada é com 
o Senai. De acordo com Ítala, o chefe do Departamento, 
Marcelo Ribeiro, juntamente com professores de apoio, tem 
se empenhando para o desenvolvimento dessas atividades.

O XIV Seminário de Iniciação Científica 
PIBIC/UNIR (CNPq) acontece entre os dias 1 e 
5 de agosto no campus da Unir de Porto Velho. 
Cerca de 70 trabalhos estão programados para 
exposições, no Centro de Vivência Paulo Freire, 
além de baneres expostos noutros espaços da Uni-
versidade Federal de Rondônia. Também acon-
tece no mesmo período o II Seminário Integrado 
Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. 

Com o tema “As potencialidades de uma 
prática integrada de ensino, pesquisa e extensão”, 
o XIV Seminário de Iniciação Científica abre com 
a conferência “Marcos conceituais da extensão e 
suas consequência para a prática acadêmica inte-
grada do ensino, pesquisa e Extensão dentro do 
contexto da Reforma Universitária. A pró-reitora 

de extensão e Cultura da Universidade Federal 
de Goiás, professora Dra. Ana Luiza Lima Souza. 
Dorisvalder Dias Nunes, pró-reitor da Propex/Unir, 
é o mediador do debate.

Também consta da programação do even-
to a mesa-redonda “O financiamento de projetos 
integrados de Pesquisa e Extensão: potenciali-
dades e dificuldades da prática extensionista”. A 
Dra. Maria das Graças Silva coordena a mesa. O 
professor Miguel Nenevé coordena a conferência 
“‘A pós-graduação: planejamento e avaliação dos 
programas de pós-graduação e sua integração à 
pesquisa e à extensão.

A programação também inclue exposições 
da área de Ciências Humanas I e II, Ciências Ex-
atas e da Terra e Ciências da Vida e Saúde. Tam-

bém estão abertas inscrições de trabalhos in-
denpendentes para o II Seminário Integrado 
Pesquisa, Pós-graduação e Extensão. Até o 
dia 15 de agosto a Unir deve publicar revistas 
eletrônicas com os artigos apresentados du-
rante os seminários.

Os acadêmicos ainda 
reclamam dos problemas 

de conexão que o sistema 
do transporte integrado 

apresenta e falta de 
informações sobre os pro-
cedimentos a tomar. Eles 
reclamam que a Semtran 

não tem como repor as 
perdas dos usuários

SEMANA DE MATEMÁTICA
De 13 a 17 de junho último aconteceu no campus da Unir 

de Porto Velho a Semana de Matemática. Objetivando 
atingir público do ensino fundamental, médio e superior, o 

evento contou com palestras, mini-cursos e exposição de 
alunos com temas relacionados a disciplina.  O evento foi 

realizado pelo Departamento de Matemática e contou com 
o apoio do Núcleo de Ciências e Tecnologia da Unir.

Chefe do Departa-
mento de Matemáti-

ca, professor
Adeilton Fernandes 

da CostaAcadêmicos da Unir, alunos do ensino fundamental e 
médio no Centro de Vivência Paulo Freire

Inauguração do Bloco de 
Medicina no 2º semestre

“Quando você põe em prática 
aquilo que teorizou durante a 
vida acadêmica, acho que te-

mos um fato positivo” 

JOSY COSTA - 6º Período

“Sou de Costa Marques e, como 
as demais cidades do interior do 

Estado, ela é muito carente de ati-
vidades. Pretendo fazer algo para 

melhorar essa situação” 

CRISTIANA FRANKE - 6º Período

“Brincando e Aprendendo 
em Guajará é um projeto que 
anuncia a intenção acadêmica 
em interagir diretamente com a 
sociedade” 

CRISTIANO MENEZES

“Xxxx xx xxx xx xxx x xxx xx  x 
xx xxxx xxxxxx xxxx xxx x x xxx 
xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx 
xxxxxx  x xxxxx xxx xx  xxx”

ASASASASA - 6º Período


