
XIII Semana Letras

TUTORIAS
EDUCAÇÃO TUTORIAL
A Comissão que coordena 
os trabalhos do Programa de 
Tutorias na Unir já encaminhou 
as propostas para o MEC e 
aguarda publicação de resulta-
dos. PAG 5

De 27 a 31 de agosto próximo, no campus da Unir de Porto Velho, acontece a XIII Semana de Letras e III Jornada Li-
terária do Sesc. O evento foi programado para atender à comunidade acadêmica com palestras, mini-cursos, oficinas, 
comunicações, dentre outros. Também estão sendo programadas para o evento manifestações de natureza artísticas e 
lançamentos de obras literárias. Com o tema “Diversos em Letras: estudos comparados de Literatura e de Lingüísti-
ca”, a realização publica nos próximos dias informações completas sobre o evento.

MEC aguarda Unir em agosto
AGENDA

No próximo dia 17 de agosto o Grupo de Trabalho 
da Universidade Federal de Rondônia, que integra 
o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), realiza mais 
uma reunião e traz as seguintes atividades: Leituras obrigató-
rias do Conjunto de Legislação Recente; Reforma Universitá-
ria; Universidade Nova; Socialização dos Estudos; Estudar os 
Resultados da Avaliação Institucional; Indicadores Problemá-

ticos na Graduação. A reunião do dia 17 antecede encontro 
com representantes do Ministério da Educação (MEC), agen-
dada para o dia 30 de agosto, quando a Unir deve apresentar 
sua proposta de Expansão.

De acordo com informações, a Unir deve participar da 
reunião com o MEC levando seus pró-reitores e vice-reitora 
Maria Ivonete Barbosa Tamboril. O Reuni prossegue ainda 
com reuniões nos dias 14 e 28 de setembro.

Grupo abre discussões em “Políticas para a Graduação”, dentre os quais, Projeto de Expansão 
Universitária, Banco de Professor Equivalente, Programa de Educação Tutorial, dentre outros

Inscrições abertas para o
Curso de Fotografia na Unir

Já estão abertas as inscrições para o Curso de 
Fotografia oferecido pelo Laboratório de Multi-
mídia da Unir. Os interessados devem procurar 
a sala do Laboratório, no campus da Unir, em 
Porto Velho, e preencher ficha de inscrição. 

O curso de introdução à fotografia profissio-
nal, foi anunciado no início do ano pelo Labo-
ratório, em parceria com o Grau Informativo. De 
acordo com previsão das aulas, as atividades te-
rão início no dia 20 de agosto. O curso é gratuíto 
mas, para se inscrever, o interessado necessita 
efetuar pagamento de material, no valor de R$ 
60,00.

O curso é restrito para a comunidade acadê-
mica da Unir e antecede o Curso Básico de Foto-
grafia. Este último, com perspectiva de acontecer 
até o final de setembro.

O objetivo principal do curso é possibilitar 
aos estudantes contato direto com equipamentos 
indispensáveis ao universo do pesquisador. Fi-
cam à disposição dos participantes ferramentas 
tecnológicas essenciais para a aquisição, captura 
e manipulação de imagens. Isto, de acordo com 
depoimento do professor Mário Venere, um dos 
instrutores do curso, são apenas incentivos para 
o pesquisador que “diariamente tem necessida-
de de armazenar dados dessa natureza”.
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Para a professora Margarida Theobald, as discussões que estão 
sendo feitas pelo Grupo de Trabalho na Universidade de Rondônia, 
sobre Políticas para a Graduação, apresentam questões fundamen-
tais, no sentido de direcionar essas políticas. Segundo ela, este é um 

GRUPO DE TRABALHO

Grupo de trabalho reunido no 
Centro de Vivência Paulo Freire

momento novo, onde 
cada curso tem muito 
a ganhar ao buscar 
essas similaridades. Ela 
ressalta que se busca, 
com tudo isso, um fio 
condutor de metas 
para que se possa 
atingir mais qualidade 
no ensino superior.

O Fórum Brasileiro de Pró-Reitores de Gradu-
ação (Forgrad) tem nova reunião agendada para 
o dia 21 de agosto, na sede da Andifes, em Brasí-
lia. Na oportunidade, os componentes do Fórum 
discutem o planejamento da reunião anual e das 
regionais e, sobre a finalização da Carta de Porto 
Alegre, que delibera sobre o Fórum Nacional re-
alizado em maio último. 

Também está na pauta do Forgrad, para o dia 
21 de agosto, uma reunião com o professor Ro-
naldo Mota, representante do Mec (Sesu). A pró-
reitora de Graduação da Unir, Nair F. Gurgel do 
Amaral, vice-coordenadora Região Norte, deve 
participar do encontro.

No próximo dia 30 de agosto a Unir tem encontro marcado com 
o Ministério da Educação para apresentar Proposta de Expansão

Forgrad tem nova 
reunião em agosto
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FOTOGRAFIA
PIBIC
SEMINÁRIO FINAL
De 6 a 10 de agosto acontece 
na Universidade Federal de 
Rondônia o XVI Seminário Final 
do Pibic e IV Seminário Integra-
do de Pesquisa, Pós Graduação 
e Extensão. PAG 10

Já estão abertas as inscrições para o Curso de Fotografia oferecido pelo Laboratório 
de Multimídia da Unir. Os interessados devem procurar a sala do Laboratório, no 
campus da Unir, em Porto Velho. PAG 16

Abertas inscrições para curso no Labmídia

e III Jornada Literária do Sesc

PROGRAD
Pro-reitoria de Graduação, Assuntos 

Comunitáriose estudantis
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA

UNIR

Professora Nair Gurgel, reunida com demais 
componentes do Forgrad, em Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul


