
As provas acontecem no 
dia 26 de julho. A aula 

inaugural do curso está 
programada para o dia 

17 de agosto

O Departamento de Línguas Estran-
geira da Unir estima que até o início do 
segundo semestre deste ano entregará, 
para utilização acadêmica, seu Labora-
tório Didático Pedagógico. Faltando ape-
nas alguns ajustes técnicos e curso de ca-
pacitação para os monitores docentes, o 
Laboratório encontra-se equipado  para 
dar suporte as atividades acadêmicas do 
curso.

O Laboratório de Linguas Estrangei-
ras  que foi implementado  no ano de 
2003, deve atender aos alunos do Curso 
de Letras Inglês e Espanhol. Com um su-
porte técnico de nova tecnologia será uti-
lizado na prática de conversação, ensino 
de  fónetica e  atividades de “ listening” 
dos respectivos cursos. Devido a ques-
tões técnicas, dificuldade de manuseio 
de material e falta de refrigeração, ficou 
impedido de funcionar. De acordo, com 
informações do chefe do Departamento 
de Línguas Estrangeiras, professor Wal-
ter de Souza, após essa capacitação téc-

A Universidade Federal de Rondônia, 
através do Núcleo de Educação e Departa-
mento de Ciências da Educação, abre va-
gas para o curso de Pós Graduação “Latu 
Sensu” em Administração e Gerenciamen-
to Escolar. 

Com o objetivo de oferecer aprimora-
mento de bacharéis e licenciados para o 
exercício profissional na área específica, es-
trutura-se na gestão escolar de competên-
cia científica, inovativa e crítica as urgên-
cias apresentadas pelos novos paradigmas 
da sociedade pós - fordista. O curso, com 
coordenação do professor Antônio Carlos 
Maciel (Doutor), oferecerá 40 vagas, com 
ensino regular, gratuito e desenvolvido no 
período matutino.

A seleção é composta de duas fases. A 
primeira, consistindo em prova escrita de 
caráter eliminatório seguido da análise de 
Curriculum Vitae e carta de intenção. As 
inscrições acontecem na sala do Departa-
mento de Ciências da Educação, no Cam-
pus José Ribeiro, de 02 a 13 de agosto, no 
horário de 8h às 12h. O candidato deverá 
apresentar cópia dos documentos pesso-
ais, diploma ou atestado de conclusão de 
curso, foto 3x4 atual, Curriculum Vitae 
(comprovado), e carta de intenção, com os 
motivos a participar da seleção e justificati-
va para o tema que pretende desenvolver.

A princípio a prova estava marcada 
para acontecer no dia 26 de julho, com 
aula inaugural em 17 de agosto, mas com 
as incrições prorrogadas as informações 
serão disponibilizadas na página eletrônica 
da Unir. Para a conclusão do curso, o aluno 
deverá apresentar um projeto de pesquisa 
na área de concentração. Informações  te-
lefone: 2182-2142.

Especialização 
em Administração 
e Gestão Escolar

Porto Velho, março de 2007 3

Suporte para aprendizagem
Com a utilização de programa adequado para a prática de Línguas Estran-

geiras, o laboratório dá suporte com equipamentos para demonstração de 
vídeos e interação entre os participantes. Disponibilizará vinte monitores, com 
headphones, sendo que, cada monitor e mesa de audio, dará suporte para 
dois alunos. Criado para ser um espaço de uso dos cursos de línguas, o Labo-
ratório  organiza também, uma biblioteca para o atendimento dos alunos do 
curso. “ A idéia é montar um pequena biblioteca, os livros já estão em fase de 
catalogação para posterior emprestimos aos acadêmicos.” salienta professor 
Walter. Serão disponibilizados livros didáticos e  literários nas língua inglesa 
e espanhola “ Alguns professores já utilizam o Laboratório em suas aulas,  a 
implementação do programa, será um recurso a mais na prática docente .”, 
complementa.

Laboratório de Línguas 
aberto no segundo semestre

ANTIGAMENTE

A MODERNIDADE

Antigamente as moças chamavam-se 
mademoiselles e eram todas mimo-
sas e muito prendadas. Não faziam 
anos: completavam primaveras, em 

geral dezoito. Os janotas, mesmo não sendo 
rapagões, faziam-lhes pé-de-alferes, arrastando 
a asa, mas ficavam longos meses debaixo do 
balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar 
o cavalo da chuva e ir pregar em outra fregue-
sia. As pessoas, quando corriam, antigamente, 
era para tirar o pai da forca, e não caíam de 
cavalo magro. Algumas jogavam verde para 
colher maduro, e sabiam com quantos paus se 
faz uma canoa. O que não impedia que, nesse 
entrementes, esse ou aquele embarcasse em 
canoa furada. Encontravam alguém que lhes 
passava manta e azulava, dando às de Vila-
Diogo. Os mais idosos, depois da janta, faziam 
o quilo, saindo para tomar a fresca; e também 
tomavam cautela de não apanhar sereno. Os 
mais jovens, esse iam ao animatógrafo, e mais 
tarde ao cinematógrafo, chupando balas de 
alteia. Ou sonhavam em andar de aeroplano. 
Estes, de pouco siso, se metiam em camisas de 
onze varas e até em calças pardas; não admira 
que dessem com os burros n’água.

Havia os que tomaram chá em criança, e, 
ao avistarem uma família de maior considera-
ção, sabiam cuspir dentro da escarradeira. Se 
mandavam seus respeitos a alguém, o porta-
dor garantia-lhes: “Farei presente”. Outros, ao 
cruzarem com um sacerdote, tiravam o chapéu 
exclamando: “Louvado seja Nosso Senhor Je-
sus Cristo”; ao que o cumprimentado respon-
dia: “Para sempre seja louvado”. E os eruditos, 
se alguém espirrava – sinal de defluxo – eram 
impelidos a exortar: “Dominus tecum”. Em-
bora sem saber da missa a metade, os presun-
çosos queriam ensinar padre-nosso ao vigário, 
e com isso punham a mão em cumbuca. Era 
natural que com eles se perdesse a tramon-
tana. A pessoa cheia de melindres ficava sen-
tida com a desfeita que lhe faziam, quando por 
exemplo insinuavam que seu filho era artioso. 
É verdade que às vezes os meninos eram en-
capetados, e chegavam a pitar escondidos 
atrás da igreja. As meninas não: verdadeiros 
cromos, umas tetéias.

Antigamente, certos 
tipos faziam negócio e fi-
cavam a ver navios; outros 
eram pegos com a boca na 
botija, contavam tudo tintin-
por-tintin e iam comer o pão 
que o diabo amassou, lá onde 
Judas perdeu as botas. Uns raros 
amarravam cachorro com lingüiça. 
E alguns ouviam cantar o galo, mas 
não sabiam onde. As famílias faziam 
sortimento na venda, tinham conta no 
carniceiro e arrematavam qualquer qui-
tanda que passasse À porta, desde que 
o moleque do tabuleiro, quase sempre um 
“cabrito”, não tivesse catinga. Acolhia com 
satisfação a visita do cometa, que, andando por 
ceca e meca, trazia as novidades “de baixo”, ou 
seja, do Rio de Janeiro. Ele vinha dar uma prosa 
e deixar de presente ao dono da casa um canivete 
roscofe. As donzelas punham carmim e chegavam à 
sacada para vê-lo apear do macho faceiro. Infelizmente, 
alguns eram mais do que velhacos: eram grandessíssi-
mos tratantes.

Acontecia o indivíduo apanhar uma constipação; ficando 
perrengue, mandava um próprio chamar o doutor e, depois, 
ir à botica para aviar a receita, de cápsulas ou pílulas fedoren-
tas. Doença nefasta era phtysica e feia era gálico. Antigamente 
os sobrados tinham assombrações, os meninos lombrigas, asthma, 
os gatos; os homens portavam ceroulas, botinas e capa de goma, a 
casimira tinha de ser superior e mesmo X.P.T.O. London; não havia 
fotógrafos, mas retratistas, e os Cristãos não morriam, descansavam. 
Mas tudo isso era antigamente, isto é, outrora.

(in Revista Diner’s, setembro de 1968, pp. 46-53, apud Cajal et al., 
1982: 15-17)

Hoje em dia, as moças são muito bonitas, andam com calças saint-tropê, são 
chamadas de thuthucas ou gatinhas. Mal fazem dezesseis anos e já freqüen-
tam as baladas na night. Os rapazes se vestem a moda Emo ou pityboys, não 
namoram, apenas ficam ou dão uns pegas nas gatas.

A correria diária, que não sabemos onde vai dar, acaba nos levando ao stress. 
Quem tem dinheiro é aconselhado pelo terapeuta a freqüentar um Spa. Mas à hora 

do hush, no trânsito, derrota todo tratamento terapêutico. O happy-ouer, a cada 
final de expediente, é relaxante, mesmo os menos endinheirados o fazem: vão 

para o boteco tomar uma gelada e papear com os amigos.

As crianças já não brincam de roda, peteca, pique-esconde, ficam co-
nectadas na Internet, logadas no Messenger com uma webcam a focar-

lhes o rosto numa conversa virtual ou ligadas nos jogos virtuais, fazendo 
downloads, ficam teclando. Aos finais de semana, vão aos shoppings 

tomar milk-shake no BOB’S e depois vão ao cinema assistir Spider-
man.

Possuir um veículo se tornou uma necessidade primária, mas 
dependendo do veículo se obtém status aos olhos alheios. O 

carro possui a personalidade de seu dono, é uma extensão do 
indivíduo. Imagine o proprietário de uma Frontier ou uma 

Ranger, é o cara meu!

Ir ao banco é coisa ultrapassada, fazemos operações 
financeiras virtuais. Cuidado com a clonagem dos 

cartões de crédito, o prejuízo pode ser grande! Há 
os que preferem o terminal bancário, só falta falar! 

Para o consumidor compulsivo a grande ameaça 
é o S.P.C. e a Serasa. Não somos um nome, so-

mos números do RG, CPF, Título de Eleitor, 
Conta Bancária, etc. A mídia, por intermédio 

do marketing, estimula o capitalismo selva-
gem e o consumismo, quanto mais temos, 

mais queremos.

É isso aí, o agora, já passou, assim 
caminha a humanidade, admirável 

mundo novo!!!

nica, que acontece no recesso acadêmico, 
e implantação do programa, o Laboratório 
será entregue para uso.”Falta apenas al-

guns ajustes  tecnicos para que, o espaço 
seja utilizado nas atividades práticas .” diz 
o professor.

O laboratório ficou impedido de funcionar por falta de condições técnicas que já foram solucionadas

O laboratório dá suporte 
com equipamentos para 

demonstração de vídeos e 
interação entre os partici-

pantes. O Laboratório orga-
niza também uma biblioteca 

para o atendimento de 
alunos do curso.

Walter de Souza, chefe do Departamento de Línguas 
Estrangeiras da Universidade Federal de Rondônia
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