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CARTUM

Fruticultura: Banco 
de informações

ENTREVISTA

GRAU - Quem o 
orienta na pesquisa 
desenvolvida e que 
tipos de objetivos fo-
ram traçados para 
esta etapa?

IGOR - O trabalho 
que estou desenvol-
vendo está sob orien-
tação do professor 
doutor Theóphilo Al-
ves, do Departamen-
to de Administração 
(Núcleo de Ciências Sociais). De fato, a pesquisa foi iniciada pelo 
professor e traz, dentre seus objetivos, a proposta de traçar um banco 
de informações sobre a fruticultura em Rondônia.

GRAU - Sob o seu ponto de vista, como a pesquisa está estiliza-
da? Ela tem características de real experimento?

IGOR - Sim. Minha pesquisa é experimental. Para melhor escla-
recer, dentre outras coisas, posso destacar que construo e testo e o 
banco de dados eletrônico através de ferramentas de modelagem 
como o postgreSQL. 

GRAU - E, quanto às ações do Grupo de Estudo de Gestão de 
Agronegócios. De que forma e em que área está definida a pesquisa 
propriamente?

IGOR - O Agronegócio Rondoniense é o foco da pesquisa do Ge-
pagro. Tenho conhecimento de que existem ramificações com outros 
trabalhos e pesquisa com o intuito de fornecer subsídios, auxílios. 
Dentre estes, posso citar a pesquisa sobre o Leite e Derivados em 
nosso Estado. Este projeto é encabeçado pela professora doutora 
Mariluce Paes. 
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O Grupo de Estudo de Gestão de Agronegócios 
(Gepagro) da Unir finaliza o primeiro semestre do 
ano consolidando etapas primordiais de pesquisa 
de campo. De acordo com o professor Theophilo 
Alves de Souza Filho, doutor coordenador do gru-
po, o bom desempenho nesta primeira etapa abre 

Gestão de Agronegócios
consolida ações de pesquisa

perspectivas de um segundo semestre positivo.
Entrevistado pelo Grau Informativo, o coorde-

nador Theophilo Alves exemplificou sobre a pes-
quisa detalhando que o Grupo trabalha nas áreas 
da bovinocultura de corte e de leite, piscicultura, 
café, fruticultura. Segundo ele, cada professor de-
senvolve uma linha especifica de pesquisa nos te-
mas acima citados. O Gepagro, criado em 2004, 
também conta com os professores Jonas Cardoso 
(Mestre) e Mariluce Paes (Doutora).

A dinamização da pesquisa, na opinião do coor-
denador do grupo, tem sido buscada dentro de es-
tratégias que a Gestão de Agronegócios conformiza 
, em parte, nas ações de pelo menos três graduan-
dos. Sendo estes, um bolsista, acadêmicos Enilson 
Rocha, do curso de Geografia, 4º período, e dois 
colaboradores, Paulo Reis Lima, de Geografia, 7º 
Período, e Igor Kamis, de Informática, 7º período. 
Para o professor Theóphilo Alves, a pesquisa tam-
bém intenciona a produção de material que possa 
ser útil para gerações de futuros pesquisadores.

Carta ao leitor
Na concepção de que são as reformas que precisam de reformulações, jus-

tifique-se: é da conveniência das coisas a anteposição dos fatos, por medida, e na 
exatidão, no benemérito do progresso constitutivo das sociedades. Então, há sempre 
que se almejar as melhoras constituídas no campo do bem comum. 

Reformular as reformas, portanto, um paradigma, e não uma aspiração. Diz-se 
do policial “reformado” que este “entrou em regime de aposentadoria definitiva de 
militar ao qual faltam condições físicas, mentais ou morais para o serviço”. Do ponto 
de vista histórico, “reforma foi o movimento do começo do séc. XVI que rompeu com 
a Igreja Católica Romana, originando numerosas igrejas cristãs dissidentes. Ainda em 
religião, a nomenclatura definiria o conjunto de mudanças efetuadas na Igreja com 
o fim de torná-la mais fiel à forma de suas origens. Também há exemplos no setor 
agrário. E, tem-se, no dicionário Aurélio a seguinte definição: “REFORMA AGRÁRIA 
- Revisão da estrutura agrária dum país com vista a uma distribuição mais eqüitativa 
da terra e da renda agrícola, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a 
fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade”.

A Reforma Universitária é um período com marcas, legendas e slogan da Edu-
cação em que o direito é de todos, sendo, dever do Estado. Uma concepção para as 
reformulações. Proposta para uma posição de mudanças.

REFORMULAÇÕES
Reformas reformuladas
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O acadêmico do 7º período de Informática da Unir, 
Igor Kamis, entrevistado pelo Grau Informativo, expli-

ca sobre o trabalho que desenvolve junto ao Grupo 
de Estudo de Gestão de Agronegócios (Gepagro). Em 
argumentos, ele expõe sobre princípios básicos de sua 

pesquisa e fala ainda da contribuição disposta. Leia 
abaixo parte da entrevista:

Igor KamIs

Acadêmico do 
7º período de

Informática

Professor Doutor 
Theophilo Alves 
de Souza Filho

Coordenador do 
Gepagro

A pesquisa desenvolvida no Gestão de Agronegócios (Gepagro) da Unir, de acordo com opinião do 
coordenador Theóphilo Alves, atende uma gama de finalidades, dentre as quais, está a publicação para 
posterior aproveitamento por parte de pesquisadores que, por ventura, acessem o setor.

Ao enfatizar sobre o assunto, Theóphilo ressaltou que “o grupo Gepagro tem como objetivo pesquisar 
os Agronegócios do Estado de Rondônia, conhecê-lo e identificar os pontos fortes e fracos. Com isso, es-
tabelecer comparativos dos resultados alcançados, relacionando  estes aos outros estados e paises. Desta 
forma, poderemos fornecer subsídios para a compressão da economia do Estado, trabalhando a variável 

Publicação de resultados 
também é meta do grupo

sustentabilidade

Reunião do Grupo Gepagro no Campus da Unir, em Porto Velho

da sustentabilidade. Tanto nos campos 
social, econômico e ambiental”, explica 
o professor. 

Theóphilo também explicou que o 
grupo propõe às autoridades responsá-
veis que busquem um aperfeiçoamento 
com a contribuição destas pesquisas, 
fornecendo suporte a essa economia de 
agronégocios da região. Para finalizar, 
ele enfatizou: “o Gepagro também visa a 
publicação dos resultados das pesquisas 
dando condições para que novos pesqui-
sadores possam se utilizar do material ou 
ainda estabelecer relação de ponte com 
as políticas publicas”.

As Reformas Universitárias têm levantado polêmicas e, nas pos-
sibilidades, o sentido de questionamentos diversos. Melhorar a 

qualidade do Ensino Superior é o projeto em discussão.

Conselho editorial

ANTÔNIO C. RABELO

“O envolvimento do corpo 
docente, também o discen-
te, e, mesmo os técnicos, 
nas discussões sobre as Re-
formas, possibilita melhor 
participação neste momen-
to da Educação”

ANALTON ALVES

“A qualidade do Ensino 
Público, de forma geral, 
precisa ser buscada. E, a 
melhor forma de se fazer 
isso é trabalhar a qualifi-
cação do corpo docente 
das instituições”

NAIR GURGEL
“A Universidade tem aber-
to discussões e participado 
desse momento. É, sem 
dúvida, necessário que 
toda a comunidade tome 
conhecimento dos acon-
tecimentos para melhor 
contribuir” MICHELE NOÉ

“A Reforma se propõe a uma 
reestruturação no Ensino 

Superior. Os investimentos 
aumentam, novas propostas 
surgem. A ampliação da es-

trutura universitária e a oferta 
da educação. É uma amplia-
ção mais que necessária para 

as universidades”

GLEICYANE VIEIRA

“A reforma deveria garantir a 
expansão do ensino público. 

Sendo preciso investir nas ins-
tituições públicas para garantir 

um ensino de qualidade, visan-
do, sobretudo, que o ensino, a 

pesquisa e a extensão devem 
ser fundamentais na construção 

do conhecimento.” 

MARISA ALBUQUERQUE

“É preciso que todos se 
informem mais sobre o 

que significa, de fato, 
Reforma Universitária. 

Estamos discutindo algo 
e, com certeza, temos que 

está mais conscientes”
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