
No final da primeira semana deste mês, em 
assembléia aberta a toda a comunidade acadêmica, 
em especial aos alunos do Prohacap, o Diretório 
Central dos Estudantes (DCE) manifestou a insat-
isfação para com as empresas de transportes que 
continuam desrespeitando as necessidades do pú-
blico estudantil. 

De acordo com as informações, apesar do 
campus da Unir de Porto Velho estar bastante movi-
mentado nesse período de férias, com as aulas do 
Prohacap, e já ter sido solicitado por diversas vezes 
o aumento do número de veículos para a linha, as 
empresas continuaram atendendo o local com ap-
enas um veículo num período de tempo que varia 
entre 1:00h e 1:30h o balão. A situação gerou in-
dignação geral e, para os estudantes que utilizavam 

Agenda
CALENDÁRIO

A Coordenação de Assistência Social e 
Estudantil informou no início da semana sobre 
o calendário com os prazos para as solicitações 
de auxílios alimentação e transporte para aca-
dêmicos da Unir. De acordo com as informa-
ções, o prazo para a entrega foi prorrogado e 
estão sendo aceitos os documentos pendentes e 
preenchimento de questionários incompletos. A 
divulgação do resultado da seleção dos benefi-
ciários acontece no dia 28 de fevereiro. De 1º a 
8 de março será realizada a assinatura do termo 
de compromisso e entrega dos benefícios. As in-
formações foram prestadas pela coordenadora 
Expedita Fátima de Figueiredo.

CONGRESSO
Entre os dias 17 e 20 de maio deste ano 

acontece em Belo Horizonte, Minas Gerais, o 
Congresso Internacional de Dimensão Estética, 
uma homenagem aos 50 anos de Eros e Ci-
vilização. Figuras de conceito internacional do 
evento: Douglas Kellner, Gerhard Schweppe-
nhãuser, Thomas Friedrick, Shierry Nichoelsen, 
Jeremy Shapiro, Ricardo Barbosa, Rodrigo Du-
arte, Leca Kangussu, Márcia Tiburi e Verlaine 
Freitas. Mais informações pelo telefone (31) 
3499-5036.

ENCONTRO
Acontece no Centro de Convenções da 

Unicamp, Campinas, SP, o 1º Encontro sobre 
Lepidoptera Neotropicais com o tema “Biodi-
versidade, Evolução e Conservação. O evento 
será realizado entre os dias 17 e 21 de abril 
próximo. Mais informações pelo telefone (19) 
3788-6385.

Desrespeito continua 
e universitários sofrem

OPINIÃO

DELBIANO GOMES 
Universidade Federal RO

“Sé pelo menos metade dos uni-
versitários da Universidade Fede-

ral de Rondônia fossem tão de-
cididos como o pessoal da Rádio 
Integração a Unir já estaria bem 

mais evoluída”.

A GUILHOTINA
Foi uma espécie de homenagem ao médico e deputado, Joseph 

Guillotin (1738-1814). Mas não foi ele o inventor desse terrível 
aparelho de cortar cabeças, usado muitos séculos antes. Guillo-

tin, na verdade, apenas sugeriu sua volta na Revolução Francesa 
como eficiente método de execução humana. O aparelho serviu 

para decapitar 2794 “inimigos da Revolução” em Paris.

Promessas ainda não foram 
cumpridas e empresas de 

transportes continuam 
desrespeitando acadêmicos
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ROMAPanificadora e Lanchonete

Av. Calama, 2835 - Fone: 223-2768/5428

A Panificadora Roma 
é mais uma parceira na 
Semana de Integração

VALMIR BATISTA 
Universidade Federal RO

“Os calouros da Unir desse ano 
podem se sentir privilegiados. 
Em muitos anos, essa é a pri-

meira recepção realmente justa 
para quem vai encarar a vida 

acadêmica”.

MARCOS ROBERTO
Universidade Federal RO

“O pessoal da Rádio é um 
exemplo de dinamismo e, tem 
muita gente com esse mesmo 
ímpeto. Então, vamos ajudar 

também a construir algo de 
bom. Isso é pra todo mundo”.

CIOLEX COSTA 
Universidade Federal RO

“O prazer de participar dos aconteci-
mentos, quando eles são positivos, no 
sentido de contribuir com as causas 
coletivas, é muito grande. Ajudar, de 
alguma forma, na realização dessa 
semana é um experiência prazerosa”.

ANDRÉ FREITAS 
Universidade Federal RO

“Esse acontecimento, a Festa de 
Recepção dos novos estudantes 
da Unir, é algo de novo por aqui. 
Acredito que isso fomente mais 
acontecimentos com o envolvi-
mento de tantos grupos”.

DJ NU 
Universidade Federal RO

“A minha contribuição para a Se-
mana de Integração é através da 
música. Acredito que esse momen-
to é ideal para a batida festiva. 
É nesse ritmo que posso ajudar, 
fazendo festa pra moçada”.

O ponto de vista de quem ajuda pelo 
simples prazer de participar das mudanças

Entrevistado pelo Grau Informativo no início da 
segunda semana de fevereiro, o prefeito da Universidade 
Federal de Rondônia, Carlos Brito, declara que nos últi-
mos anos tem trabalhado mais próximo dos acadêmicos 
por uma questão de necessidade. Segundo ele, a rotina 
de trabalho no campus de Porto Velho o fez perceber 
que, é apenas com a convivência que se pode entender 
melhor os problemas que surgem no dia-a-dia e, assim, 
encontrar alternativas para solucioná-los.

Interrogado sobre o papel de seu setor diante da 
Universidade, Carlos Brito destacou que, dentre outras 
situações, a função da prefeitura da Unir é possibilitar 
as aulas em condições dignas. “Na medida do possível, 
procuramos atender às necessidades de sala de aula, lim-
peza dos arredores, dentre outros.

Brito também explicou que tem quebrado a buro-
cracia e, em muitos casos, atende diretamente às solici-
tações dos alunos. Mas, segundo ele, isso tem acarretado 
pequenos problemas. “Alguns setores acabam confiando 
à prefeitura até mesmo situações que não lhes diz re-
speito, tais como solicitações, preenchimento de docu-
mentos. Na maioria das vezes, resolvemos os problemas 
sem considerar que outros setores deveriam fazê-lo”, ar-
gumenta Carlos Brito.

Prefeito do Campus 
fala de portas abertas

Carlos Brito diz que 
diálogo com acadêmicos é a 

saída para atender melhor 
suas necessidades

Carlos Brito, prefeito da Unir, quer abrir portas para alunos

Ao finalizar entrevista, o prefeito disse torcer por 
uma maior integração entre os núcleos na Unir. Segundo 
ele, isso daria mais dinâmica às realizações e os prob-
lemas seriam solucionados mais rapidamente.

CURIOSIDADES

O CALENDÁRIO
O primeiro calendário foi criado por Rômulo no ano 753 da funda-
ção de Roma. O ano tinha 304 dias e dividia-se em dez meses. Rô-

mulo começava o ano em 1º de março. Numa Pompílio, sucessor 
de Rômulo, estabeleceu o ano de 155 dias, dividido em doze me-
ses. Mais tarde, Júlio César reformulou o calendário, com a ajuda 
do astrônomo Sosígenes. Decidiu que o ano comum seria de 365 

dias e que, para ajustar o ano solar ao ano sideral, se acrescentasse 
um dia de quatro em quatro anos. O ano de 366 dias recebeu o 

nome de “bissexto”. Esse calendário passou a ser usado a partir de 
45 a.C. e foi batizado de “juliano” em homenagem a Júlio César. 

Acontece que ao arredondar o ano para 365 dias e seis horas Júlio 
César  arrumou outra confusão. Em 1582, por conta desse erro de 
onze minutos e catorze segundos, a diferença entre o ano e o ano 
solar era de treze dias. O papa Gregório XIII corrigiu o calendário. 

Tirou dez dias do ano. Ordenou que após 4 de outubro de 1582 
viesse o dia 15. Estabeleceu também que o último ano dos três pri-

meiros séculos não seria bissexto. Os anos de 1700, 1800 e 1900 
foram, portanto, anos comuns. Já 2000 foi bissexto. Dica: os anos 

bissextos são divisíveis por quatro.

GUERRA DE TRÓIA
Páris, filho do rei de Tróia, raptou Helena, mulher de um rei 

grego. Isso provocou um sangrento conflito de dez anos, entre os 
séculos XIII e XII a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e 
o Oriente. Mas os gregos conseguiram enganar os troianos. Dei-

xaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de 
madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para 

dentro. Á noite, os soldados gregos que estavam escondidos no 
cavalo saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Foi 

daí que surgiu a expressão “presente de grego”.

Márcia Abiorana e Márcio Marinho, do Diretório Central

esse tipo de condução, a saída foi improvisar um al-
moço no próprio campus. Em cursos integrais, com 
aulas pela manhã e tarde, os alunos do Prohacap se 
sentiram discriminados.

Representados por Márcio Marinho e Már-
cia Abiorana, o Diretório Central também levantou 
outras questões de interesse dos estudantes, tais 
como pontos relativos à uma maior observação às 
políticas de atendimento ao público estudantil. Na 
ocasião, o DCE destacou a importância de partici-
pação dos estudantes nas assembléias.

Prohacap cumpre mais uma 
etapa com resultados positivos

O Prohacap, que iniciou 
aulas no dia 10 de janeiro, com 
um total de 88 turmas, dentre os 
pólos do interior e capital, encerra 
mais uma etapa no final desta se-
mana, só retornando no meio do 
ano, período de férias escolares. 

De acordo com a coor-
denação do Programa, os pólos 
Ji-Paraná, Vilhena, Rolim de 
Moura e Porto Velho comportam 
os cursos de Pedagogia, Letras 
Português e Inglês, Geografia, 
Química, História, Educação Físi-

ca e Física. Com resultados posi-
tivos para a maioria dos alunos, 
o Programa sofreu forte precon-
ceito quando da implantação, em 
2001, mas na opinião de Zenildo 
Gomes, coordenador, isso já foi 
superado. “Muitos alunos dos 
cursos normais precisaram pagar 
disciplinas no Prohacap e então 
perceberam que a qualidade das 
aulas é equivalente. Vejo que 
hoje o preconceito já foi supera-
do e todos percebem que valeu a 
pena o Programa”, diz Zenildo. Padre Zenildo Gomes, coordenador 


