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COMUNIDADE
Você conhece bem ou já ouviu falar no Projeto Unir nos Bairros? O 
que ele significa para você?

“Um endereço é um vínculo de informação. Além disso, 
pode servir para que possamos acessar mais diretamente 
as informações da própria Universidade”

IGOR ALVES 
6º período de Biologia

“Dentre outras coisas, acredito que um endereço eletrô-
nico com a personalização Unir, no provedor da institui-
ção, contribua para reduzir a burocracia internamente. É 
uma idéia interessante e acho que é uma novidade, pois 
ainda não tinha sido divulgada”

JANAINA SILVEIRA
4º período de Pedagogia

“Apesar de não ter conhecimento sobre endereço ele-
trônico na Universidade, acredito que esse serviço para 
o aluno, além de marcar seu vínculo com a instituição, 

ajuda na comunicação deste com outros órgão”

ABÍLIO IKEZIRE
Da coordenação d Projeto

“Interessantes, pois não tinha conhecimento de que esse 
serviço seria prestado pela Universidade. Um endereço 

eletrônico personalizado da Unir serve para nossa comu-
nicação entre instituições diversas. O aluno ganha muito 

com isso, certamente”

JORDÃO BRAGA
1º período de Espanhol

“Deve servir pra muita coisa. Tudo que é oferecido para o 
acadêmico, que facilite sua vida de estudante, a execuca-
ção de seus trabalhos, é muito bom. Eu não tinha conhe-
cimento desse serviço e, acredito que vai ajudar de várias 
formas, diretamente para a comunicação deste”

JULIETE BARBOSA
Curso de Ed. Física

“Isso facilitaria as informações para o próprio aluno, 
como rematrícula, por exemplo. Acho até que poderiam 

aproveitar para realizar ouros processos via e-mail”

WESLEY FERREIRA
2º período de Matemática

Universitários
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Foi realizado no dia 4 de se-
tembro último, no Centro de Vi-
vência Paulo Freire, campus da 
Unir de Porto Velho, o seminário 
“A Questão Agrária e a Crimi-
nalização do Movimento Cam-
ponês.  Reunindo acadêmicos, 
professores e profissionais de di-
versas áreas, o evento destacou 
a farsa do processo do camponês 
Wenderson dos Santos, o Ruço, 
e ainda o assassinato de campo-
neses em Buritis como exemplifi-
cação das perseguições que sofre 
o movimento.

Durante o seminário também 
foi apresentada a “Carta Aberta” 

Unir nos Bairros vai 
ao Mariana no dia 17
Aproximadamente 250 acadêmicos participam do evento

Cerca de 250 acadêmicos da 
Universidade Federal de Rondô-
nia devem participar da próxima 
edição do Projeto Unir nos Bair-
ros que no dia 17 (setembro) vai 
ao bairro Mariana, concentração 
na Escola Jânio Quadros, levan-
do atividades recreativas, de la-
zer, informações, atendimento 
médico, palestras de conscienti-
zação, dentre outros, para a co-
munidade local.

De acordo com informações 
da coordenação do Projeto, as 
atividades serão iniciadas às 8h, 
manhã, e encerradas às 13h. A 
expectativa é de que aproxima-
damente mil pessoas, dentre 
moradores das comunidades ad-
jacentes e alunos da escola onde 
o evento ocorre, participem.

O Projeto Unir nos Bairros 
nasceu durante a I Semana de 
Integração, no início de 2005, 

O último Unir nos Bairros aconteceu na Vila Princesa
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Editorial
Vejamos pelos fatos 
que transitam no tempo

Vejamos o amanhã: estaremos velhos e nossos filhos, se ti-
vermos, nem serão mas crianças. Isso é o óbvio, não deixando de 
ser apenas mais uma possibilidade. Nós, os velhos, poderemos ser 
tudo isso e, mais outras coisas, do tipo: felizes, infelizes, vitoriosos, 
perdedores, antigos, jovens, dentre outros. Nossos filhos, tudo isso e 
outras coisas mais.

Vejamos o ontem: estávamos crianças e nossos pais, estan-
do, nem eram velhos. E, isso já foi óbvio demais quando, sequer, 
era uma possibilidade. Nós, as crianças, muitas vezes éramos muitas 
coisas simultaneamente, do tipo: a felicidade, a infelicidade, a vitó-
ria, a derrota, a esperança, o desespero, dentre outras. Nossos pais, 
eram o que precisavam ser, adultos. 

Vejamos o hoje: não somos mais crianças para acharmos que 
logo seremos velhos. Somos um fato e ficaremos, se assim desejar-
mos, no ponto que personifica o fiel da balança. Nem antes, muito 
menos depois. Ao mesmo tempo, crianças, jovens e velhos. Portan-
to, vejamos a significância dessa vociferação.

Todos os dias estaremos em momentos cruciais de nossas vi-
das. Neste crucial de hoje, apontamos para as eleições presidenciais, 
estaduais e, as internas, exclusivamente nossas. Então, fiquemos 
atentos e saibamos escolher quem nos representa. É difícil mas, é 
possível, considerando que: já vimos o ontem; já vimos o amanhã; 
já vimos o hoje por uma circunstância de fatos que ficam transitando 
por entre os tempos de nossos dias. Vejamos!

ATRASO
“Eu acompanho o Grau desde que foi lançado. 
Gostei muito da idéia e até aproveito para dizer 
que não me recordo de ter visto outro veículo 
com essas características. Mas, vou reclamar 
pela falta de pontualidade. Pois, não tem uma 
data certa para sair. Isso eu não acho bom”
MARCOS AUGUSTO - Biologia, Unir

PRIVILEGIADOS
“Uma sugestão para vocês que fazem o jornal 
da Unir. Que tal se saísse, em cada edição, pelo 
menos uma nota de cada curso. Vejo que o 
pessoal só fala dos cursos da manhã e tarde. Os 
da noite quase nunca aparecem”
JULIANA MEIRELES - C. Contábeis, Unir

PAPEL
“Gostaria de parabenizar o Grau Informativo 
pelo papel brilhante que presta a esta insti-
tuição, a Unir. Já fiz uso por diversas vezes, 
divulgando coisas, e foi interessante. O jornal 
tem grande importância para o nosso meio 
acadêmico. Legal!”
ROBERTO LIMA - Geografia, Unir

BIBLIOTECA
“A biblioteca Central da Unir está passando 
por reformas. Muito bom isso. Torço para que 
além da reforma sejamos contemplados com 
novos livros. Afinal de contas, não vai adiantar 
ampliar sem preencher alguns espaços.”
JANE DE SOUZA - Letras, Unir

QUATROCARTAS

O leitor ‘Grau Informativo’ pode entrar em contato com a redação deste 
informativo através dos telefones abaixo relacionados. Ou ainda por e-
mail, correspondência endereçada à Prograd, campus de Porto Velho.

E-mail: 
grau@unir.br

grau.unir@gmail.com

Atividades Acadêmicas e Comunitárias

GRAU INFORMATIVO
Circulação Gratuita

Editor
Analton Alves (DRT-550/RO)

Tiragem
Seis (6) mil exemplares

PROGRAD/UNIR
BR-364, sentido Acre, Km 9,5

EXPEDIENTE - EXPEDIENTE

Conselho Editorial
Analton Alves

Antônio Cláudio Rabello
Joilson Arruda

Nair F. Gurgel do Amaral
Nina Sayonara
Agripino Freire

O Grau Informativo é um veículo de 
divulgação das atividades da Pró-reitoria 
de Graduação, Assuntos Comunitários e 
Estudantis (PROGRAD) da Universidade 

Federal de Rondônia - Unir.

Os artigos, colunas e ilustra-
ções assinados e publicados 
neste veículo de comunica-
ção são de inteira responsa-

bilidade de seus autores. 
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CARTUM
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Experiência
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Experiência
Questão agrária e criminalização
do Movimento Camponês

O Seminário do Cebraspo foi realizado no Centro de Vivência 

relatando as injustiças co-
metidas contra o camponês 
“Russo”. O evento foi reali-

zado pelo Centro Brasileiro 
de Solidariedade aos Povos 
(Cebraspo).

quando acadêmicos, pro-
fessores e técnicos da Unir 
se juntaram para traçar me-

tas de aproximação da Ins-
tituição de Ensino Superior 
com a Comunidade.


