
Em mesa redonda coordenada pelos acadêmicos José Augusto Neto, Henrique Dias, Ozanir 
e Cécil Thire, do campus da Unir de Porto Velho, com a presença da Pró-Reitora Nair Ferreira 
Gurgel (PROGRAD), o Projeto Semana de Integração foi discutido em seus principais pontos 
e agendadas novas discussões para tratar da realização do Projeto nos demais campi da Uni-
versidade Federal de Rondônia.

Além dos universitários de Porto Velho, também participaram acadêmicos representantes 
dos campi de Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena e XXXXX. Durante discussão, o acadêmico José Au-
gusto expôs que a integração de atividades entre estudantes da Unir é uma reivindicação antiga 

INTEGRAÇÃO
Universitários querem Semana de Integração 
Acadêmica nos campi da Universidade
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Não tenho a pretensão de ser imortal, só decidi que não vou morrer. Imortal 
é diferente, é aquele que não tem escolha, não é livre, é escravo do seu 
destino. Eu não! Eu tenho escolha, e escolhi não morrer. Não importa o 

que os deuses ou a Ciência digam, não vou morrer!
Mesmo que os vermes comecem a me devorar, não vou me entregar. Os co-

merei antes. Não é assim, por acaso, que a Roda gira? Nós, os vermes-mores, 
comemos a Terra, a verme-Mãe; depois, perecemos e os vermes da verme-Mãe 
nos devoram. Por conseguinte somos repartidos, processados e redistribuídos. Não 
admito mais essa lógica incessante. Basta! Para mim chega. Não vou mais fazer 
parte desse sistema. De agora em diante me declaro contra todos os vermes, inclu-
sive eu. Não vou mais morrer. Não quero passar por tudo que passei novamente, 
mesmo as coisas boas.

Não é só um momento de revolta, de um cara depressivo que chegou à região 
abissal de Saturno. É um manifesto deliberado democraticamente, (não riam que 
democracia é coisa séria), em uma grande assembléia no Palácio Fossal, com os 
meus camaradas constituintes, (a maioria do PRV, partido revolucionário ver-
minoso). Apesar de quase todos terem votado a favor da revolução, alguns não 
gostaram e estão retirando o que lhes é de direito. Isso atrapalha um pouco o 
andamento, e também dói, mas no fim dá-se um jeito. Eu tenho agüentado nos 
últimos... não lembro, será que faz tanto tempo assim? Não importa! O fato é que 
já foi decidido: não vou morrer.

O maior problema é que alguns insistem em não entender isso. Não é que 
sejam burros ou teimosos. É pior, na verdade, são burros e teimosos. Insistem que 
eu tenho que descansar. Mas, como aludi a pouco, não há descanso, o ciclo nunca 
cessa. Essa falsa impressão é uma invenção da sociedade atual, que lucra com a 
morte. Os cemitérios estão cheios, todos os dias chegam aos milhares, homens, 
mulheres e crianças para satisfazer a fome inclemente dessa tumba disfarçada em 
diversão. O dinheiro compra tudo, até a vida. E nós, vermes famintos, entramos 
nesse jogo, continuamos a morrer, alimentando esse sistema. Também não tenho 
medo do tédio de viver para sempre. A solidão não me incomoda, pra falar a 

verdade até me agrada. Céu ou inferno? Ninguém 
sabe, não se tem certeza de nada. Por via das 
dúvidas, prefiro ficar aqui eternamente. Nem um 
homem foi para o outro lado e voltou com algu-
ma história convincente. Tudo o que dizem é que 
tinha uma luz muito forte que não deixava ver 
nada. Discurso bom esse. Mas pra quem gosta de 
uma penumbrinha, meu caso, não vai ser muito 
agradável. Muita luz me irrita, irrita meus olhos. 
E a idéia que eu tenho de descanso não é essa. 
Preciso de escuro. Também não gosto de coelhinhos brancos, Branca de Neve e 
essas coisas.

Mas seguindo, não importa o que os senhores tramem contra mim. Eu já en-
tendi. E quando se entende, tudo se torna mais fácil. É um grande passo pra sair 
do fosso, escapar da morte, essa empresária. Não vou me vender. Não quero mais 
fazer parte desse genocídio contratual, em que a lógica do “ter que morrer” impe-
ra. Quem foi que disse isso? Porque se quando o primeiro homem a dizer “pára, 
eu não quero mais viver, estou cansado”, alguém tivesse calado esse impostor, o 
mundo seria um lugar muito mais agradável para se viver, pois tudo é possível, 
inclusive não morrer.

AOS VERMES, COM CARINHO:

Palmas para um esqueleto
Coroa para uma caveira
Estou no meio da beira

Olhando teu rosto incendiado
Com a chama fria da glória alheia.

Ulisses Machado (acadêMico de história da UNir)

Escolas da rede pública de Porto Velho, 
desde o início do ano, vêm desenvolvendo 
projetos de aproximação da comunidade 
estudantil, alunos do ensino médio, com a 
Universidade Federal de Rondônia. 

Uma das visitas mais recentes se deu 
no início da primeira quinzena do mês de 
setembro último quando uma equipe do 
Colégio Tiradentes compareceu à Institui-

Palestra para ‘Terceirão’PESQUISA 
Escola Tiradentes na Unir

O acadêmico José Augusto (Porto Velho) abriu debate para a 
visualização dos pontos positivos da Semana de Integração e 

ressaltou que a Unir vive um momento surpreendente

e que agora começa a esboçar-
se na prática. Segundo ele, a 
cultura, produção científica, o 
esporte e demais temas rela-
cionados à universidade como 
um todo, têm que estar em 
pautas para constantes deba-
tes. “Esse encontro que tive-
mos com os colegas dos campi 
da Unir é o primeiro da história 
nessas circunstâncias e, foi de 
grande valia. Assim, a Univer-
sidade começa a se fazer pre-
sente, ela começa a acontecer 
de fato na vida do estudante”, 
esclarece José Augusto diante 
dos acadêmicos representan-
tes dos campi da Unir.

A Revolução dos veRmes - ARTIGo

O que posso dizer da Semana da integra-
ção? Bem, antes de tudo tenho que elogiar 
de antemão pela iniciativa, porque além de 
proporcionar a interação entre os acadêmi-
cos da Unir de Porto Velho, agora está se 
estendendo para os Campi. Isso é muito im-
portante para nós que estamos bem distante 
da realidade daí e também para que haja 
troca de informações e experiências, por 
mim iria todos os anos e acho que tem que 
haver abertura para todos os acadêmicos 
que queiram participar, seja representante 
acadêmico ou não, vale a pena e é de ex-
trema importância, por que curso Superior 
não é só assistir aulas, é também aprender 
a se relacionar com o maior número de pes-
soas possíveis, e mais a convivência de aca-
dêmicos de cursos diversos acaba sendo um 
espetáculo a parte, um momento em que se 
conhece pessoas, aprende-se muito com es-
sas pessoas e ainda se diverte muito. Valeu 
mesmo, obrigada galera de Porto Velho por 
nos agüentar aí por todos esses dias.

Valdete SouSa – unir – Vilhena/ro

VILHENA
CAMPUS

“Isso é muito 
importante 

para nós que 
estamos bem 

distante da 
realidade”

ção de Ensino Superior para coleta de in-
formações sobre os setores mais dinâmicos. 
A equipe, formada pelas alunas Estefane 
Morais, Lorena Ferreira, Camila Rique, 
Carla Conceição, Adriele de Souza e Ana 
Cláudia, aplicou entrevistas junto ao corpo 
técnico, de professores e comunidade aca-
dêmica sobre situações diversas. Além dis-
so, o grupo também fez registro e levanta-
mentos históricos sobre os cursos, fundação 
da Unir e projetos a serem desenvolvidos 
nos próximos anos.

De acordo com informações das alunas 
do Colégio Tiradentes, o trabalho integra 
um projeto de dinamização das ações extra-
classe. A proposta prevê visitas frequentes a 
pontos históricos e culturais de Porto Velho, 
além de pesquisas organizadas a partir de 
temas de interesse dos próprios estudantes. 
A equipe também fez visitas a outras insti-
tuições de ensino superior da cidade. No auditório, palestra com Nair Ferreira Gurgel

As turmas de 3º ano do Colégio Tira-
dentes, durante o mês de setembro, reali-
zaram dezenas de visitas a instituições de 
Ensino Superior de Porto Velho. O objetivo 
da atividade, de acordo com informações 
de coordenadores das ações, é possibilitar 
mais esclarecimentos sobre as diversas áre-
as profissionais que essas escolas ofertam.

No campus da Unir de Porto Velho, 
Centro de Vivência Paulo Freire, os estu-
dantes do Tiradentes participaram de pa-
lestras com professores da Unir. Na ocasião, 
os visitantes também puderam conhecer os 
pavilhões dos cursos, laboratórios, bibliote-
ca e áreas administrativas do campus. 

Para os estudantes, é importante conhe-
cer de perto a escola que, possivelmente, 
vai acolhê-los no futuro. Numa das falas, 
a Pró-Reitora Nair Ferreira Gurgel, acom-
panhada do professor Lúcio, orientou os 
estudantes sobre procedimentos valorosos, 
quando do vestibular. Professor Dorisvalder com os estudantes

O fotografo e cinegrafista David Santos acom-
panhou a equipe do Colégio Tiradentes na Unir

Estudantes durante visita pelo campus

A Banda Quilomboclada, que 
na quinta-feira (22) concedeu 
entrevista à Rádio Universi-
tária, já está com CD pronto. 
Agora é só aguardar a agenda 
de lançamento para curtir um 
dos ritmos mais contagiantes 
“desembainhado” com a for-
ça da cultura nortista. Vamos 
conferir!!!

GREVE
Apesar de não contar com o apoio da 
classe estudantil, professores e técnicos 
da Universidade Federal de Rondônia, 
em assembléia realizada na quinta-
feira, dia 22 de setembro, decidiram 
pelo estabelecimento da greve. Mas, 
somente após o dia 15 de outubro 
próximo é que vai se dá a paralisação 
total das atividades, de acordo com a 
votação realizada. Foram 31 votos a 
favor, 23 contra e duas abstenções.

Universidade recebe 
alunos do Orlando

Alunos concluintes do curso Ensino 
Médio, da Escola Orlando Freire, visita-
ram o campus da Unir de Porto Velho, 
ao final da primeira quinzena de setem-
bro. Durante a visita os alunos conhe-
ceram todos os setores da Instituição de 
Ensino Superior e também receberam 
informações sobre projetos que são de-
senvolvidos pela mesma.

Os alunos foram recepcionados pelo 
professor Dorisvalder Dias Nunes que, 
de acordo com as informações, já desen-
volve trabalho na instituição de ensino 
médio  ambientando estudantes para a 
escolha de futuras profissôes. Cerca de 
100 alunos integraram a comitiva.
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