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Atividades acadêmicas e comunitárias

Alunos do Mestrado em 
Letras da Unir discutem 
Pluralidade Cultural

Socialização de produções científicas

I Seminário Pluralidade 
Cultural e Linguagem

Prestigiaram o evento alunos de graduação, mestrado e comunidade

Considerado positivo para 
os idealizadores, organiza-
dores e público participan-
te, aconteceu durante os 

dias 15 e 22 de julho último o I Se-
minário Integrado de Pluralidade 
Cultural e Linguagem do Mestrado 
Acadêmico em Letras da Universi-
dade Federal de Rondônia. 

Sob a coordenação da profes-
sora Nair Gurgel do Amaral (dou-
tora em Ciências da Linguagem), 
o evento agregou subtemáticas 
que propiciaram discussões sobre 
a comunicação humana pelo viés 
da diversidade cultural.

Dentre os temas do I Semi-
nário Pluralidade Cultural, des-
taque para as questões de glo-
balização, multiculturalismo, 
educação, identidade, alteridade, 

pós-modernidade, xenofobia, 
ética, estrangeirismo, linguagem 
politicamente correta, variação 
linguística, ideologia, gêneros 
textuais, dentre outros. 

De acordo com a professora 
Nair Gurgel, durante entrevista, 
o seminário primou pela sociali-

zação das produções discentes. 
O evento contou com grupos de 
trabalho sobre temas desenvol-
vidos nas disciplinas de análise 
do discurso, filologia politica, 
sociolinguística, pluralidade cul-
tural e linguagem e linguística 
textual.
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“Minha expectativa no curso, 
é com relação a uma melhor 
formação possível, para fa-
zer especializações em outras 
regiões. Para isso, estrutura 
é fundamental”
_______________
ÁLVARO lEITE 
6º período de Medicina

– “Alguns alunos do curso 
de Medicina se destacam em 
outras regiões, apesar das 
limitações resultantes da úl-
tima greve. Isso significa que 
superamos as dificuldades”
_______________
UELINGTON JACSON
6º período de Medicina

“Temos muitos problemas. O 
principal é a falta do Hospital 
Universitário. Dividimos com 
os acadêmicos das particula-
res. Isso causa super lotação 
nos hospitais públicos.”
_______________
BRUNO GRANDE 
6º período de Medicina

JOãO FERNANDES 

6º Período de Medicina
Presidente do Centro Acadêmico

O movimento grevista que paralisou as ativida-
des da Universidade Federal de Rondônia, du-
rante o ano passado, ocasião em que se verificou 
a troca de gestores na instituição, ainda é um 
dos principais assuntos discutidos por acadê-
micos que participaram do movimento. Para o 
presidente do Centro Acadêmico de Medicina, 
João Fernandes, a Unir ainda está se reestrutu-
rando. Ele explica que para o seu curso um dos 
benefícios diz respeito à construção do Hospital 
Universitário, que está em andamento. Melho-
rias gerais, como limpeza no prédio e estrutura 
dos laboratórios, são outros pontos considerados 
favoráveis a partir do movimento.

Estudantes opinam 
sobre o pós-greve

O Candiru de Casaca!

Jornal universitário
retorna com
mais fôlego
Após dois anos sem publicações, por 
falta de apoio, veículo de informações das 
atividades acadêmicas da Unir retorna com 
projeto reformulado e independente. Durante 
o período em que se manteve atuante, apoiou 
as atividades culturais e acadêmicas de pro-
fessores e alunos da instituição. A informação 
universitária, para esse contexto, volta a ser 
processada dentro de uma plataforma estratégi-
ca que privilegia e motiva as realizações univesi-
tárias.


