
O Programa de Assistência Estudantil da Universidade Federal 
de Rondônia é ampliado objetivando a criação de condições 

mais dignas para estudantes em dificuldades financeiras 
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AGRIPINO FREIRE

“O papel da Assistência Es-
tudantil é trabalhar políticas, 

através de seus programas, que 
consigam criar condições que 

contribuam para a permanência 
do acadêmico nos estudos. A 
ampliação dessa assistência é 

uma ação positiva”

NAIR GURGEL

“Quando se possibilita experiência pro-
fissional para o acadêmico se realiza algo 
em prol de suas metas. E, quando se 
investe contra as dificuldades financeiras 
deste, se faz algo mais. Muitos acadêmi-
cos deixam de estudar por falta de condi-
ções. É preciso lutar contra isso”.

ANTÔNIO CLÁUDIO

“Acredito que a ampliação do 
Programa vai favorecer para 

a frequência do estudante em 
sala de aula, dentre outras coi-

sas. Consequentemente, sua 
participação acadêmica ganha 

força. Ele motiva-se mais”.

LUANA CASTRO

“A ampliação de programas de 
assistência estudantil é uma for-
ça a mais contra o fator de ex-
clusão social. Isso ajuda alunos 
a permaneçam em seus cursos. 
Há muita gente com necessida-
de finandeira na Unir”.

ANALTON ALVES

“O estudante universitário tem ne-
cessidades diversas mas, a maioria 

delas está relacionada à questão 
financeira. O que se entende é que 

investindo contra essas carências 
certamente vai se estar lutando por 
melhores condições de permanên-JOILSON ARRUDA

“É preciso trabalhar sempre a ques-
tão de socialização do bem público, 
tornando-o mais acessível a todos. 
Reduzir as diferenças, criando con-
dições para os que se encontram em 
situação difícil, são políticas que me-
lhoram as relações sociais”.

cia em sala 
de aula. A 

assistência es-
tudantil é fun-
damental para 
a prosperidade 

do estudante 
em sua carreira 

acadêmica”.

Programa de Asistência Estudantil é ampliado
PROGRAD

A Universidade Federal de Rondô-
nia (Unir), através da Pró-Reitoria de Gra-
duação Assistência Estudantil e Comunitá-
ria (Prograd), amplia para o ano de 2006 
o Programa de Atendimento aos alunos de 
baixa renda. Dentre os motivos que levaram 
às modificações está o aumento do corpo 
discente da Instituição de Ensino que nos 
últimos anos sofreu significativo aumento.

De acordo com informações da co-
ordenadora do Programa, Expedita Fátima 
de Figueiredo, para este ano de 2006 a 
Pró-Reitoria de Graduação pretende traba-
lhar pelo menos 20 bolsas trabalho para o 
atendimento de estudantes de baixa renda. 
Segundo ela, os interessados devem estar 
cadastrados junto à Coordenação de Assis-
tência Estudantil para poderem usufruir do 
benefício.

Segundo Expedita Fátima, a Polí-
tica de Assuntos Estudantis da Unir é es-
tabelecida pela Resolução nº 32/Consad. 
De acordo com critério desta lei, a dotação 
orçamentária para a Assistência Estudantil 
“não poderá ser inferior a 20% dos recursos 
próprios gerados pelos diferentes órgãos da 
unidade, ou seja, pelas diferentes  UGRS. 

Durante entrevista ao Grua Informa-
tivo, Expedita ressaltou ainda que a Prograd 
deverá contribuir para tal fundo com uma 
taxa diferenciada, nunca inferior a 40% de 
seus recursos próprios. Isso, por ser o órgão 
responsável pela implementação dessa po-
lítica. Assim, em acordo com o presidente 

da Fundação Rio Madeira (Riomar) e a Pró-
Reitoria de Planejamento (Proplan), ficou 
decidido que os recursos seriam aplicados 
no pagamento de Bolsa Trabalho a alunos 
através de Plano de Trabalho elaborado 
pela Prograd trimestralmente. “Pretende-
se, dessa forma, auxiliar os alunos a per-
manecerem na universidade, cumprindo 
com a meta de inclusão social. O objetivo 
é garantir o funcionamento dos cursos de 
graduação, no que diz respeito aos Depar-
tamentos, Laboratórios de Informática e 
setores que prestam serviços aos próprios 
estudantes”, argumenta Expedita.

“Pretende-se, 
dessa forma, au-
xiliar os alunos 

a permanecerem 
na universidade, 
cumprindo com 
a meta de inclu-

são social”

Os novos acadêmicos da Unir devem procurar 
os locais de matrícula durante os dias 14 e 15

Entre os dias 4 e 6 de abril 
acontece seminário parcial

A Universidade Federal de Rondô-
nia (Unir), através da Pró-Reitoria de Pes-
quisa, Pós-Graduação e Extensão (Pro-
pex), realiza entre os dias 4 e 6 de abril 
próximos, no Centro de Vivência Paulo 
Freire, campus de Porto Velho, o Seminá-
rio Parcial do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC. De 
acordo acordo com informações da coor-
denadoria do Programa na Unir, durante 
o evento serão apresentados trabalhos 
das áreas de Exatas e da Terra; Humanas 
e Sociais; e Vida e Saúde.

O Seminário Parcial é uma pré-
via de preparação para o evento final 
que está programado para acontecer, de 
acordo com calendário apresentado pela 
Propex, entre os meses de julho e agos-
to deste ano. Para o dia 8 de agosto está 
programada a publicação dos resultados 
da seleção.

O QUE É O PIBIC
O foco principal do Programa Insti-

tucional de Bolsas de Iniciação Cientifica 
(PIBIC) é promover uma ênfase científica 
aos novos talentos que estão para se for-
mar. Serve como incentivo para se iniciar 
em pesquisas científicas em todas as áreas 
de conhecimento. 

O programa é apoiado pelo CNPq 
com a concessão de bolsas. Os projetos de 
pesquisa nos quais os alunos e as alunas 
participam devem ter qualidade acadêmi-
ca, mérito científico e orientação adequa-
da por um pesquisador qualificado. 

A participação nestes projetos for-
nece um retorno aos bolsistas na sua for-
mação despertando vocação científica e 

PIBIC 2006

Concurso para docentes
Entre os dias 20 

de fevereiro e 3 de março 
próximos ficam abertas as 
inscrições para seleção de 
mais 10 vagas para profes-
sores efetivos da Universi-
dade Federal de Rondônia 
(Unir). De acordo com in-
formações da coordenação 
do concurso, dessa vez a 
Portaria Ministerial já veio 
com o indicativo para a 
distribuição: consolidação 
dos cursos novos.

Ganharam as vagas 
os cursos de Jornalismo em 
Vilhena e Agronomia em 
Rolim de Moura, cinco va-

Novos acadêmicos da Unir
A Diretoria de Registro e Controle 

Acadêmico (Dirca) informou que os alunos 
aprovados no último vestibular da Univer-
sidade Federal de Rondônia (Unir) devem 
se matricular durante os dias 14 e 15 de 
fevereiro no horário das 8h às 12h e das 
13h às 17h.

De acordo com informações da Dir-
ca, os novos alunos devem comparecer ao 
local de matrícula municiados de toda a 
documentação exigida em edital. São eles: 
Cópia e original ou cópia autenticada da 
Identidade; CPF; Título de Eleitor e quita-
ção com o Serviço Eleitoral (maiores de 
18 anos - no último turno de votação), ou 
protocolo do Cartório Eleitoral; Quitação 
com o Serviço Militar; quando for o caso; 
Certidão de nascimento ou de casamento; 
cópia legível acompanhado do(s) original 

para conferência do(s) documento(s) a se-
guir indicado(s): Certificado de conclusão 
do Ensino Médio ou Certidão de Exame 
Supletivo do Ensino Médio; e Histórico Es-
colar do Ensino Médio ou equivalente.

MATRÍCULA

gas para cada área. As provas devem ocor-
rer n período de 27 a 31 de março. Infor-
mações mais detalhadas estão disponíveis 
no site da Unir, na Prograd ou ainda pelos 
telefones 2182-2182/2180. 

CONCURSO REALIZADO
A Pró-Reitoria de Graduação, As-

suntos Comunitários e Estudantis (Prograd) 
finalizou recentemente concurso público 
para docentes da Unir. De acordo com 
informações, foram 65 (sessenta e cin-
co vagas) autorizadas pelo Ministério da 

Educação (MEC), cuja distribuição inter-
na obedeceu critérios de consolidação dos 
cursos e reposição de vagas. Acompanhe 
ao lado o quadro com a distribuição das 
vagas. Dos 65 professores concursados, 20 
já foram contratados e 45 aguardam libera-
ção dos CDO’s (Código de Disponibilida-
de Orçamentária) a ser encaminhado pelo 
MEC. Em visita recente a Brasília, o reitor 
da Universidade Federal de Rondônia, Êne 
Glória, obteve a confirmação de que até o 
início do semestre letivo todos os professo-
res estarão contratados.

Departamento Vagas

Ciências da Educação
História
Filosofia e Sociologia
Línguas Estrangeiras
Língua Vernácula
Direito
Economia
Ciências Contábeis
Informática
Matemática
Química
Biologia
Enfermagem
Educação Física
Medicina
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Departamento Vagas

VILHENA
Ciências Contábeis
Educação

03
02

CACOAL
Adm. e C. Contábeis
Direito

03
01

JI-PARANÁ
C. Humanas e Sociais
C. Ext. e da Natureza

01
04

GUAJARÁ-MIRIM
C. da Administração
Educação
Letras

01
02
01

ROLIM DE MOURA
Agronomia
Pedagogia

03
01

A qualidade das pes-
quisas e performances 

dos bolsistas do, quan-
do das apresentações 

em senimários na 
Universidade Federal 

de Rondônia, têm sido 
alvo de frequentes 

elogios

Em frequentes reuniões com as comissões de acadêmicos da Unir, a Prograd 
discute e implementa políticas de atendimento aos estudantes de baixa renda

Em 2005, durante Seminário Final do PIBIC, autoridades 
conceituadas do cenário educacional brasileiro estiveram 

presentes e proferiram palestras

incentivando na preparação para ingressar na pós-gra-
duação. A vigência de uma bolsa é de 12 meses inician-
do-se no mês de agosto de cada ano. 

Recomenda-se a leitura do site do CNPq (www.
cnpq.br/bolsas_auxilios/normas/rn1504.htm) para in-
formações mais detelhadas, tais como, requisitos do 
candidato e do orientador.


