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A Panificadora Roma 
é mais uma parceira 

na Semana de 
Integração

...e as pessoas falam...
Aprovados pelo Conselho Superior Acadêmi-

co da Universidade Federal de Rondônia (Consea), 
os cursos de Engenharia Elétrica e Florestal devem 
abrir processo seletivo de vagas (Vestibular) ainda 
no segundo semestre deste ano. Entrevistado pelo 

Consea aprova cursos de 
Engenharia Elétrica e Florestal

Grau Informativo, o professor Júlio Militão, chefe 
do Núcleo de Ciência e Tecnologia, argumentou so-
bre o valor institucional desses dois cursos.

Júlio Militão esclareceu que o curso de En-
genharia Florestal foi aprovado para instalação no 
município de Ji-Paraná, sendo que Engenharia Elé-
trica fica em Porto Velho. Segundo ele, serão ofere-
cidas 40 vagas em cada curso.

Autorizados pelo Ministério da Educação, os 
cursos significam a adequação da Instituição de En-
sino para com as mudanças atuais. “O Estado está 
se desenvolvendo, criando novas frentes de traba-
lhos, no campo energético principalmente, e é pre-
ciso também caminha com a pesquisa nesse setor. A 
Universidade está se adequando a isso”, argumenta 
Júlio Militão.

Ao finalizar entrevista, Júlio ressaltou ainda 
que as estruturas para os cursos já estão sendo cria-
das, bem como o quadro de professores.

“Esse setor, aqui em toda a Região, é muito carente 
de profissionais. Com certeza os cursos de Engenharia 

Florestal e Elétrica trarão muitos benefícios pelo fato de 
satisfazer, dentre outras coisas, ao mercado de trabalho. 
Além disso, são cursos que sincronizam muito bem com 

nossa realidade”

DENNIS DE SOUZA
Acadêmico de Engenharia Florestal - FARO

“Se você pensar pela possibilidade de mais opções no 
mercado de trabalho, com oferta de mais qualificações, 
já se pode entender que isso são benefícios diretos. Além 
disso, mais pessoas terão acesso ao Ensino Superior , 
no caso a Unir, que de certa forma ainda exclui grande 
parcela da sociedade que tem o direito à educação”

JOANEI LOPES
Acadêmico Matemática, 3º período - Unir

“O fato de mais pessoas terem acesso à universidade, 
com a ampliação do número de vagas na Unir, dentre 
outras coisas, são benefícios diretos dos novos cursos 

apresentados, engenharia Elétrica e Florestal. Assim, mais 
pessoas podem ampliar seus conhecimentos podendo 

contribuir ainda mais para a sociedade”

RAQUEL PEQUENO
Educação Física, 5º período - Unir

“A imagem da Universidade, com a possibilidade desses 
cursos atraírem recursos e oferecerem um certo status, 
certamente será melhorada. Podemos pensar também 
que aumentando o número de cursos pode ser bom para 
a instituição”

DANILO REIS
Acadêmico de Química, 1º período - Unir

As pesquisadoras Domingas Luciene e Luci-
leyde Feitosa Sousa, durante o V Congresso Ibero-
Americano de Educação Ambiental, realizado em 
Joinville, Santa Catarina, apresentaram os resulta-
dos do Projeto Fluviário-Mirim, desenvolvido du-
rante o segundo semestre de 2005 em Porto Velho.

O Congresso aconteceu entre os dias 5 e 8 
de abril último no Centreventos Cau Hansen, região 
central de Joinville, e contou com participações de 
autoridades conceituadas do meio educacional e, 
ainda, figuras ilustres do cenário político brasileiro 

Fluviário-mirim vai a 
congresso em Joinville

e mundial. De acordo com apresentação do Con-
gresso, pela primeira vez no Brasil representantes 
de governos ibero-americanos, instituições públi-
cas e privadas, organizações não governamentais, 
movimentos sociais, empresários, sindicalistas, co-
munidade acadêmica, educadores, professores e 
estudantes, além de representantes de organismos 
internacionais e regionais, reúnem-se para discutir 
as potencialidades deste campo do conhecimento 
na construção da sustentabilidade planetária.

FLUVIÁRIO MIRIM

O Projeto Fluviário-mirim, de acordo com 
as pesquisadoras Domingas Luciene e Lucileyde 
Feitosa, foi desenvolvido em 2002 e teve como 
objetivo principal a capacitação de 20 crianças e 
adolescentes, na condição de fluviários-mirins, para 
que pudessem desenvolver atividades práticas de 
orientação junto aos passageiros que dependiam 
exclusivamente do transporte flucial na região de 
Porto Velho.

Durante os 12 meses do ano de 2002 o Pro-
jeto atendeu mais de mil passageiros sendo que 
cerca de 90% desses não tinham conhecimento 
quanto à utilização de equipamentos de segurança 
obrigatório nesse tipo de transporte.

Lucyleide Feitosa (E) e Domingas Luciene (D) 
durante intervalo do V Congresso em Joinville

Vestibular acontece no segundo semestre

A pesquisadora, que é mestra em Desen-
volvimento Regional e Meio Ambiente, 

também desenvolve a atividade de vice-di-
retora da Escola Municipal Joaquim Vicen-

te Rondon, em Porto Velho, Rondônia.

LUCILEYDE FEITOSA SOUSA

Pesquisadora, graduanda do Curso de 
Pedagogia da Universidade Federal de 

Rondônia (Unir), e vice-diretora da Esco-
la Municipal Padre Chiquinho, em Porto 

Velho, Rondônia.

DOMINGAS LUCIENE FEITOSA

Senadora Marina  Silva 
e a pesquisadora Luci-
leyde Feitosa, durante 
o V Congresso Ibero-
americano de Educação 
Ambiental, em Joinville, 
Santa Catarina

Escola vive Semana da Cidadania

A Escola Risole-
ta Neves, situada 
no bairro Risole-
ta Neves, abriu 
a Semana da 
Cidadania com 
apresentação de 
performances 
no pátio da 

No início da se-
gunda quinzena 
de abril as Escolas 
da Rede Esta-
dual de Ensino 
comemoraram a 
Semana da Cida-
dania. Atividades 
diversas foram 

DESTAQUES
As pesquisadoras proferiram a palestra “Educação Vol-
tada à Navegação na Amazônia, Projeto Fluviário-mi-

rim: experiência cidadã nas embarcações

A Escola de Ensino Fundamental e Médio Ri-
soleta Neves, situada na Zona Leste de Porto Velho, 
bairro Tancredo Neves, é palco de mais uma edição 
do Projeto Quá-Lé-Mané, versão Jornal de Escola. 
Pelo menos duas turmas formadas por alunos de 7ª 
série estão recebendo as oficinas e minicursos.

De acordo com informações do autor do Pro-
jeto, Analton Alves, os estudantes que participam das 
atividades têm acesso a mídias diversas, ferramentas 
e equipamentos de última geração. Segundo ele, esta 
etapa do Projeto compreende 8 encontro com os es-
tudantes e, no decorrer desse período, serão confec-
cionados dois jornais na Escola.

Segundo Analton Alves, a receptividade do 
Projeto foi das melhores, considerando que os alu-
nos e, até mesmo a própria direção da instituição, 
se apresentaram disponíveis para as atividades. “O 
Projeto Jornal de Escola tem sido uma saída para o 
fazer da mídia na educação, tão necessária e pouco 
valorizada”, argumenta Analton.
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Quá-Lé-Mané no Risoleta
Escola recebe Projeto Jornal de Escola

A sala de aula se transforma em cenário para as per-
formances onde os temas se desenvolvem. Na cena, 

repórteres participam de uma encenação de entrevista 
coletiva junto a supostas autoridades

Professor Júlio Militão fala sobre perspectivas dos cursos

“São muitos os pontos positivos. Acho 
que esses cursos são muito bons, prin-
cipalmente para a economia do Estado. 
As hidrelétricas vão receber mão de 
obra qualificada. 

PAULO CHAVES 
Cursa Matemática, 3º período - Unir

“Prefiro não adiantar nenhum comentá-
rio sobre a situação. Vou poder formar 
opinião quando os cursos forem implan-
tados, quando chegarem, por desconhe-
cer a realidade”

FERNANDA FERNANDES
Cursa Matemática, 3º período - Unir

“São vários os questionamentos sobre os 
benefícios que esses novos cursos podem 

trazer. Mas, a questão principal é se a 
Universidade oferece estrutura física sóli-

da e intelectual para o funcionamento”

EVERSON CASTRO
Cursa História, 3º período - Unir

realizadas. Estudantes, professores e direção das 
instituições deram a plasticidade ao evento.

instituição e falas de professores sobre o caráter da 
atividade diante do atual contexto social.


