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Diretoria interina do DCE prepara 
ambiente para as próximas eleições

5

Acadêmico do 7º período de História 
da Universidade Federal de Rondônia 
(Unir), Leonardo Felizardo Ferreira mer-

gulha em pesquisas, através do Laboratório de 
Geografia e Planejamento Ambiental (Laboge-
pa), para avaliar o impacto das políticas públicas 
na colonização oficial de Rondônia. Acompanhe 
agora entrevista com o pesquisador.

GRAU - Como você inicia a vida acadêmica?
LEONARDO - Estou no 7º período. São três 
anos e meio no curso de História. Em abril de 
2005, ingressei no Labogeopa, sob a orientação 
do professor Antônio Cláudio, e vinculei-me ao 
Projeto Gestão Territorial e Desenvolvimento 
Sustentável. Diretamente estou ligado à meta 
3 do Projeto: “Avaliar o Impacto das Políticas 
Públicas na Colonização Oficial de Rondônia”, 

especialmente na região do Sul do Estado, mais 
precisamente na região da Bacia do Rio Corum-
biara, onde foi implantado o Projeto Integrado 
de Colonização Paulo Assis Ribeiro (PIC-PAR).

GRAU - O que essa pesquisa realiza diretamen-
te? Quais as novidades?
LEONARDO - Venho levantando o histórico das 
Políticas Públicas nos últimos 35 anos, na região 
citada, dando destaque as Políticas Agrárias. O 
Sul de Rondônia tem atraído grandes investi-
mentos do Capital Nacional e Transnacional 
interessados na expansão do Agronegócio, em 
especial o plantio de grãos (soja).

GRAU - Já publicou algo sobre o assunto?
LEONARDO - Em setembro de 2005 inscrevi 
minha pesquisa, sob o título: 35 Anos de Co-
lonização Oficial de Rondônia: entre o Desen-
volvimento e a Sustentabilidade, no SIICUSP, 
sendo a mesma selecionada para uma comu-
nicação oral, na Mesa 53 – Políticas Públicas, 
Desenvolvimento e Impactos Regionais – sob a 
Coordenação do Prof.° Dr.° Leonardo Mello, do 
Dep. de Sociologia da USP. A comunicação foi 
realizada no dia 8 de novembro, durante 30 mi-
nutos, sendo que a mesma recebeu bons elogios 
da banca, pela performance da apresentação e 
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pelo fato da pesquisa ser a única (da mesa 53) a 
apresentar levantamento de dados primários.

GRAU - Sobre a exposição nesse evento, 13º 
Simpósio Internacional de Iniciação Científica 
da USP, o que considera?
LEONARDO - Eventos como esse são de grande 
importância para valorizarmos a iniciação cien-
tífica, além de possibilitar, contatos com outros 
pesquisadores e centros de pesquisa nacionais e 
internacionais, intercâmbio de informações, dis-
cussões sobre nossas pesquisas e, para derrubar 
alguns mitos que temos, quando tratamos de 
grandes instituições como a USP . – eles também 
são feitos de carne e osso, alguns ainda, muito 
mais osso que carne!” Agradeço às pessoas que 
têm me ajudado por isso.

Gestão Provisória
Quer falar? Então Fala!!!

Nós, da gestão interina do Diretório Central 
dos Estudantes (DCE), estamos apenas preparando o 

ambiente para a nova gestão que deverá ser eleita pelos 
acadêmicos da Unir. Enquanto isso, vamos manter 
alguns serviços que não podem ser paralisados, tais 

como a emissão de carteirinhas estudantis”

LAÉRCIO RODRIGUES
Acadêmico de Química (Unir)

“Estamos priorizando o atendimento ao acadêmico em 
diversas naturezas. Entendemos que é preciso impedir a 
quebra, a continuidade das realizações. O diálogo com a 
classe universitária é importante para que a participação 
nos eventos cresça mais e mais”

ALEXANDRE DOS SANTOS
Acadêmico de Matemática (Unir)

“É claro que a greve atrapalhou um pouco as perspectivas 
universitárias para o ano de 2006. Mas, acreditamos que 

o ano vai ser de muita movimentação e realizações impor-
tantes no cenário educacional brasileiro. A Une, como bem 

outras representatividades estudantis, devem atuar com 
força nessa temporada”

JOSÉ AUGUSTO PEIXOTO
Acadêmico de Geografia (Unir)

“A diretória provisória tem sério envolvimento com a si-
tuação acadêmica, principalmente no que diz respeito à 
luta, ao movimento estudantil. Precisamos resgatar o perfil 
universitário de envolvimento social. Houve uma época em 
que o estudante brasileiro participou mais ativamente”

OZANIR SILVA
Acadêmica de Geografia (Unir)
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Depois de assumir a direção do Diretório 

Central dos Estudantes (DCE) no dia 30 de no-
vembro do ano passado, a gestão interina, forma-
da pelos acadêmicos  Carlos André de Oliveira 
(História), José Augusto Peixoto (Geografia) e 
Luís Alexandre dos Santos (Matemática), além 
dos colaboradores Ozanir Silva e Laércio, dispo-
nibiliza informações a cerca das atividades reali-
zadas no período de transição.

Entrevistado pelo Grau Informativo, o co-
ordenador da equipe, Carlos André, mais conhe-
cido como “Carlinhos”, destacou sobre a impor-
tância de manutenção dos serviços do Diretório 
Central dos Estudantes (DCE). Segundo ele, a 
escolha da diretoria interina se deu em virtude da 
greve de professores e técnicos federais do ano 
passado que paralisou as atividades acadêmicas. 
“O processo eleitoral ficou prejudicado, em fun-
ção da paralisação. A inflexibilidade do estatuto, 
com relação ao prazo do mandato da gestão pas-
sada, “Ação e realização”, em parte ocasionou 
isso”, destaca Carlinhos observando ainda que 

o atual presidente, na transição, é o acadêmico de 
Geografia José Augusto Peixoto Neto. Ao finalizar 
entrevista Carlinhos também destacou que o mo-
mento é de preparação para a chegada dos novos 
acadêmicos e readequação de atividades.

DCE tem preocupações com a meia entrada

“Carlinhos”, 
estudante de 

História, fala do 
papel da enti-

dade durante a 
transição

INTERFACES BRASIL-CANADÁ
Educação e Diversidade

Organizado pelos professores Miguel Ne-
nevé e Marillene Proença, foi lançado em dezem-
bro último, no auditório do Tribunal de Contas 
do Estado de Rondônia, o livro “Educação e 
Diversidade: Interfaces Brasil-Canadá”. A obra é 
composta por diversos artigos de autoria dos pro-
fessores Alessandra Arce, Carmen Tereza Velan-
ga, Débora Britzman, Humberto Luiz Lima, Isabel 
Killoran, Klondy de Oliveira, Marillene Proença, 
Miguel Nenevé, Newton Duarte, Tânia Brasileiro, 
Tara Goldstein e Walterlina Brasil.

“A temática da diversidade sempre foi um 
desafio para educadores. Desafio também para os 
responsáveis pela política educacional, tanto no 
Brasil como no Canadá. Há diferenças na maneira 
de ver e observar o processo educativo, de enten-
der e interpretar o papel do educador e da escola, 
consideradas as necessidades de classe, gênero e 
etnia, bem como as finalidades postas ao papel 
da educação no processo de humanização. No 

entanto, Brasil e Canadá enfrentam questões se-
melhantes no contexto da diversidade e têm discu-
tido muitos aspectos comuns no enfrentamento de 
dilemas e desafios nos campos educacional, social 
e político. Algumas das discussões a respeito da re-
lação entre educação e diversidade são expressas 
neste volume a partir da ótica de pesquisadores 
e professores de universidades canadenses e bra-
sileiras. 

O professor 
Mário Venere, do De-
partamento de Educa-
ção Física, defendeu, 
no dia 24 de novem-
bro último, sua Dis-
sertação de Mestrado 
com o tema “Políticas 
Públicas para Popu-
lações Indígenas com 
Necessidades Espe-
ciais: O Duplo desa-
fio da Diferença”. Na 
banca examinadora 
estiveram: o orienta-

Mário Venere defende Dissertação 
Dissertação Diretório Central

Retorno à carteirinha da UNE
A diretoria interina do DCE (Diretório 

Central dos Estudantes de Rondônia) montou co-
missão especial para tratar da situação das cartei-
rinhas estudantis para o ano de 2006. De acordo 
com as informações prestadas pelo vice presiden-
te regional da UNE, Ozanir Silva, os acadêmicos 
da Universidade Federal de Rondônia (Unir) vão 

poder novamente adquirir, através do DCE, a car-
teira de estudantes da UNE.

Segundo Ozanir, durante um longo período 
ficou inviável a aquisição desta carteira através do 
Diretório Central dos Estudantes, mas a partir deste 
ano, a situação volta a normalidade. 

- Neste intervalo, pretendemos organizar o 
DCE e desenvolver suas atividades básicas para 
que os estudantes não sejam prejudicados. Um dos 
primeiros trabalhos será a emissão das carteirinhas 
estudantis. Porém, temos um grande problema. Na 
gestão passada a diretoria emitiu suas próprias car-
teirinhas. No entanto, ao assumirmos o DCE per-
cebemos que o programa de emissão destas havia 
sido formatado, no computador, juntamente com 
todas as informações relativas a gestão passada. 
Diante desse fato e das dificuldades financeiras que 
a atual gestão tem para aquisição de matéria-prima 
e mão de obra para a confecção das carteirinhas, 
dentre outros motivos, decidimos por bem optar 
pela carteirinha da UNE.

NOVA CARTEIRA

Além das preocupações com o andamento das atividades aca-
dêmicas na Universidade Federal de Rondônia, a diretoria provisória 
do Diretório Central dos Estudantes (DCE) também articula a criação 
de um bloco carnavalesco universitário para sair às ruas no próximo 
dia 28 de fevereiro.

De acordo com declarações de Carlos André, o fato é que 
os universitários também precisam de envolvimento sócio-cultural e, 
segundo ele, o carnaval é um bom momento para isso.

Gestão provisória fala em carnaval

EntrevistaEntrevista Entrevista

Sob a orientação do 
professor Antônio 
Cláudio Rabello, 
levanto o histórico 
das Políticas Públicas 
nos últimos 35 anos, 
região Sul do Estado, 
dando destaque as 
Políticas Agrárias.

Caminhada

dor professor doutor Edinaldo Bezerra, doutora Ana Lúcia Escobar e doutora Ivete 
Aquino Freire. Amigos e alunos do professor Mário Venere também compareceram 
à Dissertação para prestigiar o trabalho em exposição.


