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A Panificadora Roma 
é mais uma parceira 

na Semana de 
Integração

Campus/Ji-Paraná

O Ministério da Cultura (MIC) aprovou Proje-
to para a construção de teatro no campus da Unir de 
Porto Velho, com capacidade para 300 expectado-
res. Proposto pela Fundação Rio Madeira (Riomar) e 
sob a coordenação do Professor Doutor José Janu-
ário de Oliveira Amaral, o projeto está orçado para 
captação de recurso no valor de R$ 2,9 milhões.

De acordo com declarações do professor José 
Januário do Amaral, à equipe de reportagem do 
Grau Informativo, num prazo estimado de oito (8) 
meses as obras de construção devem ser iniciadas. 
O local mais indicado para instalação do prédio, se-
gundo ele, é o espaço que existe entre a Biblioteca 
Central da Unir e os pavilhões dos cursos, próximos 
à lanchonete.

José Januário destacou ainda que os objeti-
vos do projeto prevêem a construção de espaço cul-
tural contendo sala de espetáculos com capacidade 
para aproximadamente 300 espectadores, caixa cê-
nica com maquinaria e camarins, equipamentos de 
iluminação, sonorização e auditório para ensaios e 
mostra de vídeo e salão de exposições. “A constru-
ção do teatro vai possibilitar a criação de Escolas de 
Artes Cênicas, curso de música, incentivo e difusão 
das artes regionais e nacionais, geração de emprego 
e renda para a classe artística do Estado, além de 
proporcionar opções de lazer cultural à sociedade 

MIC aprova construção 
de teatro na Unir

Local para construção 
já foi escolhido início 

de obras podem 
acontecer em até 

8 meses

rondoniense. A concessão dos benefícios da Lei de 
Incentivo à Cultura (Mecenato) está sendo possível 
devido ao apoio da deputada Federal Marinha Rau-
pp. Sua articulação política foi fundamental para a 
aprovação do Projeto”, argumenta Januário.

Ao finalizar entrevista ao Grau Informativo, 
Januário ressaltou ainda que outros projetos trami-
tam em Brasília e podem aprovados, beneficiando  
diretamente a Universidade Federal de Rondônia e 
sociedade.

KAtIAnE SIMPLíCIO 
Pedagogia - Unir/Ji-Paraná

“A PROGRAD real-
mente foi muito feliz em seu 
desenvolvimento da II Se-
mana de Integração; possi-
bilitando aos universitários, 
em especial aos calouros, um 
maior envolvimento acadê-
mico com eventos culturais, 
esportes, palestras, mobiliza-
ções etc, privando-os assim 
de um mundo alheio aos seus direitos e deveres, abrindo 
os olhos quanto à assistência estudantil e os objetivos das 
organizações e comissões junto à universidade. 

Enfatizo que a oportunidade dada aos campi do inte-
rior foi de grande importância, é exatamente isso que alme-
jávamos, visto que a carência em integração e consciência 
do que venha à ser a comunidade acadêmica é extrema em 
nossa realidade. A partir de então, sei como posso contribuir 
ainda mais em meu campus. 

Voltamos com sede e perspectiva de melhora, sede 
de lutar pela Reforma Universitária, pela mudança da Po-
lítica Econômica, sei que isso é possível, basta plantarmos 
esse legado nessa nova geração de acadêmicos que estão 
chegando, e a Semana de Integração também contribui para 
que isso perpetue. Devemos fazer desse evento uma tradi-
ção nos campus de todo Estado de Rondônia.”

Programa de Extensão

Integrantes da Comissão Organizadora do Encontro 
Regional de História viajaram na quinta-feira última (22) 

para Aracaju, onde acontece o Encontro Nacional 
de Estudantes de História
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Alunos do curso de Química levam 
oficinas didáticas para comunidades

Depois das atividades desenvolvi-
das na Escola Irmã Maria Celeste, no mês 
de julho último no município de Guajará-
Mirim, alunos do Curso de Química da 
Unir, sob a coordenação da professora 
Carmen Velanga, pensam em novas visi-
tas a outros locais. 

Com a finalidade de transmitir 
aos alunos do Ensino Médio, através de 
atividades práticas que a Química não é 
uma disciplina difícil, os acadêmicos da 
Unir desenvolveram oficinas didáticas di-
vididos em três grupos: Eletrólitos e não 
Eletrólitos; Projeto Manhatam ou teste 
de Chamas; e Saponificação. Durante 
as oficinas, os acadêmicos tiveram des-

“UM ABRAÇO”

Durante a Semana de Integração professores e alunos do Cur-
so de Pedagogia participaram da atividade “teoria do Abra-
ço”. De acordo com a frase de folder distribuído, “Um abraço 
cria um circulo de cooperação que promove o crescimento e a 
cura; além de preencher o vazio de nossos corações!!!

O coordenador 
do Projeto, pro-

fessor José Janu-
ário, agradece à 
deputada Mari-

nha Raupp pelo 
encaminhamento 

em Brasília

O teatro deve ser construído no conhecido “Espa-
ço Caracol”, onde as turmas já costumam se reunir

tORnEIO DE XADREZ - Com o apoio da Federação Ron-
doniense de Xadrez, os acadêmicos do curso de Geografia, 
Jessé Auzier, Francisco neilton e Abilio Alberto Ikeziri reali-
zaram o II torneio de Integração. Com 12 participantes, o 
torneio ofereceu três premiações em categorias distintas. De 
acordo com Auzier, o Projeto para implantação do xadrez 
na Universidade vai ser fortalecido com a realização de 
novos torneios ainda este ano.

Caravana de História viaja 
para o Encontro Nacional

Acompanhados de professores, os acadêmi-
cos orientam alunos da Irmã Mª. Celeste

Integrantes da Comissão Organizadora do En-
contro Regional de História, evento que está previsto 
para acontecer no primeiro semestre de 2006 em Ron-
dônia, Porto Velho, viajam para a cidade de Aracaju 
onde participam do Encontro nacional de História. A 
representação rondoniense, de acordo com informa-
ções colhidas junto ao Centro Acadêmico do Curso, 
viaja com a missão de observar as novidades para a 
incrementação do evento Regional.

O Encontro nacional de História reúne figuras 
ilustres, pesquisadores, estudantes, profissionais e teó-
ricos de todo o País. Os referenciais para este aconte-
cimento são dos mais promissores, considerando que 
nomes conceituados internacionalmente confirmaram 
presença nos mini-cursos e oficinas.

Sobre a organização do Encontro Regional de 
História que acontece na Universidade Federal de 
Rondônia, no próximo ano, as informações são de que 
o evento começa a tomar corpo e tem tudo para figurar 
entre os de maior conceito já realizados. A comissão, 
Coereh, tem feito reuniões constantes onde são discu-
tidas diretrizes e metas a serem atingidas. Para os pró-
ximos meses estão previstas novas visitas a empresas 
e grupos que têm interesse em participar do Encontro 

nas condições de patrocinadores, parceiros e realiza-
dores. A Coereh foi formada com estudantes de vários 
cursos da Unir, principalmente de História.

empenho avaliado pelos professores 
que acompanharam a atividade de 
extensão.


