
Até o próximo dia 15 de maio a Univer-
sidade Federal de Rondônia (Unir), através 
da Pró-reitoria de Pesquisa, pós-graduação 
e extensão (Propex), deve selecionar 25 
bolsistas para atuar no Programa Conexões 
de Saberes, implantado pelo Ministério da 
Educação, no ano de 2004, e que agora 
chega ao Estado.

O Programa tem como objetivo integrar 
a comunidade acadêmica às comunidades 
populares, proporcionando a troca de expe-
riências e conhecimentos. Os bolsistas terão 
uma formação na metodologia da pesquisa. 

Serão selecionadas as áreas populares de 
intervenção do grupo. Uma das primeiras 
tarefas será a elaboração de um diagnós-
tico social das regiões selecionadas, que 
reunirá indicadores sociais, mapeamento 
das instituições e suas práticas, demandas 
em relação às políticas públicas e a identi-
ficação das famílias em situação de maior 
vulnerabilidade social.

De acordo com informações do profes-
sor Dorisvalder Dias Nunes, o projeto está 
orçado em R$ 183 mil e tem data prevista 
para finalização dessa etapa em 2007.

IMPLANTAÇÃO

Dorisvalder Dias Nunes, Pró-reitor 
de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão

GRAU - Como você entende essa oferta de 
25 bolsas, através do Programa Conexões 
de Saberes, para acadêmicos da Unir? 
CLÁUDIA OLIVEIRA - A princípio, acho o 
fato positivo. Agora, isso tem que ser fei-
to com um bom critério de seleção, bem 
abrangente, onde todos os alunos possam 
participar em grau de igualdade.  
GRAU - Esses alunos bolsistas vão estudar 
as próprias realidades em que vivem. Eles 
seriam influenciados em suas escolhas, en-
quanto futuros pesquisadores, a partir desse 
trabalho?
CLÁDIA - Eu poderia apostar que sim, que 
eles sofreriam influências na hora de decidir 
sobre que área ou temas querem pesquisar 
no futuro. E isso pode não ser negativo. 
Eles, fazendo levantamentos de situações 
como estas, teriam mais conteúdos para 
posicionamentos. Fica fácil falar de algo 
de você está vivenciando. A pesquisa nos 
propicia isso, o conhecimento profundo das 
coisas.
GRAU - Os acadêmicos que se encontram 
com sérias dificuldades financeiras têm pro-
blemas de ordens diversas. Mas, em sua 
opinião, qual o que mais diretamente in-
fluencia em desistência de curso?
CLÁDIA - Quando você não tem nenhum 
poder aquisitivo, isso é grave. Pois até mes-
mo para se locomover fica difícil. 
GRAU - Você acha que a Reforma Universi-
tária, prometida, deveria pretender pesqui-
sa desse tipo para melhorar o ambiente no 
ensino superior?
CLÁDIA - Sem dúvida que sim. Pois, so-
mente conhecendo as dificuldades de quem 
se quer ajudar é que se pode intervir para 
uma mudança, para uma melhora.

COMENTÁRIOSCOMENTÁRIOS

A acadêmica 
do curso de 
História da 

Unir, Cláudia 
de Oliveira, 
opina sobre 
o Programa 

Conexões de 
Saberes

Unir oferece 25 bolsas através do 
Programa Conexões de Saberes

Po
rt

o 
V

el
ho

, J
A

N
/F

E
V

 d
e 

20
06

4

O Grupo de Estudos de Análise do Dis-
curso da Universidade Federal de Rondô-
nia, coordenado pela professora doutora 
Marisa Martins Gama Khalil, participou 
entre os dias 24 e 28 de abril último da X 
Semana de Letras realizada pela Universi-
dade Federal do Acre (UFAC). 

Com o tema “Letras e Música”, o 
encontro reuniu público universitário 
de toda a região Norte, contando ainda 
com participações de nomes expressivos 
do cenário nacional. A programação da 
Semana incluiu palestras, oficinas, mini-
cursos e comunicações. Destaque para as 
performances e apresentações de alunos e 
grupos regionais.

UFAC
Semana de Letras na Universidade do Acre 
acontece ao “tempero” de ‘Poesia e Música’

As acadêmicas Mariana 
Marques e Fabiana Tenó-

rio, da Universidade Fede-
ral de Rondônia, visitam  
exposições permanentes 
em espaços culturais da 

capital do Acre, Rio Bran-
co, durante a X Semana 

de Letras da UFAC

Marisa Khalil conduz o Grupo de Estudos da 
Unir pelas instalações da Universidade do Acre

Geadunir leva apresentações 
para encontro na UFAC

O Geadunir, Grupo de Estudos de Análise do Discurso da 
Unir, abriu participação na X Semana de Letras da Universidade 
Federal do Acre com o mini-curso “Localizando heterotopias fou-
caultianas em pinturas e contos”, da professora Marisa Khalil. 

Os acadêmicos João Paulo, Joilson Mendes Arruda e Deivis 
Nascimento dos Santos, do 8º período de Letras da Unir, apre-
sentaram a performance “Rondopoética.

O grupo da Unir também levou parciais de pesquisa com o tra-
balho dos acadêmicos do 5º período de Letras, Mariana Marques, 
Rodrigo Diniz e Fabiana Tenório, intitulado “Apontamentos para 
uma história da leitura de Porto Velho”. 

I Semana de Química da Unir 
acontece no mês de junho

Entre os dias 12 e 16 de junho próxi-
mos acontece na Universidade Federal de 
Rondônia, campus de Porto Velho, a I Se-
mana de Química, com o tema “Química 
ao Seu Alcance”. A iniciativa é dos acadê-
mico do curso que contam ainda com o 
apoio de instituições locais.

De acordo com a programação do 
Encontro, serão oferecidas oficinas, mini-

cursos e palestras para a comunidade 
acadêmica. Também haverá exposição 
de trabalhos e pesquisas desenvolvidos 
por alunos. A abertura do evento aconte-
ce com apresentação da Banda Coronel 
Church. A I Semana de Química traz como 
objetivo discussões sobre os avanços mais 
recentes da área. Mais informações no site 
da Unir. www.unir.br

O acadêmico do 2º período de Quími-
ca da Universidade Federal de Rondônia, 
Francisco Célio Gomes, acredita que a re-
alização de uma Semana de atividades no 
Curso, onde se propicie o envolvimento 
de estudantes com temas diversos e em 
possibilidades distintas, tem valor inigua-
lável para a vida acadêmica.

Para Francisco Célio, a Semana de 
Química vem em boa hora e acontecerá 
no mesmo período em que o Curso ga-
nha o reconhecimento do Ministério da 
Educação. Segundo ele, além disso é um 
ótimo momento para a divulgação das 
atividades científicas, do curso de Quími-
ca, junto à comunidade acadêmica.

A Comissão Organizadora receberá, 
até o próximo dia 15 de maio, resumos 
de acadêmicos que se interessem em ex-
por os trabalhos que são desenvolvidos 
na instituição ou em prol da melhoria do 
curso. Mais informações podem ser obti-
das através das acadêmicas Elise, Odaise 
e Sara, 4º período.
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Francisco Célio
acadêmico do 

curso de Quími-
ca da Universi-

dade Federal de 
Rondônia

“Espero que haja maior 
interação entre o meio aca-
dêmico e as diversas áreas 

do conhecimento com a 
utilização da Química”

ALAÍDE COSTA
Acadêmica

“Acredito que este seja 
o primeiro evento que o 

curso de Química da Unir 
está realizando. Vai ser 

muito bom”

MARCOS GONÇALVES
Acadêmico

“Principalmente os que en-
traram agora na Unir, fica a 
espera por esclarecimentos, 

durante a semana, sobre 
situações do Curso”

ÁUREA MARIA
Acadêmica

“A Semana veio no mo-
mento certo. Teremos a 
chance de conhecer as 
diversas linhas de pesqui-
sa dentro do Curso.

LAÉRCIO RODRIGUES 
Acadêmico de Química

A Semana vem mostrar para 
a sociedade que o curso está 
ativo e mais estruturado com 

boas expectativas para os 
próximos anos.

LEANDRO SOARES
Acadêmico
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Valorização do saber popular local
O compromisso das universidades com 

as classes populares e a importância da va-
lorização do saber popular e local. Para o 
professor Dorisvalder Nunes, este é o ítem 
principal do Programa Conexões de Sabe-
res que na Universidade Federal de Ron-
dônia chega agora para ser executado. De 

acordo com Dorisvalder, o projeto vincula 
de maneira inovadora a universidade com 
os jovens de comunidades de baixo poder 
aquisitivo e articula um processo de conhe-
cimento. Assim, vai atender jovens que se 
encontram na universidade, mas que têm 
dificuldades de permanência.

INTERROGANDO
Como o acadêmico carente deve ser auxiliado pelo Governo

“Através de um levan-
tamento, com análise 
da realidade do univer-
sitário, acredito que o 
Governo possa intervir 
melhor”

ALESSANDRA FERREIRA
Geografia, 3º período

“Umas das saídas para 
melhorar a situação do aca-
dêmico que se encontra em 
dificuldade financeira seria 
aumentar o número de está-
gios remunerados”

CAMILA GIOVANNA
Psicologia, 4º período

“O Governo Federal poderia 
criar mais vínculos, através 
de projetos, com empresas 
particulares. Isso poderia 
propiciar mais ajuda para os 
estudantes

JANAINA LIMA
Pedagogia, 4º período

RONDOCELL


