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Exigência de qualificação 
do MEC não incomoda Unir

Pró-Reitora de Graduação, Assuntos Comunitá-
rios e Estudantis, Nair F. Gurgel do Amaral

dos. Segundo ela, a Unir também apre-
senta mais um ponto positivo.:“Estamos 
em processo de contratação de mais 65 
docentes recentemente concursados”, 
afirma a pró-reitora. 

Ao finalizar entrevista ao Grau 
Nair Gurgel salientou ainda que a exi-
gência do MEC atinge mais especifica-
mente as IES particulares. Outro dado 
importante, segundo boletim do pró-
prio MEC, é que 91% das universida-
des federais já cumprem as exigências 
da LDB, contra apenas 20% das par-
ticulares. 

A Universidade Federal de Rondônia (Unir) já está qualificada e 
adequada às exigências do Ministério da Educação (MEC)CO
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA

UNIRPROGRAD
Pro-reitoria de Graduação, Assuntos 

Comunitáriose estudantis

A Universidade Federal de Rondônia 
- Unir, recebeu no último dia 9 de janeiro no-
vas turmas do Prohacap - Programa de Ha-
bilitação e Capacitação de Professores. Cam-
pus movimentado, o cenário contribuiu para  
performance contagiante da Feira de Ciências 
realizada pelo Departamento de Matemática.

As atividades da feira reuniram experi-
ências diversas que foram expostas pelos cor-
redores dos pavilhões de entrada do campus 
da Unir de Porto Velho. Sob a coordenação da 
professora Ana Luzia de Souza Silva, contou 
com o apoio do Núcleo de Ciências e Tecno-
logia.

De acordo com informações da coor-
denação da feira, os trabalhos apresentados 
são resultados das disciplinas aplicadas nesse 
semestre. Para a coordenadora, essa é uma Os experimentos elaborados pelos acadêmicos foram 

expostos no pátio da Unir, campus de Porto Velho

forma de avaliação que permite melhor apro-
veitamento de resultados, considerando que 
os acadêmicos praticam o teorizado durante 
as aulas. Entrevistada pelo Grau, Ana Luzia 
disse ter observado rendimento além das ex-
pectativas.

Unir amplia Assistência Estudantil
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A Feira de Ciências dos acadêmicos do Prohacap aconteceu durante a sexta-feira (20) e recebeu visita-
ções de universitáriso dos cursos regulares da Universidade Federal de Rondônia

Durante entrevista ao Grau Informativo, 
a coordenadora Ana Luzia argumentou sobre 
os projetos dos acadêmicos explicitando que 
eles utilizaram materiais simples, de fácil acesso 
e manuseio. Segundo ela, dentre os materiais 
utilizados estão latas de óleo, madeira, antena 
de TV, chapa de ferro, embalagens de refrige-
rantes, álcool, água, isopor, cartolina, etc..

Os caminhos simples 
para o fazer da ciência

Acadêmicos da Universidade Federal de 
Rondônia, cadastrados ao Grau Informati-
vo, vão poder integrar o Projeto Ateliê de 
Mídia, uma iniciativa que visa o atendimen-
to de necessidades básicas dos estudantes 
com dificuldades financeiras da instituição. 
Para essa temporada, primeiro semestre de 
2006, o Projeto realiza uma campanha de 
arrecadação para a estruturação do Ateliê.

Grau Informativo lança 
projeto beneficente

Até o próximo dia 24 de fevereiro ficam 
abertas as inscrições para o Curso de Mes-
trado em Geografia da Universidade Fede-
ral de Rondônia (Unir) que abriu inscrições 
de seleção no dia 23 de janeiro. Aprovado 
pelo Ministério da Educação (MEC), através 
da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes), o 
curso vai oferecer no máximo 28 vagas, de 
acordo com edital divulgado no dia 26 de 
dezembro último na página da Unir, inter-
net, no endereço www.unir.br.

Mestrado em Geografia 
com inscrições até dia 24

Prohacap agita Unir 
com Feira de Ciências

Dados catalogados em junho do 
ano passado dão o perfil da Universida-
de Federal de Rondônia (Unir) com um 
diferencial para as instituições de ensi-
no superior brasileiras que ainda lutam 
pelo cumprimento das exigências do 
Ministério da Educação (MEC) quan-
to à adequação à Lei de Diretrizes de 
Bases (LDB).  Com 93 doutores e 145 
mestres, além de outros 76 professores, 
totalizando 314 profissioais e atingindo 
um percentual de 74,37% de docentes 
qualificados, a Unir se assegura dentre 
as instituições com status de universida-
de garantido e sem riscos de fechamento 
de cursos.

As Instituições de Ensino Supe-
rior do País, de acordo com determi-
nação do Ministério da Educação, ga-
nham mais 60 dias de prazo, janeiro e 
fevereiro, para se adequarem às novas 
exigências da LDB. De acordo com in-
formações prestadas pela Pró-Reitora 
de Graduação, Assuntos Comunitários 
e Estudantis, Nair F. Gurgel do Amaral, 
muitos professores da Unir terminaram o 
mestrado ou doutorado no segundo se-
mestre de 2005, o que torna os números 
apresentados anteriormente já defasa-
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