
Até agora não vimos 
nenhuma mudança sig-
nificativa no Município 

de Porto Velho, desde a 
nova administração as-

sumiu. Gostaria de saber 
quando eles pretendem 

mostrar serviço, no setor 
de transportes principal-
mente. O Secretário de 

Transportes tem algo a declarar?

Sobre o que vem acontecento no cenário 
político local acadêmicos protestam
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A Panificadora Roma 
é mais uma parceira 

na Semana de 
Integração

...e as pessoas falam...

O Curso de Mestrado em Geografia da Uni-
versidade Federal de Rondônia (Unir) abre inscri-
ções para seleção no próximo dia 23 (janeiro) e 
encerra no dia 24 de fevereiro deste ano. Aprovado 
pelo Ministério da Educação (MEC), através da Co-
ordenação 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, internet, no 
endereço www.unir.br.

De acordo com informações prestadas pelo 
coordenador do Curso, professor doutor Josué da 
Costa Silva, a homologação das inscrições ocorrem 
entre os dias 6 e 30 de março próximos e, entre os 
dias 31 de março a 7 de abril serão feitas as matrícu-
las dos aprovados. As aulas iniciam, de acordo com 
o edital, no dia 10 de abril. 

Mais informações podem ser obtidas através 
da Secretaria do Mestrado Institucional em Geo-
grafia - PPGG Campus José Ribeiro Filho, UNIR 
- prédio dos Departamentos – Tel. 2182-2128, Nú-

Mestrado em Geografia da 
Unir encerra inscrições dia 24

cleo de Ciências e Tecnologia 2182-2127; Horário: 
08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 horas. E-mail: 
mestradoemgeografia@unir.br

Durante entrevista ao Grau Informativo, o 
professor Josué da Costa frisou que a pós-gradua-
ção em Geografia é o terceiro programa de mestra-
do da Unir aprovado na Capes e é uma proposta 
distinta do Mestrado em Desenvolvimento Regional 
e Meio Ambiente e do Mestrado em Biologia Expe-
rimental.  

De acordo com o coordenador, o Departa-
mento de Geografia, que criou e aprovou a pro-
posta do Mestrado em Desenvolvimento Regional 
e Meio Ambiente, atuando na linha multidisciplinar, 
voltou agora a propor e aprovar na Capes um pro-
grama de mestrado centrado na ciência Geográfica, 
contribuindo para a formação de pesquisadores e 
profissionais capazes de pensar questões sobre a 
sociedade e o ambiente nas mais diferentes escalas, 
sejam elas locais, regionais, nacionais ou interna-
cionais.
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“O Mestrado em Geografia contribui com a criação das 
condições mínimas exigidas para a manutenção do status 
de universidade que a Unir vem conquistando com sua 
maturidade. “Os programas de Stricto Sensu (mestrados e 
doutorado) devem receber todo o suporte de investimento 
prioritário de todos os setores e estruturas da instituição 
como reconhecimento de sua importância, tanto na pro-
dução de conhecimento quanto na captação de recursos, 
e o Departamento de Geografia sente-se honrado de estar 
contribuindo com a melhoria qualitativa da Unir”

Professor doutor Josué da Costa silva

“Não acredito que os eleitores ainda votem na atual for-
mação da Assembléia Legislativa do Estado. Acho que os 
últimos acontecimentos contribuirão para uma renovação 

no cenário político rondoniense. Porém, não deverá se 
limitar a uma mudança de “nomes” na ALE. Vai se esten-

der ao caráter dos futuros representantes”

KaRol aidaR
Graduada em Direito pela Unir

A política local, assim como a nacional, está sem crédito. 
Tudo o que se vê na tv é corrupção. Até mesmo por parte 
do atual presidente que julgavam a salvação do país. 
Quanto aos políticos locais é possível que continuem ocu-
pando posições previlegiadas, pois muita gente, mesmo 
sabendo de tudo o que acontece, acaba votando”.

REGis CaRvalHo
Acadêmico de Letras/Inglês da Unir

“Tudo o que houve recentemente em nosso Estado, em 
se tratando dessas questões políticas, foi muito vergonho-
so. Acho que não há credibilidade e as próximas eleições 
devem refletir isso. Eles fizeram tanta coisa errada, tantos 

desvios, e continuam impunes”

lÍGia ClEaNE loPEs
Administração Geral, 7º período - Faro

Rondônia infelizmente, como em todo o Brasil, se mostra 
do tamanho dos seus políticos. Enquanto não mudarmos 
isto, vamos ser sempre um Estado pequeno num País 
subdesenvolvido. 

lEiviNHa dE olivEiRa
Jornalista e acadêmico de Comunicação Social

A melhoria qualitativa

Coordenador do Laboratório de Geografia e 
Planejamento Ambiental (Labogeopa-Unir), o pro-
fessor doutor Dorisvalder Dias Nunes, que também 
responde pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão 
da Universidade Federal de Rondônia (Propex), 
destacou durante entrevista ao Grau Informativo 
as principais atividades do Laboratório realizadas 

Destaque: atividades do 
Laboratório de Geografia

no segundo semestre do ano passado. De acordo 
com o professor Dorisvalder, os trabalhos de 2005 
são dos mais significativos se consideradas as metas 
atingidas no período.

CONVÊNIO
Um convênio entre a Unir e a Escola Esta-

dual de Ensino Médio Orlando Freire, firmado com 
o propósito de realizar atividades de pesquisa den-
tro das áreas de Gestão e Planejamento Ambiental, 
ofereceu estágio para alunos da instituição de ensi-
no do Estado. A atividade final foi realizada no dia 
9 de dezembro de 2005 e, na ocasião, a renovação 
do convênio foi validada por mais dois (2) anos.

EM NOVEMBRO
Foi realizado o primeiro curso intensivo de 

Introdução ao GPS Geodésico, equipamento re-
centemente adquirido pelo laboratório. O curso 
teve atividades teóricas e práticas de utilização do 
equipamento. Em março de 2006, está programada 
a segunda etapa de oferta do curso.

O professor doutor Martin Soares, do De-
partamento de Antropologia da Université Lumière 
Lyon 2 (França), visitou o Laboratório de Geografia 
e Planejamento Ambiental da Unir (Labogeopa) no 
dia 12 de dezembro do ano passado. 

De acordo com o professor Josué da Cos-
ta Silva, o objetivo da visita foi a concretização de  
parceria entre as duas instituições de ensino supe-
rior, dos dois países. As perspectivas a partir dessa 
cooperação são ilimitadas e podem se caracterizar 
tanto em atividades de formação acadêmica, quan-
to na participação conjunta de projetos de pesquisa 
entre as duas instituições.

Professor Martin Soares (D) da Université Lumière Lyon 
2 (França) recepcionado pelos membros do Labogeopa, 

Universidade Federal de Rondônia

Parceria Brasil/França

Professor Dorisvalder e alunos do Orlando Freire em 
atividades de campo no final do ano de 2005

Ilegalmente, o Sindicato das Empresas de Transportes Coleti-
vos da capital suspendeu a venda de meia passagem para os 

universitários em período de aulas, no mês de dezembro

Para a maioria dos estudantes universitários que fazem uso 
do transporte coletivo de Porto Velho, as mudanças por que pas-
sou o setor pouco significaram como melhorias para os usuários 

Coletivo da capital 
“desagrada e faz mal”

do município. De acordo com depoimen-
tos, ainda falta muito respeito para com 
os usuários, principalmente as pessoas de 
idade avança. 

Outra situação que ainda deixa a 
desejar é quanto à instalação de ar-con-
dicionado na frota da cidade. Segundo 
informações, são poucos os veículos que 
ainda usam o sistema e mesmo quando 
possuem em perfeito estado, ficam desli-
gados. Os acadêmicos pedem para que o 
secretário intervenha na situação.

Michel Esteves
Acadêmico de História - Unir

O transporte coletivo de 
Porto Velho não está tão 

bom assim, como pensa o 
secretário de transportes 
do Município. Aliás, eu 
gostaria de convidá-lo 
para uma voltinha na 

linha Esperança, no ho-
rário bem legal, perto das 

7:15h. Acredito que ele 
vai se surpreender com a movimentação.

Bárbara ortiz
Acadêmica de Pedagogia - Unir

Como a secretaria explica 
o fato de ter aumentado a 

passagem, ano passado, 
com o pretexto de melhorias 

no atendimento, conside-
rando que a situação está 

cada vez pior? O ar-condi-
cionado da frota de ônibus 
da capital dificilmente fun-

ciona e o “leva-eu” só serve 
para os acadêmicos da Unir. A população sobra.

GlEiCYaNE viEiRa
Acadêmica de Letras/Português - UnirPE
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Usuários do 
transporte 
coletivo de 
Porto Velho 
perguntam ao 
Secretário de 
Transporte do 
Município.

Início de aulas dia 10 de abril


