
VESTIBULAR Enquete

SERVIÇOS

Informatização da Biblioteca
A Biblioteca Central da Unir, Roberto Pires, no 

Campus de Porto Velho, desenvolve para este primeiro 
semestre um novo projeto de integração com as biblio-
tecas dos cinco campin do interior. De acordo com in-
formações da diretora dos Sistemas da Biblioteca Cen-
tral, Mônica Peres, a intenção é que ocorra o processo 
de informatização dessas bibliotecas. Para isso, será 
disponibilizado computadores, impressoras, nobreak e 
leitor óptico para implantação do sistema. 

O serviço é parte do processo de modernização que 
visa facilitar o acesso e a comunicação entre os campin 
do interior com a Biblioteca Central. Já que o méto-
do de funcionamento existente necessita da utilização 
de uma carteirinha própria só para os serviços da bi-
blioteca.  Com a informatização o usuário matricula-
do no SINGU poderá acessar o Modulo Biblioteca em 
qualquer dos campin. “A comunicação com os diversos 
campin da Unir ficará melhor, devido à utilização de 
um sistema único” complementa Mônica. 

A bibliotecária Mônica Peres, diretora, mostra o número 
exagerdo de obras danificadas pelos próprios alunos

Biblioteca tem mais 
de 52 mil obras

Todos os anos, a biblioteca recebe recursos para a 
compra de obras. Esses valores são distribuidos, em 
compras, entre os  núcleos existentes. Cada núcleo pede 
que os devidos departamentos apresentem lista de obras 
a serem adquiridas- dentro do orçamento estipulado. 

A diretora Mônica Peres explica que o acervo atual é 
de mais de 52 mil obras adquiridas, entre livros, periódi-

A distruição furtos e mal uso de livros que com-
põem o acervo da Biblioteca Central da Unir tem 
preocupado bibliotecários e até mesmo universi-

tários sensíveis ao problema. Esta enquete entrevistou 
acadêmicos sobre o caráter de pessoas que tratam os 
livros com indiferença, quanto à sua significância en-

quanto objeto de uso coletivo. Leia as opiniões.

“Considero uma situação péssima, 
pois afeta os alunos que utilizam os 
livros para pesquisa, prejudicando 

alguns por causa do descaso com o 
material de estudo que é um bem 

de todos”.

HUMBERTO FREITAS
Letras Português 5º período

“Os acadêmicos deveriam conservar 
mais os livros da biblioteca, pois 
com essas atitudes de vandalismo 
e descaso tiram a possibilidade de 
outros alunos de compartilhar o 
conhecimento oferecido pela Uni-
versidade”.

HiAtA AndrEsOn
Geografia 7º período
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Letras Português 3º período

“Falta conscientização por parte dos 
acadêmicos, pois quando o aluno 
rasga ou danifica os livros toda a 
comunidade perde, sofrendo as 

conseqüências destas ações, sem 
esquecer que a biblioteca perde a 

riqueza de seu acervo”. 

BIOLOGIA

Curso à distância: 
Vesti no 2 semestre
Disponível na modalidade licenciatura plena

A realização de vestibular no início do segun-
do semestre desse ano é a grande expectativa do  
Departamento de Biologia para a modalidade 
de cursos à distância. 

O Projeto, submetido a discussões técni-
co/pedagógica junto à comissão criada para 
a implantação, versa sobre a modalidade de 
lincenciatura plena. Endereçado à professores 
que atuam nas áreas de Ciências e Biologia, 
o curso vem atender nescessidades dos mu-
nicípios de Porto Velho, Ariquemes, Rolim de 
Moura e Vilhena.

A informação é da coordenadora do curso 
de Biologia da Universidade Federal de Ron-
dônia, Doutora Mariluce Messias. Durante en-
trevista ao Grau Informativo, ela argumentou 
sobre as perspectivas para o ano de 2007 des-
tacando as possibilidades de mais dinamismo 
para este período. A modalidade de curso à 
distância trás o processo de seleção via vesti-

bular que deve ser realizado no início de se-
gundo semestre. A expectativa também é gran-
de junto ao público interessado, considerando 
a grande carência das regiões onde estes serão 
oferecidos. 

Proposta de mestrado

GRAU - A Universidade Federal de Rondônia, em parceria com o 
Ministério da Educação, está oferecendo o primeiro curso de Biologia à 

Distância. Qual o propósito do curso?
MARTINÊS - O curso visa atender os professores que atuam na área de 
ciências ou biologia no ensino fundamental e médio que não possuem 

graduação na disciplina que exercem função. O mesmo será oferecido na 
modalidade de licenciatura plena, contando com quatro pólos no Estado: 

Porto Velho, Ariquemes, Rolim de Moura e Vilhena. 

GRAU - O curso, realizado em parceria com a Gerência de Educação à 
Distância, está vinculado a algum programa do Governo Federal?

MARTINÊS - O curso faz parte do  Prolicenciatura,  programa do MEC 
voltado para a formação docente  que busca capacitar professores que 

atuam nos níveis fundamental e médio.

GRAU - Como está formatado o curso e como será feita a distribuição de 
vagas para a comunidade?

MARTINÊS - Serão oferecidas 200 vagas, com 50 em cada pólo. O curso 
divide-se em oito módulos, contando com um módulo para cada semes-

tre, com disciplinas típicas de cada período, estando dividido em três 
eixos: biológico, pedagógico e biologia- sociedade- conhecimento. 

GRAU - E quanto à distribuição de conteúdo, professores e tipo de aula, 
como se estrutura o curso?

MARTINÊS - Ele conta com material impresso, aulas presenciais, em 
laboratórios, videoconferência e utilização de ambientes virtuais. O 

acompanhamento dos alunos será realizado por tutores presenciais e 
à distância. Com um total de doze tutores à distancia, o atendimento 
se dará por e-mail, telefone, fax, etc. Os tutores serão professores do 

departamento de biologia que se submeterão a um curso de capacitação. 
As avaliações serão realizadas ao final de cada modulo em momentos 

presenciais. Haverá um espaço na área destinada ao prédio de Educa-
ção à Distância, anexo a biblioteca da Unir,  para que os alunos possam 
desenvolver seus estudos. O curso teve aprovação da SESU/SEB  e será 

financiado com recursos do Fundo Nacional de Educação- FNDE. 

Coordenado pela professora Drª Mariluce Messias, o de-
partamento de Biologia da  Unir prevê, para o ano de 2007, a 
reformulação da grade curricular do curso. Ainda neste início 
de ano está prevista a implantação do sitio eletrônico do de-
partamento.

O curso, que teve inicio em agosto de 1996, tem atual-
mente matriculados 170 alunos e possui corpo docente de 
20 professores. Funcionando em período integral, já formou 
8 turmas. Possui grupos de pesquisas e laboratórios em: Bio-
logia Evolutiva e da Conservação; Laboratório do Ensino de 
Ciências; Biogeoquimica e Genética. 

O departamento aguarda resposta da CAPES relaciona-
da à proposta de Mestrado Multidisciplinar enviado ao órgão. 
O atendimento à comunidade acadêmica no departamento 
acontece nas terças e quintas-feuras, das 8h às 12h e, segun-
das alternadas no mesmo horário. Telefone do departamento 
2182-2188.

Entrevista

Entrevista com a 
professora Elisabete Martinês, 
do Departamento de Biologia 

da Unir sobre a implantação da 
modalidade à distância

Doutora Mariluce Messias, Departamento de Biologia
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cos e revistas. Como suporte, oferece também os ser-
viços da Biblioteca Digital, com a disponibilização de 
Cds, programas, informações digitais e algumas teses 
e artigos digitalizados e produzidos na Universidade. 
Neste espaço o aluno poderá fazer pesquisa no site da 
CAPES, sendo que, a biblioteca também disponibiliza 
a impressão de alguns materiais. Há ainda conteúdos 
em fitas de vídeos e DVD’s que podem ser empresta-
dos aos usuários por dois dias.

A biblioteca realiza cerca de Oito mil atendimen-
tos mensais. Mônica ressalta a conservação das obras. 
“Tem gente que usa livro como guarda-chuva e as-
sento, isso prejudica a conservação”, diz. Há ainda 
casos em que os livros somem da biblioteca. 

Informações sobre atendimento podem ser obti-
das pelo telefone 2182-2166/2163.

Um dos sérios problemas por que passa 
a Biblioteca Central da Unir é o roubo e 
danificação de obras consideradas, em muitos 
casos, raras e de grande importância para a 
comunidade acadêmica. Apesar das campa-
nhas frequentes, os livros continuam desapa-
recendo em grande quantidade.

“É uma atitude covarde ,já que  
o uso deveria ser de todos. Os 
alunos precisam usar os livros, e 
dessa forma ficam prejudicados. Os 
modos que as pessoas têm  em casa 
passam pra rua, é uma vergonha.”

rOMêniA sOUsA
Biologia, 7º Período, são Lucas

“É um desrespeito e falta de ética 
dos alunos, porque os mesmos 

dependem dos livros para pesqui-
sa e para a aquisição do saber”.

nAtHALiE L. LEGAL
Letras Espanhol 2º período


