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“o laboratório não atende a 
demanda do curso, mas os 
professores fazem o possível 
para nos ajudar.”

amanda GaVa 
6º Período  de eng. elétrica

“as dificuldades que enfren-
tamos no curso são com 
relação à grade curricular. 
a pesquisa não nos dá base 
para outros conhecimentos 
futuros.”

melki melquizedeque
7º Período de Psicologia

“Sentimos a necessidade das 
atividades de extensão, como 
as aulas práticas fora da 
universidade. investimentos 
em mais estrutura”

Valéria dominiCano 
4º Período de eng. elétrica

“estamos nos reunindo para 
organizar e tornar real as 
manifestações culturais na 
unir. Por que, infelizmente, o 
apoio da instituição tem sido 
mínimo”

raFaela Baratto 
7º Período de Psicologia

O vice-presidente do Centro Acadêmico de Engenharia 
Elétrica da Universidade Federal de Rondônia (Unir), Fer-
nando Groniko, cursando o 6º período, diz estar satisfeito 
com o que tem conseguido avançar em sua área. Segundo 
ele, são boas as perspectivas para os profissionais da área 
na região e, os últimos foram ainda mais positivos. Gron-
iko também ressalta que o Estado de Rondônia está entre 
os que mais crescem no País em função do aproveitamen-
to das tecnologias. 

Sobre o desenvolvimento de seu curso ele também explica 
que os obstáculos tem que ser superados. “Claro, que te-
mos muitas dificuldades. Mas a construção do prédio, com 
laboratórios e salas de aula, irão contribuir com a melhoria 
dos resultados. Há também a necessidade de mais profes-
sores e de aulas de práticas para melhorar nossas ações”, 
argumenta.

O Programa de Mestrado em Psicologia (MAPSI), do Depar-
tamento de Psicologia (DEPSI) da Fundação Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR), realizará no período de 28 a 
30 de agosto de 2013, a terceira edição do Seminário de 

Psicologia (SEP). As conferências, mesas redondas e mini-
cursos acontecerão no campus José Ribeiro Filho, em Porto 

Velho/RO.

Em sua terceira edição e tendo como temática o ‘Mal-Estar 
Contemporâneo: Desafios Atuais à Educação, Saúde e 

ao Trabalho’, o evento terá como propósito construir um 
espaço coletivo para discussão com professores, pesquisa-
dores, profissionais da educação, da saúde, de gestão e de 
políticas públicas, estudantes, representantes de conselhos 

municipais e estaduais e todos interessados em fortalecer a 
discussão dos desafios da Psicologia voltada à educação, à 
saúde e ao trabalho nas suas diferentes interfaces na região 

da Amazônia. As inscrições são gratuitas. Para acessar os 
formulários de inscrição e demais informações, acesse www.

sep.unir.br.

O Campus de Ji-Paraná da Fundação Universidade Federal 
de Rondônia (Unir), por meio do Grupo de Pesquisa em 

Educação na Amazônia, promoverá o VI Seminário de 
Educação (SED), cujo tema é Etnicidades e racialidades: 

mais identidades, cores,vozes, aprendizagens e imagens na 
educação brasileira? O evento será realizado no período de 

18 a 20 de setembro de 2013 em Ji-Paraná.

      O referido Seminário é uma iniciativa dos Grupos de 
Pesquisa da Unir: Grupo de Pesquisa em Educação na 

Amazônia (GPEA) de Ji-Paraná, Grupo de Estudos Ped-
agógicos (GEP) e Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Relações Raciais e Migração  (GEPRAM) ambosde Vilhena, 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia e Educa-

ção na Amazônia (GEPPEA) de Rolim de Moura, Grupo 
Amazônico de Estudos e Pesquisas em Psicologia e Educa-
ção (GAEPPE) de Porto Velho  com o apoio dos departa-

mentos.

curiosidade...

núcleo de tecnologia está 
mais preparado para os  
novos momentos da unir

marco de um momento 
fundamental na vida 
acadêmica da unir, rádio 
universitária está de volta

diretor de núcleo fala sobre avanços e importância de investimentos no setor objetivo é tornar o veículo ainda mais dinâmico com espaço na internet 

alguns cursos da universidade Federal de ron-
dônia estão sem centros acadêmicos. Cursos que 
não tem Ca’s ativados: Pedagogia, Geografia, 
química, economia e letras.

acadêmico confiante 
em melhorias

iii Seminário de 
Psicologia em agosto

Seminário de educação

Núcleo de Tecnologia 
melhora condições

Rádio Universitária é 
renovada com estilo

Professor Carlos tenório, diretor do núcleo de tecnologia da unir acadêmicos do curso de matemática da unir reativam rádio

Durante entrevista do Grau 
Universitário, o diretor do 
Núcleo de Tecnologia, profes-

sor Carlos Tenório, argumentou sobre 
as perspectivas para o setor. Segundo 
ele, os últimos anos foram de avanços 
significativos e de estruturação interna. 
“O núcleo deu um salto significativo 
desde 2011. Um exemplo é a aquisição 
de equipamentos para os laboratórios 
de eletrotecnica, instalações elétricas, 
máquinas elétricas, dentre outros”, ar-
gumenta Carlos Tenório.

O professor explicou ainda que 
os laboratórios foram mobiliados e 
parte dos departamentos também. Os 
professores ganharam salas de aula. 
Segundo Tenório, no começo desse 
ano, “tivemos o início da construção 

Bem mais versátil e com possi-
bilidades ainda mais ousadas, 
a Rádio Universitária Interação 
está de volta. No início do mês 

passado um grupo de estudantes do 
curso de Matemática resolveu reativar 
o veículo de comunicação que estava 
há cerca de dois anos sem atividades. A 
busca por patrocínio, para a compra de 
equipamentos básicos, foi a tarefa mais 
difícil. Mas, após conversa com o profes-
sor Theóphilo Souza, então no Nucsa 
(Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas), 
a situação foi solucionada. 

A história da Rádio Universitária 
se confunde com os movimentos estu-
dantis da instituição. No início, quando 
a então estudante de História, Márcia 
Gondim, deu os primeiros passos, em 

dos blocos de laboratórios e do pré-
dio de engenharia elétrica ao lado do 
laboratório de Ictiologia, prevista para 
conclusão no final de 2013”. Há a pre-

visão da contratação de mais 3 (três) 
para o cursos de informática, e 7 (sete) 
vagas para Engenharia Elétrica e 9 
(nove) para a Engenharia Civil.

2004, os problemas já eram a falta de 
condições para as atividades. De acor-
do com os acadêmicos de Matemática, 
agora à frente, a luta por um espaço 

físiso já está sendo superada. Segundo 
eles, logo os corredores da Unir vão re-
ceber a voz que vai levar informação e 
interatividade para a comunidade.
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