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Conselho Editorial

AGRIPINO FREIRE

“O papel da Assistência Estudantil é traba-
lhar políticas, através de seus programas, 

que consigam criar condições que contribu-
am para a permanência do acadêmico nos 

estudos. A ampliação dessa assistência é 
uma ação positiva”

NAIR GURGEL

“Quando se possibilita experiência pro-
fissional para o acadêmico se realiza algo 
em prol de suas metas. E, quando se 
investe contra as dificuldades financeiras 
deste, se faz algo mais. Muitos acadêmi-
cos deixam de estudar por falta de condi-
ções. É preciso lutar contra isso”.

ANTÔNIO CLÁUDIO

“Acredito que a ampliação do 
Programa vai favorecer para 

a frequência do estudante em 
sala de aula, dentre outras coi-

sas. Consequentemente, sua 
participação acadêmica ganha 

força. Ele motiva-se mais”.

LUANA CASTRO

curso necessário.
- fomentar a existência de ór-
gãos para atuação do gênero.. 
as ações...

ANALTON ALVES

“O estudante universitário tem ne-
cessidades diversas mas, a maioria 

delas está relacionada à questão 
financeira. O que se entende é que 

investindo contra essas carências 
certamente vai se estar lutando por 
melhores condições de permanên-JOILSON ARRUDA

“É preciso trabalhar sempre a ques-
tão de socialização do bem público, 
tornando-o mais acessível a todos. 
Reduzir as diferenças, criando con-
dições para os que se encontram em 
situação difícil, são políticas que me-
lhoram as relações sociais”.

cia em sala 
de aula. A 

assistência es-
tudantil é fun-
damental para 
a prosperidade 

do estudante 
em sua carreira 

acadêmica”.

Programa de Asistência Estudantil é ampliado
PROGRAD

A Universidade Federal de Rondô-
nia (Unir), através da Pró-Reitoria de Gra-
duação Assistência Estudantil e Comunitá-
ria (Prograd), amplia para o ano de 2006 
o Programa de Atendimento aos alunos de 
baixa renda. Dentre os motivos que levaram 
às modificações está o aumento do corpo 
discente da Instituição de Ensino que nos 
últimos anos sofreu significativo aumento.

De acordo com informações da co-
ordenadora do Programa, Expedita Fátima 
de Figueiredo, para este ano de 2006 a 
Pró-Reitoria de Graduação pretende traba-
lhar pelo menos 20 bolsas trabalho para o 
atendimento de estudantes de baixa renda. 
Segundo ela, os interessados devem estar 
cadastrados junto à Coordenação de Assis-
tência Estudantil para poderem usufruir do 
benefício.

Segundo Expedita Fátima, a Polí-
tica de Assuntos Estudantis da Unir é es-
tabelecida pela Resolução nº 32/Consad. 
De acordo com critério desta lei, a dotação 
orçamentária para a Assistência Estudantil 
“não poderá ser inferior a 20% dos recursos 
próprios gerados pelos diferentes órgãos da 
unidade, ou seja, pelas diferentes  UGRS. 

Durante entrevista ao Grua Informa-
tivo, Expedita ressaltou ainda que a Prograd 
deverá contribuir para tal fundo com uma 
taxa diferenciada, nunca inferior a 40% de 
seus recursos próprios. Isso, por ser o órgão 
responsável pela implementação dessa po-
lítica. Assim, em acordo com o presidente 

da Fundação Rio Madeira (Riomar) e a Pró-
Reitoria de Planejamento (Proplan), ficou 
decidido que os recursos seriam aplicados 
no pagamento de Bolsa Trabalho a alunos 
através de Plano de Trabalho elaborado 
pela Prograd trimestralmente. “Pretende-
se, dessa forma, auxiliar os alunos a per-
manecerem na universidade, cumprindo 
com a meta de inclusão social. O objetivo 
é garantir o funcionamento dos cursos de 
graduação, no que diz respeito aos Depar-
tamentos, Laboratórios de Informática e 
setores que prestam serviços aos próprios 
estudantes”, argumenta Expedita.

“Pretende-se, 
dessa forma, au-
xiliar os alunos 

a permanecerem 
na universidade, 
cumprindo com 
a meta de inclu-

são social”

Professora propõe disciplina 
sobre letramento digital na Unir

Depois de realizada uma primeira reunião 
para definição de estratégias e calendários de cursos 
a serem oferecidos pelo Laboratório de Multimídia 
da Universidade Federal de Rondônia, a comissão 
formada para este fim, composta pelos professores 
Mário Venere, Ana Maria Aguilar e Tânia Brasileiro, 
além dos acadêmicos Cécil Thiré e Analton Alves, 
inicia a formatação de oficinas que, possivelmente, 
devem ser aplicadas já neste segundo semestre.

A professora Ana Maria Aguilar, durante en-
trevista ao Grau Informativo, destacou suas preocu-
pações com a comunidade acadêmica no que diz 
respeito ao letramento digital. Ele põe uma interro-
gação na necessidade, ou não, de se ter na Unir uma 
disciplina específica voltada para o letramento digi-
tal. Ana Aguilar, em sua página no Orkut, apresen-
ta uma comunidade onde define esta pergunta. As 
discussões devem render pontos positivos no projeto 
que desenvolve.

Tecnologia

A qualidade das pes-
quisas e performances 

dos bolsistas do, quan-
do das apresentações 

em senimários na 
Universidade Federal 

de Rondônia, têm sido 
alvo de frequentes 

elogios

Em frequentes reuniões com as comissões de acadêmicos da Unir, a Prograd 
discute e implementa políticas de atendimento aos estudantes de baixa renda

Em 2005, durante Seminário Final do PIBIC, 
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LETRAMENTO
Acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia opinam sobre a 

possibilidade de cursos e oficinas de apoio à inclusão digital.

“Eu prefiro esperar para ver se isso vai dar certo mesmo 
ou não. Mas, certamente a idéia é muito boa. Interessan-
te pelo fato de objetivar a inclusão digital”

JULIANA MORENO
5º período de Biologia

“Nem todo mundo tem condições de de possuir com-
putador. Então, fica difícil o domínio de ferramentas de 
informática se você não tem acesso. Considerando que 
atualmente é fundamental saber usar um computador, a 
implantação de um sistema de apoio é uma boa idéia”

GREICIANE
1º período de Biologia

“Entendo que a implantação de cursos para estudantes 
que têm dificuldades de manuseio de ferramentas de 

internet, computadores, dentre outros, desde que sejam 
bem organizados, é uma boa investida”

CHELY ALVES
5º período de Biologia

“Muitas pessoas nunca tiveram acesso a um computador. 
Com certeza é importante que a própria Universidade 
ofereça monitores para acompanhar esses estudantes. 

Quem sabe até mesmo um mini-curso para manusei das 
principais ferramentas”

LÍLIAN MOREIRA
1º período de Pedagogia

“Mesmo com a informática fazendo parte de nossas vidas, 
devido à globalização, no meio acadêmico ainda existem 
pessoas com dificuldades em lidar com e-mails, internet 
de um modo geral. Esse projeto viabilizaria a inclusão 
digital dessas pessoas”

MÁRCIO DA SILVA
3º período de Geografia

“Quem não tem acesso a computador, dificilmente sabe-
rá utilizar adequadamente este equipamento. Portanto, é 

interessante que ofereçam oficinas para o manuseio do 
equipamento” 

PRISCILA PONTES
1º período de Pedagogia

“Um projeto de inclusão digital, com certeza, é de grande 
utilidade para os acadêmicos da Instituição. 

VANDO RAMOS
1º período de Pedagogia

“Se a Universidade se propõe a oferecer auxílio aos que 
não têm domínio de ferramentas de informática, isso é 

muito bom mesmo”

VANESSA OLIVEIRA
1º período de Pedagogia

Alunos do Terra Nova participam de Unir nos Bairros
Satisfeita com a disposição dos 

alunos do terceiro ano, ensino médio, que 
participaram do Projeto Unir nos Bairros 
realizado na Vila Princesa, a diretora da 
Escola Terra Nova, Maria Alexandre Ca-
valcante, se prontificou a participar da 
próxima edição do projeto com doações 
de alimentos e outros produtos de interes-
ses de comunidades carentes.

Os alunos do Terra Nova, durante 
a semana que antecedeu o Unir nos Bair-
ros, realizaram coleta de alimentos, rou-
pas e calçados e entregaram aos mora-
dores da Vila Princesa. O professor Hugo 
acompanha os estudantes que pretendem 
participar da próxima edição do Projeto. Em 2005, durante Seminário Final do PIBIC, autoridades 


