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ENDEREÇO
Como um endereço eletrônico pode contribuir na sua vida acadêmi-
ca dentro da Unir?

“Um endereço é um vínculo de informação. Além disso, 
pode servir para que possamos acessar mais diretamente 
as informações da própria Universidade”

RoseAne RodRigUes 
3º período de educação Física

“dentre outras coisas, acredito que um endereço eletrô-
nico com a personalização Unir, no provedor da institui-
ção, contribua para reduzir a burocracia internamente. É 
uma idéia interessante e acho que é uma novidade, pois 
ainda não tinha sido divulgada”

Antònio AFonso
7º período de Química

“Apesar de não ter conhecimento sobre endereço ele-
trônico na Universidade, acredito que esse serviço para 
o aluno, além de marcar seu vínculo com a instituição, 

ajuda na comunicação deste com outros órgão”

PedRo PAUlo
1º período de Biologia

“interessantes, pois não tinha conhecimento de que esse 
serviço seria prestado pela Universidade. Um endereço 

eletrônico personalizado da Unir serve para nossa comu-
nicação entre instituições diversas. o aluno ganha muito 

com isso, certamente”

líziA synARA
4º período de Psicologia

“deve servir pra muita coisa. tudo que é oferecido para o 
acadêmico, que facilite sua vida de estudante, a execuca-
ção de seus trabalhos, é muito bom. eu não tinha conhe-
cimento desse serviço e, acredito que vai ajudar de várias 
formas, diretamente para a comunicação deste”

ConsUelo tAmiRes
2º período de Química

“isso facilitaria as informações para o próprio aluno, 
como rematrícula, por exemplo. Acho até que poderiam 

aproveitar para realizar ouros processos via e-mail”

geovAny limA
1º período de Psicologia
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Biblioteca Digital da 
Unir já está funcionando
desde o dia 1º de setembro os 
usuários da Biblioteca Central 
da Unir já contam com um novo 
serviço, a Biblioteca digital, onde 
podem utilizar os Cd´s de diver-
sas áreas do conhecimento e de 
periódicos digitais disponíveis 
no acervo.A biblioteca possibilita 
ainda acesso a páginas de pes-
quisa via internet. Através desse 
serviço, o usuário pode consultar 
teses e dissertações de outras uni-
versidades e periódicos do portal 
da Capes. 
A Biblioteca digital da Unir conta 
com 04 computadores, 01 scan-
ner, 01 impressora matricial e 
mesa de estudos, para utilizar esta 
estrutura há uma agenda para 
controle das datas e horários a 
serem utilizados por quem interes-
sar. A criação da Biblioteca digital 

foi um ato em conjunto da Propex 
e da Biblioteca Central, visando a 
implantação do Banco de teses e 
dissertações da instituição e conta 
com o convênio do iBiCt o que 
proporciona total visibilidade da 
produção científica da UniR. A 
Unir foi uma das 28 instituições 
públicas de ensino superior, sele-
cionadas por meio do edital Fun-
cate/ibict nº 001/2005, para for-
necimento de kit tecnológico para 
a implantação da biblioteca digital 
de teses e dissertações na institui-
ção e ministrado treinamento no 
sistema, é a única da Região.
o horário de funcionamento é 
de 10:00 às 12:00 e de 13:00 às 
18:00 horas, tendo uma servidora 
da instituição e uma estagiária ce-
dida pelo nCt. mais informações 
através do telefone 2182-2175.

‘Aquisição da Linguagem’
acontece no Paulo Freire
Um público aproximado de 130 pessoas participou, no dia 20 de 
julho último, da palestra “Aquisição da linguagem”, organizado 
pela professora Ana maria Cavalcante gouveia Aguilar. de acordo 
com as informações, estiveram presentes alunos dos cursos de le-
tras Português, inglês, espanhol e Pedagogia.
A palestra foi ministrada pelas professoras nair Ferreira gurgel do 
Amaral e neusa dos santos tezzari e aconteceu no Centro de vi-
vência Paulo Freire, campus da Unir de Porto velho.
A palestra “Aquisição da linguagem” trouxe como tema “A Fala, 
a escrita e a variação lingûística no ensino de língua materna”. 
Com inscrições gratuitas, o evento também ofereceu certificado de 
participação com carga horária de 4 horas.

Alunos dos cursos de letras Portuguès, inglês, espanhol e Pedagogia

Padre Geovani recebe 
alunos de pedagogia
Doutora Carmen Velanga comanda insersão de temas transversais

Alunos de 1ª a 3ª série da es-
cola municipal de ensino Fun-
damental Padre geovani, situa-
da no bairro Pombal, em Porto 
velho, participaram no final da 
primeira quinzena de julho deste 
ano, de oficina pedagógica de-
senvolvida por acadêmicos do 
7º período do curso de Pedago-
gia da Universidade Federal de 
Rondônia, Unir.

os trabalhos foram realizados 
sob a orientação da professora 
doutora Carmen velanga, como 
parte prática da disciplina Currí-
culos e Programas, e trouxe com 
temática os temas transversais. 

de acordo com informações 
prestadas pelos realizadores da 
oficina, cada grupo de trabalho 
desenvolveu atividades relacio-
nadas aos cinco temas trans-
versais estabelecidos nos Parâ-
metros Curriculares nacionais: 
Pluralidade Cultural, trabalho 
e Consumo, meio Ambiente, 
orientação sexual e Ética.

Crianças da escola Padre geovani acompanham a acadêmica da Unir

Grupo Pluralidade Cultural leva para 
a sala superação do preconceito

os alunos de 1ª a 3ª serie 
passaram toda a manhã do dia 
10 de julho envolvidos em ati-
vidades de leitura de historias 
infantis, pinturas, apresentações 
de fantoches, colagens e escova-
ção bucal.

o grupo de trabalho res-
ponsável pelo tema Pluralidade 
Cultural desenvolveu atividades 
relacionadas à superação de 
preconceitos, a formação cultu-
ral e racial do povo brasileiro, 
tratando das diferenças cultu-
rais, geográficas e o contato com 
a diversidade. o tema trabalho 
e consumo buscou explicitar as 
relações sociais, com exposição 

relacionada à utilização de pro-
dutos e bens, fazendo uso de ma-
teriais de consumo da vida diária 
dos alunos, enfocando também 
às diversas profissões existentes.  

A exposição de hábitos de hi-
giene ficou por conta do grupo 
meio Ambiente, com ênfase na 
saúde bucal. Uma das temáticas 
abordadas e que gerou gran-
de curiosidade nos alunos foi o 
tema educação sexual. os aca-
dêmicos enfocaram as diferenças 
sexuais entre homem e mulher, 
nomeando os órgãos sexuais 
cientificamente.  

Quanto ao tema Ética o gru-
po se utilizou de um combinado 

com a sala para enfatizar as “pa-
lavras mágicas - por favor, obri-
gado e com licenças” - necessá-
rias no dia- a- dia.

A iniciativa apresentou como 
objetivo a prática da disciplina 
desenvolvida no decorrer do se-
mestre, como forma de exercitar 
o conhecimento adquirido ao 
longo da mesma. e ainda, apro-
ximar os acadêmicos com a prá-
tica docente junto à comunida-
de e ambiente escolar. A opção 
pelos temas transversais objetiva 
proporcionar o pensar sobre a 
sociedade, suas relações, supe-
ração de preconceitos e a forma-
ção cidadã do individuo.

Campi da Unir agora
estão interligados
Mudanças tecnológicas dos últimos dois anos na instituição

A Unir está num processo ace-
lerado de informatização, ajustes 
tecnológicos, que já duram dois 
anos. Pautada em projetos formu-
lados pelo governo Federal, a ins-
tituição comemora a interligação 
virtual dos campi após ser inserida 
na Plataforma de integração de 
dados das iFes (sistema opera-
cional que agiliza a prestação de 
informações entre a Unir e o meC. 
“A Unir foi a 4ª Universidade bra-
sileira a implantar o sistema”, ar-
gumenta o diretor de tecnologia 
informação, Romualdo Bezerra.

oUtRos PRoJetos

Um dos projetos de destaque da 
Unir é o Bando de dados. Através 
desse  a instituição cede seu domí-
nio para que outras unidades da 
possam ter suas próprias páginas 
na internet. ex: www.vilhena.unir.
br, endereços de outros sites po-
dem ser visto no link “páginas da 
unir” na página inicial desta. ou-
tra dinamização da área acontece 

Romualdo Bezerra falou ao grau sobre as mudanças na Unir

DTI anuncia e-mail com o domínio 
da Unir para todos os acadêmicos

o acadêmico da Universidade Federal de 
Rondônia (Unir) está prestes a receber um ser-
viço eletrônico de grande utilidade. trata-se de 
conta de e-mail gratuita pelo período em que 
este estiver vinculado à instituição. 

A informação foi prestada pelo diretor de 
tecnologia e informação da Unir, Romualdo 
Bezerra de salles que durante entrevista ao 
grau informativo detalhou sobre modificações 
tecnológicas que vêm sendo feitas no setor.

de acordo com Romualdo Bezerra, o servi-
ço de e-mail para estudantes matriculados na 
Unir ainda não está aberto a todos, mas a in-
tenção é disponibilizá-lo até o final deste ano. o 
diretor do dti esclarece ainda que a vantagem 

de ser ter uma conta com o domínio da Unir é 
justamente a identificação com a instituição. 

A oferta desse serviço já vem sendo feita 
por outras instituições, as de grande porte do 
País. Para o diretor do dti, isso significa grande 
vantagem para o acadêmico, considerando que 
este, muitas vezes, precisa manter contatos com 
outras instituições, outros setores e até mesmo 
empresas privadas para assuntos de seu interes-
se. e, ao enviar correspondência eletrônica com 
a identificação da Unir, através de seu e-mail, 
tem ponto somado para sua melhor imagem. 

Atualmente o serviço de e-mail da Unir é 
disponibilizado apenas para professores, esta-
giários e técnicos das principais áreas.

SINGU
o singu é dividido em três módulos: 
1) Protocolo; por ele é possível acompanhar todos os processos burocráticos 

da Unir:  ofícios, memorandos, despachos etc.
2) Acadêmico; onde o universitário pode acompanhar toda sua vida acadê-

mica, histórico, grade curricular, fazer matrícula, rematrícula etc.
3) Biblioteca; nele o aluno pode consultar e fazer reserva do acervo nos 

computadores disponíveis no balcão da biblioteca; controle de armário, anti-
go guarda-volume, que facilita a identificação de quem esquece pertences nos 
armários ou esquece de devolver a chave do armário. “no começo o software 
era gerenciado pela Fundação Riomar, agora é tudo pela Unir. Quer dizer, isso 
favorece o maior controle do site  e maior segurança das informações”, afirma 
Romualdo Bezerra.

através do Projeto mundo Acadêmico. esse é um portal que 
permite que professores possam publicar na internet artigos, 
informativos, currículos, cursos etc. “isso, de certa forma, tor-
na mais acessível estudos, pesquisas e materiais didáticos. 
o portal já está em vigor na Unir, mas ainda falta o cadas-
tramento dos professores. www.mundoacademico.unir.br. A 
Unir está entre as 15 universidades participantes desse proje-
to piloto.”, finaliza o diretor do dti Romualdo Bezerra.

As atividades foram realizadas para crianças de 1ª a 3ª série

inúmeras substâncias já foram descritas para o tratamento da conges-
tão nasal: fezes de cachorros brancos, folhas de repolho secas e extra-
tos vegetais. os médicos chineses foram os primeiros a empregar ervas 
medicinais que continham a efedrina, há cerca de 5.000 anos, embora 
essa substância só viesse a ser conhecida e isolada em 1887.

CONGESTÃO
Aristóteles (384-322 AC) foi um dos primeiros estudiosos a afir-
mar que os animais não respiravam através das orelhas. em seu 
livro “A História dos Animais”, o filósofo escreveu também que 
as pessoas com orelhas grandes e salientes tinham uma tendên-
cia para as conversas sem importância e fofocas.

VIRILIDADE
o Conselho de segurança da onU – organização das nações 
Unidas – é formado por quinze países, dos quais cinco têm lugar 
permanente: estados Unidos, Rússia, grã-Bretanha, França e 
China. os dez restantes são eleitos a cada dois anos, em sistema 
rotativo.

CONSELHO
A primeira lei de trânsito chamava-se lei da Bandeira vermelha 
e foi promulgada em 1836, na inglaterra. Além de limitar em dez 
quilômetros por hora a velocidade máxima, obrigava a que o carro 
fosse precedido por um homem portando uma bandeira vermelha 
para alertar os pedestres, a no mínimo 60 metros de distância. 

TRÂNSITO


