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Educando o Olhar

Contratação de professores aprovados 
pode acontecer até o final de novembro
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Mais uma vez de volta nesta coluna e ago-
ra com uma novidade que poderá atrair 
os amantes da fotografia que se encon-

tram espalhados pela Universidade Federal de 
Rondônia, pois este espaço, a partir desta edi-
ção, conta com o apoio cultural do laboratório 
fotográfico MUNDO DIGITAL. 

Contudo, para o firmamento dessa par-
ceria, o jornal Grau Informativo vem recrutar 
discentes interessados no assunto fotografia, 
tornando-se porta-voz dos estudantes que de-
senvolvem ou vêm aperfeiçoando a comunica-
ção visual, possibilitando utilizar este e outros 
espaços da UNIR para divulgação da linguagem 
fotográfica.

Acreditamos que essa proposta na uni-
versidade tornará esta atividade bastante he-
terogênea, em princípio pelo olhar, em segun-

Ganhe Livros
O ‘Grau Informativo’ traz a campanha de incentivo à leitura ‘PRA-

LER’. O leitor concorre a cinco (5) cupons no valor de R$ 20,00 cada. 
Este cupom, uma vez sorteado e assinado, pode ser trocado por um 
livro, ou complementado, na Livraria Bons Livros, Porto Velho, para 
a compra de outros. Para concorrer, basta preencher o cupom ao lado 
e entregá-lo a um dos membros do Conselho, na Prograd. PRALERNome:...........................................  Curso..........................
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Acadêmicos do 7º período do Curso de Direito da Universidade Federal 
de Rondônia, campus de Cacoal, realizaram visita técnica ao acampamento Che 
Guevara, situado na região de Alto Alegre dos Parecis. A visita aconteceu  nos 
dias 6 e 7 de setembro. Orientados pela professora Isabela, na disciplina Direito 
Agrário, os pesquisadores conheceram de perto a realidade dos colonos e puderam 

Turma de Direito de Cacoal visita 
acampamento Che Guevara

VISITA TÉCNICA

do por sua utilização. Pois é difícil objetivar a 
finalidade de uma imagem fotografada, sendo 
que muitas das vezes vamos a campo efetuar 
um registro para aplicá-lo em um relatório, que 
por sua vez poderá ilustrar as páginas de um li-
vro ou simplesmente ocupar uma moldura. Mas 
certamente esta terá um conteúdo, que através 
da particularidade de seu autor juntamente com 
o universo acadêmico, acabam revelando uma 
identidade filosófica e estética diferenciada. 

É em busca dessa linguagem multifaceta-
da que a coluna Educando o Olhar veio à tona 
e utilizando o clichê “uma imagem vale mais do 
que mil palavras”, estamos aqui, para inserir a 
fotografia (ainda mais) no contexto acadêmico 
e vise-versa. 

Para quem chegou até aqui com a leitura, 
tenho a certeza de que em você existe um lugar 
na memória onde a fotografia o tenha ajudado 
ou confortado. Estou me referindo aquele mo-
mento em que ver ou fazer uma imagem fez a di-
ferença entre um dia qualquer e um dia melhor. 
Assim, viemos propor aos alunos que fotografe e 
nos revele o seu mundo através dessas imagens, 
pois este espaço, conta com o apóio de pessoas 
capazes de discutir e estimular a pesquisa visual. 
Estamos aguardando suas fotos e caso venha 

Igor georgIos Fotopoulos

Biólogo e Mestrando do 
Programa de Desenvolvimento 
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trazer uma única imagem diferenciada, esta po-
derá ser publicada neste jornal. E na somatória 
de 20 fotografias, de autoria individual ou cole-
tiva, pertencente a um mesmo tema (totalmen-
te aberto - exemplo: documental, reportagem, 
expressão pessoal, criação digital, etc), serão 
ampliadas e expostas no campus da UNIR, com 
custo zero para seus autores.

Não posso encerrar essa escrita sem an-
tes destacar que tal iniciativa também poderá 
desenvolver nos leitores a importância da foto-
grafia como meio de pesquisa e documentação, 
além de estimular o senso crítico à leitura foto-
gráfica. Esse espaço é seu, entre em contato com 
o Grau Informativo e boa luz. 

Transporte Integrado
Quer falar? Então Fala!!!
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Josiele
Acadêmica de Ed. Física (Unir)

QWQ

Alcemir Rodrigues
Acadêmico de Matemática (Unir)
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Marcos Calazans
Acadêmico de Química (Unir)
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Fabiola Vieira
Acadêmica de Biologia (Unir)
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A Universidade Federal de Rondônia 

(Unir) iniciou o processo seletivo para o provi-
mento de cargos de professor efetivo. Ao todo, 
são oferecidas 58 vagas distribuídas pelos campi 
e departamentos de ensino da Instituição. O perí-
odo de realização das provas teve início em 18 de 
setembro e seguirá até o fim do mês de outubro, 
de acordo com calendário divulgado na página 
eletrônica da UNIR.

O número de inscritos superou as expec-
tativas. Foram 320 candidatos, com destaque na 
área de Química, que contou com 48 participan-
tes. Outro número importante foi a inscrição de 
professores com titulação de doutor e de mestre. 
Ao todo se inscreveram 62 candidatos com título 
de doutor e 149 com o título de mestre.

A contratação dos docentes aprovados se 
iniciará logo após a publicação dos resultados, 
mas, de acordo com informações do diretor da 
DAPA, Professor Antônio Cláudio Rabello, a 
entrada dos mesmos em sala de aula só deverá ocorrer no próximo semestre, pois o processo de 

contratação é lento. “Esperamos estar contratando 
os primeiros professores até o final de novembro, o 
que já seria muito bom, pois os departamentos po-
derão planejar o próximo semestre contando com 
esses novos quadros”.

Quanto aos candidatos com titulação de dou-
tor e de mestre, Antônio Cláudio afirma: “É bom 
para a instituição contar com professores já titula-
dos. Isso implica em economia de recurso federal, 
pois o professor com título de doutor não precisará 
se afastar para qualificação”. Além disso, diz: “espe-
ramos que esses professores possam ajudar a Uni-
versidade a avançar, não apenas na sala de aula, 
mas na pesquisa e na extensão”.Professor Antônio Cláudio Rabello (DAPA)

A provisão é de que os departamentos possam 
contar , para as salas de aula, com os professores 

concursados já no próximo semestre 

O acadêmico 
Cledson Alves 
destaca sobre 
o fator positivo 
do contato 
com a realida-
de dos acam-
pamentos

Mobilização e Projetos
Campus/Ji-Paraná

KATIANE SIMPLíCIO 
Pedagogia - Unir/Ji-Paraná

“A PROGRAD realmente foi mui-
to feliz em seu desenvolvimento da II Se-
mana de Integração; possibilitando aos 
universitários, em especial aos calouros, 
um maior envolvimento acadêmico com 
eventos culturais, esportes, palestras, mo-
bilizações etc, privando-os assim de um 
mundo alheio aos seus direitos e deveres, 
abrindo os olhos quanto à assistência es-
tudantil e os objetivos das organizações 
e comissões junto à universidade. Enfa-
tizo que a oportunidade dada aos campi 
do interior foi de grande importância, é 

exatamente isso que almejá-
vamos, visto que a carência 
em integração e consciência 
do que venha à ser a comu-
nidade acadêmica é extrema 

em nossa realidade. A partir de então, 
sei como posso contribuir ainda mais 
em meu campus. 

Voltamos com sede e perspecti-
va de melhora, sede de lutar pela Re-
forma Universitária, pela mudança da 
Política Econômica, sei que isso é possí-
vel, basta plantarmos esse legado nessa 
nova geração de acadêmicos que estão 
chegando, e a Semana de Integração 
também contribui para que isso perpe-
tue. Devemos fazer desse evento uma 
tradição nos campus de todo Estado de 
Rondônia.”

avaliar sobre a complexidade 
do sistema agrário brasileiro 
e pormenores da Reforma 
Agrária.

De acordo com infor-
mações de acadêmicos que 
participaram da excursão, 
novas visitas devem ser re-
alizadas nos próximos dias, 
noutros acampamentos do 
Estado.

CONCURSO UNIR


