
O Forgrad (Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades e Centros Universitários Brasileiras) 
promoveu seu vigésimo encontro anual entre os dias 20 e 22 de maio deste ano, na cidade de Porto Ale-
gre. Realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o evento teve como 
tema central “Unidade na Diversidade”.
Dentre os temas debatidos pelos pró-reitores de Graduação, teve destaque o PDE (Programa de De-
senvolvimento Educacional) e o Programa Reuni (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais). A Unir, através da sua Pró-Reitoria de Graduação, participou 
das discussões, buscando chamar a atenção para a necessidade de consolidação de nossa instituição e 
de nossos cursos. “Apesar dos seus 25 anos de existência, a UNIR ainda é tratada pelo MEC, enquanto 
instituição em processo de consolidação. Está mais do que na hora desta consolidação ser concluída e 
para isso é necessário que contratemos mais professores, sobretudo para consolidar nossa estrutura mul-
ti-campi. Contratemos para o corpo de profissionais técnico-administrativo, que há anos está defasado, 
em virtude do crescimento da UNIR e consigamos recursos para a infra-estrutura da Unir (salas de aula, 
bibliotecas, laboratórios, etc)”, afirmou a Pró-Reitora de Graduação, Nair Gurgel.
Durante o evento foi realizada a eleição da nova diretoria, que terá um ano de mandato. A Pró-Reitora 
de Graduação da Unir passou a fazer parte da Coordenação Nacional do Fórum, na qualidade de vice-
coordenadora da Regional Norte.

O XX Encontro Nacional do FORGRAD

O leitor ‘Grau Informativo’ pode entrar em contato com a redação deste 
informativo através dos telefones abaixo relacionados. Ou ainda por e-
mail, correspondência endereçada à Prograd, campus de Porto Velho.

E-mail: 
grau@unir.br

grau.unir@gmail.com

Atividades Acadêmicas e Comunitárias

GRAU INFORMATIVO
Circulação Gratuita

Editor
Analton Alves (DRT-550/RO)

Tiragem
Seis (6) mil exemplares

PROGRAD/UNIR
BR-364, sentido Acre, Km 9,5

EXPEDIENTE - EXPEDIENTE

Conselho Editorial
Analton Alves

Antônio Cláudio Rabello
Gleicyane Vieira

Marisa Albuquerque
Michele Noé

Nair F. Gurgel do Amaral

O Grau Informativo é um veículo de 
divulgação das atividades da Pró-reitoria 
de Graduação, Assuntos Comunitários e 
Estudantis (PROGRAD) da Universidade 

Federal de Rondônia - Unir.

Os artigos, colunas e ilustra-
ções assinados e publicados 
neste veículo de comunica-
ção são de inteira responsa-

bilidade de seus autores. 

PROGRAD
2182-2182/2180

Entre os dias 15 e 16 de junho próximos acontece no Auditório do Conselho Regional de Medicina de 
Rondônia o I Seminário do Aparelho Digestivo de Rondônia. Dentre os temas que constam da progra-
mação do evento estão: Síndrome do Intestino Irritável; D.R.G.E.; Neoplasia do Trato Digestivo; Doen-
ças Inflamatórias Intestinais; C.P.R.E.; Ecoendoscopia; Nódulos Hepáticos; Vídeo Cirurgia; Transplante 
Hepático; Cirurgia Bariátrica; Pancreatites; Hepatites Virais. Mais informações podem obtidas através 
do telefone 3217-0504.

MEDICINA

CARTUM

Projeto Político 
Pedagógico 

EM DISCUSSÃO

Devido à necessidade de adequação as novas diretrizes curricu-
lares do Curso de Pedagogia, o Departamento de Educação, junta-
mente com seus docentes, realizam desde fevereiro deste ano, reuni-
ões para reformulação do projeto político pedagógico. Em conversa 
com a chefe de Departamento, professora Ana Maria Souza, esta 
informou ao Grau Informativo que o Curso de Pedagogia passou por 
reformulações no ano de 2002, e somente em 2005 voltou a discutir 
uma nova proposta para o curso. Com a resolução CNE/CP nº 1, de 

O Curso de Pedagogia escolheu, na manhã do 
dia 8 de maio, a nova diretoria do Centro Acadêmi-
co.  A chapa Resistir, Mudar e Democratizar venceu 
as eleições totalizando 58 votos dos 110 computa-
dos em contagem geral. O pleito eleitoral se deu 
em clima de aparente tranquilidade, considerando 
apenas discussões apimentadas, dentro da norma-
lidade.

A composição feita pelos alunos do 1º e 6º pe-
ríodo foi a combinação para a vitória. De acordo 
com as informações, a principal proposta da cha-
pa, “lutar contra a imposição dos DCN’s (Diretrizes 
Curriculares Nacionais) e conscientizar os alunos do 
curso da sua participação na política acadêmica”, 
principalmente na formação integral do pedagogo, 
foi bem aceita. Duas chapas participaram das elei-
ções.  A primeira votação ocorreu no dia 02 de maio 
no bloco de pedagogia. Mas, não foi suficiente, ne-
cessitando de um segundo turno devido ao empate 
entre as duas chapas.

Em conversa com a nova presidente do Caped, 
Nísia Benísio, ele destacou, dentre outros pontos, 
sobre a proposta da chapa de lutar pela melhoria da 
qualidade do curso, reivindicando o poder de vota-
ção e participação nas decisões. “Queremos discutir 
as decisões para o curso, com participação”, argu-
mentou.

No mês de março passado o curso de pedagogia 
se mobilizou e parou as ruas centrais de Porto Velho 
para exigências de  Revogação das Diretrizes Curri-
culares Nacionais (DCN’s) elaboradas pelo Conse-
lho Nacional de Educação( CNE/MEC). Os alunos 
entendem que esta é uma medida que acarreta a re-

Chapa vencedora inicia 
luta pela qualidade

eleições para o CA de Pedagogia

Membros das duas chapas depois da contagem de votos

Mestre em Direito Penal, o Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rogério Greco, profere 
palestra no próximo dia  4 de junho no auditório da Faculdade São Lucas. O evento integra o Seminá-
rio de Direito Penal “Teoria do Crime”. Inscrições podem ser feitas ao valor de R$ 20,00. Mais infor-
mações através dos telefones 8403-5745 e 9222-6315.

DIREITO PENAL

Eleições transcorrem normalmente no campus da Unir

tirada da formação integral do pedagogo, que altera  
a  habilitação e direciona a formação apenas para 
a docência. A nova diretoria também vislumbra re-
alizar o Encontro Estadual dos Estudantes, além de 
propor a aproximação da Executiva Nacional do 
Curso de Pedagogia.

Uma das propostas da chapa vencedora das 
eleições para o Centro Acadêmico do Curso de Pe-
dagogia é a realização da Semana de Pedagogia no 
segundo Semestre deste ano. Ainda sem data defi-
nida, o evento deve contar com a participação do 
Departamento do Curso que já inicia articulações 
para as atividades. 

As discussões devem ser dinamizadas após ju-
nho, com definição de temas e estratégias de execu-
ção da Semana. Vinculado ao Núcleo de Educação, 
este ano iniciou dois novos cursos de Pós Gradua-
ção “ Latu Sensu”, o primeiro com aulas em Edu-
cação Infantil e  Alfabetização, que já tiveram início 
com aulas na Fundação Riomar.

O Departamento dintegra a estrutura da Unir 
desde sua criação, completando em 2007,  25 anos. 
O corpo docente possui 15 professores, dentre os 
quais, oito doutores. A chefe do Departamento ini-
ciou gestão em 2006 e finaliza em 2008. O Depar-
tamento de Ciências da Educação é responsável 
pela coordenação do curso de Pedagogia da Unir e 
trabalha no âmbito do atendimento a docência. 

Funciona também, com o gerenciamento das 
disciplinas que atendem todos os cursos das áreas 
de licenciaturas. Os professores ligados ao departa-
mento, no momento, estão envolvidos em trabalho 
de reformulação da grade curricular, para atender a 
nova legislação vigente.

Semana de Pedagogia na mira

15 de maio de 2006, com as 
novas diretrizes para o curso 
de Pedagogia, o prazo para 
que as instituições pudessem 
adequar-se ao novo modelo 
seria de um ano. 

Com a notícia de que a 
comissão do MEC visitaria o 
curso para recredenciamento 
e avaliação, decidiu-se então 
acelerar as discussões para 
que ocorressem dentro do 
prazo. A partir de fevereiro, 
o departamento começou a 
organizar-se em subdivisões 
para iniciar as discussões. 
Com participação dos campis do interior, no dia 16 de abril, acon-
teceu no Auditório Paulo Freire, uma reunião com os alunos para 
apresentar a proposta do que já havia sido elaborado e para que se 
pudesse propor melhorias no projeto em busca de um consenso. 

 Segundo Ana Maria, nestas discussões em relação às disciplinas, 
“o que se tem são disciplinas de formação teórica, que ajuda na idéia 
operacional do curso”. A chefe salienta que o curso é de formação 
docente, sendo esta a proposta pela Universidade. “A formação do 
pedagogo implica na docência, essa é à base de todo o curso”. O cur-
so continuaria com duração de quatro anos, mas com a reformula-
ção, logo após a conclusão, será oferecido uma especialização institu-

cional, com seleção para 20 
vagas. Serão duas especiali-
zações oferecidas: Alfabeti-
zação e Gestão Institucional. 
Os campi do interior tam-
bém adaptam projetos polí-
ticos pedagógicos de acordo 
com Resolução. As reuniões 
continuam e acontecem na 
Edufro, com participação de 
alunos. O próximo ponto a 
ser discutido será a ementa 
do curso.

C
Carta ao leitor

Caro leitor, em mais uma edição do Grau Informativo que-
remos brindar este momento histórico. A Universidade Federal de 
Rondônia lança um convite à toda comunidade para as festividades 
que congratulam seus 25 anos de casamento com a sociedade ron-
doniense. Essas “Bodas de Prata”, em merecidos anos de vitórias 
pactuadas ao som de um futuro sempre promissor, brilham como 
numa aliança bem formada. Matrimônio que deu certo. 

E, as homenagens aos 25 anos de Fundação a Unir pipocam 
pelos corredores. O Curso de Geografia deu início nesta segunda-
feira aos seminários acadêmicos e, como tema, trouxe a Instituição 
e sua história. Acalouradas, as discussões abraçam o cenário de 
contexto e garantem especial homenagem à aniversariante. 

Que o leitor não se convença de que esta edição limita-se 
aos parabéns devidos à Unir. Trabalhos acadêmicos, pesquisas, su-
gestões de leituras e muitas outras novidades foram produtos de 
pauta e constam deste material. É bom tirar a prova conferindo nas 
entrelinhas o conteúdo prometido. Também, leitor, esperamos con-
tribuições para que este produto se complete ainda mais.

Ao finalizar esta carta de edição, caro leitor, gostaria de res-
saltar sobre a parceria firmada entre este jornal e o Laboratório de 
Multimídia, coordenado pela professora Tânia Brasileiro. A união 
vai propiciar a realização de cursos de mídia para a comunidade 
acadêmica e mais suporte para as atividades. 

A cobertura dos eventos, registros de trabalhos, agora já é 
uma realidade dentro do campus de Porto Velho. Desde feito o 
agendamento, alunos e professores podem solicitar, sem custos, co-
bertura jornalística para suas atividades. 

Caro leitor, até um próximo encontro.
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