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O efeito da comunicação, despretensiosa do caráter da 
manipulação dos fatos, é um salto na busca da de-
mocratização do conhecimento.  A informação é para 

ser compartilhada por todos, socializada, de maneira que o 
objeto da divulgação não sofra as distorções de intenções 
descompromissadas com a causa coletiva.  Os acontecimen-
tos de uma época resvalam-se no caminho do intercâmbio 
cultural e concretiza-se o ideário regular dessa causa comum, 
a politização do homem.  Partilhando princípios dessa natur-
eza, objetivando a disseminação da informação educacional 
e divulgação do fomento da pesquisa, dentre outros, retorna 
o “Grau Universitário”. Esta, que é sua décima sétima edição, 
compreende um projeto gráfico definido e uma linha editorial 
sempre por se desenvolver.

O “Grau Universitário” reapresenta-se à comunidade 
universitária. Está predisposto à interação e a inserção de no-
vos projetos e idéias. Este caminho sugerido para o tráfego da 
informação acadêmica não pretende ser único, mas projeta-se 
como possibilidade na diversidade.  O caráter da notícia nos 
espaços dispostos não libertam-se da força de interferência que 
os objetos exercem quando das inferências feitas ou realizadas 
através de suas veiculações. Assim, anuncia-se uma necessi-
dade de imparcialidade, dentro dos limites de suas pretensões. 
Convocamos a comunidade em geral para um coquetel de 
leitura em suas páginas. Nossas boas vindas!

Há muitos pretensos aconteci-
mentos que escapam ao olhar 
da mídia e, por isso mesmo, 

amargam o ambiente da não realiza-
ção. Há muitos motivos, de muitas 
vertentes, que pelo simples fato de 
não ganhar o calor da notícia, pas-
sam desapercebidos e vão povoar o 
mundo da desimportância. 

O olhar apressado do leitor 
deste século, globalizado, já não vas-
culha, não investiga como antes.  É 
preciso que haja um novo formato, 
canal condutor de informações que 
possibilite acesso a essas coisas que 
esse olhar já não detecta. 

“Grau Universitário” não 
pretende ser a novidade, nesse 

campo da mídia, mas tem pro-
jetada em suas linhas a ambição 
de veicular fatos e coisas que se 
perdem, escapam à observação 
cotidiana. Não se quer, aqui, ofer-
ecer o privilégio em espaços, mas 
uma situação mais igualitária para 
a informação dos diversos setores 
educacionais. 

De fato é este, um espaço 
criado para privilegiar a notícia que 
na mídia comum, veículos de co-
municações em geral, não recebem 
o crédito devido. Mas, não é este o 
critério de seleção de temas para a 
divulgação. O interesse comum é a 
razão mais próxima dos critérios de 
escolha.

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 
divulga o edital para concurso público de provas e títulos 
para professor do magistério superior - Edital 001/2013/
GR, de 22 de julho de 2013. As inscrições estarão abertas 
no período de 30 de julho de 2013 a 6 de agosto de 2013 
e serão efetuadas exclusivamente pela internet, no en-
dereço eletrônico http://www.processoseletivo.unir.br/index.
php?pag=concursos&id=109. Não será cobrada taxa de 
inscrição.

São ofertadas 82 vagas em diversas áreas do conheci-
mento para os campi da UNIR em Porto Velho, Rolim de 
Moura, Cacoal, Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena e Presidente 
Médici. Confira as vagas acessando a página da instituição 
na internet.

O Departamento de Ciências Contábeis da Fundação Uni-
versidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Vilhena, 
está com inscrições abertas para o curso de extensão “Con-
sulta às bases de dados científicos e gerenciador eletrônico 
de referências: abordagem à construção de artigos científi-
cos”. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de julho de 
2013, no Setor de Protocolo ou no próprio departamento 
de Ciências Contábeis, no horário de funcionamento destes 
setores. O curso de extensão será ministrado pelos profes-
sores Deyvison de Lima Oliveira, Sérgio Candido de Gou-
veia Neto e Elizângela Maria Oliveira Custódio.

Teorias, experiências e investigações em linguística são 
temas da exposição “A Linguística e o Percurso Linguís-
tico da Língua Portuguesa do Brasil”, organizada por 45 
acadêmicos do curso de Letras da Fundação Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR), campus de Vilhena, e ori-
entada pela professora doutora Maria do Socorro Pessoa.       
A exposição pode ser visitada no período de 22 a 26 de 
julho de 2013 no saguão de entrada do campus da UNIR 
em Vilhena, das 7h30 às 22h.

Projeto é remodelado e 
recebe coordenação de 
grupo de pesquisadores 
do sesc de Rondônia

Com bolsa da Capes 
professora conclui estágio 
pós-doutoral na UFRGs

Pesquisa aponta formas de relacionamentos organizacionais e interorganizacionais

A informAção em seu 
cAminho AcAdêmico

Democratização da notícia

Unir abre concurso 
com 82 vagas

Curso em vilhena

exposição linguística

Liga do Imaginário  
produz Grau Universitário Professora Mariluce 

fala de pós-doutorado

encontro da liga do Imaginário no sesc de Porto velho

Professora Mariluce Paes de souza, pós-doutora em Administração

O Projeto Grau Universitário, 
veículo de informações 
acadêmicas e comunitárias da 

Universidade Federal de Rondônia, 
está em sua 16ª edição. A retomada 
das atividades acontecem dois anos 
após a última publicação, março de 
2011. Uma iniciativa independente, 
coordenada por alunos e ex-alunos da 
instituição, agora passa a contar com o 
apoio do Grupo de Estudos e Produções 
Literárias do Sesc de Rondônia, através 
da Liga do Imaginário. 

De acordo com informações 
do editor do jornal, Analton Alves, a 
falta de apoio da própria instituição, 
para a execução do Projeto, sempre 
foi o maior problema. Mas, dentro 
das novas estratégias isso não vai 
mais ocorrer. Segundo ele, as novas 

Durante entrevista ao Grau 
Universitário, sobre a con-
clusão de seu pós-douto-
rado, a professora Mariluce 

Paes de Souza, falou dos resultados 
obtidos destacando o entendimento e 
interpretação dos fenômenos a partir 
da utilização de matrizes teóricas para 
avaliar as formas de relacionamentos 
organizacionais e interorganizacionais 
na Cadeia-Rede de Produção de Al-
godão Agroecológico no Brasil.

A pesquisa agrega-se ao 
projeto apresentado à Capes (Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior), aten-
dendo ao Edital NF 135/2007 - Pro-
cad – Programa de Capacitação de 
Docentes, denominando-se Rede de 
Cooperação Sustentável na Cadeia 
Produtiva do Algodão Agroecológi-
co: conectando o local ao global, 
o qual envolve três universidades, 
sendo a primeira na Região Sul do 
Brasil, a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul – UFRGS; a segunda, 
na Região Nordeste, a Universidade 
de Fortaleza – Unifor; e a terceira, na 
Região Norte, a Fundação Universi-
dade Federal de Rondônia – Unir. 

A professora também res-
saltou a importância de pesquisar a 

parcerias firmadas vão propiciar a 
execução periódica do Grau Univer-
sitário e, além disso, a dinamização 
de suas atividades paralelas. A Liga 
do Imaginário, que agora compõe a 
equipe de execução do Grau, é for-

mada pelos pesquisadores Analton 
Alves, Gleicyane Vieira, Vinícius Le-
andro, Tiago Malheiros, Márcia Gon-
dim, Raiane Girard, Renato Gomez, 
Carlos Eduardo, Erivan Pedro, Lin-
dalva de Freitas e Camila Lima.

formação da cadeia-rede, as formas 
de relacionamentos organizacionais 
e interorganizacionais, destacando-
se as percepções sobre os motivos da 
permanência, bem como as conse-
quências desta, considerando que to-
das as organizações que a constituem, 
mesmo as redes interorganizacionais, 
é formada de pessoas e recursos os 
quais estão voltados ao alcance de 
determinados objetivos. Mariluce 
Paes de Souza destacou ainda as con-

tribuições auxiliares na elaboração do 
mapa conceitual, com outras teorias 
e abordagens inerentes ao tema.  Os 
empreendimentos da rede entrevis-
tados localizam-se nos estados Rio 
Grande do Sul, Ceará, Mato Grosso 
do Sul, Santa Catarina e Rondônia. 

De acordo com a professora, 
o seu pós-doutorado propiciou várias 
publicações e participação em even-
tos com produção cientifica relevante 
sobre o tema.
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