
Carta do Editor

Um ‘Grau’ de informação

O clima de festa tem movimentado todo o campus 
universitário da Unir, em Porto Velho, e a chegada dos no-

vos acadêmicos promete acontecer em grande estilo
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Editorial
O olhar viciado escapa 
do ponto defeituoso

O defeito é um detalhe da peça que 
prova sua vocação para o perfeccionismo. 
No mais, são só falácias. É da natureza das 
coisas a busca pelo melhoramento, por 
uma situação de mais justa ordenação, de 
mais cômoda situação em classe. Por isso 
mesmo, não é de se estranhar que o mundo 
todo vire uma arena onde se travam com-
bates de todas as formas, entre todos os 
motivos existentes.

Se o homem nega sua busca pela 
perfeição, mas pelo menos se pode afirmar 
que o caminho que este trilha é dessa bus-
ca, o defeito, enquanto gerador dos duelos 
humanos não pode esbarrar numa resul-
tante de ordem factual. O fato é que, as lu-
tas coletivas estão esbarrando sempre nos 
defeitos individuais de homens descompro-
missados com a causa de tudo que ainda 
sobrevive em partes antagônicas.

Pois bem, é da coletividade que se 
quer falar. Dessa vocação para o trabalho 
interativo declarado. A Festa que está sen-
do preparada para recepcionar os novos 

acadêmicos da Universidade Federal de 
Rondônia, que acontece nos primeiros dias 
do mês de março próximo, é uma demonst-
ração de uma causa comum, a cordialidade 
enquanto motivo de buscas diversas.

Sem dúvida, esta é a primeira vez 
que se consegue reunir tantos grupos para 
o desenvolvimento de um mesmo propósi-
to dentro do campus universitário de Porto 
Velho. E isso ocorre, pelo que bem parece, 
em função dos olhares terem se despren-
dido da fenda que os viciava, obrigando es-
tes a pousar sempre no ponto falho. Desta 
vez, olhou-se para o lado, para frente, para 
outros pontos onde as coisas são possíveis 
de acontecer. 

Aqui não se quer defender o acobe-
rtamento das falhas, dos erros. Mas, sim, 
tornar possível também o anúncio dos 
acontecimentos de valor social confirma-
dos. E, quem tem confirmado o valor dessa 
festa que é preparada para os calouros da 
Unir são os próprios acadêmicos envolvi-
dos. Que a festa seja uma festa!

A Comissão organizadora da Semana de Integração 
Acadêmica, que prepara a recepção aos novos estudantes da 

Unir, durante reunião para definição de atividades culturais
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Os Diretórios Centrais dos Estudantes das univer-
sidades públicas e privadas irão se reunir no próximo dia 
20 de fevereiro no Conselho Estadual de Entidades Gerais 
- CEEG da União Estadual dos Estudantes - UEE-SP.

O CEEG foi convocado por decisão do CEE - Con-
selho Estadual de Entidades que ocorreu em 06 de junho 
de 2004. A pauta do Conselho, que acontecerá a partir das 
9 horas da manhã na sede do Espaço CUCA-UNE, será o 
debate sobre a Reforma Universitária e a deliberação sobre 
o Regimento do 7º Congresso da UEE-SP e sua comissão de 
credenciamento.

Para participar, as entidades devem apresentar no ato 
de credenciamento do CEEG, os seguintes itens:

•	Ata	de	posse	da	atual	Diretoria;
•	Ata	de	reunião	de	Diretoria	da	entidade	indicando	o	

representante	ao	CONEG;
•	Comprovante	de	matrícula	do	representante;
•	Pagamento	 de	 taxa	 de	 inscrição	 no	 valor	 de	 R$	

30,00;

Qualquer esclarecimento, entrar em contato com a 
UEE-SP, rua Vergueiro 2485, vila Mariana, São Paulo-SP ou 
pelo telefone (11) 6865-4033. Endereço do Espaço CUCA-
UNE: rua Anhanguera, 484, Barra Funda, São Paulo - SP.

No Paraná
A UPE - União Paranaense dos Estudantes também 

está convocando os DCE´s das universidades públicas e 
privadas do Paraná para participarem do Conselho Estadual 
de Entidades, que se realizará no dia 19 de fevereiro, na sede 
UPE, a partir das 9 horas da manhã. Na pauta do CEE tam-
bém está confirmado um debate sobre Reforma Universitária 
e a tarde plenária para deliberações e para marcar o Con-
gresso da UPE.

Endereço UPE - PR - Rua Presidente Carlos Caval-
canti, 1157, Alto São Francisco, Curitiba - PR.

Conselho de Entidades 
reune DCE´s em

São Paulo e Paraná

Inscrições abertas 
para 4ª Bienal da Une

As inscrições de trabalhos para as 
mostras universitárias da 4ª Bienal de 
Cultura e Arte da UNE, que acontecerá 
entre 25 de fevereiro e 2 de março de 
2005, na Fundação Bienal - Parque do 
Ibirapuera, em São Paulo, sob o tema: 
“Encontro com nossa América”, termi-
naram dia 12 último. No entanto, quem 
quiser participar, mas não tem trabalho, 
poderá se inscrever até o início do even-
to. 

Você poderá visitar e curtir as 
mostras universitárias com diversas 
temáticas, como: artes visuais, cênicas, 
música, literatura, cinema e vídeo e ciên-
cia e tecnologia. Além disso, poderá par-
ticipar dos debates, palestras, oficinas, 
mini-cursos e assistir aos shows.

Para participar você deve 
preencher a ficha de inscrição e enviar 
ou entregar pessoalmente na secretaria 
da 4ª Bienal de Arte e Cultura da União 
Nacional dos Estudantes (Rua An-
hanguera, n° 484 - Barra Funda - São 
Paulo - CEP 01135-000), juntamente 
com o comprovante de pagamento da 
taxa de inscrição.

O	 valor	 da	 taxa	 é	 de	 R$	 50,00	
para participantes que moram fora de 
São Paulo. Essa taxa dá direito a aloja-
mento, mas alimentação ficará por conta 
do participante. Aqueles que moram em 
São	Paulo	pagam	R$	30,00.	

Neste caso, sem direito ao alojamento. Todos os paga-
mentos devem ser feitos através de depósito bancário a partir 
dos seguintes dados: 

Caixa Econômica Federal 
Agência: 1813
Conta-Corrente: 513-1 OP 003
Favorecido: UNE (União Nacional dos Estudantes)
Maiores informações e dúvidas, 
entre em contato com a Secretaria da Bienal 
por e-mail: cuca@une.org.br 
ou pelo telefone: (11) 3392 4505.

Esta é a segunda edição do Grau Informativo. Ao lançarmos o primeiro núme-
ro, já sabíamos que o ambiente festivo das recepções poderia estar nos aguardando. 
E isso aconteceu. Recebemos mais elogios que críticas e as sugestões que nos foram 
enviadas também estavam em bom tom. Mas, temos a consciência de que um lança-
mento gera expectativas e futuras cobranças. Também sabemos que, possivelmente, 
o lançamento de um informativo como este é a parte mais fácil. 

De agora em diante, o compromisso com a informação a ser divulgada é 
a mira que deve nos perseguir diariamente. Se para um primeiro número agimos 
cuidadosamente, com cautela e zelo ao fato da notícia, agora tudo isso é posto em 
dobro. 

Nesta segunda edição, confessamos que a cautela apresenta-se em maior 
dose. Apostamos num estilo de informação, para ser aqui apresentada, que con-
siga trilhar pelo ambiente da utilidade, mas também deixe marcas de sua vitalidade 
enquanto objeto fomentador de realizações coletivas. Optamos pela divulgação de 
valores por acreditarmos que os “desvalores”, junto à sociedade, já têm espaço de 
mídia em demasia. Eles já estão sobrando.

O tela de Flávio Dutka (Unir) vai estar na 4ª Bienal da Une
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Meu chegado!

Conselho Editorial
Analton Alves

Antônio Cláudio Rabello
Joilson Arruda

Nair F. Gurgel do Amaral
Nina Sayonara

Roberto C. Farias

O Grau Informativo é um veículo 
de divulgação das atividades da 
Pró-reitoria de Graduação, As-

suntos Comunitários e Estudantis 
(PROGRAD) da Universidade 
Federal de Rondônia - Unir.

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

bilidade de seus autores. 
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Entre em contato com o GRAU 
e deixe a sua mensagem

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.
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Jean Ricardo (poeta), Flávio Dutka (artista plástico) e Cláudio Johnson (músico) representando a Unir na Bienal
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E-mail: grau@unir.br


