
Prograd implementa 
programa para licentiaturas
O Prodocência objetiva mais qualidade na Graduação

A Unir, através da Pró-Reitoria de Graduação (Pro-
grad), teve Projeto aprovado pelo Ministério da Educa-
ção (Mec/Sesu). Trata-se do Prodocência (Programa de 
Consolidação das Licenciaturas), cuja finalidade é a ele-
vação da qualidade na Graduação, tendo como priori-
dade a melhoria do ensino dos cursos de licenciatura e a 
formação de professores. 

O Edital do MEC foi aberto às instituições Públicas 
Estaduais e Federais de Ensino Superior e previa o má-
ximo de R$ 80.000,00 para cada instituição investir em 
atividades relevantes para a formação e o exercício pro-
fissional dos futuros docentes.

Dentre as instituições da Região Norte, a Unir foi a 
única que teve seu projeto aprovado no limite máximo 
do valor proposto. Tal fato deve-se ao esforço da comis-
são constituída pela Prograd para elaborar e coordenar 
o Projeto. Fazem parte da Comissão, além da Pró-reitora 
de Graduação, Nair Ferreira Gurgel do Amaral, os se-
guintes professores: Jonas Cardoso (Economia/P. Velho), 
Marcelo Ferreira da Silva (Física/P.Velho), Marli Lúcia To-
nato Zibetti (Pedagogia/Rolim de Moura) e Tânia Suely 
Azevedo Brasileiro (Pedagogia/P. Velho).

O Projeto da Unir : “Redimensionando os currículos 
das licenciaturas na UNIR: estratégias de formação didá-
tico-científica frente aos avanços tecnológicos”, tem por 

Porto Velho, Maio e Junho de 2007 6

O Caderno de Artigos e Resenhas 
publica mensalmente trabalhos de 
acadêmicos e professores da 
Universidade Federal de Rondônia.

O projeto “Alfabetização de Ribeirinhos 
na Amazônia: uma proposta a ser constru-
ída” tem como sub-projeto “A cultura ama-
zônica na educação: um estudo das relações 
míticas presentes na construção da lingua-
gem em alunos de escolas ribeirinhas de 
Porto Velho - RO” que analisa os mitos e 
lendas e falar sobre histórias produzidas pelo 
imaginário popular que atravessa gerações 

e que pode falar muito da cultura do povo.  
Tem a intenção de fazer um levantamento 
das histórias mais contadas pelas crianças e 
adultos e identificar como as narrativas lo-
cais levam a uma reflexão sobre a importân-
cia da cultura amazônica expressa na comu-
nidade ribeirinha.

A problemática da pesquisa está assim 
definida: como a Cultura através dos mitos, 

lendas, festas amazônicas estão contribuin-
do para desenvolvimento da alfabetização? 
- a Escola ignora a cultura local? Como os 
professores tratam a cultura local em suas 
aulas? (Universo das águas, universo das 
matas).

Percebeu-se que as atividades eram arti-
ficiais e não despertavam interesses nos alu-
nos. Desta forma buscamos trabalhar com 

atividades que estivessem próximas ao con-
texto social e lingüístico dos alunos e de algu-
mas pessoas da comunidade. Assim, o objeti-
vo é o de  Analisar nos textos das crianças os 
registros da oralidade amazônica, e observar 
como os professores trabalham as narrativas 
míticas com seus alunos na Escola Domingos 
Sávio – Porto Velho.

a) Promover maior integração en-
tre a Universidade e a comunidade, 
por meio das escolas de educação 
básica, executando atividades que 
possam ser incorporadas à formação 
do licenciando;

b) Propiciar espaços de formação 
tutorizada e auto-formação on-line 
para docentes e discentes dos cursos 
de licenciatura, motivando-os a con-
ceber o processo ensino-aprendiza-
gem desde a perspectiva do “profes-
sor como investigador de sua própria 
ação educativa”.

c) Elaborar, desenvolver e produ-
zir materiais destinados a atividades 
práticas nos laboratórios escolares e 
à divulgação científica e tecnológica, 
compatíveis com a política de desen-
volvimento sustentável do Estado;

d) Produzir material didático-pe-
dagógico utilizando as várias mídias, 
bem como gerar a oportunidade de 
acesso às informações de forma não-

linear, atendendo as várias cognições 
para o domínio do pensamento, da 
representação do conhecimento, do 
raciocínio e da aprendizagem;

e) Promover um Ciclo de Pales-
tras, contextualizando a formação 
inicial de professores(as) com as Di-
retrizes Curriculares Nacionais e a 
temática regional, oportunizando a 
publicação da produção gerada nes-
tes eventos;

f) Promover o I Encontro das Li-
cenciaturas da UNIR e divulgar os 
resultados das ações/atividades exe-
cutadas no Projeto;

g) Fortalecer o Laboratório de 
Multimídia com aquisição de novos 
equipamentos, proporcionando a 
ampliação das atividades oferecidas 
à comunidade acadêmica e local.

A Prograd aguarda liberação do 
MEC para o mês de outubro e atu-
almente trabalha, no sentido de con-
quistar adesões ao projeto. Vários 

departamentos já foram contactados 
e muitas adesões feitas, além, é claro, 
daqueles que haviam manifestado 
interesse em participar do programa, 
enviando projetos, por ocasião da di-
vulgação do edital.

Os cursos de Licenciatura da Unir 
que poderão ser contemplados pelo 
projeto são: Biologia, Ciências So-
ciais, Educação Física, Enfermagem, 
Física, Geografia, História, Informá-
tica, Letras/Português/Inglês e Espa-
nhol, Matemática, Pedagogia, Psico-
logia, Química. 

A Prograd prepara dois grandes 
eventos para o início de 2008: um 
Seminário, onde os professores po-
derão expor suas experiências com 
publicações em Anais e o I Encontro 
das Licenciaturas da Unir, coroado 
com a publicação de um livro, con-
tendo artigos de professores e alunos 
a respeito das oficinas/mini-cursos 
desenvolvidos.

objetivo principal proporcionar ao corpo docente 
e discente da Instituição, bem como alunos (as) e 
professores (as) das escolas da rede de ensino do 
Estado, a oportunidade de participar de formação 
didático-científica, através de ações/atividades te-
órico-metodológicas, apoiadas nos avanços tecno-
lógicos, a fim de contribuir para o redimensiona-
mento e a eficácia dos Projetos Pedagógicos nos 
Cursos de Licenciatura da Unir”.

Principais objetivos do Prodocência

Edufro lança ‘Educação 
Empreendedora na Escola’

O livro “Educação empreendedora na escola: 5 pi-
lares empreendedorismo”, foi lançado pela Editora da 
Universidade Federal de Rondônia (Edufro), no dia 10 
de outubro último. Dos autores Gláucia Linhares, Célio 
Borges, Gilvanda Brito e Luiz Ibanor, profissionais da área 
de educação do estado de Rondônia, a obra é uma fer-
ramenta metodológica que visa aproximar profissionais 
da educação, estudantes e empresários promovendo o 
crescimento e aprendizado de todos, desenvolvendo uma 
visão mais clara sobre carreiras e oportunidades de traba-
lho, e, sobretudo, fortalecer o envolvimento das empresas 
no processo de educação. O lançamento aconteceu no 
auditório da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em 
Porto Velho.

Sucesso na II Jornada 
Científica do Cedsa

Os resultados da II Jornada Científica do Cedsa, de 
acordo com os idealizadores do evento, foram considera-
dos positivos. Realizada no mês de setembro, entre os dias 
03 e 06, a Jornada trouxe o tema “Desenvolvimento com 
Sustentabilidade” e aconteceu no Centro de Educação 
Tecnologia e de Negócios de Rondônia (Cetene).

A programação também incluiu o I Encontro de Ges-
tão de Agronegocios da Amazônia, II Seminário Interna-
cional-Intercambio Brasil/Holanda e V Semana Acadêmi-
ca de Administração. Na ocasião, houve apresentações 
de palestras, seminários e mesa redonda. Acadêmicos 
holandeses e brasileiros apresentaram o painel “Proposta 
de Pesquisa cadeia produtiva e comercialização de flores 
tropicais Perspectivas para a cooperativa Agroverde de 
Rondônia”.

O objetivo deste artigo é o de avaliar como ocorre o proces-
so de alfabetização no processo da construção da lingua-
gem em crianças ribeirinhas na Escola Domingos Sávio 

diante da cultura amazônica. Estabelece-se um olhar crítico sobre 
os processos educativos, culturais e lingüísticos vivenciados pelos alunos e 
alguns moradores da comunidade ribeirinha investigada em sua produção 
textual, seja ela escrita ou oral em que se insere o contexto educacional 
envolvido num mundo mítico repleto de diversidades que constituem o 
imaginário poético. A metodologia empregada foi a Fenomenologia que 
serviu para a análise dos dados. Além de observações e entrevistas realizadas com alunos e professores, os dados foram obtidos com os 
alunos através de atividades a respeito da cultura amazônica e que foram transcritas na forma de narrativas. Os resultados apontam que 
a comunidade apresenta traços fortes da cultura amazônica ribeirinha proporcionando o conhecimento e a aprendizagem na Escola.

Eliandra dE OlivEira BElfOrtE
Graduada em Letras pela Universidade Federal de Rondônia (Unir) e Pesquisadora do Grupo
Alfabetização de Ribeirinhos da Amazônia, atuando sob orientação da Professora Doutora 
Nair Ferreira Gurgel do Amaral.

A Cultura Amazônica na Educação:
Um estudo das relações míticas presentes na construção 

da linguagem em alunos de escolas ribeirinhas de Porto Velho


