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ARGUMENTO
O que você tem a dizer sobre o Programa de 
Mobilidade Estudantil que agora passa a beneficar 
acadêmicos da Unir?

“É interessante pelo intercâmbio de conhecimento, de 
novas culturas. Interação com outras pessoas, com há-
bitos e comportamentos particulares. Além disso, há o 
benefício da disciplina”

JULIELA SOUSA MAGNO
6º período de Biologia

“Beneficiado pelo Programa, o aluno deixa de ficar preso 
somente à Universidade a que está vinculado. Faz intera-
ção com outras instituições de Ensino do País, conhece 
outros professores, novas idéias e acessa uma diversida-
de de outras questões”
EDUARDO JOREU
2º período de História

“Já consegui vaga em universidade de Brasília mas, a 
grade do curso que procurei não era compatível. Portan-
to, não foi possível. Mas, acredito que a mobilidade nos 

dá outra visão, ampliação de conhecimento”

CRISTIANO GUSMÃO
6º período de História

“É interessante você poder passar um período noutra 
universidade sem precisar trancar o curso. Além do co-

nhecimento adquirido com o intercâmbio”

VANESSA DA SILVA
2º período de Ciências Contábeis

“A integração entre as universidades federais é importante 
para o desenvolvimento técnico-científico dos alunos. E, 
promover uma interdisciplinaridade entre acadêmicos e 
professores. Importante para a União das universidades e 
estudantes”

JACKSON ALVES
5º período de Enfermagem

“Acho que o Programa é importante para a troca de 
conhecimentos. Também para a ampliação de valores 

culturais do aluno”

MIRELA MORAES
5º período de Enfermagem

Experiência
Uma das participantes do Programa Andifes de Mobilidade Estudantil foi a 
aluna do curso de Medicina da Unir, Lucieny. Ela argumenta que durante 
um ano estudou na UFMT. “A estrutura física do local é muito boa para uma 
Universidade que tem aproximadamente 25 anos”, argumente Lucieny, des-
tacando ainda que na UFMT encontrou salas com quatro professores para 
grupos de 40 alunos.
Outras duas beneficiadas pelo Programa foram as acadêmicas, também de 
Medicina, Marcele e Fabiana, que ficaram por mais um ano na UFMT. Lu-
cieny explicou que não teve pretensões de continuar o programa devido as 
duas disciplinas, Saúde da Mulher e Saúde da Criança, que ela perderia se 
não retornasse para a Unir. Ela comenta que a troca de experiência foi o fator 
mais positivo.

Oportunidades de conhecer outras
instituições desperta acadêmicos

O Programa Andifes de Mobilidade Acadê-
mica ainda é pouco conhecido do corpo discen-
te da Universidade Federal de Rondônia (Unir). 
Numa enquete realizada entre alunos do turno 
da manhã, apenas três, entre 60 abordados, já 
ouviram comentários a respeito do tema. Po-
rém, nenhum destes têm conhecimento exato.

Por unanimidade, os universitários entre-
vistados defenderam que o Programa é uma 
proposta interessante de intercâmbio de conhe-
cimentos diversos.

Ao comentar sobre o convênio que institui 
o Programa, o professor Luiz Carlos, do Dapa, 
destacou que estudantes de outras Instituições 
do País já se beneficiam há muito tempo do 
Programa. Segundo ele, com a regulamentação 

Consea regulamenta
mobilidade estudantil
Acadêmicos da Unir podem cursar noutras IFES do País

Alunos da graduação da Uni-
versidade Federal de Rondônia 
(Unir), regularmente matricula-
dos, agora podem cursar até dois 
semestres em outras Instituições 
de Ensino Superior do País. A in-
formação foi prestada pelo pro-
fessor Luiz Carlos, da Diretoria 
de Apoio à Política Acadêmica 
(Prograd/Dapa).

Trata-se de um convênio para 
o estabelecimento do Programa 
Andifes de Mobilidade Estudan-
til, firmado entre as Instituições 
Federais de Ensino Superior 
(IFES) do Brasil e, agora, regula-
mentado pelo Conselho Superior 
Acadêmico (Consea) da Univer-
sidade Federal de Rondônia.

Para adequação ao progra-
ma, o acadêmico precisa ter inte-
gralizado todas as disciplinas pre-
vistas para o primeiro ano ou 1º e 
2º semestres do curso, na Institui-
ção de origem e que apresentam, 
no máximo, uma reprovação em 
cada período letivo.

Entrevistado pelo Grau Infor-
mativo, o professor Luiz Carlos 

Professor Luiz Carlos, da Diretoria de Apoio à Política Acadêmica

informou ainda que a Pró-Reitoria de Graduação, Assun-
tos Comunitários e Estudantis (Prograd) coordenará, inter-
namente, o Programa Andifes. Segundo ele, para fins de 
segurança também será indicado o Conselho de Departa-
mento Acadêmico responsável pela análise das propostas 
dos alunos da Unir, e ainda provenientes de outras Institui-
ções de Ensino. A possibilidade de matrícula também será 
alvo da análise do Conselho.

Transição: José Eduardo
assume a Prograd
Pró-reitor  assume com encargo de tranquilizar transição administrativa

Coletivo Madeirista & Associados: 
Flávio Dutka e Joesér Alvarez

MAB discute situação da 
água e energia na região

O Movimento Atingidos por 
Barragens (MAB) levou o debate 
sobre a situação mundial da água 
e energia para a Universidade 
Federal de Rondônia (Unir). O 
evento aconteceu na segunda 
quinzena de julho no Centro de 
Vivência Paulo Freire.

De acordo com as informa-
ções dos organizadores, o objeti-
vo do debate é mobilizar e sensi-
bilizar a população sobre os im-
pactos que podem ocorrer com 
a construção das Hidrelétricas 
e esclarecer sobre a campanha 
Nacional de Consumo Social de 
Energia que visa baratear os cus-
tos no País.

O Movimento Atingidos por 
Barragens realizou caravana que 
teve iniciou no dia 12 de julho e 
se estendeu ate dia 25, onde os 
integrantes se alojaram na qua-
dra coberta da Unir, o conhecido 
Tatuzão, no período da manha. 

A Unir avanças nos cursos de Pós

Pós-graduação em Matemática 
inicia aulas dia 12 de setembro

Para o próximo dia 12 de se-
tembro está previsto o início do 
curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Educação Matemática 
oferecido pelo Departamento de 
Ciências Exatas e da Natureza da 
Universidade Federal de Rondô-
nia, campus de Ji-Paraná.

O processo seletivo para o 
curso teve início no dia 24 des-
se mês, com prova escrita e de 
currículo. Os aprovados devem 
formalizar matrícula até o próxi-
mo dia 31, prazo da última cha-
mada. 

De acordo com as informa-
ções da coordenação do curso, 
dentre os objetivos da Especia-
lização está a promoção de dis-
cussões sobre a prática do En-
sino de Matemática nos níveis 
Fundamental e Médio e contri-
buir com a criação de condições 
para superação de dificuldades 
encontradas em sala de aula. 

Flávio Dutka durante exposição na Casa de Cultura Ivan Marrocos

A Casa de Cultura Ivan Mar-
rocos recebeu no mês de julho os 
artistas plásticos Flávio Dutka e 
Juesér Alvarez com a Exposição 
do Coletivo Madeirista & Asso-
ciados. Formada por acadêmi-
cos da Universidade Federal de 
Rondônia, a dupla está entre as 
mais atuantes dos últimos anos 
na região.

O trabalho é uma composi-
ção que germina desde o ano de 
2001 e propõe discussões e pro-
duções de trabalhos de arte no 
âmbito da literatura, pintura, net.
art, performance, intervenção 
urbana e vídeo-arte. A mostra 
reuniu fotografias, instalações, 
gravuras, desenhos e pinturas.

A inquietude natural das tran-
sições administrativas, geradas 
no campo da graduação na Uni-
versidade Federal de Rondônia 
(Unir), tem propiciado debates 
acalourados com respingos para 
a instabilidade interna dos campi.

Numa tentativa de evitar 
contratempos dessa natureza, 
o Pró-Reitor de Administração,  
professor José Eduardo Martins, 
foi empossado no dia 4 de julho 
último na Pró-Reitoria de Gra-
duação, Assuntos Acadêmicos e 
Estudantis. da Unir.

Faltando pouco para a escolha 
do novo reitor que deve coman-
dar a Instituição durante os pró-
ximos quatro anos, a sugestão do 
nome de José Eduardo Martins é 
considerada coerente levando-se 
em conta o atual momento pré
-eleitoral por que passa a Univer-
sidade Federal. O professor terá 
trabalho difícil pela frente. O de 
conciliar os diversos setores que 

O professor José Eduardo Martins duas pastas na Universidade Federal

ao fechar da atual administração, 
de acordo com avaliação de ser-
vidores locais, se subdividem nas 
novas arrumações dos grupos 

para as eleições instituicionais, de 
forma que a atividade não sofra 
solução de continuidade.

Para alunos é positivo conhecer outras instituições

pelo Consea, da Unir, o estudante local ganha 
uma oportunidade única de conhecer, na práti-
ca, universidades conceituadas do País.

E, no período da Tarde, abriram 
a discussão tema principal sobre 
o preço da energia elétrica. Para 
os acadêmicos da Unir, a discus-
são foi valiosa e trouxe esclare-
cimentos.

Num total, foram oferecidas 15 
vagas para professores gradu-
ados em matemática e outros 
profissionais de áreas afins, de 
acordo com legislação em vigor 
no departamento.

O debate ocorreu no Paulo Freire

Até o próximo dia 29 de setembro fi-
cam abertas as inscrições para o con-
curso de “Logomarca Oficial do TR-
T/14ª Região.

“Nem todo mundo tem condições de 
de possuir computador. Então, fica di-
fícil o domínio de ferramentas de infor-
mática se você não tem acesso”

O XVI Encontro Nacional de Estudantes 
de Geografia (ENEG) acontece no mês de 
janeiro de 2007, entre os dias 14 e 19, em 
Cáceres, estado do Mato Grosso.

Entre os dias 7 e 16 de setembro o Sesc 
de Porto Velho recebe o Projeto Aldeia 
Guaporé de Artes. Vídeos, músicas, 
danças, fotografia, dentre outros.


