
8
Porto Velho, Março de 2011

PROCEA
Pro-reitoria de Cultura, Extensão 

e Assuntos Estudantis

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA

UNIR

O Grau Informativo é de circulação mensal e distribuido gratuitamente junto à comunidade acadêmica e instituições de ensino de Rondônia      -    grau@unir.br    -   ANO VII, nº XIV  -  Março de 2011

Atividades acadêmicas e comunitárias

Acadêmicos, 
professores e técni-

cos da Universidade 
Federal de Rondônia 
abraçaram o retorno 
do Grau Informativo 

e contribuem para 
a manutenção do 

veículo

Professor Ariel observa a primeira edição do Projeto 
acadêmico Grau Informativo, impressa no ano de 2004

O novo projeto do Grau Informativo, veículo de 
comunicação das atividades acadêmicas da Uni-
versidade Federal de Rondônia (Unir), foi apro-
vado pelos acadêmicos, professores e técnicos da 
instituição. Ao ser apresentado em várias reuniões 
realizadas no campus de Porto Velho, a proposta foi 
considerada viável pela maioria dos participantes. 

O novo projeto do Grau Informativo já está sen-
do desenvolvido e pretende, além da oferta de es-
paço de mídia para a instituição, motivar e realizar 
atividades acadêmicas e culturais. Para os professo-
res, que estão apoiando o retorno do Informativo, 
essa nova dinâmica vai permitir melhores resulta-
dos. Após tomar conhecimento do Projeto, o corpo 
docente da Unir passou a colaborar com os alunos 
que integram e coordenam suas ações. Uma das 
investidas tem sido a assinatura do jornal Diário da 
Amazônia, parceiro das atividades ofertadas.

O Grau Informativo, conta agora, com no-
vas parcerias e colaboradores. Dentre os contatos 
mantidos, estão empresas, orgãos públicos e or-
ganizações sociais. O objetivo, de acordo com os 
coordenadores, é permitir mais condições para que 
os projetos que estão em desenvolvimento sejam 
aplicados. Durante o mês de março, os acadêmicos 
realizaram campanhas para a aquisição de estrutu-
ra para o Grau Informativo. 

Ascom

O professor Edson Modes-
to, assessor da Ascom, tem 
se prontificado a ajudar o 
Projeto Grau Informativo no 
que diz respeito à oferta de 
condições para sua execução

A Assessoria de Comunicação da Universidade 
Federal de Rondônia é a principal aliada do Proje-
to Grau Informativo. O apoio institucional para a 
materialização do projeto, tem sido fundamental em 
seu retorno. Desde que foram retomados os diálogos 
sobre a volta do Informativo, a Ascom, através do 
professor Edson Modesto A. Júnior, viabilizou os 
canais para um diálogo apropriado com a instituição, 
fundamental na materialização da proposta. 

Também é através da Ascom que o acesso à mídia 
da instituição será feito. As informações referentes 
aos seus diversos setores serão canalizadas pelo de-
partamento referido para que a informação tenha o 
seu melhor tratamento e a finalidade de sua veicula-
ção seja atingida. 

O objetivo principal do apoio recebido pela Unir, 
através da Ascom, é permitir que a mídia institucio-
nal consiga atingir seu principal destino, os corpos 
docente, discente e técnico. E, isso, com a quali-
dade necessária para que a informação não sofra 
perdas ou ruídos. 

O Grau Informativo, através da Ascom, conseguirá 
chegar ao público interessado em seus conteúdos. 
A distribuição do Informativo pela instituição, e até 
mesmo o trâmite legal de seus conteúdos, depen-
dem dessa parceria. Com o apoio para o desen-
volvimento de pautas para reportagens, a Ascom 
também participa do projeto e orienta sua execu-
ção e finalização.
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Nu Rabo  da Banda

Projeto leva mais de mil 
acadêmicos para o 
carnaval de rua da capital.


