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Entrevistada pelo Grau Informativo, a 
professora Doutora Walterlina Brasil ar-
gumentou sobre o Programa de Mestrado 
em Desenvolvimento Regional da Unir. 
Implantando em 2000, o Programa de 
Mestrado em Desenvolvimento Regional 
e Meio Ambiente já formou cinco turmas. 
Veja entrevista abaixo:

GRAU - O que pode ser considerado mar-
ca de singularidade no Curso de Desenvol-
vimento Regional da Unir?
WALTERLINA - “A temática do meio am-
biente e desenvolvimento regional não é 
discutida apenas com base na geografia, 
na educação ou na sociologia, mas a partir 
de todas essas áreas, fato que caracteriza 
a interdisciplinaridade. Não é possível ter-
mos o avanço do conhecimento a partir de 
um campo disciplinar.
GRAU - O Programa tem um compromisso 
com a sociedade. De fato, qual?
WALTERLINA - Pensar e agir, formar e 
qualificar profissionais, analisar e proteger 
o ambiente e a biodiversidade Amazônica, 
desenvolver alternativas sustentáveis para 
a sociedade. O Mestrado agrupa oito gru-
pos de pesquisas com um total de 42 do-
centes. Ao final do mês de abril realizamos 
o seminário ‘35 anos de Colonização da 

Programa de Mestrado 
em Desenvolvimento Re-
gional formou 5 turmas

Amazônia: Rondônia’. Isso é parte do compromisso.
GRAU - Essa interdisciplina do curso propicia discussões diferencia-
das. Qual seria a intensão de visualização desse fato?
WALTERLINA - O mestrado em Desenvolvimento compromete-se 
com uma discussão política. Um destino de nosso mestrado para a 
Capes é, justamente, a inserção social, ou seja, o fato de nossos pes-
quisadores trabalharem com as entidades e comunidades locais.

Professora Wal-
terlina Brasil, 

doutora em De-
senvolvimento 
Sustentável do 

Trópico Úmido. 
Núcleo de 

Altos Estudos 
da Amazônia, 
NAEA, Brasil.

A Universidade Federal de Rondônia (Unir), 
através de seu programa de mestrado em Desen-
volvimento Regional e Meio Ambiente (PGDRA), 
em parceria com a Gerência de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, da Secretaria de Estado do Plane-
jamento (GCT&I/Seplan), realizou de 26 a 28 de 
abril o “Seminário 35 anos de colonização da Ama-
zônia: Rondônia”. 

Segundo a professora doutora Walterlina Brasil, 
coordenadora do PGDRA, e uma das responsáveis 
pela organização do evento, o objetivo do seminá-
rio é “realizar uma avaliação do processo de de-
senvolvimento do Estado de Rondônia, mediante 
análise do fenômeno da colonização durante os 35 
anos que o marca, considerando-se, em especial, 
o impulso significativo ocorrido a partir da década 
de 70”. 

Avaliação do processo de desenvolvimento

ARRAIAL

Acadêmicos da Unir, em Porto Velho, iniciam prepa-
rativos para o Arraial/2007. Como tradicionalmen-

te ocorre, a festa agrega universitários de vários cursos, 
professores e técnicos da Instituição. Para este ano, a 
aposta em surpresas consideráveis.

Curso Interdisciplinar

RODRIGO VARGAS - Letras/Inglês

“É interessante o acontecimento do 
Arraial. Pois, assim se pode promover a 

cultura no ambiente de ensino. Tam-
bém há um envolvimento entre acadê-

micos, propiciando maior integração 
entre cursos da Instituição. ”

feLIPe GOmeS - Letras/Inglês

“É uma iniciativa boa. estamos quase 
em recesso e, no clima pesado de es-
tudos e provas. então, para relaxar um 
pouco é essencial esse tipo de evento 
cultural. e, sobretudo, garante uma 
maior integração entre os alunos.”

BRUNA CRUZ - Letras/Inglês

“Acho que já está virando tradição o 
Arraial da Unir. Todo ano acontece 

este evento e, sempre com novidades. 
Acredito que dessa vez com nova 

roupagem. Com certeza ele promove a 
interação da comunidade acadêmica”

DIOGO BORGeS - História

“excelente, pois movimenta a atividade 
cultural da Universidade e abre espa-
ço para a sociedade interagir no meio 
cultural dos acadêmicos. A sociedade 

necessita dessa interação, e muitas 
vezes a universidade fica distante”

“Contamos com todos os que 
apostam na cultura para a re-
alisação desse arraial. e, estes 
são os próprios universitários 

que desejam algo mais pela 
Instituição, Unir”

marcos Chaves - QUÍmICA

enilson Rocha - GeOGRAfIA

“A expectativa é de que este ano o 
arraial seja realizado pelos alunos da 
própria Universidade. Os acadêmi-
cos têm força para que isto aconteça. 
espero que todos estejam envolvidos e 
participem diretamente.”

Desde o ano de 2005 os discentes da 
Universidade Federal de Rondônia par-
ticipam de trabalhos voluntários junto à 
comunidade, essa iniciativa partiu dos 
Universitários que montaram um grupo 
chamado UNA (Universitários em Ação). 
O grupo, com apoio de professores de uma 
escola da Zona Leste começou a realizar 
o Pré-Vestibular comunitário que compre-
ende a ação voluntária em parceria com a 
comunidade desta localidade. Este projeto 
já possui 3 anos de existência, hoje desen-
volvido em parceria com o Programa Co-
nexões de Saberes, tem participação de 25 
acadêmicos. 

 O cursinho Comunitário atende uma 
classe de pré-vestibulandos que não pos-

Pré-vestibular comunitário

VOLUNTARIADO

suem acesso a cursinhos particulares, daí 
a idéia de democratização deste serviço, 
viabilizando o acesso das comunidades 
mais carentes de Porto Velho. O projeto 
esta sendo desenvolvido no bairro Ulisses 
Guimarães, no período noturno. A maioria 
dos acadêmicos que fazem parte do proje-
to são moradores da própria comunidade, 
o que facilita o acesso.

Hoje o Projeto Conexões de Saberes 
transformou-se num programa nacional 
que é o Programa Conexões de Saberes: 
diálogos entre a Universidade e as comuni-
dades populares, onde os acadêmicos que 
participam são bolsistas e contam com o 
apoio de colaboradores. O projeto tem co-
ordenação do professor Marcio Secco. Está 

Os alunos participantes do 
fórum apresentaram os 
projetos desenvolvidos pelo 
Programa Conexões em 
cada Universidade

previsto para o próximo mês 
um Seminário com temáti-
ca voltada para as questões 
dos cursinhos comunitários, 
o objetivo é reunir todos os 
grupos que trabalham com  
cursinhos na cidade, pro-
pondo discussões sobre o 
assunto. 

A equipe coordenadora do 
Curso Pré-vestibular aplicado 
no bairro Ulisses Guimarâes

o fórum reuniu 
cerca de 80 lideran-

ças de mais de 33 
universidades. O 

encontro aconteceu 
entre os dias 18 a 20 
de maio em Aracajú, 

Sergipe.

Fórum Nacional

Duas Bolsistas do Projeto Co-
nexões de Saberes da Unir parti-
ciparam do FNEOP - Fórum Na-
cional do Estudante de Origem 
Popular, que ocorreu em Aracaju/
SE. Desenvolvido pelo Programa 
Nacional, o Fórum reuniu mais 
de 80 lideranças de mais de 33 
universidades. As bolsistas Terezi-
nha Andrade e Alemmar Fonseca, 
acadêmicas de Letras Português e 
Espanhol, respectivamente, partici-
param do encontro que aconteceu 
entre os dias 18 a 20 de maio. O 
evento discutiu o acesso e perma-

Conexões
FNEOP - Fórum Nacional do 
Estudante de Origem Popular

nência do estudante de origem popular na universidade, a partir de implementação de 
políticas e ações afirmativas e discussão do planejamento estratégico de implantação e 
dinamização dos fóruns locais.

 Os alunos participantes do Fórum apresentaram os projetos desenvolvidos pelo 
Programa Conexões em cada Universidade. “Apresentamos as estratégias de acesso 
e permanência do aluno de origem popular à Universidade”, diz Terezinha. Dentre as 
ações desenvolvidas atualmente pelo programa Conexões da Unir está o curso pré-
vestibular comunitário, no bairro Ulisses Guimarães; pesquisa junto à comunidade 
acadêmica relacionada ao perfil sócio econômico dos alunos, pesquisa com a comu-
nidade ribeirinha e bolsas de pesquisa que auxilia a permanência do estudante de 
origem popular na universidade.

Terezinha, professor Jorge Barbosa e Alemar

O programa Conexões de Saberes, 
criado em 2004, vinculado ao Mec tem 
como objetivo implementar ações que fa-
voreçam o acesso e permanência do alu-
no de origem popular ao Ensino Superior, 
estimulando uma maior interação entre as 
instituições acadêmicas e as comunidades 
populares. 

Para o segundo semestre (agosto) esta 
previsto o Encontro Regional do progra-
ma, regiões Norte e Centro-Oeste, em 
Tocantins. Em novembro será realizado o 
III Seminário Nacional do Programa Co-
nexões de Saberes, em Brasília.

 Os fóruns e seminários realizados pelo 
programa dão subsídios para a deliberar 

propostas e mapear políticas de acesso e 
permanência nos fóruns locais. “A partici-
pação nestes seminários e uma troca que 
ajuda a construir e entender as políticas 
de aproximação entre Universidade e co-
munidade popular local”, complementa 
Alemmar. 

Os bolsistas e coordenadores do Pro-
grama Conexões de Saberes organizam 
para o mês de julho e agosto um Fórum e 
Seminário Local com discussão sobre cur-
sos de pré vestibular comunitário e pro-
postas de políticas diferenciadas de acesso 
a Unir. Um dos coordenadores Nacionais 
do programa, Professor Jorge Barbosa, 
confirmou presença nas discussões.

Seminário local realizado 
em julho e agosto na Unir

REGIONAL


