
Com a aprovação da Mobilidade Acadêmica, pelo Consea, 
estudantes da Universidade Federal de Rondônia podem cursar 
noutras instituições de Ensino Superior do País por até dois se-

Conselho Editorial

ANTÔNIO C. RABELO
“Mobilidade estudantil 
representa a oportunida-
de de acrescentar novos 
conhecimentos à prática 
acadêmica em especial à 
possibilidade de comparar 

ANALTON ALVES

“Entendo mobilidade 
estudantil como uma 
oportunidade em que o 
acadêmico tem de novos 
conhecimentos, novas 
leituras de mundo e reali-
dades em que ele poderá 

NAIR GURGEL
“O programa de mobilida-
de estudantil não é apenas 
uma oportunidade de 
deslocamento acadêmico 
temporário, mas procura 
possibilitar uma visão mais 
democrática ao  sobre o 
sistema federal de ensino 
superior porque permite 

MICHELE NOÉ

“Já vimos que o nosso 
lugar é tão substancial 
quanto os demais. E, 

muitas vezes, é preciso 
a comprovação, in loco, 

para que possamos aver-
bar nossas verdades. A 

GLEICYANE VIEIRA

“É um fator positivo a 
possibilidade de conhe-

cer outras instituições de 
ensino superior mantendo 

o vínculo com esta ins-
tituição. A mobilidade 
acadêmica oferece ao 

MARISA ALBUqUERqUE

“A mobilidade acadêmica 
vem para socializar os 

discentes das diversas Ins-
tituições Federais do Pais. 

Acontece, dessa forma, 
o intercâmbio, o contato 

com a novidade, com 
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C om a coordenação do professor 
José Rosa, o curso de Economia 
da Universidade Federal de Ron-

dônia implanta neste ano de 2007 seu 
mais novo Projeto Político Pedagógico. Foi 
realizada uma alteração completa no curso 
devido à necessidade de formação para o 
atendimento da demanda regional.Com 
isto, serão três as áreas de concentração: 
Economia de Empresa, Economia de meio 
ambiente e recursos naturais e Economia 
do setor público.

As áreas de concentração do novo pro-
jeto político pedagógico levam em consi-
deração a importância da região e suas pe-
culiaridades.  Isso se dá, devido aos fatores 
de evidencia nacional e internacional da 
região por sua biodiversidade, a economia 
depender de ações do Estado e o meio 
ambiente apresentar-se como primordial 
para qualquer modelo de desenvolvimen-
to sustentável. 

Segundo o chefe de departamento, es-
pera-se que o bacharel em economia seja 
capaz de atuar no setor publico e privado, 
micro e macro economia, acompanhe os 
fenômenos econômicos contemporâneos 
e as transformações tecnológicas, além de 
desenvolver soluções à questões ambien-
tais, problemática da região. José Rosa 
complementa dizendo, “O modelo antigo 
que tínhamos de projeto político pedagógi-
co apresentava-se muito técnico, a necessi-

Departamento de Economia

CONHECENDO CURSOS

dade de uma visão regional é fundamental 
na formação profissional”.

O curso de economia foi criado no 
ano de 1980, e reconhecido em 1984. 
Atualmente têm em seu corpo técnico 12 
professores e atende 200 acadêmicos. 
Desenvolve o PET -Programa de Estudo 
Tutorial, através do Ministério da Educa-
ção realizando pesquisa com participação 
acadêmica. Neste ano, realiza o Seminário 
Cientifico, que deve ocorrer na primeira 
semana de julho. A festa de recepção dos 
calouros acontecerá através de um trote 
cultural, com doação de livros à biblioteca 
central.

Professor José Rosa, coordenador do 
Curso de Economia da Unir

ENSINO FUNDAMENTAL

Política de Educação no Campo
Até o próximo dia 5 de abril ficam abertas as ins-

crições para participação no Projeto de Escolarização 
de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental) - Pronera. 
Com bolsa estudante no valor de R$ 380,00, a duração 
é de nove meses e os interessados devem procurar a 
Fundação Rio Madeira (Riomar) com endereço à ave-
nida Duque de Caxias, Centro de Porto Velho.

De acordo com informações da Coordenação do 
Projeto, são três bolsas oferecidas para acadêmicos dos 
cursos de licenciatura da Unir. Para ter direito à seleção, 
o acadêmico deverá apresentar cópias de RG; CPF; úl-
tima conta de água, luz ou telefone (fixo e/ou celular) 
da família ou do aluno; comprovante de renda familiar; 
e comprovante de matrícula.

Dentre os critérios de seleção está a renda dos pais 
até três salários mínimos (média); prioridade para alu-
nos residentes em bairros periféricos ou áreas de ocu-
pação; ter disponibilidade de 20h semanais e, preferen-
cialmente, esteja cursando o 2º, 3º ou 4º Semestre.

O Programa é uma política de Educação do 
Campo desenvolvida em áreas da Reforma Agrária

Pronera com inscrições 
abertas até 5 de abril 

No próximo dia 16 de Abril será divulgado pela Co-
ordenação de Extensão o nome dos estudantes classifi-
cados para atuar no Programa.

O PRONERA

O Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária é uma política de Educação do Campo desen-
volvida em áreas da Reforma Agrária, executada pelo 
governo brasileiro. Seu objetivo é fortalecer o mundo 
rural como território de vida em todas as suas dimen-
sões: econômicas, sociais, ambientais, políticas, cultu-
rais e éticas.

O Pronera nasceu em 1998 a partir da luta dos mo-
vimentos sociais e sindicais de trabalhadores rurais pelo 
direito à educação com qualidade social. Desde então, 
milhares de jovens e adultos, trabalhadores e trabalha-
doras das áreas de Reforma Agrária têm garantido o 
direito de alfabetizar-se e de continuar os estudos em 
diferentes níveis de ensino.

FUNÇÕES

Os acadêmicos aprovados para as bolsas do Pronera 
devem passar por período de treinamento e, em segui-

da, se deslocam para os assentamentos e acampamen-
tos de reforma agrária. Mensalmente, eles passam a re-
alizar acompanhamento pedagógico aos educadores e 
educadoras de EJA nos espaços educativos. De acordo 
com informações da coordenação, o objetivo é partici-
par e contribuir na organização dos cursos de formação 
e demais atividades pedagógicas do projeto.

O Programa é uma política de Educação do 
Campo desenvolvida em áreas da Reforma Agrária

Na última sexta-feira (30/03) foi realizada a aula inaugural do Curso de Pós-Graduação (Lato 
Sensu)  com Especialização em Língua Portuguêsa, oferecido pela Universidade Federal de 

Rondônia (Unir). Com 50 alunos matriculados, as aulas têm início dia 13 de abril.

Dinamização
de atividades 
na Riomar
Mudanças na Fundação

A nova diretoria da Fun-
dação Rio Madeira (Rio-
mar), ainda não ajustou a 
casa por completo mas, de 
acordo com os primeiros le-
vantamentos feitos, a ótica 
é de salto para dinamização 
de atividades. E daí, para a 
obtenção de resultados mais 
expressivos. 

Antenadas à nova or-
dem da Instituição de Ensi-
no Superior, Universidade 
Federal de Rondônia (Unir), 
as professoras Maria das 
Graças Nascimento Silva 
(Presidente), Fabíola Holan-
da (Diretora de Marketing e 
Desenvolvimento) e Ednéia 
Trajano (Diretoria Financei-
ra), ditam as diretrizes para 
o salto qualitativo pretendi-

do. Em declarações ao Grau 
Informativo, no início da 
semana, a professora Maria 
das Graças (Gracinha), gesti-
culou com a possibilidade de 
um ajustamento das ações 
da Fundação. “Precisamos 
operacionalizar ainda mais 
os setores primordiais da 
Fundação para que sua fun-
ção, enquanto captadora de 
recursos da Instituição, trans-
pareça bem”, aponta Graci-
nha.

A Fundação, na opinião 
da professora Fabíola Holan-
da, vai acelerar os processos 
de captação de recursos. Para 
isso, segundo ela, é preciso 
alargar as parcerias e posar 
de maior flexibilidade para 
esse mercado que a atende.

À frente da Fundação Rio Ma-
deira (Riomar), a professora 

Maria das Graças Nascimento, 
busca dinamização de ativida-
des  para a obtenção de resul-

tados mais expressivos

Professoras Fabíola Holanda, Gracinha e Ednéia Trajano (Riomar)

www.verdaderondonia.com.br

Agora você já pode conferir 
as reportagens do Grau 

Informativo no site mais 
dinâmico do Estado


