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Projeto Calama 
chama 35 bolsistas
O Projeto Calama – “ribeirinhos 
do Rio Madeira” selecionou, no 
final de agosto último, 35 bolsis-
tas para atuar nas atividades de 
extensão.
Dentre os objetivos do Projeto 
estão as Vivências em Educação 
Popular no Sistema Único de 
Saúde - SUS (VEPOP-SUS) no 
distrito de Calama, município de 
Porto Velho. Trata-se de uma 
busca da inserção de universi-
tários na realidade social, pro-
movendo interação dos saberes 
popular e científico.

Congresso Internacional 
de Educação Física
Célio Borges coordena 1º Fórum de Educação Física Escolar

O professor Célio Borges, da 
Universidade Federal de Ron-
dônia (Unir), é o coordenador 
geral do 1º Fórum de Educação 
Física Escolar: Realidade e Pers-
pectivas, que acontece no mês de 
janeiro de 2007 durante o 22º 
Congresso Internacional de Edu-
cação Física, em Foz do Iguaçu, 
no Paraná.

Entrevistado pelo Grau Infor-
mativo, o professor Célio Borges 
ressaltou sobre a importância de 
participação no evento. Segundo 
ele, já acontece uma mobilização 
interna para que a Unir consiga 
levar para o Congresso um nú-
mero expressivo de participantes. 
“Trata-se de um encontro de alto 

Célio Borges (Unir) convoca caravana para participação do Congresso

nível e, para tanto, as presenças 
de autoridades renomadas con-
figuram parte desse valor”, des-
taca Célio.

FÓRUM - Durante o Congres-
so de Educação Física também 

acontece o 1º Fórum do setor, 
do qual Célio Borges é o coor-
denador geral. Dentre os pontos 
principais de discussões estão os 
aspectos teóricos da educação 
física escolar, metodológicos, di-
dáticos e pedagógicos.

Curso traz semana 
e avalia atuação
Licenciatura e bacharelado entra na pauta

Durante os dias 20 e 21 de 
outubro acontece no campus 
de Porto Velho, da Universida-
de Federal de Rondônia (Unir), 
o Encontro de Educação Física. 
Sob a realização do Departa-
mento do Curso, o evento conta 
com atividades distintas nos ho-
rários da manhã tarde e noite.

Para a abertura do Encontro 
está confirmada a mesa redon-
da “Atuação do Profissional de 
Educação Física: Realidade e 

Perspectivas”. A composição foi 
assegurada com os seguintes no-
mes: Jorge Steinhitber (Confef), 
Célio Borges (DEF/Unir), Ivan 
(Caia Natação), Aderaldo (Aca-
demia Sesi) e Cenira (Aquacen-
ter).

O palestrante Jorge Steinhi-
tber também vai proferir o de-
bate “Formação Profissional em 
Educação Física: Licenciatura e 
Bacharelado. O evento encerra 
com atividade cultural e partici-

Cinema BR em Movimento abre o
semestre com longa-metragem

O Cinema BR em Movimento, com o 
apoio da Rádio Universitária e o jornal Grau 
Informativo, abriu o segundo semestre letivo 
na Unir com o longa-metragem Cidade Baixa, 
dirigido por Sérgio Machado. Já foram agen-
dados para este período os curtas Desirella e 
Alma Carioca e o longa Vinícius.

O Circuito Universitário atua em insti-
tuições de ensino superior em todo o país, 
mobilizando público formador de opinião. A 
cada exibição, são realizados debates sobre os 
temas abordados nos filmes objetivando esti-
mular o espaço de troca e reflexão no ambien-
te acadêmico. O Cinema BR apresentou dia 29 o longa Cidade Baixa

Caravana de acadêmi-
cos da Universidade 
Federal de Rondônia 
está sendo formada 
para participar do even-
to e expectativa é de 
número expressivo de 
participantes

Semana Jurídica de 
Direito em Cacoal
Entre os dias 30 de agosto e 1º de 
Setembro o Curso de Direito da 
Universidade Federal de Rondônia 
(Unir), campus de Cacoal, realizou 
a “Semana Jurídica” e contou 
com expressividades no evento.
Dentre as palestras que pontuaram 
o evento, destaques para “Políticas 
Públicas Municipais e Qualidade 
de Vida da População ”; “A Pes-
quisa e Extensão como requisitos 
de atuação da Universidade”; “A 
Competência do Juizado Cível e 
Causas Complexas”; “O Assédio no 
Trabalho; Processo de Devastação 
Ambiental em Rondônia”; e o Dano 
Moral como forma de Ação”. 

Apresentação e debate 
das atividades científicas
Entre os dias 4 e 6 de setembro 
deste ano aconteceu em Porto 
Velho, campus da Unir, a Jor-
nada Científica 2006: Criação, 
Realizações e Perspectivas. 
O evento reuniu trabalhos di-
versos, no campo da pesquisa 
local, e propiciar a troca de ex-
periências entre os grupos. 
Um dos destaques do evento, 
Mesa Redonda com o tema 
“Criação e Realizações dos Cen-
tros de Estudos e Pesquisas”, 
reúniu os principais nomes do 
cenário local. Estão confirma-
dos para a mesa os professores 
doutores Mariluce Paes, Josué 
Costa Silva, Dorisvalder Nunes 
e Miguel Nenevé.
De acordo com os organizado-
res, os objetivos principais  da 

Jornada Científica são criar es-
paço para apresentação e deba-
te dos resultados da pesquisa. 
Como bem, dos programas de 
extensão e das atividades cien-
tíficas dos pesquisadores, visan-
do maior desenvolvimento.

Mobilidade
Estudantil
O Conselho Superior Acadêmico (Consea) regula-
mentou a mobilidade estudantil entre a Unir e ou-
tras Instituições de Ensino Superior do País. Agora, 
os acadêmicos podem cursar até dois semestres 
nas universidades conveniadas. PAG 5

Consea regulamenta Programa na Unir

Projeto Unir nos Bairros
Dia 17 de setembro na Escola Jânio Quadros

Acadêmicos terão 
e-mail da Unir
Possivelmente até o final do ano os aca-
dêmicos da Unir terão endereço de e-mail 
personalizado da Instituição. Um projeto já 
está sendo elaborado para atender à comu-
nidade universitária. PAG 3

Romualdo Bezerra explica o Projeto


