
A professora Mariluce Rezende Messias discute, em 
oficina desenvolvida durante a V Semana de Biologia, a im-
plementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um 

dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente.

Legenda
A V Semana de Biologia 

comportou o I Seminário de 
Reformulação Curricular e 
I Encontro de Egressos do 

Curso de Ciências Biológicas

A alma do negócio 
é o espírito irreverente

PROPAGANDA
A propaganda fala por 

vias que só ela percorre

MÍDIA

O clima esquentou nos debates (D) e pegou fogo durante as votações (E) na capital e cidades do interior do Estado

Fogo esquenta nas 
eleições para o DCE

O clima de tumulto, temperado 
por ações de protestos contra motivos 
variados, não foi suficiente para inter-
romper as Eleições/2004 ao Diretório 
Central dos Estudantes (DCE/Unir). Rec-
lamação daqui, outra de lá, e finalmente 
o resultado nas apurações que se deram 
diante de cenário mais conflituoso ainda. 
A chapa Ação e Realização perdeu na 
capital, Porto Velho, mas a larga diferença 
obtida nas cidades do interior garantiram 
a vitória por diferença pequena na conta-
gem geral.

Discursos inflamados, provocati-
vos e acusatórios, no início da campanha 
eleitoral, soavam como prenúncio da 
efervescência estudantil. As chapas con-
correntes ao pleito, “Vamos Unir”  e “Ação 
e Realização”, se engalfinhavam pelos cor-
redores e destoavam nas vibrações de 
torcedores emocionados.

Insatisfeita com os trabalhos de-
sempenhados pela Comissão Eleitoral 
do pleito, a chapa “Vamos Unir” foi mais 
agressiva nas acusações, levantando sus-
peitas de fraudes e corrupções. Mas, as 
provas não se concretizaram, aos olhos 
da Comissão Eleitoral, e apesar de alguns 
contratempos verificados, quando da 
apuração, concluiu-se os trabalhos. Num 
primeiro momento, as eleições para o 
DCE foram canceladas, havendo uma se-

gunda votação. Esta foi validada pela Comissão. Esse fato gerou 
mais protesto ainda por parte da chapa “Vamos Unir”.

Eleita e empossada, a chapa “Ação e Realização” lançou 
carta de agradecimentos aos estudantes universitários e de-
stacou sobre as metas a serem atingidas no ano de 2005. Para 
a equipe que compõe a atual gestão, o momento é de mais tra-
balho ainda, considerando que em todo o País o clima nas uni-
versidades é bastante tenso por conta das discussões sobre a 
reforma universitária.

Dentre outros pontos, as preocupações se voltam princi-
palmente para o trabalho de motivação e conscientização que 
deve ser desenvolvido junto ao acadêmico.

A reportagem local entrevistou Márcia Abiorana e Már-
cio Marinho, representantes do Diretório Central dos Estudantes 
(DCE), membros da chapa eleita “Ação e Realização”. Acompanhe 
abaixo principais pontos da entrevista.

‘Ação e Realização’ ganha 
eleições e fala de metas

A Comissão Organizadora da “V Semana de Biologia” foi 
composta pelas professoras Elizabeth Martines, Mônica Lopes 
e Renita Betero. Questionada sobre as expectativas geradas e 
atendidas, a Comissão apresentou discurso otimista. De acordo 
com as informações, os pontos positivos foram muitos e, por 
isso, o evento pode ser considerado de boa qualidade. Apro-
fundar temas junto ao corpo discente e ampliar discussões, 
dentre outros, foram objetivos da Semana de Biologia.

“A troca de experiências é o que mais vale 
em momentos como esse, a Semana de 
Biologia. Acredito que todos os que parti-
ciparam tiram, de certa forma, algum pro-
veito das palestras, debates e mini-cursos. 
Professores e alunos estão de parabéns 
pelo acontecido”.

ELIZABETH MARTINES
BIOLOGIA/UNIR

“A Semana de Biologia pode ser visualiza-
da como um evento necessário ao curso. E 
isso pode ser comprovado quando se de-
tecta no alunado e participantes em geral 
uma motivação maior para as discussões. 
Foi positivo o Encontro pois propiciou a 
tão buscada interação”.

RENITA FRIGERI
BIOLOGIA/UNIR

O encontro de Biologia 
atendeu às expectativas?

Enquete

GRAU  - As eleições desse ano foram bastante tumultuadas. O que 
a equipe eleita tem a comentar?

‘AÇÃO E REALIZAÇÃO’ - Em primeiro lugar, gostarÍamos de agra-
decer á comunidade acadêmica pela participação nas eleições do DCE. 
Este ano, o número de pessoas que expressaram opiniões nas urnas, nos 
debates, e colaboraram com a campanha, foi bastante expressivo. Isso 
proporcionou uma discussão ampla acerca do movimento estudantil. 
Além do mais, o interior pôde ampliar sua participação nas eleições 
fomentando uma discussão acerca da integração entre os campi.

GRAU  - Agora eleito, como o grupo pode falar sobre a prática das 
proposta de campanha?

‘AÇÃO E REALIZAÇÃO’ - Na verdade, a 
gestão ‘Ação e Realização não apresentou 
propostas, mais sim, desafios que a dire-
toria do DCE, junto com os CAs e DAs  e a 
comunidade acadêmica têm que enfrentar 
em parcerias, pois estamos diante de uma 
realidade onde a universidade se encontra 
sucateada. 

GRAU  - Como o grupo pretende que-
brar as distâncias entre os cursos, entre os 
acadêmicos, promovendo maior integra-
ção entre estes?

‘AÇÃO E REALIZAÇÃO’ - Vamos rea-
lizar atividades culturais,  saraus,  mostra 
de cinema e literária,  promovendo a par-
ticipação dos acadêmicos no processo de 
integração junto à comunidade. Quanto 
à realização de eventos, nos propormos a 
atingir os mais diversos segmentos cultu-
rais. Valorizando as produções nacionais e 
os artistas regionais, no que tange à exposi-
ção de suas obras no âmbito acadêmico.

As duas chapas foram submetidas a provocações durante debates

“Um encontro que 
propõe o diálogo, 
em suas diversas 
concepções, finaliza 
por atender aos 
objetivos. Assim, a 
Semana de Biologia 
atende às expecta-
tivas”.

PAULO BERNARDI
BIOLOGIA

“Esse foi um even-
to que se propôs 
a contribuições 
para o desenvolvi-
mento de alunos, 
professores, dentre 
outros. Isso é muito 
bom”

AUREA
BIOLOGIA/UNIR

Discussões alimentam 
V Semana de Biologia

As preocupações com o enriquecimento do 
Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas 
da Universidade Federal de Rondônia (Unir) deram a 
tônica da “V Semana de Biologia”, que aconteceu en-
tre os dias 26 de novembro e 3 de dezembro último 
no campus da Unir de Porto Velho.  A partir desse 
ponto, outras linhas de questionamento foram es-
miuçadas e, para a maior parte dos participantes da 
Semana, são bons os resultados.

Realizada pelo Departamento de Biologia, 
com o apoio de outros setores da própria Univer-
sidade, a Semana reuniu nomes expressivos, convo-

cando professores e alunos antigos da instituição. 
Distribuído em palestras, mini-cursos e oficinas, o 
evento ofereceu espaço para questionamentos di-
versos. A questão ambiental também esteve entre 
os assuntos mais badalados da Semana. 

PRINCIPAIS DISCUSSÕES

Palestra e Debate com o Dr. Paulo Sérgio 
Bernandi (Venenos como armas em animais); Mi-
metismo com Dr. Sinval Silveira Neto; Utilização das 
ferramentas de geoprocessamento para a proteção 
da Floresta Amazônica e do Cerrado do Parque Na-
cional de Pacaás Novos - Dr. George Porto Ferreira; 
Noções de morfologia externa e montagem de in-
setos - acadêmicos de Biologia; O papel do biólogo 
na elaboração do EIA/RIMA - Dra. Mariluce Rezende 
Messias; Perfil do Professorado do Curso de CB/Unir 
- Profa. Ms. Elizabeth Martines e Aline Wrege; Acli-
matização na Selva - Cmt. Josenildo (Batalhão da 
Polícia Ambiental de Rondônia).

HOMENAGEM

O professor Dr. Mário Alberto Cozzuol 
recebeu de professores, alunos e 
egressos, no dia 30 de novembro de 
2004, homenagem pela contribuição 
na construção do currículo do curso 
de Ciências Biológicas da Universida-
de Federal de Rondônia. A solenidade 
ocorreu às 15h no campus de Porto 
Velho.
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