
Semana de 
Integração 
Acadêmica

Pioneira no ensino de idiomas no Brasil, a Escola Fisk 
aceitou o convite da diretoria do Grau Informativo para par-
ticipar da Semana de Integração Acadêmica, que acontece nos 
primeiros dias do mês de março próximo. De acordo com infor-
mações de Eliane Mendonça, diretora da instituição de ensino, 
serão oferecidas bolsas de estudo com até 50% de descontos 
para o público acadêmico.

A participação da Escola Fisk na Semana de Integração 
compreende o início de um momento em que a comunidade 
acadêmica passa a ser melhor atendida e que a maioria dos setores 
institucionais volta-se para atender diretamente o estudante de 
graduação. De acordo com 
Eliane, seu ponto de vista 
é de que os estudantes da 
Unir serão agora melhor 
atendidos. “As empresas 
estão sendo convocadas à 
participação nesses eventos 
e, com certeza, enxergam 
vantagens no trabalho em 
conjunto. O Grau Informa-
tivo é um espaço para a mí-
dia e, também, para a inte-
gração de diversos setores”, 
argumenta.

A ESCOLA

A Fisk é pioneira no ensino de idiomas no Brasil. Há mais 
de 45 anos vem desenvolvendo em seus alunos habilidades que 
visam a comunicação total em inglês e espanhol. 

Fundada por Richard Hugh Fisk, em 1958, a primeira es-
cola Fisk em São Paulo seria o referencial para que hoje mais de 
800 franquias, no Brasil e Exterior, pudessem estar proporciona-
ndo o aprendizado através de um método arrojado, inovador, 
intensivo e eficaz.

Fisk aceita parceria com 
universitários e oferece bolsas

O Conselho Editorial do Grau Informativo fala sobre a Semana de 
Integração Acadêmica que acontece nos primeiros dias de março no 

campus da Universidade Federal de Rondônia, em Porto Velho

Conselho Editorial

Rádio e Jornal integram 
atividades na festa da recepção

A Rádio Universitária Integração, juntamente com o Grau Infor-
mativo, prepararam entretenimentos diversos, sorteios de brindes e bol-
sas de estudo, shows, atividades culturais, dentre outros, para melhor 
incrementar a Semana do Calouro na Universidade Federal de Rondô-
nia (Unir), campus de Porto Velho. A parceria, dentre outros pontos, é 
mais uma demonstração do momento especial por que passa o ambiente 
acadêmico com realizações que demonstram a força do trabalho em co-
letivo.

A Rádio Universitária e o Grau Informativo, durante os dias de 
recepção dos novos acadêmicos da Unir, vão estar interagindo com o 
público estudantil em pontos diversos. Com duas tendas montadas para 
a apresentação de material de mídia e coleta de donativos, os dois veícu-
los de comunicação também realizam enquetes, entrevistas, pesquisas 
de opinião e cadastramentos de estudantes. Na opinião dos coordena-
dores da parceria, este momento marca o início de uma nova fase das 
pretensões estudantis. “Trabalhar buscando parcerias, envolvimento de 
cada universitário, fomentando e gerando a disposição individual, traz 
resultados surpreendentes”, argumenta um dos integrantes do Grau In-
formativo.

Os dois veículos de comunicação atuantes no campus da Unir de 
Porto Velho, a Rádio Universitária e o Grau Informativo, também vão 
estar prestando serviços de utilidade pública durante a Semana de Integ-
ração Acadêmica. Informações do universo estudantil devem circular por 
estes canais com total segurança. 

O Grau Informativo também prepara regulamento para um con-
curso de contos que deve ser lançado durante a Semana de Integração. 
Mais informações devem ser apresentadas na próxima edição deste in-
formativo.

Os novos acadêmicos da Universidade Federal de 
Rondônia (Unir), que chegam para a instituição no dia 
1º de março próximo, validam uma realidade diferente 
de anos anteriores. Estarão, estes estudantes novatos, no 
centro de um momento que principia a integração dos 
diversos cursos universitários por meio de atividades rec-
reativas, culturais e esportivas. É a Semana de Integração 
Acadêmica que, pela primeira vez na história da Unir, 
acontece para quebrar diferenças e propiciar um ambi-
ente mais agradável e justo ao estudante de graduação.

Convocados pela pró-reitora de Graduação, As-
suntos Comunitários e Estudantis, professora Nair Gur-
gel, representantes de diversos cursos da Unir iniciaram 
uma bateria de discussões, desde o mês de dezembro do 

Em reunião com a pró-reitora Nair Gurgel os acadêmicos definirão as comissões para a Semana de Integração

Ana Filipinni, do Departamen-
to de Letras da Unir, fala das 
necessidades de parcerias no 

ambiente universitário

Porto Velho, JANEIRO de 2005
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ROBERTO FARIAS

“Muitas vezes, a insatis-
fação e o descontenta-

mento são ocasionados 
por desconhecimento 
das ações desenvolvi-

das pela administração 
superior e, conseqüen-

temente pela falta de 
diálogo entre os seto-
res que convivem no 
dia-a-dia, mas que se 

ignoram nas práticas individuais. Uma ação 
coletivamente pensada e exposta à aprecia-
ção do público pode ser melhor compreen-

dida ou desenvolvida”

NAIR GURGEL

“Os diversos grupos tra-
balhando em prol de uma 
única causa, é uma situa-
ção mágica. O trabalho em 
conjunto para recepcionar 
os novos acadêmicos é um 
gesto muito rico.” 

ANTÔNIO CLÁUDIO

“Pessoas novas estão che-
gando em nossa casa. Pre-
cisamos ser bons anfitriôes! 

Espero que a Semana de 
Integração seja um sucesso 
e que venha fazer parte dos 
calendários acadêmicos nos 

próximos anos”. 

NINA SAYONARA

“É claro que ainda não esta-
mos nem mesmo próximo do 
ideal, mas situações de melho-
ramento têm sido comuns nos 
últimos meses, aqui na Unir. A 
semana de Integração é mais 
um ponto positivo”

ANALTON ALVES

“Quem olha sempre para o lado ruim, é 
claro que só vai enxergar coisas destruídas. 
É preciso por os olhos 
noutras direções para 

entender que há coisas 
boas nascendo, outras 
acontecendo. A Sema-

na de Integração tem 
muito de bom e é uma 

considerável.” 

JOILSON ARRUDA

“A Semana de Integração 
é uma semente que fruti-
ficará muitas conquistas 
coletivas. No futuro te-
remos acadêmicos mais 
envolvidos nas atividades 
universitárias” 

ano passado, com o intuito de desenhar um mapa da festa de recepção aos calou-
ros. Foram discutidos os meios, organizadas as comissões, cotados os gastos e 
inseridas as campanhas, dentre outros, para compor o evento de integração.

Os integrantes da comissão de recepção aos calouros foram: Mônica Regina 
Peres, Marisa Albuquerque, Júlio César de Amorim, Aylla Roxana, Analton Alves, 
Ozanir Silva de Almeida, Luís Alexandre dos Santos, Joilson Mendes Arruda, José 
Augusto Neto, Carlos André, Marco Antônio da Silva, Márcio Marinho, Cristian 
Delgado, Jéssica Nunes, Liliane Sayonara, Selma dos Santos, Mary Rodrigues, 
Célia Reis Sales, Henrique Jorge Dias, Gigliane de Souza Matias, Luciana de Su-
lidade Lopes, Antonio Eurivaldo da Silva, Patrícia Martinês Pimenta, Laércio do 

Carmo Rodrigues, Michel Esteves de Oliveira, Eduardo da Silva Nobre, José El-
eandro Costa, Robson Carlos de Aguiar, Vinícius do Amaral Lins, Márcia Abiorana 
do Nascimento, Manoel Rui Araújo Botelho, Gregório Dantas Mendes, Marcos 
Vinícius de Araújo, Ângela Cavalcante, Lúcia Maria Queiroz, Expedita Fátima de 
Figueiredo, Antônio Cláudio Rabello e Nair Gurgel do Amaral.

Durante a Semana de Integração Acadêmica, de acordo com Nair Gurgel, 
o campus de Porto Velho vai se transformar em palco de atividades, tais como 
apresentações de trabalhos estudantis, palestras com autoridades conceituadas 
além de outras discussões de interesse da comunidade universitária. Segundo ela, 
o momento é de interatividade para a integração.

A força das parcerias 
universitárias impressiona

Entrevistada pelo Grau Informativo, Ana Filipinni, 
do Departamento de Letras da Universidade Federal de 
Rondônia (Unir), comenta sobre eventos de destaque nas 
principais instituições de ensino superior do País esclare-
cendo que a força das parcerias firmadas torna possível 
acontecimentos consideráveis. Para ela, os estudantes de 
graduação precisam ter força de representatividade, par-
ticipando e inaugurando ambientes de integração e inte-
ração acadêmica.

Ana Filipinni exemplifica citando as festas univer-
sitárias, quando bem arranjadas, que conseguem reunir 
estudantes dos diversos cursos. “Situações como essas 
confortam o desenvolvimento do próprio corpo discente 

“A Rádio Universitária 
já traz essa disposição 
de interagir na própria 

denominação. Na 
Semana de Interação 

vamos estar mais inte-
grados ainda” 

CÉLIA REIS SALES

Eliane Mendonça, diretora do Fisk, e Roberto Georg, coordenador pedagógico

propiciando o encaminhamento de gerações inteiras para 
a prática coletiva. Os acontecimentos culturais são impor-
tantes para a confirmação dos valores sociais”, argumenta 
Filipinni.

Conhecedora do poder de influência das manifesta-
ções artísticas no meio social, Filipinni sugere que a classe 
acadêmica caminhe mais próxima para tais realizações e 
participe mais diretamente na construção dos caminhos 
que vão assegurar o sucesso das gerações futuras. 

“A nossa luta é pela liber-
dade de pensamento e, 
apesar de tudo que pas-
samos, os problemas, as 
perseguições, vamos conti-
nuar existindo e agindo de 
forma integrada.” 

JOSÉ ELEANDRO

“A Semana de Integração 
é a oportunidade dos 
calouros e veteranos se 
conhecerem e, quem sabe, 
rolar um relacionamento 
ou coisa do tipo.” 

LAÉRCIO RODRIGUES

“Ainda há muita distân-
cia entre os cursos na 

Unir. É preciso quebrar 
algumas barreiras e isso 

pode ser feito através 
de eventos culturais. 

Isso já foi iniciado mas 
também é preciso acele-

rar os acontecimentos” 

ANA FILIPINNI

Eliane Mendonça, diretora do Fisk


