
Porto Velho, MAI/JUN de 2005   -   PÁGINA 02

Editorial
Olhar acadêmico fervilha 
e participação aumenta

Se a atitude não é nova, pelo menos 
as combinações mais recentes têm resultan-
tes extravagantes, no que tange à tarefa de 
participação nos acontecimentos sociais. 
Foram poucas as vezes que o estudante da 
Universidade Federal de Rondônia (Unir) 
entrou de cara para expurgar o achaque 
de nossos representantes políticos. Houve 
um fato e, o acadêmico da Unir esteve no 
entrelace do resultado. Embora ainda não 
se possa confinar o verme parasitário da 
“politicalha” local, há uma afronta a essa 
espécie que ameaça sempre. E, essa possi-
bilidade de dizer não à sujeira administrati-
va, estampa-se em letras garrafais.

É esse olhar acadêmico de agora a 
pouco que parece novo. Está repleto de 
vontades de mudanças, justiças, divisões 
de tarefas e acertos. O estudante universi-

tário, nos últimos acontecimentos que en-
volveram em escândalos o poder Executivo 
e Legislativo do Estado, liderou os reclames 
e engrossou o caldo das cobranças.

De fato, não é uma atitude nova exi-
gir que não se faça mau uso das finanças 
públicas. Mas, não tem sido comum a clas-
se universitário encabeçar esse tipo de luta 
no Estado. Portanto, fica o “elogio à loucu-
ra” dessa geração que no mínimo mostra 
vontade de tirar da rota da rotina os dias 
que estão por vir. 

Mas, a participação acadêmica dessa 
geração que se fala não tem se restringido 
apenas às questões político-administrativas. 
O que se vê, são universitários integrando 
e interagindo junto à comunidade. Desen-
volvimento de pesquisas, oficinas, serviços 
voluntários, dentre outros. Um novo olhar.
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O poeta e artista plásti-
co Luiz Dantas, acadêmico do 
curso de Letras da Universida-
de Federal de Rondônia (Unir), 
está com exposição aberta na 
Galeria de Artes do Sesc de 
Porto Velho, no Centro da ci-
dade. São 30 peças que ficam 
à disposição do plúblico até o 
próximo dia 22 de julho. 

“Como poeta, vou me 
equilibrando nas linhas do 
verso”. A frase do poeta enca-
pa o trabalho disposto na de-
nominação de “Mudas do Mo-

Dantas expõe ‘Mudas 
do Moderno’ na Galaria 

de Artes do Sesc

Concurso aberto até 
dia 10 de agosto

Estão abertas as inscrições para o II Con-
curso Literário “Coronel Carlos Aloysio We-
ber”, oferecido pelo 5º BEC de Porto Velho em 
comemoração aos 40 anos de história.

O Concurso fica com inscrições abertas 
até o dia 10 de agosto de 2005. De acordo com 
informações da organização do evento, haverá 
premiação até o terceiro colocado. O 1º prê-
mio é um computador, oferecido pela empresa 
“Micro Mercado”, e uma impressora da Hel-
lenmaq. O 2º prêmio é uma máquina digital 
da Colortec. Para o 3º colocado, um aparelho 
celular oferecido pela Vivo.

Para participar do II Concurso Literário 
Carlos Aloysio o interessado deve ser aluno de 
qualquer curso de graduação (universitário), 
residir em Porto Velho.

Para se inscrever o interessado deve se 
encaminhar para a sede do 5º BEC, seção de 
relações públicas, situada na avenida Rogério 
Weber, bairro Areal, Porto Velho. O artigo ins-
crito deverá conter de 5 a 8 laudas, digitado 
em papel A4. O trabalho deve ser inédito. Mais 
informações podem ser obtidas através do tele-
fone (69) 3224-4039. Fichas de inscrição tam-
bém na Prograd (Unir).

O deputado Federal Eduardo Valverde (E) ao lado do 
representante do MEC, Willian Campos, durante a Semana de 

Integração no campus da Unir de Porto Velho (RO).
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SUGESTÃO

“Andei pensando na possibilidade do jornal 
Grau Informativo incentivar a realização de 
eventos dentro do campus da Unir de Porto 
Velho. Digo isso por considerar o que já dis-
seram sobre o jornal oferecer espaço para 
patrocinadores de eventos sem fins lucrati-
vos. É a minha sugestão para o Grau”

Vanice Júlia - PEDAGOGIA

PERIODICIDADE
“Seria interessante se o Grau mantivesse 
uma periodicidade mais regular. Pois, não 
se quando ele vai sair e, acho que muitos 
eventos envelhecem. Que tal vocês pensa-
rem em publicar sempre numa mesma data. 
Que seja mensal mas, sempre num dia de-
terminado. Isso é bom pros leitores”
Márcio Fabiano - ADMINISTRAÇÃO

PARABÉNS!!!
“Gostaria de parabenizar a moçada que 
esteve presente nas manifestações contra a 
corrupção no Estado, ocasião em que hou-
ve confronto entre seguranças e universitá-
rio na Assembléia Legislativa.”

Luiz Allune - ENFERMAGEM

INTEGRAÇÃO
“É uma falta de vergonha essa história de 
passagem integrada em Porto Velho. Pra 

quem não entendeu ainda, isso foi só uma 
desculpa para aumentar a passagem. Pois 
imaginem vocês que na cidade, pouquíssi-
mas pessoas precisam de transporte inte-
grado. Todo mundo já conseguia chegar ao 
Centro da cidade apenas com um ônibus. 
O que nós estamos precisando mesmo é de 
mais agilidade e qualidade no transporte 
coletivo local.”

Marcela Aguiar - LETRAS

ATIVIDADES
“No final do mês de junho o pessoal da 
Unir fez uma atividade no bairro Feliz Cida-
de. Foi bacana e muitos moradores tiveram 
contato pela primeira vez com realizações 
desse tipo. Parabéns!”

Eduardo Moraes - ED. FÍSICA

BIBLIOTECA
“Muitos acadêmicos pensam que livro é 
guarda-chuva, cadeira, agenda. Tem muito 
livro extraviado na Biblioteca da Universi-
dade Federal de Rondônia (Unir) por conta 
desse mau uso. É preciso mais consciência. 
É preciso ser mais responsável com um pro-
duto de uso coletivo. Gostaria de pedir às 
pessoas que não compreendem o valor de 
um livro que refletissem sobre esse tipo de 
responsabilidade.”

Vanice Júlia - PEDAGOGIA

CARICATURIZANDO
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A exposição foi aberta dia 24 de junho e fica na Galeria do Sesc, 
região central de Porto Velho, até o dia 22 de julho

derno”. Sua exposição não é uma resultante e, mesmo assim, 
também não se encaixa no dilema das iniciativas improváveis. 
O artista Dantas já é um desconforto na visualização que busca 
a estáticidade. Nas linhas de seus 30 trabalhos expostos, consta 
um bocado da irreverência que o projeta no esquartejamento 
da crítica irresoluta. De fato, o pintor é o mesmo poeta que 
codifica a abstração refratanto a própria estaticidade do signo 
que “despropõe”.

“Mudas do Moderno” está aberta ao publico, na Galeria 
de Artes do Sesc Centro, das 8:00 às 18:00h, até o dia 22 de 
julho. Vale conferir a exposição. 

Dantas, nesse trabalho, está mais compassivo, mas seu 
olhar ainda é compulsivo quando mira as fatalidades que se 
destinam à convulsão do banal. Pois, segundo ele, é a bana-
lidade a própria pólvora que alimenta a circunscrição do ex-
clusivo. Vive-se de exclusividade quando o universo está mais 
propenso à generalidade.

Luiz Dantas está no Sesc com 
“Mudas do Moderno”

SEMINÁRIO - Entre os dias 19 e 20 de maio último o Núcleo de Educação Indígena de Rondônia 
(Neiro) realizou o seminário “A Universidade Indígena - Educação, Diversidade, Cidadania”. Dentre os 
objetivos do evento, a intensificação do processo de abertura de curso superior de educação escolar indí-
gena junto à Universidade Federal de Rondônia (Unir).

Caravana da Unir 
no Congresso da UNE

Antes do Congresso, universitários discutem forma de 
participação e apresentações de projetos

Entre os dias 29 de junho e 3 de julho 
uma caravana da Rondônia, formada por uni-
versitários, dentre os quais estavam acadêmi-
cos da Universidade Federal (Unir), participou 
do 49º Congresso da UNE, em Goiânia (GO). 

De acordo com informações da comissão orga-
nizadora do evento, cerca de 15 mil estudantes 
participaram do evento.

Dentre os assuntos abordados no Con-
gresso Nacional, destaque para a Reforma 
Universitária que, em todo o País, vem sendo 
discutida.

O que e o Congresso?

E o fórum máximo de debate e delibera-
ção dos estudantes universitários realizado no 
País. O Conune e realizado de dois em dois 
anos para que os estudantes possam discutir 
sobre temas de interesse geral e, de acordo 
com o presidente da UNE, Gustavo Petta, é 
uma oportunidade de reforçar a necessidade 
de envolvimento da juventude na vida política 
do País.
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