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Unir realiza Semana de Exatas em Ji-Paraná 

  
Os Departamentos de Física e Matemática, do campus de Ji-Paraná, 
da Universidade Federal de Rondônia (Unir), realizam de 3 a 5 de 
outubro a Semana de Exatas da Unir. O evento reúne a IV Semana de 
Física e a VII Semana de Matemática.  
            O objetivo da Semana de Exatas é promover a divulgação dos 
trabalhos desenvolvidos por pesquisadores da Unir e de outras 
instituições na área das ciências exatas. Além disso, segundo a 
professora Laudileni Olenka, da comissão organizadora, procura 
também contribuir com a formação dos alunos e o desenvolvimento 
dessa área de conhecimento.  
            Outro ponto importante do evento, de acordo com a professora, 
é o fato de a Semana de Exatas ser um espaço para troca de 
experiências entre alunos e professores da Unir e da comunidade 
externa. "Os palestrantes convidados terão também uma grande 
oportunidade de conhecer a nossa região e o que está sendo realizado 
na área de ensino de matemática e física na nossa universidade", 
afirma.  
            A Semana de Exatas contará com palestras, mini-cursos e 
oficinas. A palestra de abertura do evento será ministrada pelo 
professor Romero Tavares da Silva, da Universidade Federal de 
Paraíba (UFPB). Também serão oferecidos aos participantes 8 mini-
cursos e 5 oficinas.  
As inscrições para a Semana de Exatas da Unir custam R$ 20. Para se 
inscrever, é necessário depositar o valor no Banco do Brasil, agência 
0951-2, conta corrente 19253-8, e em seguida apresentar o 
comprovante no protocolo do campus da Unir de Ji-Paraná para 
efetivar a inscrição.  
            Mais informações sobre a Semana de Exatas da Unir podem 
ser obtidas pelo telefone , do campus da Unir em 
Ji-Paraná ou pelo site http://www.semanaexatajp.unir.br/, onde pode 
ser feito o download da programação do evento.  

(69) 3421-3595
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17/09/2007 : SESC inicia curso para trabalho com idosos 
10/09/2007 : Prefeitura de Ariquemes promove educação inclusiva 
06/09/2007 : Unir recebe 41 propostas de projetos de pesquisa 
05/09/2007 : Senador Raupp enaltece decisão do MEC em construir escolas 
técnicas federais em Ji-Paraná e Vilhena 
03/09/2007 : Canadá abre processo seletivo para bolsistas 2007 
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