
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

CONVITE LIVRO 1 - UNIR 40 ANOS 

 
 

Em 2022, ao completar 40 anos, a Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), deseja comemorar essa data com a 

publicação de um livro que conte sua História e resgate sua Memória 

por meio dos atores envolvidos: alunos, docentes, técnicos, egressos e 

a comunidade em geral. É a “UNIR DA GENTE – 40 ANOS DE 

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS”. 

Pensamos em trabalhar com 3 momentos: 

1ª Geração – até 1988;  

2ª Geração – até 2008;  

3ª Geração – até 2022. 

Por isso, convidamos você que possui memórias, 

vivências e experiências, relacionadas às gerações da UNIR, para 

contribuir, principalmente com imagens que irão compor este livro. 

O livro será constituído por fotografias e outras imagens 

que, de alguma forma, demonstrem a participação da sociedade na 

construção da história da Universidade Pública Federal no Estado de 

Rondônia (UNIR). As pessoas interessadas nesta proposta, poderão 

contribuir seguindo as recomendações 

abaixo: 
 

1. as fotografias e/ou imagens (p. ex. recorte de jornal, folder, 

panfleto etc.) deverão estar associadas a eventos de relevância 

pública ou pessoal, relacionadas à UNIR; 

2.  as fotografias e/ou imagens devem estar acompanhadas de 

resumo identificador do evento, situação e contexto nos quais 

foram registrados, indicando a data, local, personagens retratados, 

a fonte (autor e/ou instituição) e o ano de sua obtenção; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Todo o material a ser recebido deverá ser enviado de forma digital 

em resolução 300 DPI (dots per inch/ pontos por polegadas); 

4. a entrega do material fotográfico ou imagem deverá ocorrer até 18 

 de julho de 2022; 

5. a fotografia ou imagem deve ser enviada para o endereço eletrôni- 

co unir40anos@unir.br; 

6. após a aprovação para publicação, a pessoa ou instituição que 

ceder fotografia ou imagem do acervo pessoal ou institucional, 

sujeita ou não a divulgação de autoria, assinará um “Termo de 

Anuência”, autorizando sua publicação e eximindo a UNIR de 

responsabilidade sobre a origem, fonte e autenticidade do material 

enviado; 

7. O material recebido terá a finalidade de ilustrar o livro para a 

comemoração dos 40 anos da UNIR e integrar o acervo 

permanente da instituição. 
 

 

 
Profa. Dra. Marcele Regina Nogueira Pereira 

Reitora 
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