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Nova versão da UnespNET é lançada

Foi inaugurada, em 
24 de agosto, a nova 
versão da UnespNET, a 
rede de computadores 
de alta velocidade da 
Universidade, que teve 
sua capacidade aumen-
tada em até 15 vezes em 
algumas unidades. Com 
um custo mensal de 
cerca de R$ 250 mil, a 
nova UnespNET garan-
te maior velocidade, se-
gurança e disponibilida-
de aos usuários.

As unidades que pos-
suíam conexões de 2 ou 
4 megabits por segun-
do (Mbps) passaram a 

Com capacidade até 15 vezes maior, rede de computadores fica mais ágil

utilizar conexões de 30 
Mbps; já as que antes 
contavam com 34 Mbps 
passaram, na nova ver-
são da UnespNET, a uti-
lizar conexões de 50 ou 
200 Mbps, dependendo 
do caso. Com essas me-
lhorias, a UnespNET está 
preparada para usufruir 
dos benefícios de outro 
projeto em andamento, 
que aumentará a veloci-
dade da conexão com a 
Internet de 1 para 10 gi-
gabits por segundo.

Na cerimônia de lan-
çamento da UnespNET, 
o vice-reitor no exer-

cício da reitoria, Ju-
lio Cezar Durigan, des-
tacou que os recursos 
tecnológicos ajudarão 
a Unesp a ampliar suas 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
Ele também ressaltou o 
compromisso da Reito-
ria em modernizar essas 
ferramentas periodica-
mente. Essa é a quar-
ta atualização de rede 
desde 1996 – cada uma 
possui uma “vida útil” de 
cerca de cinco anos an-
tes de ficar obsoleta.

Edson Senne, asses-
sor-chefe da Assessoria 

de Informática (AI), ex-
plicou que a UnespNET 
será muito útil também 
na realização de video-
conferências – 38 salas 
com equipamentos de 
som e imagem de últi-
ma geração estão sendo 
instaladas nas unidades. 
“O envio e recebimen-
to de imagem e voz 
será de altíssima quali-
dade. As configurações 
da rede garantem ainda 
que esse tipo de dado 
terá prioridade na nave-
gação, prevenindo que 
a voz seja interrompida 
durante uma conversa 
por telefone ou por vi-
deoconferência”, acres-
centou Carlos Coletti, 
responsável pelo Grupo 
de Redes de Computa-
dores da AI.

Coletti lembrou que, 
agora, a rede possui 
uma nova configuração. 
Antes, as conexões de 
todos os câmpus con-
vergiam para São Paulo. 
Com o novo desenho, a 
rede será descentra-
lizada, o que garantirá 
maior controle – será 
possível, por exemplo, 

prever o uso excessivo 
da banda em um link an-
tes que o sistema fique 
congestionado, além de 
implementar redundân-
cia nos pontos princi-
pais da rede.

Novas tecnologias – A 
Universidade deve con-
cluir a substituição das 
linhas de telefone con-
vencional para Voip ain-
da este ano, gerando 
economia, segundo in-
formações da AI. 

Também está previs-
ta a utilização de clou-
ding computing (compu-
tação em nuvem) para a 
divulgação de informa-
ções de grande interes-
se, como resultados do 
vestibular. Essa é uma 
nova tecnologia útil para 
sites que têm picos de 
acesso. Na Unesp, um 
teste foi realizado com 
sucesso para divulgação 
do vestibular de meio de 
ano 2011, em que os in-
ternautas conseguiram 
checar a lista de aprova-
dos sem problemas de 
instabilidade e com uma 
velocidade excelente.Agora, a rede de computadores tem nova configuração descentralizada
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Convênio possibilita dupla diplomação 
a estudantes de Engenharia

Em 2012, a Unesp 
dará início a um progra-
ma de dupla diplomação 
com o Insa (Instituto Na-
cional de Ciências Apli-
cadas), uma das mais 
prestigiadas escolas de 
engenharia da França, 
com unidades em cinco 
cidades (Lyon, Rennes, 
Rouen, Strasbourg e 
Toulouse).

“Os alunos selecio-
nados para o programa 
receberão bolsas de es-
tudo e passagens para 
as estadias na França. 
Poderão concorrer alu-
nos dos cursos de Enge-

Uma parte dos estudos será feita na Unesp e outra no Insa, da França

nharia Ambiental, Civil, 
Controle e Automação, 
Materiais, Produção, Elé-
trica e Mecânica”, infor-
ma José Celso Freire Jú-
nior, assessor-chefe de 
Relações Externas. Ele 
acrescenta que o acordo 
também estimula a vinda 
de estudantes franceses 
para a Unesp.

O programa prevê 
que, após o primeiro 
semestre cursado na 
Unesp, os graduandos 
selecionados partirão 
para a França para rea- 
lizar parte de seus es-
tudos por um perío-

do de três semestres. 
Depois, retornarão ao 
Brasil e continuarão o 
curso na Universidade 
durante quatro semes-
tres. Ao final desse pe-
ríodo, voltarão para a 
França para mais três 
semestres. Para fina-
lizar o curso de Enge-
nharia, os alunos deve-
rão realizar um último 
semestre na Unesp.

De acordo com José 
Celso, essa é a primeira 
vez que uma universi-
dade brasileira estabe-
lece um programa de 
dupla diplomação total-

mente integrado. “Além 
de promover a mobi-
lidade de graduandos, 
também pretendemos 
estimular o intercâm-
bio de professores com 
o objetivo de melhorar 
as metodologias de en-
sino e modernizar nos-
sos currículos”, conta o 
assessor-chefe.

Intercâmbio – Os gra-
duandos interessados 
em estudar no Exterior 
e valorizar o currícu-
lo também podem se 
candidatar às vagas de 
intercâmbio em reno-
madas instituições de 
ensino estrangeiras, 
com reconhecimento 
de créditos.

“Na Unesp, os alu-
nos de graduação po-
dem desenvolver com-
ponentes curriculares 
em instituições con-
veniadas do Exterior, 
no período de um se-
mestre ou um ano. E, 
com aprovação prévia 

do Conselho de Curso 
de sua unidade, eles 
podem ter os créditos 
previamente reconhe-
cidos e posteriormen-
te incorporados a seu 
histórico escolar”, ex-
plica Sheila Zambello 
de Pinho, pró-reitora 
de Graduação.

Atualmente, a Unesp 
tem acordos com uni-
versidades de 26 paí-
ses. Os principais des-
tinos dos estudantes 
são: Portugal, Espanha, 
França, Argentina, Ale-
manha, Uruguai, Cana-
dá, Chile, Áustria, China, 
Estados Unidos, Itália, 
Japão e México.

Para fazer o inter-
câmbio, o graduando 
deve estar regularmen-
te matriculado na gra-
duação e ter concluído 
pelo menos 60% de cré-
ditos de seu curso. É ne-
cessário também apre-
sentar comprovante de 
proficiência na língua 
do país de destino.
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Alunos receberão 

bolsas de estudo

e passagens para 

as estadias em

uma das cinco

unidades do Insa

PreParação Para

a aPosentadoria

Foi implantado na Rei-
toria, no mês de agosto, 
o Programa de Prepa-
ração para Aposenta-
doria (PPA). O projeto 
pretende sensibilizar 
os servidores – espe-
cialmente aqueles que 
vão se aposentar nos 
próximos cinco anos 

– sobre a importância 
de se preparar para essa 
nova fase da vida pes-
soal e profissional.

Já foram realizadas 
três palestras, que dis-
cutiram questões como 
qualidade de vida e pro-
jetos para a pós-apo-
sentadoria. Serão pro-
movidos, até o final do 
ano, outros encontros, 

que abordarão aspec-
tos jurídicos, sociais e 
econômicos da aposen-
tadoria. Além disso, o 
PPA pretende ser uma 
referência para a busca 
de informações sobre o 
processo de aposenta-
doria, assim como um 
espaço de integração e 
troca de experiências 
para os interessados.

Fabiana Manfrim



3Até o final do ano, to-
das as bibliotecas das 
unidades universitárias 
receberão netbooks 
– computadores por-
táteis de baixo custo. 
Os netbooks estarão 
disponíveis para todos 
os usuários cadastra-
dos – alunos, docentes 
e servidores – para uti-
lização no interior das 
bibliotecas.

A aquisição dos equi-
pamentos faz parte do 
Programa de Acesso ao 
Conteúdo Digital, que 
ampliará o acesso da 
comunidade unespiana 
a livros eletrônicos, re-
vistas científicas e ou-
tros materiais em for-
mato digital.

Segundo a Coorde-
nadoria Geral das Bi-
bliotecas (CGB), com os 
computadores, os usuá-
rios poderão consultar 
o catálogo bibliográfico 
on-line da Universidade 
– como o Athena (acer-
vo de livros das bibliote-
cas), o C@thedra (banco 
de teses e dissertações) 
e o C@pelo (banco de tra-

balhos de conclusão de 
curso) –, além das bases 
de dados assinadas.

O empréstimo será 
realizado pelo sistema 
Aleph, o mesmo utiliza-
do para o empréstimo 
de material bibliográfico 
na rede de bibliotecas.

Livros digitais – “Nos-
sa intenção também é 
aumentar a divulgação 
e o acesso aos e-books 
do Consórcio Cruesp/
Bibliotecas”, acrescen-

ta a funcionária da CGB 
Silvana Fagundes. A 
coleção de livros digi-
tais é uma iniciativa do 
Consórcio dos Siste-
mas de Bibliotecas da 
Unesp, USP e Unicamp 
e reúne mais de 250 
mil títulos. 

Flávia Maria Bastos, 
coordenadora da CGB, 
explica que a iniciati-
va segue a política do 
Portal de Periódicos da 
Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Su-
perior), uma vez que 
promove e fortalece 
o ensino, a pesquisa e 
a extensão universitá-
ria por meio da demo-
cratização do acesso 
on-line à informação 
científica nacional e in-
ternacional. “Com esse 
programa, buscamos 
facilitar aos usuários a 
consulta a todos os re-
cursos informacionais 
produzidos na institui-
ção ou disponíveis por 

meio de assinatura”, 
diz Flávia.

Mais equipamentos – 
Pelo programa, tam-
bém foram adquiridos 
outros microcomputa-
dores, que foram distri- 
buídos às bibliotecas 
em agosto. O uso dos 
microcomputadores 
dependerá da demanda 
apresentada por cada 
biblioteca. Dessa for-
ma, os equipamentos 
poderão ser utilizados 
pela equipe da biblio-
teca ou pelos usuários 
para pesquisas biblio-
gráficas, capacitação 
em bases de dados ou 
acesso aos catálogos, 
segundo Flávia.

A aquisição desses 
equipamentos está pre-
vista no Programa de 
Apoio e Desenvolvimen-
to da Rede de Bibliote-
cas, inserido no Progra-
ma de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), docu-
mento que estabelece 
metas e ações da Uni-
versidade para os próxi-
mos dez anos.

Bibliotecas recebem equipamentos
Iniciativa ampliará acesso da comunidade unespiana ao conteúdo digital
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O empréstimo dos netbooks será realizado pelo sistema Aleph

orientação Para

os candidatos

Foi lançado em agosto o 
Guia de profissões da 
Unesp 2012. Com tira-
gem de 200 mil exem-
plares, a publicação ofe-
rece informações sobre 
a Universidade, o exame 
vestibular, os cursos de 
graduação, os intercâm-
bios, entre outras.

O guia ajuda o leitor 
na escolha da carreira 
ao dar um panorama dos 
cursos oferecidos pela 
Unesp nas três áreas de 
conhecimento (Ciências 
Biológicas, Ciências Exa-
tas e Humanidades).

A publicação tam-
bém enfoca a vida uni-
versitária e reforça que, 
na recepção aos alunos, 

a Universidade condena 
qualquer tipo de ação 
violenta e estimula a in-
teração com os vetera-
nos. A publicação mos-
tra como a vida longe 
de casa pode resultar em 
amadurecimento para os 
estudantes. O Guia está 
disponível em <http://
www.vunesp.com.br/
guia2012>.
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Cartão integra diversas funções
Estudantes, professores e servidores poderão utilizar o Cartão Universidade

A Faculdade de En-
genharia (FE), em Gua-
ratinguetá, e a Facul-
dade de Medicina (FM), 
em Botucatu, são as pri-
meiras unidades a ade-
rir ao Cartão Universi-
dade, que poderá ser 
utilizado para diversas 
funcionalidades, desde 
acesso aos prédios até 
reserva de livros nas 
bibliotecas.

O serviço – fruto de 
uma parceria firmada 
entre a Unesp e o San-
tander Universidades, 
programa do Grupo San-
tander que apoia iniciati-
vas voltadas à educação 
superior – é oferecido 
para todas as unidades. 
“A intenção é que cada 
faculdade ou instituto 
decida aderir ou não ao 
projeto. O documento 
assinado pelo vice-reitor 
no exercício da reitoria, 
Julio Cezar Durigan, per-
mite aos câmpus elabo-

rarem estratégias para 
a aplicação dessa fer-
ramenta”, explica Lauro 
Henrique Mello Chueiri, 
assessor do vice-reitor.

Lauro, que também é 
professor da Faculdade 
de Engenharia, em Bau-
ru, ressalta que, para a 
emissão do cartão, é ne-
cessário que a unidade 
já tenha os dados dos 
alunos de graduação in-
seridos no novo Sistema 
de Graduação (SisGrad). 
“Ao centralizar as infor-

mações dos estudan-
tes, o sistema padroni-
za sua identificação e, 
com isso, pode fornecer 
um número para a pro-
gramação dos cartões”, 
diz. “No caso de profes-
sores e funcionários, os 
dados já estão integra-
dos no Sistema de Re-
cursos Humanos.”

As unidades de Guara-
tinguetá e Botucatu de-
vem receber seus car-
tões até o final do ano. 
“Outras seis estão bem 
avançadas na negocia-
ção e devem assinar em 
breve o termo aditivo ao 
convênio”, afirma Sonia 
Fernandes, superviso-
ra do programa Cartão 
Universidade do Santan-
der Universidades. Ela 

acrescenta que o cartão, 
que é oferecido gratui-
tamente para a Univer-
sidade, já foi implantado 
em mais de 200 institui-
ções de ensino superior 
em todo o mundo.

Funcionalidade – So-
nia detalha que o cartão 
possui diversas fun-
ções: acesso a prédios 
e laboratórios com ca-
tracas e trancas eletrô-
nicas; controle de fre-
quência; recarga de 
valores (como vale-ali-
mentação); e pagamen-
to de taxas; entre ou-
tras. Os correntistas 
do banco podem, ainda, 
vincular sua conta cor-
rente ao cartão.

Em Botucatu, os car-

tões serão utilizados, em 
um primeiro momento, 
para a liberação de ca-
tracas de acesso ao novo 
prédio da administração 
da FM. Em Guaratingue-
tá, a ferramenta deve 
ser utilizada no controle 
de frequência.

“O cartão é um ins-
trumento de gestão 
nas unidades, poden-
do ser empregado para 
uma melhor identifi-
cação para o acesso às 
dependências”, acres-
centa o professor Pau-
lo Villela Santos Junior, 
assessor da Pró-Reito-
ria de Administração. “A 
ferramenta também po-
derá ser utilizada, no fu-
turo, para gerenciar as 
bolsas dos estudantes.”

Com o cartão é possível ter acesso aos prédios, controlar a frequência ou reservar livros nas bibliotecas
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