
Q uatro unidades da 
Unesp ganharão 

novas construções para 
reforçar a infraestrutura  
e a identidade da pós- 
-graduação. Os módulos 
com cerca de 200 m2, 
que abrigarão a parte 
administrativa dos 
programas de pós- 
-graduação, serão 
construídos na Faculdade 
de Ciências e Letras, em 
Araraquara; Instituto de 
Biociências, em Botucatu; 
Instituto de Biociências, 
em Rio Claro; e Instituto 
de Biociências, Letras e 
Ciências Exatas, em São 
José do Rio Preto.

A pós-graduação da 
Unesp ganha visibilidade 
cada vez maior, disse 
a pró-reitora de Pós- 
-Graduação, Marilza 
Vieira Cunha Rudge, em 
evento no mês de março 
que reuniu, em São Paulo, 
os coordenadores dos 12 
programas com conceito 6 
e 7 da Capes (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior).

Julio Cezar Durigan, 

vice-reitor no exercício 
da reitoria, destacou 
que a expansão e 
a manutenção da 
infraestrutura de pesquisa 
estão contempladas no 
plano trienal de obras 
(2010/2012), que estabelece 
ações e investimentos em 
obras na Universidade. 
“O plano destina cerca 
de R$ 90 milhões anuais 
para diversas construções 
e reformas.”

Os módulos 
da pós-graduação 
contarão com espaços 
para administração, 
coordenação e 
atendimento aos alunos, 
além de um anfiteatro, de 
acordo com parâmetros 
definidos pela Assessoria 
de Planejamento e 
Orçamento. 

Segundo Marilza, 
a licitação para a 
contratação das 
empresas responsáveis 
pela construção dos 
módulos deve ocorrer em 
agosto. “Futuramente, 
outras quatro unidades 
serão selecionadas para 

ganhar esses espaços 
específicos para a pós- 
-graduação.”

Contratação 

doCente

A pós-graduação e a 
pesquisa também têm um 
reforço com a contratação 
de docentes, com 
reposição e ampliação 
de vagas. No final de 
2011, foram liberadas 
para concurso 25 vagas 
docentes em ampliação. 
“Neste ano, serão mais 
50 ampliações além das 
reposições que serão 
atendidas”, salientou 
Durigan.

Marilza acrescentou 
que, ainda neste 
semestre, será realizada 
uma reunião com os 
coordenadores dos 
programas com conceito 
5 para discutir suas 
demandas e sugestões. 
Segundo ela, esses 
encontros são produtivos, 
pois geram soluções para 
promover o crescimento 
da pós-graduação na 
Universidade. 

Quatro unidades terão módulos de 200 m2 para 
abrigar a parte administrativa dos programas

Infraestrutura para 
a pós-graduaçãoe
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Mais investimento na pós-graduação

universia oferece 
cursos on-line 
de idiomas
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scielo livros

frota de 
veículos é 
modernizada
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portal garante acesso aberto a
mais de 92 e-books da editora unesp

site traz as mais 
recentes notícias sobre 
unesp, usp e unicamp

editora Unesp
no ScieLo Livros

Cruesp 
tem novo 
portal

O Cruesp (Conselho de Reitores 
das Universidades Estaduais 

Paulistas) lançou, em 20 de março, um 
novo portal na Internet. Com a iniciativa, 
a entidade, que congrega os reitores 
de Unesp, USP e Unicamp, fortalece 
a relação das três instituições com a 
sociedade.

O portal (http://www.usp.br/
cruesp), fruto do trabalho conjunto das 
três universidades, oferece notícias 
atualizadas diariamente sobre o trabalho 
desenvolvido por elas em ensino, 
pesquisa e extensão.

“O objetivo do portal é apresentar 
aos diversos segmentos da sociedade o 
que Unesp, USP e Unicamp produzem, 
principalmente em temas cruciais de 
pesquisa e desenvolvimento de novas 
tecnologias”, afirma Julio Cezar Durigan, 
vice-reitor no exercício da reitoria 
da Unesp.

O portal oferece ainda informações 
sobre o conselho, como notas e 
comunicados, além de dicas sobre 
ensino superior e agenda de eventos. 
Quem quiser pode receber um boletim 
semanal com as principais notícias do 
Cruesp – é só se cadastrar no portal.

(Universidade Federal 
da Bahia) e Fiocruz 
(Fundação Oswaldo Cruz).

O portal, que 
atualmente conta com 
200 e-books, publicará 
coleções de livros digitais 
de caráter científico, 
editados em especial 
por instituições de 
ensino superior.

“Com essa iniciativa, 
destaca-se o trabalho das 
publicações acadêmicas, 
a fim de maximizar a 
visibilidade, permitir 
a acessibilidade e 
garantir o impacto das 
pesquisas, ensaios e 
estudos publicados pelas 
universidades”, afirmou 
Julio Cezar Durigan, 
vice-reitor no exercício 
da reitoria da Unesp, na 
cerimônia de lançamento 
do portal, realizada no 
Instituto de Artes, 
em São Paulo. 

As obras publicadas 
pelo SciELO Livros são 

selecionadas segundo 
controles de qualidade 
aplicados por um comitê 
científico e podem ser 
acessadas em leitores 
de e-books, tablets, 
smartphones ou telas de 
computador e acessadas 
diretamente do portal 
SciELO Livros ou por 
meio de buscadores 
da web.

O diretor-presidente 
da Editora Unesp, José 
Castilho Marques Neto, 
afirmou que a iniciativa é, 
ainda, um reconhecimento 
do livro como suporte 
do conhecimento.

“Essa é mais uma 
demonstração da 
qualidade do conteúdo 
dos livros da Editora 
Unesp”, disse Jézio 
Gutierre, editor executivo 
da editora. “E também é 
mais um canal eficiente 
de disseminação do 
conhecimento produzido 
na Universidade.”

Portal é fruto de consórcio formado pelas editoras da Unesp, Ufba e Fiocruz

Site tem novo layout e conteúdo

M ais de 92 livros 
digitais da 

Editora Unesp poderão 
ser acessados no portal 
SciELO Livros (books.
scielo.org), lançado 
no dia 30 de março. O 
portal, que integra o 
Programa SciELO da 
Fapesp (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo), 
foi desenvolvido e 
financiado por um 
consórcio formado pelas 
editoras da Unesp, Ufba 
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O SciELO Livros integra 

o Programa ScieLo, 

criado em 1997 numa 

parceria entre a 

Fapesp e o Centro 

Latino-Americano e do 

Caribe de Informação 

em Ciências da 

Saúde (Bireme) para 

a publicação de 

periódicos científicos.
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errata da edIção 29
Diferentemente do informado 

na reportagem “Avanço na valorização 

da carreira”, publicada no Unesp 

informa nº 29, a foto é de autoria

de Flávio Fogueral.

Programa atualizará toda a frota de veículos de transporte da Universidade

unespinforma3

A Unesp avança, 
este ano, em 

seu programa de 
modernização da frota 
de veículos, adquirindo 
novos carros de serviços 
para todas as unidades 
interessadas, incluindo as 
unidades complementares. 
Além disso, seis unidades 
ganharão ônibus, micro- 
-ônibus ou vans.

“O objetivo do programa 
é a atualização gradativa, 
no período de três anos, 
a partir de 2010, da frota 
de veículos de transporte 
coletivo de passageiros 
de forma que sejam 
atendidos os anseios e as 
peculiaridades de todas 
as unidades”, afirma o pró- 
-reitor de Administração, 
Ricardo Abi Rached.

Este ano, será 
substituído um veículo 
de serviços por unidade, 

informa a Pró-reitoria de 
Administração (Prad). 
E o carro substituído 
deverá ser desativado e 
alienado. José Roberto 
Ernandes, diretor do 
Instituto de Química 
(IQ), em Araraquara, 
conta que já solicitou a 
substituição do carro 
do IQ. “Essa é uma 
política bem organizada 
da Prad para que as 
unidades renovem 
suas frotas de veículos 
de forma constante e 
racional, proporcionando 
eficiência de transporte 
e segurança dos 
passageiros”, diz 
Ernandes, lembrando 
que o câmpus de 
Araraquara ganhou em 
2010 um micro-ônibus.

Além disso, este ano, a 
Faculdade de Engenharia, 
em Guaratinguetá; a 
Faculdade de Filosofia e 
Ciências, em Marília; a 
Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, em Presidente 
Prudente; e o Instituto 

de Biociências, Letras 
e Ciências Exatas, em 
São José do Rio Preto, 
receberão, cada uma, um 
ônibus de 45 lugares. A 
Faculdade de Engenharia 
de Ilha Solteira ganhará 
um micro-ônibus e a 
Faculdade de Odontologia, 
em São José dos Campos, 
uma van de 14 lugares. 

demandaS

Desde 2010, a iniciativa 
já beneficiou diversos 
câmpus. No primeiro 
ano do programa, foram 
investidos cerca de R$ 3,5 
milhões para atender as 
demandas mais urgentes, 
em especial dos câmpus 
experimentais que não 
possuíam ônibus nem 
micro-ônibus. No ano de 
2010, 12 câmpus foram 
atendidos. Em 2011, 
outras cinco unidades 
foram beneficiadas pelo 
programa com ônibus 
e micro-ônibus, com 
investimentos de cerca 
de R$ 1,1 milhão.

Frota renovada

Você sabia que a soma das
12 edições do Guia de profissões, 
editado anualmente pela Unesp/
Vunesp, atingiu 4.060.000 
exemplares? Se esse total de 
volumes fosse distribuído 
na cidade de Nova York, metade 
de seus habitantes teria acesso 
à publicação.

É o que revela o livro Você
Sabia?, que faz comparações
bem-humoradas, em 
português e inglês, sobre 
dados da Universidade. 
Sua versão digital pode 
ser acessada no endereço 
http://www.unesp.br/vocesabia

você
sabia?

este ano, todas as unidades poderão
substituir um veículo de serviços

Para Saber maIS:

http://bit.ly/Hfl7G2
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porque os prepara para 
participar de ações de 
internacionalização, 
além de permitir que 
eles tenham um maior 
domínio de outro idioma”, 
ressalta a pró-reitora, 
lembrando que a Unesp 
é a única universidade 
que participa de forma 
organizada desse 
programa junto 
ao Universia. 

oPortUnIdade

Para Camila Ramos de 
Mattos, aluna do terceiro 
ano de Pedagogia, em 
Marília, um curso a 
distância é uma ótima 
oportunidade para 
quem não tem muito 
tempo e ainda faz 
faculdade. “Com o curso 
de espanhol on-line, 
posso conciliar minhas 
aulas de Pedagogia com 

E studantes, docentes 
e servidores da 

Unesp podem fazer os 
cursos on-line de inglês 
e espanhol oferecidos 
pelo portal Universia. 
Para se matricular nos 
cursos, de nível básico, 
os interessados devem 
procurar as vice-diretorias 
de suas unidades.

A iniciativa, liderada 
pela Pró-Reitoria de 
Extensão Universitária 
(Proex), tem disponíveis 
300 vagas para o curso 
de inglês e 687 para o 
de espanhol.

De acordo com a 
pró-reitora de Extensão, 
Maria Amélia Máximo 
de Araújo, os cursos 
contribuem para a 
internacionalização da 
Universidade. “O projeto 
é muito importante 
para nossos alunos 

o curso de línguas, no 
meu tempo, o que eu não 
conseguiria fazer com 
um curso em formato 
tradicional.”

“As aulas são 
excelentes, muito didáticas 
e de ótima qualidade”, 
acrescenta Camila.

Os cursos têm carga 
horária de 60 horas, 
são totalmente on-line e 
autoinstrucionais, ou 
seja, o próprio aluno 
conduz seu aprendizado 
com base no conteúdo 
apresentado. O material 
didático é composto de 
animações multimídia 
com áudio de nativos de 
diferentes países.

Ao término das aulas, 
os alunos deverão ter 
condições de reconhecer 
palavras e expressões 
básicas do cotidiano, 
compreender nomes e 

frases simples de cartazes 
e catálogos, conversar e 
escrever e-mails, além de 
preencher formulários com 
dados pessoais e outras 
informações importantes 
no idioma estudado.

deSemPenho

Leonardo Bauer, gerente 
de Projetos e Produtos 
do Universia, avalia 
que a participação da 
comunidade unespiana 
nos cursos on-line de 
idiomas tem sido positiva. 
“Os alunos da Unesp 
se sobressaíram por 
seu engajamento e sua 
dedicação ao curso de 
espanhol básico. Esse 
grupo foi o que atingiu 
o maior índice de 
aprovação entre 
todos os participantes: 
95% de aprovados”, 
afirma Bauer.

Inglês e espanhol na rede
cursos on-line, de nível básico, têm vagas disponíveis
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