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Unesp realiza oficinas de 
internacionalização

Alemanha

Austrália

Canadá CALDO

Canadá CBIE

Coreia

Estados Unidos

Universidade no Ciência Sem Fronteiras

Holanda

Reino Unido

FEG

FEIS

FFC-Marília

IA

IB-RC

FCA

IGCE-RC

IQ

Sorocaba

CLP

FAAC

FC-Bauru

FCFAR

FCL-Assis

FEB

27%

16%

19%
3%

3%

2%

3%

2%

3%

2%

6%

3%

2%

15%

8%

24%

3%

18%

7%

11%
7%

3%

13%

62 estudantes aprovados no primeiro semestre de 2013: saiba para onde vão e de qual unidade eles são

R euniões vêm 
sendo realizadas 

na Unesp para definir 
estratégias para o 
incremento do processo 
de internacionalização 
da universidade. Dessas 
reuniões participaram 
todos os pró-reitores 
e diversos de seus 
assessores. Em janeiro, 
em Botucatu, foi definido 
por consenso o significado 
do termo internacionalização 
para a instituição. 
A comissão concluiu que 
“a internacionalização 
da Unesp é um processo 
transformador que integra 
a dimensão internacional 
na política institucional 
com o objetivo de 
desenvolver competências, 
atitudes e valores na busca 
da excelência acadêmica”.

“A equipe está de 
parabéns. Conseguimos 
criar um conceito adequado 
à realidade da Unesp e 
estamos aptos para avançar 
nas próximas etapas”, afirma 
Marilza Vieira Cunha Rudge, 
vice-reitora da Unesp.

Na segunda reunião, no 
mesmo mês, na Reitoria, 

AtividAdEs com pRó-REitoREs E mEmbRos dA AdministRAção buscAm dEfiniR AçõEs

continuaram a participar 
membros de todas as 
áreas da administração 
superior da Unesp. 
“Isso é único para qualquer 
universidade brasileira”, 
afirmou o assessor de 
Relações Externas (Arex), 
José Celso Freire Júnior. 
Segundo ele, este é o 
momento para mudar 
o paradigma do que é 
a internacionalização 
da Unesp.

O professor Maurício 
Delamaro, da Faculdade 
de Engenharia de 
Guaratinguetá, e a 
servidora Jurema Garbin 
Vieira de Souza Leite, da 
Faculdade de Medicina de 
Botucatu, comandaram os 
trabalhos, realizando uma 
oficina em que os presentes 
foram divididos em quatro 
grupos. Eles tiveram que 
apontar pontos positivos e 
negativos do processo de 

internacionalização 
na Unesp nos âmbitos 
interno e externo.

Os apontamentos foram 
transformados em painéis 
e, em seguida, divididos por 
categorias: administração, 
comunicação, acadêmico, 
infraestrutura, idioma e 
cultura. Em cada uma das 
categorias foram apontados 
pontos fortes e fracos, 
além das oportunidades e 
das ameaças ao processo 

de internacionalização. 
Também foram debatidas 
as ações mais necessárias 
e eficientes. 

“Eu me sinto muito 
feliz com o resultado 
que estamos colhendo. 
Já temos um norte do que 
podemos e do que devemos 
fazer”, avalia Marilza. 
“As reuniões deixam claro 
para nós o que está bem 
resolvido e o que ainda 
demanda nosso esforço.”
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Professores 
assumem edições 
de revistas 
internacionais

A professora 
Angelina Zanesco, 

do Departamento de 
Educação Física do 
Instituto de Biociências 
de Rio Claro, foi nomeada 
editora-executiva da 
prestigiada revista Life 
Sciences, publicada 
pela Elsevier, uma das 
maiores editoras na área 

docEntEs dA univERsidAdE vÊm Assumindo
impoRtAntEs funçõEs Em REvistAs ciEntíficAs 
intERnAcionAis nEstE comEço dE Ano

de divulgação científica 
do mundo.

 Entre outras funções, 
a professora de Rio Claro 
será responsável por 
receber artigos científicos 
de todo o mundo, checar 
a existência de plágio 
e encaminhar para os 
editores-assistentes. “Como 
o Brasil, especificamente, 

envia muitos trabalhos 
para esta revista, Life 
Sciences me colocou como 
representante da América 
do Sul na tentativa 
de aumentar o seu 
impacto na comunidade 
científica do continente”, 
afirmou Angelina.

 Segundo o editor-chefe 
da publicação, o norte- 

-americano Leon E. Wold, 
a professora de Rio Claro 
irá focar no maior alcance 
da revista na América do 
Sul, bem como melhorar 
a publicação de artigos 
relacionados a diabetes. 
“Nosso continente tem 
alguns grupos fortes na 
área cardiovascular e 
de diabetes. Meu papel 
também será fazer a 
divulgação da revista 
e entrar em contato 
com esses grupos de 
pesquisa para aumentar 
o número de publicações 
sobre o assunto na Life 
Sciences”, afirmou.

 A revista Life 
Sciences foi criada 
em 1962 e é uma das 
publicações da editora 
Elsevier, uma das mais 
importantes do mundo. 
Localizada em Amsterdã, 
na Holanda, a editora 
publica cerca de 250 
mil artigos por ano em 
diferentes periódicos, 
entre eles a Life Sciences.

Desenvolvimento 

sUstentável

Os professores Charbel 
Jabbour e Ana Beatriz 
Lopes de Sousa, do 
Departamento de 
Engenharia de Produção 
da Faculdade de 
Engenharia da Unesp de 
Bauru  foram nomeados 
editor-chefe e editora, 
respectivamente, da 
revista Latin American 
Journal of Management 
for Sustainable 
Development (LAJMSD).

 A revista é uma 
publicação recém- 
-criada pela Inderscience 
Publishers, editora de 
projeção mundial com 
mais de 30 anos de 
experiência em veículos 
de divulgação científica. 
A revista LAJMSD surgiu 
a partir de uma carência 
de publicações da editora 
na área de Gestão para o 

Desenvolvimento com foco 
na América Latina.
 Por conta da experiência 
na interface entre 
sustentabilidade, 
engenharia de produção 
e gestão organizacional, 
os professores da Unesp 
foram convidados 
a integrar a equipe 
editorial da nova revista 
e colaboraram no 
processo de criação da 
LAJMSD. Na escolha de 
seu conselho editorial, 
sua missão é a definição 
dos temas abordados 
pelo periódico. Jabbour 
destacou o papel da 
Assessoria de Relações 
Externas (Arex) na 
aproximação com a editora. 
“Entre 2011 e 2012 nós 
conseguimos, com apoio 
da Unesp-Bauru e da 
Fapesp, trazer ao Brasil 
pesquisadores seniores 
que já eram editores 
da Inderscience. Eles 
viabilizaram a publicação 
dos melhores artigos do 
Simpep (evento organizado 
pela Unesp-Bauru) em 
suas publicações e isso 
gerou uma curva de 
aprendizagem e uma rede 
de contatos internacionais 
que acabou viabilizando 
a criação da LAJMSD”, 
explicou o professor Jabbour.

 Segundo ele, a 
revista tem a proposta 
de divulgar pesquisas 
de alta qualidade que 
contenham resultados 
práticos ou modelos 
conceituais que analisem 
como as organizações 
latino-americanas estão 
lidando com a temática 
do desenvolvimento 
sustentável. “A existência 
da revista se justifica 
porque a maior parte 
das pesquisas nessa área 
retrata a realidade dos 
países já desenvolvidos, 
o que nem sempre se 
aplica à realidade latino- 
-americana”, conclui.
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Universidade 
recebe doações 
de áreas  

são José Dos 

CamPos

A Câmara Municipal de 
São José dos Campos 
aprovou dia 6 de 
dezembro o Projeto de Lei 
nº 426/2012 – Processo 
nº 1.3046/2012, de autoria 
do Poder Executivo 
Municipal, autorizando 
a doação de um terreno 
de aproximadamente 
347 mil m2 para a 
Unesp de São José dos 
Campos. O terreno 
está localizado na área 

unidAdEs dE são José dos cAmpos E soRocAbA 
podERão intEnsificAR Ensino, pEsquisA E ExtEnsão

denominada Parque 
Tecnológico (Rodovia 
Presidente Dutra – Km 
137,8, Estrada Doutor 
Altino Bondesan, 500, 
– Eugênio de Melo), um 
dos mais importantes 
polos tecnológicos 
do Brasil, e constitui 
elemento importante do 
planejamento estratégico 
de longo prazo para a 
cidade de São José dos 
Campos e comunidades 
vizinhas. “Após 52 
anos de dedicação à 

Odontologia na cidade 
de São José dos Campos, 
esta data torna-se 
histórica para a cidade e 
região, bem como para 
a Unesp e todo ensino 
superior, pois novos 
desafios serão lançados 
com a implantação 
do novo câmpus. 
Um deles começa em 
2013, com o início do 
curso de Engenharia 
Ambiental”, diz Carlos 
Augusto Pavanelli, 
diretor do Instituto de 

Ciência e Tecnologia 
da Unesp, Câmpus de 
São José dos Campos, 
novo nome da unidade.

soroCaba

O reitor da Unesp, 
Julio Cezar Durigan, e 
o prefeito de Sorocaba, 
Antonio Carlos Pannuzio, 
assinaram dia 29 de 
janeiro, em cerimônia 
realizada no Paço 
Municipal de Sorocaba, 
o termo de doação de 
área para expansão do 
Câmpus em Sorocaba. 
O terreno doado à 
Unesp tem 2.089 m2 
e é anexo à atual área 
da Universidade. Esta 
área foi desapropriada 
pela Prefeitura, com 
aprovação da Câmara 
de Vereadores.

O prefeito ressaltou 
que é muito importante 
que a Unesp amplie suas 
instalações em Sorocaba, 
em função da demanda 
sempre crescente. 
“Ampliar não apenas 
para atender os jovens 

sorocabanos que querem 
estudar, mas também 
toda a região”, afirmou.

O reitor e o prefeito 
discutiram ainda o 
futuro do Câmpus da 
Unesp em Sorocaba. 
“Estamos pensando em 
outra área de grandes 
dimensões para que 
atenda à perspectiva de 
crescimento que todos 
nós almejamos para 
nossa região”, concluiu o 
prefeito. Esta área seria, 
ainda segundo o prefeito, 
ao lado do Parque 
Tecnológico.

Durigan afirmou que 
a doação marca mais 
um passo para o avanço 
da Unesp em Sorocaba. 
“É essencial podermos 
contar com o apoio 
das prefeituras nesse 
processo de expansão da 
Unesp. Principalmente 
com relação a áreas 
para ampliação, nossas 
unidades precisam 
crescer para atender 
melhor às demandas 
locais e regionais”, disse.
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Imagem do Parque Tecnológico de São José dos Campos 
(à esq.); e prefeito Panunzio e reitor Durigan (à dir.) assinando 
doação de área para expansão da unidade de Sorocaba

unespinforma3



Unesp lança agência 
de notícias 

A Assessoria de 
Comunicação 

e Imprensa (ACI) da 
Reitoria da Unesp 
oferece, desde janeiro, 
um novo serviço 
destinado a jornalistas: 
a Unesp Agência 
de Notícias, a Unan 
(www.unesp.br/
agenciadenoticias).

A Unan foi criada com 
o objetivo de difundir 
as principais atividades 
e pesquisas publicadas 
nos diversos veículos 
de comunicação da 
universidade e da grande 
imprensa, além de servir 
como uma base de 
sugestão de pautas e fontes.

A Agência reúne os 
destaques do dia nos 
seguintes canais:

Notícias: traz para o 
jornalista as principais 
matérias apresentadas 
no Portal Unesp, com 
pesquisas de ponta, 
eventos da universidade, 
atividades realizadas nos 
24 câmpus, informações 
sobre o vestibular e 
concursos.

Podcast: disponibiliza 
diariamente arquivos em 
áudio com pesquisas e 
opiniões de especialistas 
sobre os mais diversos 
assuntos tratados na 
imprensa diária.

Releases: arquivo de 
todos os materiais 
encaminhados à 

obJEtivo é sERviR como bAsE dE sugEstão dE pAutAs E fontEs 

imprensa pelas 
Assessorias de 
Comunicação da Reitoria 
e dos câmpus.

Destaques na mídia: 
espaço que reúne 
algumas das principais 
matérias publicadas 
sobre a Unesp em 
grandes veículos de 
comunicação.

Minuto Unesp: 
informativo diário 
em áudio e vídeo 
sobre atividades 
da Universidade.

Notas e comunicados: 
arquivo com todas as 

notas oficiais enviadas 
à imprensa.

Vestibular: link direto 
com calendário e diversas 
informações 
do concurso.

Ações: abriga atividades 
desenvolvidas e 
executadas pelas 
equipes de atendimento 
à imprensa da 
Universidade, como 
coletivas e outros 
eventos.

No ar!: A Rádio Unesp 
e a TV Unesp podem 
ser acessadas ao vivo 
diretamente pelo site.

Também há um link 
direto para acesso na 
íntegra a cada um dos 
veículos de comunicação 
criados e produzidos 
pela ACI: Revista Unesp 
Ciência, Jornal Unesp, 
Blog ACI, Podcast e 
Boletim Unesp Informa.

Em breve, será 
lançado o chat on-line 
para que os jornalistas se 
comuniquem diretamente 
com a equipe de 
atendimento à imprensa 
da Reitoria.

Informações: 
(11) 5627-0329/0330/0429/ 
0566 ou unesp.imprensa@
reitoria.unesp.br
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