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Cursinhos universitários da Unesp 
têm 40% a mais de aprovados

Em 2013, 2.516 estudantes foram aprovados, 
sendo 1.647 em instituições públicas

A Pró-Reitoria 
de Extensão 

Universitária (Proex) da 
Unesp apresentou no 
Conselho Universitário, 
dia 25 de abril, balanço 
das ações empreendidas 
para a manutenção 
dos Cursinhos Pré- 
-Vestibulares da Unesp, 
que ofereceu 4.886 

Em 2013, 2.516 EstudantEs 
ingrEssaram Em univErsidadEs

vagas em 26 cursinhos 
distribuídos em 22 
unidades universitárias.

Segundo a pró-reitora 
da Proex, a professora 
Mariângela Spotti Lopes 
Fujita, em 2012 foram 
investidos nos cursinhos 
pré-vestibulares cerca 
de R$ 2,5 milhões 
entre pagamento de 

bolsas para os alunos 
professores, material 
didático padronizado 
para todos os cursinhos 
e ajuda de custo 
para a seleção dos 
candidatos beneficiados.

Em 2013, houve 
um crescimento de 
aproximadamente 40% 
no total dos aprovados 
nos exames vestibulares 
em relação a 2012. 
Trata-se de um projeto 
muito interessante de 

inclusão social que a 
universidade oferece para 
pessoas com dificuldades 
socioeconômicas”, 
completa.

No vestibular de 
2013, 2.516 estudantes 
dos cursinhos da Unesp 
foram aprovados em 
vestibulares, sendo 1.647 
em instituições públicas.

Os cursinhos da Unesp 
estão presentes nas 
cidades de Araçatuba, 
Araraquara, Assis, Bauru, 

Botucatu, Dracena, 
Franca, Guaratinguetá, 
Ilha Solteira, Itapeva, 
Jaboticabal, Marília, 
Ourinhos, Presidente 
Prudente, Registro, Rio 
Claro, Rosana, São José 
do Rio Preto, São José 
dos Campos, São Vicente, 
Sorocaba e Tupã.

Contatos dos 
cursinhos da Unesp: 
<http://www.unesp.br/
portal#!/servico_ses/
cursinhos/>.
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Unesp 
adere ao 
eduroam

Assis inaugura sistema de 
geração de energia solar

sistEma PErmitE acEsso 
sEguro à intErnEt sEm Fio

logins e senhas. 
É necessário apenas 
efetuar o cadastro e 
configurar o computador, 
celular ou tablet para 
detectar a rede sem fio 
de forma automática.

Entre instituições 
conveniadas, isso vale 
para o docente da Unesp 
que esteja em outra 
universidade ou para um 
professor de fora que visite 
a Universidade. Para ser um 
cliente do serviço, a única 
exigência feita à instituição 
é estar homologada na 
Comunidade Acadêmica 
Federada (CAFe), que 
reúne em uma federação 
de identidade as 
instituições de ensino e 
pesquisa brasileiras.

Rede sem 

fio dA Unesp

Com o mesmo objetivo de 
acesso seguro à Internet, 
o GRC – Grupo de Redes 
de Computadores da 
Assessoria de Informática 
da Unesp informa que, 
além da eduroam estar 

C oordenado no Brasil 
pela Rede Nacional 

de Ensino e Pesquisa (RNP), 
o serviço mundial de acesso 
seguro à Internet acadêmica 
sem fio, o eduroam 
(education roaming), já 
alcança onze instituições 
de ensino e pesquisa 
do país, com quase 
200 pontos de acesso.

A Unesp é uma dessas 
instituições. O serviço tem 
como objetivo facilitar o 
roaming da comunidade 
acadêmica pelo mundo 

disponível, a rede sem 
fio da Unesp (wfu) está 
em pleno funcionamento 
para acesso via notebooks, 
tablets e smartphones. 
A grande vantagem da wfu 
é que os usuários acessam 
a rede com as mesmas 
credenciais a partir de 
qualquer câmpus da Unesp 
e também da Reitoria.

No acesso à rede 
wfu deve ser utilizada a 
autenticação dos sistemas 
Unesp: rhonline, para 
docentes e funcionários; 
sistema acadêmico, para 

alunos de graduação; 
matricula on-line, para 
alunos de pós-graduação; e 
wfuVisitante, para visitantes.

pelas mesmas credenciais 
utilizadas pelo usuário 
na sua instituição de 
origem. É oferecido 
em aproximadamente 
60 países por mais de 
8.200 pontos de acesso 
espalhados pelo mundo, 
como é possível verificar 
em <http://monitor.
eduroam.org/eduroam_
map.php?type=all>.

Além da segurança, 
a facilidade é uma das 
vantagens da rede, que 
não requer inúmeros 

volume diário e a soma total de CO
2
 que seria 

emitido caso a energia fosse produzida por meios 
não ecológicos, como ocorre nas centrais de 
carvão, centrais térmicas e centrais de turbinas 
a gás, entre outras.

O sistema permite ainda visualizar os 
valores diários e totais em euro economizados 
no pagamento da energia do Câmpus.

“A Unesp é a primeira a implantar um sistema 
de geração de energia solar em Assis e Região”, 
informa Ivan Esperança Rocha, diretor da FCL.

O projeto pioneiro insere-se no Programa Projeto 
Unesp Sustentável, que visa desenvolver políticas 
e iniciativas pautadas no uso racional de recursos 
naturais e na manutenção e preservação ambiental, 
bem como a adequação às legislações pertinentes.

A inauguração do sistema ocorreu dia 
20 de março.

F oi inaugurado na Faculdade de Ciências 
e Letras da Unesp, Câmpus de Assis, um 

sistema de geração de energia fotovoltaica – 
energia solar –, conectado à rede elétrica (on 
grid), com recursos do Programa Unesp de 
Racionalização de Energia, criado pela 
Pró-reitoria de Administração (Prad).

O sistema é composto por 18 módulos solares 
interligados, um inversor fotovoltaico e um 
sistema de gerenciamento de dados de geração.

No endereço eletrônico <http://200.145.165.210/> 
é possível visualizar, em tempo real, informações 
sobre a geração diária e total de kWh, sobre o 
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Painéis de energia fotovoltaica

iniciativa PionEira PErmitE 
visualizar valorEs diários 
E totais Economizados
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infoRmAções

wfU

www.unesp.br/wfu

gRC

www.unesp.br/grc

edURoAm 

www.eduroam.org

edURoAm nA Unesp 

www.unesp.br/eduroam



Coleção digital da 
Unesp pode no futuro 
ter versões em inglês

S e a Editora Unesp é a 
editora universitária 

com mais títulos digitais 
publicados na plataforma 
SciElo Livros, a Unesp é a 
universidade que publica 
mais títulos de seus 
próprios docentes. Esses 
dois fatos se relacionam. 

instituição também já discutE 
Formatos acEssívEis Por 
PEssoas cEgas E surdas

Ao criarem, em 2010, a 
Coleção Propg-FEU digital, 
a Fundação Editora da 
Unesp (FEU) e a Pró- 
-reitoria de Pós-graduação 
da universidade (Propg) 
puderam aumentar o 
volume de publicações de 
trabalhos dos docentes e, ao 

mesmo tempo, massificar 
o acesso àquelas obras. 
Em 2012, foram registrados 
mais de 134 mil downloads, 
que são gratuitos, dos 
138 títulos que então 
estavam disponíveis.

Agora, com 192 livros 
publicados, dos quais 54 
foram lançados, na sede 
da Editora, em 24 de abril, 
as parceiras planejam 
novos voos: “Entramos 
nesse nicho no momento 

certo. Estamos pensando 
agora em formas de chegar 
a públicos ainda não 
alcançados, como pessoas 
cegas e surdas, e discutindo 
a possibilidade de vir a 
publicar versões em inglês”, 
diz a professora Marilza 
Vieira Cunha Rudge, 
vice-reitora da Unesp.

Jézio Hernani Bomfim 
Gutierre, editor-executivo 
da Editora Unesp, destaca 
que pelo desenvolvimento 
do Programa de edição 
digital, já em 2010, a 
Editora e a Unesp visavam 
objetivos, acadêmicos 
e sociais, que são hoje 
considerados cruciais para 
a edição universitária 
internacional. Nessa 
direção, universidades 
como Harvard esforçam-se 
por disponibilizar 
gratuitamente os conteúdos 
digitais de suas pesquisas, 
em modelo similar àquele 
adotado, desde sua origem, 
pelo Programa Propg-FEU.

O professor Eduardo 
Kokubun, pró-reitor de 

Pós-graduação da Unesp, 
lembra que a distribuição 
digital também acarreta 
a avaliação pública do 
trabalho dos docentes, 
deixando implícito que 
as plataformas virtuais 
podem contribuir com 
o aperfeiçoamento da 
qualidade dos conteúdos. 
Já Maria José Giannini, 
pró-reitora de pesquisa da 
Unesp, lembra que, nesse 
formato, as obras ficam 
disponíveis por tempo 
indefinido para o leitor.

Para José Castilho 
Marques Neto, presidente 
da Editora Unesp, porém, 
é preciso enfrentar o 
desafio da migração do 
conteúdo impresso para o 
formato digital, diante das 
demandas contemporâneas 
dos países da América 
Latina: “A migração 
traz a necessidade de 
elaborar estudos que 
procurem compreender o 
desenvolvimento dessas 
formas diferenciadas 
de leitura, inclusive 
a requalificação e o 
reordenamento do que 
se entende por livro, 
leitura e autoria”.

Para a pró-reitora 
de Pesquisa, Maria José 
Mendes Soares Giannini, 
a Coleção Prog Digital é 
uma clara demonstração 
do potencial da Unesp 
de ser uma universidade 
de classe mundial, num 
processo de publicação 
de sua produção 
acadêmica avaliada com 
rigor pelos programas 
de pós-graduação da 
Universidade. “Um projeto 
como este é fundamental 
para a disseminação 
para a sociedade do 
conhecimento que 
a universidade 
gera”, afirmou.

Para conhecer todos 
os títulos e os autores 
que integram a Coleção 
Propg/FEU Digital, acesse 
<http://bit.ly/ipKHX8>.
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Em 2012, foram registrados mais de 134 mil downloads gratuitos

Lançamento: Maria José, Kokubun, Marilza, Castilho e Gutierre
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Uniformização de 
padrões linguísticos
unEsP utiliza câmPus tanto 
no singular como no Plural

Reitoria como nas suas 
unidades, foi solicitado à 
professora Maria Helena 
de Moura Neves um 
parecer sobre a grafia da 
palavra “Câmpus”.

Maria Helena é 
docente aposentada 
do Departamento de 
Linguística da Faculdade 
de Ciências e Letras 
da Unesp, Câmpus de 

T endo em vista a 
necessidade de a 

Unesp uniformizar seus 
padrões linguísticos 
dentro das normas da 
língua portuguesa e 
seguindo o rumo da 
excelência em todas as 
suas instâncias, seja no 
ensino, na pesquisa, 
na extensão e na 
administração, tanto na 

Araraquara, e Professora 
Emérita da Unesp, autora 
de Gramática de Usos 
do Português e do Guia 
de Uso do Português, 
obras publicadas pela 
Editora da Unesp, 
docente da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 
e pesquisadora do CNPq 
(Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico). Em texto 
publicado na íntegra em 
<http://www.unesp.br/
portal#!/aci_ses/normas-

e-padroes/sobre-campus-
campi>, ela aponta as 
seguintes indicações 
conclusivas em favor do 
uso de Câmpus, tanto no 
plural como no singular:

1) Câmpus é um termo 
latino trazido à língua 
portuguesa para 
aplicação a um campo 
de especialidade, 
mas, pela própria 
acepção, tornou-se 
termo corrente, o 
que faz esperar sua 
incorporação à norma 
gráfica da língua.
2) Como forma 
de origem latina, 
essa palavra tem 
naturalmente a 
feição de palavra 
portuguesa e facilmente 
coloca-se entre outras 
semelhantes no rol de 
substantivos da língua.
3) Segundo as regras 
oficiais de acentuação, 
o acento circunflexo 
é necessário para a 
indicação de que se trata 
de palavra paroxítona, 
já que as palavras 
portuguesas terminadas 
em -u (s) não acentuadas 
são oxítonas. A partir 
daí, o plural é câmpus, 
igual ao singular (como 
bônus, íctus, vírus).

O respeito a essa 
orientação – grafando 
sempre Câmpus, seja no 
plural ou no singular – é 
uma padronização que pode 
e deve contribuir para 
uma comunicação de 
melhor qualidade dentro 
da Universidade.
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