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Universidade melhora posição 
no ranking QS América Latina

Principais critérios são reputação acadêmica mundial e dos egressos no mercado de trabalho

A Quacquarelli 
Symonds (QS) 

publicou, em maio, 
seu ranking anual de 
universidades da América 
Latina. A Unesp aparece 
na 11ª posição, uma 
melhora significativa 
em relação à avaliação 
do ano passado, quando 
a universidade ficou 
em 17º lugar. Unesp e 
Universidad Concepción, 
do Chile foram as 
duas instituições que 
mais melhoraram sua 

UnEsp E UnivErsidAdE chilEnA 
ForAm As qUE mAis sUbirAm nA 
clAssiFicAção EntrE As top 20

colocação entre as 20 
primeiras da região.

Ambas as 
universidades melhoraram 
consideravelmente sua 
posição em relação ao 
ranking latino-americano 
divulgado em 2012. 
Enquanto a Unesp foi 
do 17º para o 11º lugar, a 
universidade chilena subiu 
do 15º para a 9ª posição.

A Quacquarelli 
Symonds (QS) é uma 
empresa especializada em 
educação e mobilidade 

internacional que, de 
2004 a 2009, publicava o 
ranking internacional de 
universidades em parceria 
com a revista Times Higher 
Education. Desde 2010, 
entretanto, a cooperação 
com a publicação britânica 
foi encerrada e a QS passou 
a publicar seu próprio 
ranking, incluindo edições 
regionais, como esta da 
América Latina.

Para classificar as 
instituições latino- 
-americanas, a QS segue 
os seguintes critérios: 
reputação acadêmica 
mundial (30%), reputação 
dos egressos no mercado de 
trabalho (20%), proporção 

entre professores e alunos 
(10%), citações por 
trabalho (10%), trabalhos 
por docente (10%), 
quantidade de professores 
com doutorado (10%), 
impacto das publicações 
na Internet (10%).

Mais informações 
sobre os critérios da 
QS para classificar as 
universidades podem ser 
encontradas na página da 
empresa: <http://www.
iu.qs.com/university-
rankings/qs-urlat/>.

A edição 2013 do 
ranking da América Latina 
teve a Universidade de São 
Paulo (USP) como primeira 
colocada pela terceira vez 

consecutiva, seguida da 
Pontifícia Universidad 
Católica de Chile e pela 
Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp).

Outras universidades 
brasileiras bem colocadas 
foram a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), em oitavo lugar, 
e a Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), 
em décimo.

Ouça Podcast com 

Maria José Giannini, 

Pró-reitora de Pesquisa 

em: <http://migre.me/

eVPJL>.
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Manual de 
Propriedade 
Intelectual
docUmEnto podE sEr AcEssAdo no AcErvo digitAl

para melhor compreensão 
dos termos jurídicos, 
e dois capítulos com 
contribuições específicas 
para o trabalho 
desenvolvido no Núcleo 
de Educação a Distância 
(NEaD) – que acompanhou 
e conduziu o processo 
da consultoria. Também 
abrangerá outras duas 
versões: impressa e em 
formato e-book.

Para a sócia fundadora 
do escritório contratado, 
Patrícia Peck Pinheiro, o 
passo dado pela Unesp foi 
muito importante e deve 
ser seguido por todas as 
outras universidades que 
se preocupam em inovar e 
revisar os procedimentos 
até então adotados.

Segundo o 
coordenador do NEaD, 
Klaus Schlünzen Junior, 
todas as instâncias da 
Universidade serão 
beneficiadas com o 
uso do Manual. “Ele 
trará não somente a 
segurança em relação ao 
que é produzido, como 
também a garantia de 
que tudo é feito com 
a maior eficiência e 
legalidade possível.”

C om o objetivo de 
guiar com maior 

segurança os processos 
de produção de conteúdo, 
o uso de ferramentas 
digitais de ensino e a 
disponibilização dos 
materiais produzidos 
para os cursos ofertados, 
a Unesp contratou em 
2012 uma consultoria 
em Direito Digital por 
meio do escritório 
Patrícia Peck Pinheiro 
Advogados, que realizou 
uma minuciosa análise 
dos sites da Instituição, 
das mídias sociais e da 
produção acadêmica da 
Universidade no que diz 
respeito a proteção dos 
direitos de autoria e de 
indústria (marca, patente).

Como produto final 
deste trabalho, foi 
entregue à Unesp um 

Manual de Propriedade 
Intelectual com regras 
claras quanto a produção 
e compartilhamento 
de conteúdo para o 
ambiente acadêmico.

Hospedado e aberto 
para consulta no Acervo 
Digital, o produto 
explana sobre o que é 
o direito autoral, quem 
e o que é protegido por 
ele; o prazo de proteção 
de um determinado 
material, licenças, 
cessões e penalidades 
que envolvem contratos 
para softwares; o direito 
de personalidade 
(som da voz, nome e 
imagem); registro de 
marcas, boas práticas 
para as redes sociais, 
entre outros pontos.

Traz, ainda, o serviço 
de FAQ e um glossário 
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Objetivos: 
segurança, 
eficiência e 
legalidade
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O Manual está acessível em: http://migre.me/eVPYY

Curso de Formação em Direito Digital disponível em: 

http://migre.me/eVQ6d

Visualização de conteúdo apresentado no curso, 

realizado em março: http://migre.me/eVQaj



Ampliado acordo 
com empresas para 
eficiência energética

A Unesp e as empresas 
CPFL Energia e 

Elektro firmaram acordo 
para a continuação das 
ações do Programa de 
Eficiência Energética. 

progrAmA bEnEFiciArá 
mAis 11 câmpUs E rEdUzirá 
dEmAndA dE EnErgiA

Serão atendidos nessa 
nova etapa os Câmpus 
de Franca, Ilha Solteira, 
Itapeva, Marília, 
Ourinhos, Registro, Rio 
Claro, Rosana, São José 

do Rio Preto e Sorocaba. 
Será feita a finalização das 
adequações em Botucatu, 
incluindo o Hospital das 
Clínicas. Foram realizadas 
duas reuniões em maio, 
na sede das empresas, 
localizadas na cidade 
paulista de Campinas.

Participaram dos 
encontros uma equipe 

da Pró-reitoria de 
Administração (Prad), 
composta pelo pró-reitor 
Carlos Antonio Gamero, 
o assessor técnico João 
Cardoso da Cunha Junior, 
o engenheiro eletricista 
Cláudio Roberto Vieira, 
da Coordenadoria de 
Saúde e Segurança 
do Trabalhador e 

Sustentabilidade 
Ambiental (Costsa), 
ligada à Prad, e as 
gerências das empresas.

“A eficiência energética 
alcançada pelas unidades 
universitárias que já foram 
atendidas pelo Programa 
chega a 20, 30% de 
economia nos gastos com 
a iluminação dos câmpus”, 
destacou Gamero.

No acordo, as empresas 
se comprometem a fazer 
um projeto de eficiência 
energética e combate ao 
desperdício de energia 
elétrica para os câmpus 
descritos na região de 
concessão, a ser submetido 
à Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica). 
Posteriormente, elas 
financiam e executam 
a troca de luminárias, 
lâmpadas e reatores 
por produtos de alto 
rendimento.

A Aneel estabelece 
que as concessionárias 
de energia invistam pelo 
menos 0,5% de sua receita 
operacional em eficiência 
energética. Em geral, as 
empresas fazem essas 
mudanças nas instalações 
de órgãos da esfera pública 
que consomem muita 
energia, como hospitais, 
prefeituras e escolas. Com 
o programa, a CPFL já 
investiu na Unesp R$ 5 
milhões, de 2006 a 2012.
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Da esq. para a direita: Gamero, José Nannini Neto, gerente de Negócios da CPFL, Cardoso e Vieira

unespinforma3

CoMbAte Ao deSPerdíCIo

Em 2006, a Prad  

estabeleceu um 

acordo com a CPFL 

para a realização 

dessas obras nas 

unidades da Unesp. 

No ano seguinte, 

a Faculdade de 

Ciências e Letras e a 

Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, 

ambas do Câmpus de 

Julio Cezar Durigan 

(atual reitor) era o pró-

-reitor. Foi ampliado na 

gestão do professor 

Ricardo Abi Rached à 

frente da pró-reitoria. 

E nos próximos três anos, 

conseguiremos atender 

a todos os câmpus 

circunscritos na área 

sob concessão da 

CPFL”, contou Gamero.

Araraquara, tiveram 

sua estrutura elétrica 

reformulada. De lá para 

cá, as outras unidades 

na cidade, Faculdade 

de Odontologia e o 

Instituto de Química, 

além de Araçatuba, 

Bauru, Câmpus do 

Litoral Paulista, em São 

Vicente, Jaboticabal, 

e parte de Botucatu, 

passaram pelas 

alterações.

As negociações 

para investimentos 

como esses estão 

previstas no URE 

(Programa Unesp 

de Racionalização 

de Energia), que 

existe desde 2005 e 

cujas metas constam 

do PDI (Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional). Com os 

ajustes, as empresas 

também esperam 

reduzir a demanda por 

energia nos horários 

de pico das regiões 

onde estão inseridas 

as unidades da Unesp.

“O programa foi 

elaborado pela Prad, 

quando o professor 



Programa de publicação 
de livros tem inscrições 
abertas até 15 de agosto
iniciAtivA é ExclUsivA pArA 
EditAr trAbAlhos dE docEntEs 
E pós-grAdUAdos dA UnEsp

Por meio do programa, 
criado em 1993, são 
publicados títulos 
exclusivamente de cunho 
acadêmico produzidos por 
docentes e pós-graduados 
da universidade nas 
três grandes áreas de 
conhecimento – humanas, 
biológicas e exatas. 
O Programa tem como 
meta editar até trinta 
livros anualmente.

Até 2011, o programa, 
concebido para dar 

A Pró-Reitoria de Pós-
-Graduação (Propg) 

e a Fundação Editora da 
Unesp (FEU) recebem até 
15 de agosto as inscrições 
para o Programa de 
Edição de Textos de 
Docentes e Pós-graduados 
da Unesp.

visibilidade e alcance 
aos trabalhos produzidos 
na academia, editava 
apenas livros impressos 
para comercialização 
em livrarias. Entre os 
títulos editados até 
agora, dois receberam 
o Prêmio Jabuti.

Desde 2012, as obras 
são oferecidas somente 
em formato digital, o 
que possibilita ampliar 
de modo incalculável a 
distribuição, uma vez 
que os downloads são 
gratuitos e podem ser 
feitos pelo endereço 
<http://www.editora.
unesp.br>.

Os livros também 
podem ser impressos, 
mas sob demanda. Todos 
os livros publicados pelo 
programa têm direitos 
autorais regulamentados 
pelo sistema copyleft.

Detalhes das normas 
gerais de copyleft podem 
ser acessadas em <http://
pt.wikipedia.org/wiki/
Copyleft>.

As inscrições devem 
ser preenchidas e 
endereçadas, por correio, 
aos cuidados da Editoria 
Executiva da Editora Unesp 
no seguinte endereço: 
Praça da Sé, 108 – 6º andar 
– CEP 01001-900.
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