
José Carlos de Oliveira, professor da Unesp de Franca
Número de acessos referentes à semana de 28/07 a 3/08/2013

A plataforma está 

disponível no endereço: 

<http://www.unesp.br/

unespaberta>.

L ançada em junho 
de 2012, a Unesp 

Aberta é uma plataforma 
de cursos on-line, 
completos e gratuitos – a 
primeira lançada por uma 
universidade brasileira 
no formato Mooc (Massive 
Online Open Courses) –, 
que já beneficiou os 
mais de 37 mil usuários 
cadastrados.

Dentre os 70 cursos 
disponíveis, o mais 
procurado é o de Direito 
Administrativo, que tem 
como autor o professor 

da Unesp de Franca José 
Carlos de Oliveira. As 
estatísticas de julho o 
colocam no topo, com 
2.726 acessos.

Os conteúdos 
abordados neste 
curso – Princípios 
da Administração 
Pública e do Processo 
Licitatório; Sanções; 
Atos Administrativos; e 
Crimes Licitatórios –são 
apresentados em diversos 
tipos de materiais como 
textos, vídeos e atividades 
complementares. Seu 

estudo visa preparar 
o administrador para 
assegurar a eficácia 
e economicidade na 
aplicação dos recursos 
públicos, evitar desvios 
e desperdícios, garantir 
o cumprimento das 
normas técnicas e 
legais, identificar falhas 
e fraudes e levantar 
informações para a 
tomada de decisões 
estratégicas.

A iniciativa recebe, 
mensalmente, uma média 
de 30 mil visitas e já teve 
a página visualizada mais 
de um milhão e seiscentas 

mil vezes. Além do curso 
de Direito, outros nove 
têm se mantido entre 
os dez mais procurados 
na plataforma. São eles: 
Conteúdos e Didática 
de Língua Portuguesa e 
Literatura; Compreensão 
e Produção Oral em 
Língua Inglesa; Arte como 
Cultura: Concepções 
e Problematizações; 
A Lei de Diretrizes 
e Bases; Educação 
Especial e Inclusiva; 
Conteúdos e Didática de 
Alfabetização; Psicologia 
do Desenvolvimento; 
Cartografia e Ensino de 

Geografia, e Conteúdos 
e Didática de Educação 
Física.

A Unesp Aberta é 
gerenciada pelo Núcleo 
de Educação a Distância 
da Unesp (NEaD), que 
planeja viabilizar em 
breve o oferecimento de 
assessoria pedagógica 
(tutoria) e certificação aos 
inscritos em cada curso.

Direito Administrativo é o curso 
mais acessado da Unesp Aberta
Plataforma disPonibiliza 
gratuitamente 70 cursos
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Revista Ciência em Extensão 
publica primeiro número de 2013
artigos e relatos de eXPeriÊncias clarificam 
conceitos da eXtensÃo uniVersitÁria

A Extensão 
Universitária, forte 

dimensão da Unesp, 
mediante a publicação 
da Revista Ciência em 
Extensão (RCE), abre 
caminho para docentes, 
pesquisadores, técnicos 
administrativos, 
graduandos e pós-
-graduandos de 
diferentes instituições 
publicarem resultados 
de seus estudos, ações e 
pesquisas extensionistas.

No Editorial, os 
professores Maria 
Candida Soares Del-
-Masso, Eduardo 
Galhardo, Angela 
Cristina Cilense Zuanon, 
José Arnaldo Frutuoso 
Roveda  apontam que 
a revista ganha ainda 
mais importância 
quando a área da 
Extensão Universitária 
se depara com um 
aspecto complexo que 
é a endogenia, pois 
são poucos os locais 
qualificados para a 
publicação de artigos 
resultantes desses estudos 
extensionistas. 

Particularmente 
na Unesp, há um forte 
impacto, pois ela é a 

universidade pública 
com um dos maiores 
números de Projetos de 
Extensão Universitária, 
além de legislação e 
suporte consolidados 
pelos órgãos assessores 
da Universidade para 
a execução dessas 
atividades, fazendo com 
que a sua comunidade 
acadêmica procure a 
RCE como espaço para 
publicação, o que pode 
sugerir a endogenia.

 Não só a comunidade 
acadêmica da Unesp 
se vale desse espaço 
de publicação, mas as 
advindas de outros locais 
do país e do exterior. 
Isso é demonstrado pela 
grande procura pela RCE 
para conhecimento e 
utilização desse veículo 
de divulgação.

O espaço da RCE 
oferece aos leitores 
artigos e relatos de 
experiências diversas 
que, na medida de sua 
publicação, clarificam 
conceitos e concepções 
que envolvem a 
dimensão da Extensão 
Universitária.

2unespinforma

O primeiro número de 2013 está disponível em: 

<http://migre.me/fjR4R>



Projeto resgata memória da 
Universidade na Ditadura Militar
“tenHo algo a dizer” Vai atÉ maio 
de 2014 e foca PerÍodo 1964-1985
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C om a 
implementação da 

Comissão Nacional da 
Verdade (Lei Federal nº 
12.528 de 18/11/2011) será 
possível conhecer muito 
do que está ocultado no 
período compreendido 
entre 1964 e 1985, 
em relação às graves 
violações aos direitos 
humanos cometidas 
durante a ditadura 
civil-militar, bem como 
às lutas individuais e 
coletivas de resistência ao 
arbítrio.

No âmbito da Unesp, 
o Cedem – Centro de 
Documentação e Memória 
da Unesp e o OEDH – 
Observatório de Educação 
em Direitos Humanos 
da Unesp firmaram 
parceria para elaboração 

do projeto “Tenho algo 
a dizer”, que visa obter 
depoimentos de docentes 
e ex-docentes, servidores 
técnicos e ex-servidores 
técnicos afetados direta 
ou indiretamente pelo 
regime nesse período da 
nossa história recente.

Pretende-se, assim, 
participar da reconstrução 
histórica do período da 
ditadura militar no que 
se relaciona à Unesp, 
em consonância com os 
esforços da Comissão 
Nacional da Verdade 
e de outras comissões 
estaduais, municipais 
e institucionais criadas 
e em fase de criação 
atualmente no Brasil.

O projeto envolve a 
coleta de depoimentos 
voluntários e documentos, 

QUEM DESEJAR PARTICIPAR COM 
TESTEMUNHOS E/OU DOCUMENTOS DEVE 
ENTRAR EM CONTATO COM oedh@unesp.br

O período de realização se estende até maio de 

2014. A equipe é coordenada por Antonio Celso 

Ferreira (Cedem) e Clodoaldo Meneguello Cardoso 

(OEDH), com a assessora Solange de Souza, 

pesquisadoras Eliana Maria de Melo Souza e Maria 

Ribeiro do Valle, ambas da Faculdade de Ciências 

e Letras da Unesp de Araraquara, consultoria de 

Ana Maria Martinez (Cedem).

para publicação, que 
revelem experiências 
vividas por docentes 
e funcionários (e ex) 
da Unesp e dos então 
Institutos Isolados, 
relacionadas à ditadura 

civil-militar do período 
de 1964 a 1985. Desta 
maneira, o projeto “Tenho 
algo a dizer” também com 
a construção da própria 
história da Unesp.
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A Unesp oferece a possibilidade de consulta 
pela Internet de autenticidade de diplomas 

expedidos e registrados a partir de 22/11/2011 
(graduação) e 6/12/2011 (pós-graduação e livre-docência).  
Para realizar a consulta é necessário ter o diploma 
ou a sua fotocópia (anverso e verso) em mãos, para o 
preenchimento correto dos dados solicitados.

É necessário, então, seguir os seguintes 
procedimentos:

- Digitar Número de Segurança do Diploma:  o 
número  está impresso no canto inferior direito do 
diploma. Será necessário digitar o número completo 
com 6 dígitos. Exemplo: 000001.

- Preencher Número do Registro/Expedição do 
Diploma: o número que está impresso no quadro 
de registro de diploma da Secretaria Geral (verso 
do diploma). Será necessário mencionar o número 
completo, incluindo os os zeros à esquerda. Exemplo: 
034344.

Unesp oferece serviço 
de autenticidade de 
diplomas pela Internet

- Informar Data de Registro/Expedição do Diploma: 
a data também será encontrada no quadro de registro 
do diploma da Secretaria Geral (verso do diploma). 
Clique para abrir o calendário on-line e selecionar o 
dia/mês/ano. Exemplo: 05/09/2012.

- Colocar Código de Segurança: digitar os 
caracteres indicados.

Para realizar a 
consulta, basta ter 
acesso a anVerso e 
Verso de diPloma ou 
fotocÓPia
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Para realizar a consulta, basta acessar: 

<http://migre.me/fKAwk>.

Consultas de veracidade de diplomas expedidos 

(anverso) e registrados (verso) em data anterior a 

22/11/2011 ou 06/12/2011 deverão ser realizadas 

pelo e-mail:

<gra@reitoria.unesp.br>.


