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Cursos de Graduação
oferecem a disciplina Libras
Aulas são
ministradas
a distância a
partir deste
semestre

A

Unesp passa a
oferecer, a partir
deste semestre, aulas
da disciplina Libras
ministradas a distância
para cerca de 400
estudantes de diversas
graduações, como
Pedagogia, História,
Letras e Matemática.
A disciplina terá um
semestre de duração
e será computada na
matriz curricular do
curso no qual o discente
estiver matriculado. A
medida atende ao Decreto
presidencial nº 5.626/05,

que regulamentou a lei
nº 10.436/02, que dispõe
como obrigatório o ensino
da Língua Brasileira de
Sinais (Libras) em cursos
de licenciatura.
Acompanhada pela
Comissão de Licenciaturas
da Pró-Reitoria de
Graduação da Unesp
(Prograd) com o apoio
do Núcleo de Educação
a Distância (NEaD) e
do Departamento de
Estatística da Faculdade
de Ciência e Tecnologia
de Presidente Prudente
(FCT), a nova disciplina
objetiva: o conhecimento
da Libras, suas
características básicas e
prática; a identificação da
diversidade linguística e
cultural dos estudantes;
a análise da importância

de inclusão de pessoas
surdas na rede regular
de ensino; e a construção
de propostas práticas que
busquem essa inserção.
A iniciativa foi
primeiramente formulada
como disciplina do
curso semipresencial
em pedagogia do projeto
Unesp/Univesp. Em
seguida foi desenvolvida
em um projeto piloto para
alunos de Geografia do
Câmpus Experimental
de Ourinhos no primeiro
semestre de 2013. A partir
dessas experiências, foi
avaliada e aprimorada,
e agora passa a ser
ofertada em outras nove
unidades: Araraquara,
Assis, Bauru, Botucatu,
Franca, Guaratinguetá,
Ilha Solteira, Marília e

Presidente Prudente.
A coordenação
do projeto é das
professoras Elisa Tomoe
Moriya Schlünzen e
Denise Ivana de Paula
Albuquerque, ambas da
FCT, que trabalharão
ao lado de uma equipe
de pesquisadores,
professores especialistas
e intérpretes, tutores a
distância, supervisores
de tecnologia e designers
instrucionais – que
prestarão apoio aos
docentes no processo de
elaboração, manutenção
e gerenciamento de tudo
que está proposto no
cronograma.
Serão realizados
encontros presenciais,
atividades on-line
disponibilizadas no

Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA),
videoconferências
com a participação da
intérprete e uma prova
final escrita. Estarão
dispostos, no mesmo
ambiente, conteúdos
e recursos de apoio ao
ensino e aprendizagem
como leituras, videoaulas,
exercícios, fóruns de
discussões temáticos,
chats para dúvidas e
esclarecimentos etc. Além
disso, foi promovida
no início do mês uma
semana de ambientação
para que os alunos
pudessem conhecer o
novo espaço virtual.
Ela comenta, ainda,
que o oferecimento dessa
disciplina por meio da
Educação a Distância é
uma oportunidade dos
discentes vivenciarem a
modalidade, aprenderem
a organizar o tempo de
estudo e conhecerem
as Tecnologias Digitais
da Informação e
Comunicação (TDIC)
utilizadas como
ferramentas de apoio ao
ensino e aprendizagem.
O pró-reitor de
Graduação da Unesp,
Laurence Duarte Colvara,
acredita que a parceria
entre Prograd e NEaD
vai beneficiar os alunos
e também fortalecer as
relações colaborativas
entre os diversos setores
da Universidade.
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Shutterstock

Inscrições
para quatro
grandes áreas
estão abertas
até 26 de
outubro

Shutterstock

Universidade oferece 20 disciplinas
gratuitas de pós em inglês

E

Inscrição
Após acessar o link
descrito abaixo, é preciso
criar um login (usando
seu endereço de e-mail) e
um password para iniciar
a inscrição. Os estudantes
terão de preencher dados
como informação pessoal,
idioma, experiência
profissional, instituição
de origem, além de
selecionar os cursos
pretendidos. É importante
frisar que os alunos
deverão escolher cursos
dentro da mesma área,
uma vez que eles serão
oferecidos em períodos
diferentes.
Após preencher toda a
informação, os estudantes
deverão anexar três

Odontologia
Shutterstock

Agricultura
Shutterstock

m agosto de 2013, a
Unesp começou um
novo projeto, chamado
Conjunto de Disciplinas
em Inglês (CDI), que
ofereceu 50 cursos em
inglês em quatro áreas
do conhecimento. No
segundo semestre de 2014
(equivalente ao segundo
semestre de 2013/2014 no
calendário dos países do
norte) serão oferecidas 20
disciplinas.
As inscrições estão
abertas até 26 de outubro
e contemplam áreas
específicas em que a
Unesp tem comprovada
excelência acadêmica:
Agricultura, Energia
Alternativa, Odontologia e
Literatura & Linguística.

Energia Alternativa

documentos: cópia do
passaporte ou identidade,
histórico escolar e
comprovação de recursos
para se manter no país.
Encerrado este processo,
os alunos devem “salvar e
enviar” a inscrição.
Créditos
Como universidade
pública, todos os cursos
oferecidos pela Unesp
são gratuitos. Os créditos
do CDI obedecem às
diretrizes do ECTS
(European Credit Transfer
and Accumulation
System). Dessa forma,
os estudantes poderão
transferir seus créditos
para a instituição
de origem, sendo
responsáveis apenas
pelos custos de viagem e
permanência no Brasil.

Literatura & Linguística

O projeto CDI é um
esforço da Unesp em
promover a diversidade
internacional nas salas
de aula e inserir alunos
estrangeiros em nossos
programas de pós-graduação. É a primeira
vez que uma instituição
de ensino superior
brasileira oferece um
programa de pós-graduação em inglês.
Os cursos aceitarão
graduandos, mestrandos
e doutorandos, bem como
indivíduos formados,
mas sem vínculo atual
com universidades. A
Unesp oferecerá cursos
de português para
estrangeiros como forma
de auxiliar a integração
desses estudantes.

O link abaixo tem mais informações a respeito do CDI.
Nele, será possível obter informações como professor
responsável, duração do curso e o câmpus onde ele será
oferecido.
<http://migre.me/g4rOX>
As candidaturas devem ser feitas exclusivamente no
seguinte link:
<http://migre.me/g4rWc>

Acervo/Proex

Acervo/Proex
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Novo Programa de
Programação
Publicações Digitais da Cultural
Extensão Universitária A
F

oi publicado o
edital do Programa
de Publicações Digitais
Coleção Extensão
Universitária, iniciativa
conjunta da Pró-Reitoria
de Extensão Universitária
(Proex) e da Fundação
Editora Unesp (FEU)
voltada à disseminação
digital da produção
acadêmica na extensão
universitária desenvolvida
pelos docentes e
pesquisadores em conjunto
com graduandos, pósgraduandos, pós-graduados, funcionários
técnico-administrativos
da Unesp e comunidade
externa para a sociedade.
A Proex financiará a
edição de livros sob o selo
Cultura Acadêmica da FEU
no período 2013/2014.
Segundo edital, cabe às
Comissões Permanentes
de Extensão Universitária
e Conselhos Deliberativos
indicar obras – dentre
as produzidas por seus
docentes e pesquisadores
em conjunto com
graduandos, pós-graduandos, pós-graduados, servidores

técnico-administrativos e
membros da comunidade
externa – a serem
submetidos ao processo de
seleção.
Os membros que
elegerem essas obras terão
seus nomes citados em cada
publicação correspondente
como membros do conselho
editorial responsável
pela seleção original
daquele título. Cumpre às
Comissões Permanentes
de Extensão e aos
Conselhos Deliberativos
encaminharem para a Pró-reitoria, até 30 de
novembro de 2013, as obras
indicadas para publicação.
Os textos indicados pelas
Comissões Permanentes
de Extensão e pelos
Conselhos Deliberativos
serão submetidos ao
processo de análise por
parte de Comissão de
Avaliação definida pela
Pró-Reitoria de Extensão
em conformidade com
as áreas temáticas da
Extensão Universitária
conforme Guia da Extensão
Universitária, 2012, p.
47-49, disponível em
<http://www.unesp.

br/Home/proex/guia_
extensao2012.pdf>, para a
seleção das melhores obras
dentre todas as recebidas.
A edição será
concretizada em formato
digital, nos moldes Creative
Commons (licença para uso
não comercial, vedada a
criação de obras derivadas),
<www.creativecommons.
org.br>, e será
disponibilizada on-line
na página do Selo Cultura
Acadêmica da FEU <http://
www.culturaacademica.
com.br>, com link no portal
da Unesp e em páginas de
Unidades Acadêmicas desta
Universidade.
Contudo, à margem
do programa, como
serviço adicional, será
disponibilizada no site
Cultura Acadêmica a
compra de volumes em
papel, produzidos sob
demanda e enviados ao
endereço especificado pelo
interessado.

EDITAL COMPLETO EM:
<http://migre.me/g6Rsc>.

Acervo/Proex

Pró-reitoria financia a edição de livros digitais sob
o selo Cultura Acadêmica

Pró-Reitoria de Extensão Universitária (Proex)
tem diversas atividades culturais previstas para
os meses de outubro e novembro em São Paulo, SP. A
agenda, que incluiu em setembro o Parque da Água
Branca e a Fábrica de Cultura da Vila Curuçá, tem as
seguintes apresentações gratuitas.

As imagens desta página são de atividades desenvolvidas
na Fábrica de Cultura Vila Curuçá
Espaço Cultural Tattersal – Parque da Água Branca
Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 455, São Paulo –
SP
Dia 27/10 – às 16 h – domingo
Orquestra Acadêmica da Unesp
Regente : maestro Lutero Rodrigues
Dia 24/11 – às 16 h - domingo
Orquestra Acadêmica da Unesp
Regente : maestro Lutero Rodrigues
Fábrica de Cultura Sapopemba
Rua Augustin Luberti, 300 (esquina com a rua André
Thevet) (atrás do Batalhão da Polícia Militar), São
Paulo – SP
Dia 5/10 – às 12 h – sábado
Corais da Unesp dos Câmpus de Franca, Jaboticabal,
Bauru e Botucatu
Supervisor : maestro José Ricardo Ocampos
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Revista LAborAtivA da Unesp
REITOR:

Julio Cezar Durigan
VICE-REITORA:

Marilza Vieira Cunha Rudge
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO:

Temática é Reabilitação e
Readaptação Profissional

T

ermina em 30 de
outubro o prazo
para a submissão
de artigos para a
Revista LAborAtivA,
publicação semestral da
Coordenadoria de Saúde e
Segurança do Trabalhador
e Sustentabilidade
Ambiental (COSTSA)
da Pró-Reitoria de
Administração (PRAd)
da Unesp. Podem ser
encaminhados artigos,
relatos de experiência,
documentários e

entrevistas para o
Suplemento n.1 sobre a
temática Reabilitação e
Readaptação Profissional.
A Revista LAborAtivA
tem como objetivo
atender aos princípios
da Universidade nas
áreas da saúde, da
segurança do trabalhador
e da sustentabilidade
ambiental, fortalecendo
a transmissão do saber,
contribuindo para a
produção científica
qualificada e sua

divulgação por meio da
difusão de conhecimento.
É uma revista
eletrônica,
interdisciplinar, arbitrada
e aberta a contribuições
da comunidade científica
nacional e internacional.
Sua missão é publicar e
disseminar produtos do
trabalho científico das três
áreas do conhecimento
– Biológicas, Exatas e
Humanidades.
A visão
interdisciplinar, foco
central da Revista
LAborAtivA, busca trazer
discussões e reflexões

sobre as constantes
alterações do mundo
contemporâneo e os
impactos na saúde,
meio ambiente, bem
como na relação
indivíduo–meio–trabalho.
Os trabalhos deverão
ser elaborados de acordo
com as normas da
RLABOR, disponíveis
no endereço eletrônico
<http://ojs.unesp.br/
index.php/rlaborativa>.
Outras informações:
(11) 5627-0623 ou
<lschmidt@assis.unesp.
br> (editora-chefe Maria
Luiza Gava Schmidt).

A

RIDH – Revista
Interdisciplinar de
Direitos Humanos da
Unesp recebe, até 1º de
dezembro, contribuições
para o seu número 2, a
ser publicado no primeiro
semestre de 2014,
devendo os originais
inéditos ser enviados
para os endereços abaixo,
com as informações
necessárias.
Na próxima edição,
também haverá espaço
para um dossiê sobre o
tema Golpe Militar – 50

anos: memória, história e
direitos humanos.
Com isso, a RIDH
estará somando-se ao
projeto de resgate dessa
triste história ocultada
e de seu legado cultural
de autoritarismo, de
violência e de violação
dos direitos humanos que
persiste em muitos setores
do Estado brasileiro.
Somente com a
memória, a autocrítica e
a cidadania ativa se pode
construir uma democracia
social e participativa
para superar a miséria,
a pobreza e outras
formas de desigualdade e
exclusão em nosso país.

PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO:

Laurence Duarte Colvara
PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO:

Eduardo Kokubun
PRÓ-REITORa DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA:

Mariângela Spotti Lopes
Fujita
PRÓ-REITORa DE PESQUISA :

Maria José Soares Mendes
Giannini
SECRETÁRIA-GERAL:

Maria Dalva Silva Pagotto
CHEFE DE GABINETE:

Roberval Daiton Vieira

Assessor-chefe da Assessoria
de Comunicação e Imprensa:

Oscar D’Ambrosio
Reportagem: Marcos Jorge e
Soraia Marino
Programação Visual: RS Press
Projeto gráfico: Hanko Design
(Ricardo Miura e Andréa
Cardoso)

Revista
Interdisciplinar de
Direitos Humanos
Prazo para
envio de
artigos vai
até 1/12

Carlos Antonio Gamero

edição de arte E Diagramação:

RIDH – REVISTA INTERDISCIPLINAR DE DIREITOS HUMANOS

Phábrica de Produções
(diretores de arte: Alecsander
Coelho e Paulo Ciola)
(diagramadores: Ana
Cristina Dujardin, Marcelo
Macedo, Ricardo Ordonez,
Rodrigo Alves e Tatiana
Harada) (estagiária: Marianna
Büll)
Revisão: Maria Luiza Simões
Produção: Mara Regina
Marcato

Prof. Dr. Clodoaldo Meneguello Cardoso: <clocar@faac.unesp.br>

Apoio Administrativo:

OEDH – OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Thiago Henrique Lúcio
Tiragem: 8.700 exemplares

Prazo para envio dos artigos: 1/12/2013
Contatos

Unesp
Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01, sala 69

Esta publicação, órgão da Reitoria

Vargem Limpa

da Unesp, é elaborada mensalmente

CEP 17033-360 – Bauru, SP

pela Assessoria de Comunicação

Tel. 55 (14) 3103-6172
Prof. Dr. Rafael Salatini: <rafaelsalatini@marilia.unesp.br>

e Imprensa (ACI ). A reprodução de
artigos ou reportagens é permitida,
desde que citada a fonte.

Unesp – Faculdade de Filosofia e Ciências
Câmpus de Marília
Av. Hygino Muzzi Filho, 737, sala 55
Caixa Postal: 181
CEP 17525-900 – Marília
Outras informações
Observatório de Educação em Direitos Humanos
<www.unesp.br/observatorio_ses - oedh@unesp.br>

Endereço:

Rua Quirino de Andrade, 215,
4º andar, Centro,
CEP 01049-010, São Paulo, SP.
Telefone: (11) 5627-0323
Home page: www.unesp.br
E-mail:

unespinforma@reitoria.unesp.br
Impressão: Art Printer

