
O lançamento 
do Repositório 

Institucional da Produção 
Intelectual do Cruesp 
(Conselho de Reitores das 
Universidades Estaduais 
Paulistas) ocorreu dia 6 
de outubro, às 19 h no 
Auditório da Brasiliana 
USP, durante a Sessão de 
Abertura da 4ª CONFOA 
2013 - Conferência Luso- 
-Brasileira de Acesso 
Aberto.

O Repositório da 
Produção Científica do 
Cruesp tem por objetivo 
reunir, preservar e 
proporcionar acesso 
aberto, público e integrado 
à produção científica de 
docentes, pesquisadores, 
alunos e servidores de 
Unesp, Unicamp e USP.

“O projeto parte de uma 
metodologia comum numa 
atuação compartilhada 
e cooperativa sob 
coordenação dos sistemas 
de bibliotecas das 
referidas universidades e 

nacionais e internacionais”, 
afirmou Maria José Mendes 
Giannini, pró-reitora 
de Pesquisa da Unesp, 
presente à cerimônia.

“A iniciativa também 
democratiza e estimula 
o compartilhamento do 
conhecimento gerado, 
estendendo e retornando à 
sociedade o investimento 
nelas realizado”, completou 
Gláucia Maria Pastore, 
pró-reitora de Pesquisa da 
Unicamp, no evento.

O Repositório 
Institucional da Unesp tem 
por objetivo armazenar, 
preservar, disseminar 
e possibilitar o acesso 
aberto, como bem público 
global, à produção 
científica, acadêmica, 
artística, técnica e 
administrativa da Unesp. 
A presidente do Grupo 
Gestor do Repositório 
Institucional da Unesp 
é a vice-reitora Marilza 
Vieira Cunha Rudge. A 
coordenação executiva é 
da Coordenadoria Geral 
de Bibliotecas (CGB), com 
apoio de Propg, Prope, 
Prograd, Proex, Prad, 
NEaD e Fapesp.

Repositório Institucional 
da Produção Intelectual 
do Cruesp
Unesp, Unicamp e Usp compartilham 
com sociedade a divUlgação do 
conhecimento qUe geram

conta com o apoio dos pró-
-reitores de pesquisa, seus 
conselheiros científicos 
e incentivo da Fapesp 
(Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de 
São Paulo)”, explicou a 
presidente da Comissão 
Organizadora da 4ª. 
CONFOA e Coordenadora 
do SIBiUSP, Sueli Mara 
Soares Pinto Ferreira.

“O lançamento do 
Repositório Cruesp é um 
marco nacional importante 
que influenciará de 
maneira decisiva a política 
paulista e nacional de 
informação”, disse, no 
evento, Carlos Henrique 
de Brito Cruz, diretor 
científico da Fapesp.

“A iniciativa 
amplia a visibilidade 
e acessibilidade 
aos resultados das 
pesquisas realizadas 
nas universidades, 
potencializando, desta 
forma, o intercâmbio 
com outras instituições 

lInks dos RePosItóRIos InstItuCIonaIs:

Repositório Cruesp: <http://cruesp.sibi.usp.br>

Repositório Unesp: <http://unesp.br/repositorio>

Repositório Unicamp: <http://unicamp.sibi.usp.br>

Repositório USP: <http://www.producao.usp.br>
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unesp investe na internacionalização
FlUxo de estUdantes e 
pesqUisadores aUmentoU 
signiFicativamente nos últimos 
anos

N os últimos anos, a 
internacionalização 

da universidade tem sido 
um dos focos principais 
da administração 
da Unesp. Uma das 
principais instituições 
de ensino superior 
brasileiras, a Unesp 
mantém relações com 45 
países, num total de 395 
acordos vigentes.

O esforço na 
internacionalização 
visa diversificar ainda 
mais o ambiente 
acadêmico e colocar 
alunos e professores 
em contato com outras 
culturas, novos idiomas 
e diferentes visões de 
mundo, contribuindo 
desta forma para o 

intercâmbio da ciência 
e do conhecimento, 
garantindo a inserção da 
Unesp no rol das grandes 
instituições de ensino 
superior internacionais.

“Todas as boas 
instituições de ensino 
superior do mundo 
que se preocupam 
com seu papel como 
formadoras de recursos 
humanos e produtoras 
de conhecimento têm a 
internacionalização com 
uma das dimensões que 
as definem, ao lado do 
ensino, da pesquisa e da 
extensão”, afirmou o chefe 
da Assessoria de Relações 
Externas da Unesp, 
professor José Celso Freire 
Jr. “A introdução desta 

nova dimensão no papel 
da instituição leva ao 
desenvolvimento de um 
ambiente internacional 
que contribui para que 
se obtenham melhores 
resultados tanto na 
formação de recursos 
humanos quanto na 
qualidade da pesquisa 
desenvolvida.”

Alguns dados 
ilustram bem o foco da 
universidade em oferecer 
aos alunos experiências 
acadêmicas em outros 
países. Se em 2009 
foram 155 alunos de 
graduação estudando 
em universidades 
estrangeiras, em 2012 
este número foi de 555 
estudantes. Já o fluxo de 
estrangeiros que chegam 
à Unesp para cursos de 
graduação aumentou de 
73 em 2009 para 412, 
em 2012. Considerando 

alunos de pós-graduação, 
em 2013, a Unesp enviou 
para fora do país cerca de 
350 alunos e recebeu 80.

No final de 2012, a 
Unesp se tornou a primeira 
universidade pública 
brasileira a oferecer 50 
cursos de pós-graduação 
internacionais gratuitos 
inseridos dentro de quatro 
áreas do conhecimento em 
que a universidade tem 
excelência comprovada: 
Ciências Agrárias, Energia 
Alternativa, Odontologia e 
Literatura e Linguística.

As iniciativas da 
Unesp estão alinhadas 
com a política do governo 
federal que, com o 
programa Ciência sem 
Fronteiras <http://www.
cienciasemfronteiras.
gov.br/web/csf-eng>, 
promove a expansão e 
a internacionalização 
da ciência e tecnologia 

brasileira por meio 
de intercâmbios e 
mobilidade internacional. 
Neste segundo semestre 
de 2013, a Unesp enviou 
324 estudantes para 
o exterior por meio 
do programa federal, 
totalizando 13 países 
diferentes.

“Embora a participação 
da Unesp tenha sido 
tímida no início do 
programa, ela vem 
aumentado: a Unesp, hoje, 
das três universidades 
estaduais de São Paulo, 
já é a segunda em 
número de estudantes 
enviados aos Estados 
Unidos, por exemplo. 
Este crescimento tem 
acontecido também em 
relação aos outros países”, 
destaca o professor José 
Celso Freire Jr.

2unespinforma



unesp debate criação de
Programa Institucional de egressos
evento tem convidados do exterior e de oUtras 
Universidades nacionais
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Coivara e Miguel: abertura do evento Freire Junior e Finger: diálogo é fundamental

Jacqueline: canal de comunicação

unespinforma3

A Pró-reitoria 
de Graduação 

(Prograd) da Unesp 
promoveu, dias 17 e 18 de 
setembro, o Fórum sobre 
o Programa Institucional 
de Egressos da Unesp, 
na Unidade de Marília. 
O evento teve a presença 
de aproximadamente 60 
participantes entre vice- 
-diretores, professores 
e servidores técnico- 
-administrativos indicados 
pelas unidades.

Os objetivos da 
atividade, que contou na 
abertura com o pró-reitor 
de Graduação, Laurence 
Duarte Colvara, o diretor 
da Unesp de Marília, José 
Carlos Miguel, e José Celso 
Freire Jr., assessor-chefe 
da Assessoria de Relações 
Externas, foram conhecer 
programas universitários de 
relacionamento com egressos 
e discutir e propor ações que 
promovam o relacionamento 
dos egressos da Unesp dos 
cursos de graduação e pós-
graduação.

Na mesa intitulada “O 
programa de egressos na 
universidade: perspectivas 
e desafios”, Peter Finger, 
da Technische Universität 
München (TUM), comentou 
que  a instituição vê ações 
cosmopolitas como uma 
ligação entre a instituição 
e o mundo. Nesse sentido, 
o diálogo com os egressos 
na Alemanha ou em 
outros países é visto como 
fundamental, inclusive por 
ser uma ponte entre passado, 
presente e futuro.

Jacqueline Poersch 
Moreira, da PUC-RS, contou 
sua experiência à frente do 
Programa Diplomados da 
instituição. A proposta é ter 
um canal de comunicação 
entre a universidade e 
o diplomado. O objetivo 
principal é manter o 
diplomado sempre em 
contato com a instituição, 
seus colegas, professores e 
com a vida universitária, 
sendo um importante fator 
de captação e permanência 
de alunos.

Houve ainda uma 
mesa que discutiu “Casos 
de relacionamento de 
Egressos na Unesp”. Maria 
Elena A. Delachiave, 
presidente da Associação 
de Egressos da Faculdade 
de Ciências Agronômicas 
(FCA) da Unesp, Câmpus 
de Botucatu, comentou que 
a Associação de Ex-alunos 
de Agronomia (ADEA), 
fundada em 1988, tem como 
objetivos: zelar pelo nome 
da FCA; manter e estreitar 
laços de solidariedade e 
cordialidade entre docentes, 
alunos e ex-alunos da FCA, 
promovendo reuniões de 
confraternização; promover 
cursos de atualização e 
extensão universitária, 
simpósios e conferências; 
e conceder honrarias a 
ex-alunos da FCA.

Edson Rodarte Carvalho, 
presidente da Alumni da 
Faculdade de Engenharia 
da Unesp de Guaratinguetá, 
lembrou as ações na 
organização do Encontro 
Anual de Confraternização 

de ex-alunos que, em maio, 
reuniu 550 pessoas, entre 
ex-alunos e familiares; no 
incentivo e na participação 
de Encontro de Turmas; 
e na linha direta com 
os ex-alunos, através de 
e-mails periódicos a 4.800 
endereços, em parceria 
com a Faculdade, incluindo 
ofertas de trabalho enviadas 

por ex-alunos.
Em seguida, Oscar 

D’Ambrosio, assessor- 
-chefe da Assessoria de 
Comunicação e Imprensa, 
apresentou o resultado do 
documento Diagnóstico das 
iniciativas de relacionamento 
de Egressos da Unesp, 
elaborado pela Comissão 
Organizadora do evento.
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E m consonância com 
a política de ampla 

atuação da Unesp nas 
diversas redes sociais, 
no mês de outubro, foi 
criado o perfil oficial da 
universidade no mais 
popular aplicativo de 
compartilhamento de 
imagens do mundo, o 
Instagram.

Desenvolvido e 
gerenciado pela equipe 
da ACI (Assessoria de 
Comunicação e Imprensa), 
o perfil unespreitoria 
<http://instagram.com/
unespreitoria> passa a 

A edição impressa 
mantém o mesmo 

padrão estabelecido em 
2012, com encadernação 
em capa dura. Este 
ano, com a utilização 
do SINEST (Sistema 
Integrado de Informações 
Estratégicas), sistema 
desenvolvido pela 
equipe da Assessoria de 
Planejamento Estratégico 
(APE) para integrar as 

publicar imagens e vídeos 
de eventos, unidades, 
projetos acadêmicos, 
vestibular e atividades 
relacionadas ao universo 
unespiano.

Para fazer parte 
da rede, é necessário 
baixar o aplicativo em 
um smartphone com 
sistema operacional Apple 
iOS ou Android. Com o 
login criado, é possível 
acessar sua página pelo 
computador em <http://
instagram.com/>

Ajude a ACI a deixar o 
Instagram da Unesp ainda 

informações de todos 
os dados estratégicos 
da Unesp, foi possível 
publicar o Anuário 
Estatístico no início do 
2º semestre. Para 2014, 
acredita-se que a maior 
parte dos dados seja 
obtida diretamente pelo 
sistema, propiciando a 
publicação ainda no 1º 
semestre.

Com a antecipação 
da publicação, não 
foi possível incluir as 
informações referentes ao 
vestibular de meio de ano. 
Sendo assim, as tabelas 
referentes ao vestibular 
foram mantidas como 
publicadas em 2012.

Dando continuidade ao 
empenho em publicarmos 
o maior número de 
informações, passamos 
a incluir as informações 
referentes à produção 
científica dos Câmpus 
Complementares.

As informações 
referentes às atividades 
de extensão de “apoio 
acadêmico”, que tiveram 
sua publicação iniciada 
em 2012, passam a ter 
série histórica a partir 
deste ano.

Também foram 
incluídos novos mapas: 
Câmpus de Bauru, 
Rio Claro e São Paulo; 
Fazendas Edgárdia 

anuário estatístico unesp 2013
está disponível

unesp cria perfil oficial
no Instagram

dados em 2012 podem ser 
consUltados na edição impressa 
oU pela internet

página compartilha Fotos e vídeos da Universidade

melhor. Envie sua foto 
para <unesp.imprensa@
reitoria.unesp.br>.

A ACI conta com 
a colaboração das 
comunidades docente, 
discente e dos servidores 
técnico-administrativos.

e Lageado; Moradia 
Estudantil: Araçatuba, 
Araraquara e Marília; 
Chácara Saffioti, 
pertencente à FCL de 
Araraquara e prédio da 
Avenida Vicente Ferreira, 
pertencente à FFC Marília, 
totalizando 18 das 34 
Unidades existentes.

Para o próximo ano já 
está prevista a inclusão 
de novos dados, como, 
por exemplo, vagas da 
pós-graduação.

A APE recebe sugestões 
de novos dados a serem 
incluídos no Anuário 
Estatístico da Unesp pelo 
e-mail: <ape@reitoria.
unesp.br>.
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O Anuário Estatístico 

da Unesp 2013 está 

disponível em

<https://ape.unesp.br/

anuario/>.


