
A Unesp passou a 
figurar entre as nove 

melhores universidades da 
América Latina no ranking 
QS University Rankings: 
América Latina, divulgado 
em 27/5, ocupando a nona 
posição. “Devemos creditar 
esse sucesso ao nosso corpo 
docente e de pesquisadores 
que junto com os seus 
estudantes e pós-doutores 

Unesp entre as nove 
melhores Universidades 
da América Latina
POLÍTICAS DE PESQUISA E INOVAÇÃO ESTÃO DANDO RESULTADOS

têm contribuído para esse 
crescimento”, diz Marilza 
Vieira Cunha Rudge, vice-
-reitora no exercício da 
reitoria da Unesp. Além 
do nono lugar, a Unesp 
ganhou, no ranking, quatro 
estrelas. “Desde que o site 
foi lançado, pulamos da 17ª 
para a 11ª e agora para a 
9ª posição. Isso mostra que 
as políticas de pesquisa 

e inovação implantadas 
estão dando resultados”, 
acrescenta Maria José 
Soares Mendes Giannini, 
pró-reitora de Pesquisa da 
Unesp. 

“O Brasil tem agora 10 das 
20 melhores universidades 
da América Latina, duas 
a mais do que no ano 
passado. Como em anos 

2014 2013 Instituição

1 2 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

2 1 USP

3 3 UNICAMP

4 8 UFRJ

5 4 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - COLÔMBIA

6 5 UNIVERSIDAD DE CHILE

7 7 TECNOLÓGICO DE MONTERREY (ITESM) - MÉXICO

8 6
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

DE MÉXICO (UNAM)

9 11 UNESP

10 10 UFMG

10 14 UFRGS

VejA As dez UniVersidAdes meLhor coLocAdAs em 2014 e sUA 

posição em 2013:

VejA o rAnking 

dAs UniVersidAdes 

brAsiLeirAs

anteriores, o indicador 
em que as universidades 
brasileiras mantêm seu 
domínio é “artigos por 
docente”, o indicador que 
mede a produtividade em 
pesquisa. As oito melhores 
instituições neste indicador 
são brasileiras, com apenas 
a Universidade do Chile 
no top 10”, disse Danny 
Byrne, editor sênior do 
<www.topuniversities.
com>.
 
Brasil e Chile continuam 
mantendo seu domínio 
este ano, com México, 
Argentina e Colômbia 
lutando para manter 
sua posição no ranking. 
“As universidades de 
México, Argentina e 
Colômbia se destacam 
em áreas específicas, 
mas atualmente não 
apresentam consistência – 
no conjunto de indicadores 
– como as principais 
instituições acadêmicas do 
Brasil e do Chile”, afirma 
o diretor de pesquisa 

da QS Intelligence Unit, 
Ben Sowter, “O número 
de alunos por professor  
continua sendo o maior 
desafio nas principais 
instituições públicas de 
pesquisa da região.”

2014 2013 Instituição

  2    1  USP

  3    3  UNICAMP

  4    8  UFRJ

  9    11  UNESP

  10   10  UFMG

  10   14  UFRGS

  13    18  PUC - RIO

  15    17  UNIFESP

  17    21  UnB

  18    29 UFSCar

unespinforma
32

páginapágina DOUTORADO PARA 
PROFESSORES DO 
CENTRO PAULA 
SOUZA

NOVAS 
FORMAS DE 
ENSINAR

TÍTULOS DIGITAIS 
PARA DOWNLOAD 
GRATUITO

junho 2014 - nº 55

4
página

Resultados completos 

publicados no <www.

topuniversities.com>.



Transformações sociais e tecnológicas 
e novas formas de ensinar
TEMAS FORAM FOCO NA RECEPÇÃO AOS NOVOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE

A s mudanças socio-
econômicas e 

tecnológicas dos últimos 
anos e o processo 
acelerado de globalização 
exigem alterações dos 
métodos de Ensino 
e Aprendizagem nas 
Universidades, para a 
vice-reitora no exercício 
da reitoria, Marilza 
Vieira Cunha Rudge. 
“Devemos preparar 
nossos estudantes para 
os empregos globais. 
Eles irão concorrer no 
mercado com pessoas 
que foram formadas nas 
melhores universidades 
do mundo”, disse. “A 
Unesp elegeu o ano de 
2014 como o Ano da 
Graduação Inovadora, 
como forma de responder 
a essas emergências.”
O discurso de Marilza 
foi feito durante a 
abertura do evento 
de recepção a 80 

professores contratados 
pela Instituição desde 
novembro de 2013 a abril 
de 2014, que tiveram 
aplicação de seu regime 
de trabalho. A reunião 
contou com a presença 
da equipe da Reitoria 
na gestão 2013-2016. Os 
novos docentes receberam 
informações sobre suas 
carreiras e possibilidades 
de crescimento 

Novos docentes receberam informações sobre suas possibilidades de carreira e possibilidades de crescimento profissional
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profissional, e foram 
também incentivados 
a desenvolver novas 
práticas de Ensino, 
Pesquisa e Extensão.

 Organizado pela 
Comissão Permanente de 
Avaliação (CPA), o evento 
foi realizado no auditório 
do Instituto de Física 
Teórica (IFT), Câmpus de 
São Paulo, dia 22 de maio.

 A atividade, que conta 
com representantes 
das pró-reitorias e 
assessorias, integra 
as ações do programa 
“Novos docentes: 
seus direitos e seus 
compromissos”, que 
visa transmitir os 
processos formais e 
esclarecer a legislação 
vigente na Unesp sobre 
a atividade professoral. 

Ela integra também 
a política de recursos 
humanos e de gestão e 
avaliação acadêmica e 
administrativa do Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional (PDI).

 O PDI é o documento 
norteador das ações e 
planejamento estratégico 
da Unesp para esta 
década, segundo Marilza. 
A busca pela excelência 
visa levar a instituição 
para um novo patamar, 
o de uma Universidade 
de Classe Mundial. 
Nessa perspectiva, a 
internacionalização 
é intensificada, com 
a formação de redes 
entre professores 
e pesquisadores 
com universidades 
estrangeiras e nacionais. 
“A Universidade deve 
estar aberta para o 
mundo. Entender 
suas demandas e 
também gerar novos 
conhecimentos, e 
transmiti-los para a 
sociedade, por meio da 
Extensão e da Inovação”, 
declarou a vice-reitora.
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"Nossa intenção com a reunião é explicar os procedimentos de avaliação e os direitos, para que eles 
tenham todas as condições para exercerem suas atividades em todas as suas possibilidades", disse o 
presidente da Comissão Permanente de Avaliação, professor Carlos Roberto Grandini.
Aos professores cabe o envio de relatórios de atividades anuais e trienais. A avaliação de desempenho 
dos profissionais permite o acompanhamento, planejamento e necessárias reorientações das ações.
Tais critérios, na visão de Grandini, levam em conta as cinco dimensões do trabalho dos professores em 
uma universidade pública: tempo de aula dado, tempo de orientação na pós-graduação, número de artigos 
publicados, coordenação de projetos de extensão e tempo dedicado à gestão. "O perfil de cada professor 
determinará em qual atividade ele mais se dedicará. Não exigimos a excelência em todos os campos, mas 
eles devem ser cumpridos", ressaltou.
"O encontro buscou mostrar todas as possibilidades que o professor tem para desenvolver suas atividades 
e alcançar um bom desempenho acadêmico", salientou Grandini.



249 títulos digitais para 
download gratuito
Já FORAM REALIZADOS MAIS DE 5 MILHõES DE DOWNLOADS

Público da Reitoria conferiu as obras, por meio de iPads, no hall de entrada da Reitoria
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P ró-Reitoria de Pós-
Graduação da Unesp 

e a Editora Unesp tornaram 
disponíveis em maio mais 
57 títulos do selo Cultura 
Acadêmica para download 
gratuito. As obras integram 
a Coleção Propg/FEU 
Digital, que passa a 
contabilizar 249 títulos.

 Os e.books podem ser 
baixados em formato 
PDF ou Epub desde 6 
de maio, quando foi 
realizada a cerimônia de 
lançamento na Reitoria 
da Unesp, em São Paulo, 
SP. Participaram do 
evento, além de autores 
e representantes da 
universidade, o pró-
reitor de Pós-Graduação 
Eduardo Kokubun, o editor 
executivo da Editora Unesp 
Jézio Hernani Bomfim 
Gutierre, e Tania Regina de 
Luca, assessora da vice-
reitoria, que representou 

Marilza Vieira Cunha 
Rudge, vice-reitora no 
exercício da reitoria.

 Para Gutierre, o programa 
é extremamente 
bem-sucedido, como 
comprovam os 5 milhões 
de downloads nos últimos 
dois anos. “É uma vitória 
para a comunidade 
da Unesp, para a 
Editora Unesp e para os 
autores. Mostra como a 
comunicação digital é 
um sucesso sem nenhum 
desprestígio para o livro 
em papel”, disse.
 O pró-reitor Kokubun 
parabenizou os autores 
das 57 obras: “O alcance 
desta iniciativa é muito 
gratificante e dá grande 
visibilidade à Universidade 
no Brasil e no exterior, 
sempre com a preocupação 
de preservar a qualidade 
dos livros. O fato de termos 
o reconhecimento do Portal 

Scielo muito nos orgulha”, 
afirmou.

A professora Tania 
destacou a ousadia e 
inovação do projeto. “A 
avaliação positiva da 
Scielo potencializa ainda 
mais a divulgação dos 
livros e nos estimula 
a manter e elevar a 
qualidade. Nosso próximo 
passo é a publicação em 
inglês”, afirma.
 
Para conhecer todos os 
títulos e os autores que 
integram a Coleção Propg/
FEU Digital Cultura 
Acadêmica, acesse 
<http://bit.ly/ipKHX8>.
Confira ainda entrevistas 
em áudio com os autores 
em: <http://podcast.
unesp.br/perfil>. Elas 
podem ser localizadas 
pelo título do livro ou 
pelo nome do autor da 
obra.

O público na Reitoria 
conferiu as obras, por 
meio de iPads, no hall de 
entrada da Reitoria.

pioneirismo

A coleção Propg/FEU 
Digital, uma das primeiras 
de e.books do país, foi 
iniciada em 2010, com 
a disponibilização de 
44 obras para download 
gratuito. O projeto 
tem como objetivo 
democratizar a produção 
acadêmica – todos os 
títulos são assinados por 
docentes da Unesp e 
abordam temas os mais 
variados dentro da área 

LeiA TAmbém

<http://www.unesp.br/portal#!/noticia/13743/livros-

da-editora-unesp-atingem-quase-5-milhoes-de-

downloads>.

de Ciências Humanas, 
como educação, história, 
geografia e política.

Em 2011 foram incluídos 50 
novos títulos, em 2012 outros 
44, e em 2013 mais 54.
A meta do projeto, agora 
com 249 obras, é publicar 
1.000 livros até 2020. Todo 
o novo lote e parte dos 192 
livros que já integravam a 
coleção estão disponíveis 
também para impressão 
sob demanda. Durante 
2013 foram contabilizados 
mais de 81 mil downloads 
de obras da coleção. Com 
o selo Editora Unesp, 
somam 355 as obras para 
download gratuito.



A Unesp criou o 
Programa de 

Qualificação Unesp/CPS 
(Centro Paula Souza), 
programa de qualificação 
para estudos de doutorado 
na Universidade 
especialmente oferecido 
para docentes do Centro 
Paula Souza.
 
O Programa de 
Qualificação Unesp/
Centro Paula Souza 
(Unesp/CSP) oferecerá 
para docentes de Etecs e 
Fatecs do Centro Paula 
Souza um total de 110 
vagas no conjunto de 56 
Programas de Doutorado 
da Unesp em várias áreas do 
conhecimento.

Os objetivos centrais desse 
programa consistem em: 

ampliar a participação da 
Unesp na formação de 
recursos humanos para a 
pesquisa; intensificar as 
relações da Unesp com o 
Centro Paula Souza; e em 
aumentar a qualificação de 
professores do ensino médio 
e superior do Centro Paula 
Souza.
 
“É assim que as instituições 
públicas devem trabalhar. 
Neste Edital, os grandes 
beneficiados são a 
sociedade paulista e 
brasileira, os alunos, 
neste caso, alunos das 
Fatecs, e os programas de 
pós-graduação da Unesp. 
Assim, crescemos todos”, 
diz Marilza Vieira Cunha 
Rudge, vice-reitora no 
exercício da reitoria da 
Unesp.

“É definitivamente um 
extraordinário exemplo 
de Parceria PÚBLICO-
-PÚBLICO da maior 
relevância para ambas as 
instituições e uma ação 
inédita e exemplar entre 
instituições de ensino 
superior no Estado de São 
Paulo, cooperando para 
qualificar ainda mais o 
capital humano para o 
ensino e a pesquisa no 
Estado de São Paulo”, 
comenta Oswaldo 
Massambani, coordenador 
da Rede Inova São Paulo.

“Estamos muito animados 
com as perspectivas de 
nossa parceria. Estou 
certo de que a vinda dos 
professores do CSP para 
a formação de doutorado 
abrirá outras oportunidades 

Unesp oferece doutorado para 
professores do centro paula souza

Unesp é contemplada pela global 
innovation initiative
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Freire (da Arex, primeiro à esq.) e Marilza (ao centro) em 

evento nos EUA
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F oi anunciada 
oficialmente dia 

1º/5 que a Unesp, em 
projeto em parceria com 

a Purdue University 
(EUA) e a De Montfort 
University (Reino Unido) 
foi selecionada para 

receber verba da Global 
Innovation Initiative. 
O projeto é um esforço 
dos governos dos EUA 
e do Reino Unido para 
apoiar novas parcerias 
universitárias e 
incentivar colaborações 
de pesquisa multilaterais 
de instituições de ensino 
superior desses países 
com Brasil, China, Índia 
e Indonésia. Uma verba 
de aproximadamente 250 
mil dólares será destinada 
para parceria de dois anos 
entre as três instituições.

O título do projeto 
aprovado é “Increasing 

Energy Efficiency Using 
Rapid Smart Grids”. 
Entre seus objetivos, 
estão reduzir a demanda 
de energia elétrica e de 
consumo de comunidades 
rurais por ações nas 
áreas de pesquisa e 
educação; e aumentar 
a qualidade no uso de 
energia elétrica em 
comunidades rurais pelo 
uso de análise adequada 
da geração e distribuição. 
Um dos líderes do projeto 
é Dionizio Paschoareli, 
da Faculdade de 
Engenharia da Unesp de 
Ilha Solteira.

para o desenvolvimento 
mútuo com impacto para 
o Estado de São Paulo”, 
afirma Eduardo Kokubun, 
pró-reitor da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação da Unesp.

O público-alvo da 
iniciativa é formado por 
professores vinculados 
ao Centro Paula Souza, 
com título de Mestre, que 
estejam interessados em 
cursar algum dos Cursos 
de Doutorado oferecidos 
pela Unesp que deverão 
ter início no 2º semestre do 
ano letivo de 2014.
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<http://www.inovapaulasouza.

sp.gov.br/doutoramento_na_

unespdownloads>.


