
A  partir de 29 de abril, 

o Espaço Cultural da 

Unesp, no Hall da Reitoria, em 

São Paulo, passou a sediar o 

Projeto 15x15, parceria entre a 

Universidade, por intermédio 

de seu Comitê de Artes e 

Cultura, ligado à Pró-Reitoria 

de Extensão Universitária, e 

a Associação Profissional de 

Artistas Plásticos (Apap) de São 

Paulo. 

 Durante 15 dias (daí o 

nome do projeto), artistas de 

diferentes tendências mostram 

suas obras. A parceria inclui 

Espaços para a arte
Mostras podeM ocorrer eM unidades da unesp 
e outras localidades

a possibilidade de itinerância 

das exposições para outras 

unidades da Unesp ou mesmo 

outras localidades. Basta 

encaminhar solicitação para o 

e-mail <cac-l@listas.unesp.br >

A parceria também inclui 

arquivos em áudio e vídeo 

com os integrantes da Apap. 

O objetivo é gerar um acervo 

a ser consultado por alunos 

da Faculdade de Arquitetura, 

Artes e Comunicação da Unesp 

de Bauru e do Instituto de Artes 

da Unesp de São Paulo, além 

de professores, estudantes, 

funcionários e público em geral. 

As entrevistas estão disponíveis 

em <http://podcast.unesp.br>, 

colocando a palavra ‘Apap’ no 

sistema de Busca.

Para concretizar esse tipo de 

ação, a Proex propôs a criação 

e composição de um Comitê 

de Artes e Cultura. “Sua 

missão é atuar na construção 

das bases da Política Cultural 

da Unesp. Ele foi composto 

com base na representação 

da diversidade da Unesp e de 

suas localizações”, comenta 

Mariângela Spoti Lopes 

Fujita, pró-reitora de Extensão 

Universitária.

A pró-reitora ressalta que está 

em andamento no Comitê o 

projeto de incentivo à criação 

de Comissões de Artes e 

Cultura em todas as unidades 

da Unesp, a fim de estabelecer 

vínculos entre a Universidade 

e outras instituições que 

promovem artes e cultura na 

Capital e no Interior. 

“Para nós, essa é uma 

excelente oportunidade de 

mostrar o trabalho de nossos 

associados na capital e no resto 

do Estado”, completa Walter 

Miranda, presidente da Apap.”
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Conteúdo simbólico e preocupações estéticas trazem questionamentos

Apropriação de diversos objetos e materiais
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ExposiçõEs
Dentro do projeto 15x15, foram realizadas, entre 15 de abril 
e 4 de agosto, as exposições de Marilzes Petroni, Valdir 
Rocha, Edílson Ferri, Paulo Cheida Saens, Chris Trucco, 
Cecília Macedo, Ronaldo Gifalli e Walter Miranda. Até 24 
de novembro, ocorrem as mostras de Norberto Stori, Ana 
Aessio, Francisco Baratti, Luis Bayon, Nino Millan, Alcindo 
Moreira Filho, Marli Takeda e Taro Kaneko.

 As exposições, com agendamentos feitos em São Paulo, 
SP, até 24 de novembro, ficam abertas ao público de 
segunda a sexta, das 9h às 17 h, exceto feriados, na Rua 
Quirino de Andrade, 215, próximo à Estação Anhangabaú 
do Metrô, no centro de São Paulo



saúde e segurança do Trabalhador  
e sustentabilidade Ambiental 
conGresso ocorre de 25 a 28 de noVeMBro. inscriÇões estão aBertas 

E stão abertas a 
partir de 1º de 

julho as inscrições  
para o I Congresso 
da Coordenadoria de 
Saúde e Segurança 
do Trabalhador e 
Sustentabilidade 
Ambiental – COSTSA/
Pró-reitoria de 
Administração/Reitoria.

 O I CONCOSTSA é 
um evento realizado 
pela Coordenadoria 
de Saúde e  Segurança 
do Trabalhador e 
Sustentabilidade 
Ambiental – COSTSA, 
órgão da Pró-Reitoria 
de Administração da 
Universidade Estadual 
Paulista – Unesp.

 Criada para 
coordenar e administrar 
a implementação de 
políticas e programas 
para a promoção de 
saúde e segurança do 
trabalhador e para 
a sustentabilidade 
ambiental, a COSTSA 
tem concretizado suas 
ações institucionais, 

que se refletem nos 
indicadores de redução 
de absenteísmo por 
afastamento de saúde, 
agilização do tempo 
de perícia médica, 
eficácia dos processos 
de readaptação 
profissional, entre 
outros.

A Coordenadoria 
tem auxiliado a 
Universidade na sua 
Missão mediante a 
produção e difusão 
do conhecimento, nas 
temáticas que abrangem 
aspectos relacionados 
a Saúde e Segurança 
do Trabalhador, Perícia 
Médica, Readaptação 
Profissional, Prevenção 
de Doença e Promoção 
da Saúde. Publica 
desde 2012 a Revista 
Laborativa.

Nesta perspectiva, 
o I CONCOSTSA 
constituiu-se em razão 
da necessidade de 
compreender, debater e 
criar ações interventivas 
acerca de temáticas que 

Evento: contribuição para a produção de novos conhecimentos, formação e atualização profissional
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preocupam a sociedade 
contemporânea 
por constituírem 
elementos complexos 
que impactam 
diretamente a saúde 
humana e ambiental, 
comprometendo a 
qualidade de vida do 
planeta.

Desde sua 
implantação a COSTSA 
realizou anualmente 
cinco seminários 
voltados para os 
profissionais que atuam 
em saúde e segurança do 
trabalhador na Unesp. 
Contudo, as discussões e 
reflexões que nortearam 
esses seminários 
sinalizaram a 
necessidade de ampliar 
os debates com outras 
Instituições, de modo a 
criar a intersecção das 
trocas de saberes e, a 
partir dessas contribuir 
para promoção da saúde 
do indivíduo e do meio 
ambiente.

Este evento tem por 
objetivo proporcionar 

um espaço coletivo e 
institucional voltado 
para reflexões e debates 
entre pesquisadores, 
profissionais, estudantes 
de diferentes áreas do 
conhecimento, sobre 
temas relativos a saúde, 
segurança do trabalhador 
e sustentabilidade 
ambiental, propiciando 
o intercâmbio 
mediados por trocas 
de experiências, 
potencialmente uma 
oportunidade para 
reorganizarem suas 
práxis e orientarem 
as decisões e 
as intervenções 
nos processos de 
transformação 
organizacional em prol de 
melhor qualidade de vida.

 

Espera-se que 
estes intercâmbios 
contribuam para 
abrir espaços para o 
interprofissionalismo, 
trazendo, desta 
forma, benefícios 
para a população 
trabalhadora, mediante 
a integralidade de 
seu cuidado, como 
também para as equipes 
de profissionais, 
sobretudo no que tange 
ao desenvolvimento 
harmonioso da 
convivência, 
co-construindo 
maneiras diferentes de 
vivenciar a si mesmos, 
ao outro e ao mundo, 
vencendo assim os 
desafios multi-inter-
transdisciplinares.

A realização do 
I CONCOSTSA visa 
também operacionalizar 
a função social da 
Unesp, contribuindo 
para a produção de 
novos conhecimentos, 
bem como para a 
formação e atualização 
profissional.

A programação 
do evento contempla 
também a realização 
simultânea do II 
WORKSHOP DE 
PERÍCIA MÉDICA 
ADMINISTRATIVA, 
ambos eventos que 
historicamente 
contribuem para as 
ações da COSTSA.

2unespinforma

O I CONCOSTSA será realizado na cidade de 
Campos do Jordão, SP, no período de 25 a 28 de 
novembro de 2014. 
A página do evento é
<http://concostsa.usinahost.com>



Unesp aprova quinto projeto no 
programa Erasmus Mundus 

Visita de representantes do 
governo do Equador 

uniVersidade será co-coordenadora do proJeto euroinka eM parceria 
coM Britânicos

eQuatorianos apresentaraM proMeteo, proJeto Que 
Visa atrair docentes estranGeiros
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A Unesp teve seu 
quinto projeto 

aprovado dentro do 
programa Erasmus 
Mundus. A universidade 
será co-coordenadora do 
projeto EuroInka, cuja 
coordenação geral ficará 
a cargo da Manchester 
Metropolitan University, 
da Inglaterra.

Erasmus Mundus é um 
programa de cooperação 
e mobilidade no ensino 

A Unesp recebeu, 
no último dia 11 

de julho, a visita de 
dois representantes do 
governo equatoriano. 
A proposta da 
reunião era debater 
oportunidades 
de convênios e 
intercâmbios com 
o governo e com 
instituições de ensino 
e pesquisa locais. 
Os representantes 
também fizeram 
uma apresentação 
do programa 
Prometeo, que visa 
atrair docentes 
e pesquisadores 
estrangeiros para o 
Equador.

Participaram da 
reunião o professor 

superior que conta com 
o financiamento da 
Comissão Europeia. O 
objetivo é proporcionar 
experiência internacional 
para estudantes e 
pesquisadores, além de 
favorecer a compreensão 
intercultural entre países 
europeus e não europeus.

A Unesp tem agora 
cinco projetos em 
andamento no programa 
de mobilidade da União 

Diego Vega Cevallos, 
diretor de Relações 
Internacionais 
e Cooperação 
Internacional, e 
o professor Jaime 
Felipe Sotomayor, 
Subsecretário de 
Pesquisa, ambos 
representando a 
Secretaria Nacional 
de Educação Superior, 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Equador. A 
Unesp foi representada 
pela professora Izabel 
Takitane, da Assessoria 
de Relações Externas, e 
pelos professores Sony 
Dimas Bicudo (assessor 
da Propg) e José Brás 
Barreto de Oliveira 
(assessor da Prograd).

O projeto é uma 

Europeia. Além do 
EuroInka, a universidade 

forma de fomentar a 
criação de programas 
de pós-graduação 
stricto sensu, uma 
vez que o país ainda 
não tem programas 
de doutorado, por 
exemplo.
A meta do programa 
é atrair cinco mil 
professores ou 
pesquisadores até 
2017. Atualmente, o 
projeto já envolve 467 
profissionais e menos 
de dez são brasileiros.

participa dos projetos 
Babel, SudUE, BeMundus 
e IBrasil, do qual também 
é co-coordenadora. 

O novo projeto 
disponibilizará bolsas 
para graduação, 
pós-graduação, 
staff acadêmico e 
administrativo, mestrado 
completo, doutorado 
completo, mobilidade de 
mestrado, mobilidade de 
doutorado e mobilidade 

Mais informações sobre 
o projeto podem ser 
encontradas em
<http://www.prometeo.
com.ec/>

de graduação. 
O EuroInka pretende 

enfatizar a relação 
entre a experiência de 
mobilidade do estudante 
e o impacto social que ele 
pode causar no retorno 
ao país de origem. Em 
janeiro, haverá uma 
reunião de abertura do 
projeto, cuja primeira 
convocatória deve 
acontecer entre fevereiro 
e março.



A  Pró-Reitoria 
de Extensão 

Universitária divulgou, em 
julho, o Edital nº 004/2014 
para credenciamento de 
Projetos de Extensão, por 
docentes ou pesquisadores 
da Unesp, com a 
finalidade de apoiar de 
forma subsidiária ou 
complementar com Bolsa 
de Extensão Universitária 
e recurso financeiro.

Os projetos devem ser 
entendidos como ações 
contínuas de caráter 

A  partir de 12 de 
maio, parceria 

entre o Podcast Unesp, 
da Assessoria de 
Comunicação e Imprensa, 
e a Pró-reitoria de 
Graduação, o veículo 
“Fala Professor” registra, 
no Ano da Graduação 
Inovadora na Unesp, 
depoimentos com 
professores que tenham 
experiências relevantes e 

educativo, cultural, 
ambiental, político, 
artístico, científico 
ou tecnológico, que 
envolvam docentes ou 
pesquisadores, discentes 
(bolsistas ou voluntários) e, 
eventualmente, servidores 
técnico-administrativos, 
e ser desenvolvido junto 
a outros setores da 
sociedade, mediante ações 
sistematizadas.

As ações desenvolvidas 
sob a forma de Projeto de 
Extensão deverão estar 

diferenciadas de ensino 
em qualquer nível.

A ideia é disseminar 
ações praticadas em 
projetos como Núcleos 
de Ensino, Programa 
Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (Pibid) 
ou ações independentes 
que questionem e 
repensem as relações 
professores/alunos/
conteúdos em sala de aula.

inseridas em uma das 11 
(onze) Áreas Temáticas da 
Extensão Universitária 
da Unesp: Agrárias e 
Veterinárias, Comunicação, 
Cultura, Direitos 
Humanos, Educação, 
Espaços Construídos, 
Meio Ambiente, 
Política e Economia, 
Saúde, Tecnologia e 
Trabalho e, para as 
especificidades de cada 
área, são estabelecidas 
50 Linhas Programáticas 
<http://www.unesp.

O primeiro Podcast 
Fala Professor é com Maria 
do Carmo Kobayashi, 
especialista em Educação 
da Faculdade de Ciências 
da Unesp em Bauru. 
Ela fala sobre o Projeto 
Interdisciplinar: Educação 

aÇões são desenVolVidas eM 11 áreas teMáticas

aÇão ocorre no ano da 
GraduaÇão inoVadora na unesp

Divulgação: julho de 2014
Cadastramento de 
Projetos de Extensão: 
7 de julho a 
5 de setembro 2014.
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 VEÍCULos

unesp agência de notícias:
<http://unan.unesp.br/>

rádio unesp:
<http://www.radio.unesp.br/>

tV unesp:
<http://www.tv.unesp.br/>

br/Home/proex/guia_
extensao2012.pdf/>, de 
maneira a favorecer o 
engajamento dos projetos 
em políticas públicas.

Artística, Educação Física, 
Pedagogia.

Para ouvir, acesse 
<http://podcast.unesp.br/> 
e clique na aba Pod Fala 
Professor.

Credenciamento de projetos 
de extensão universitária

podcast Fala professor registra 
experiências diferenciadas
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INFORMAçõES

<http://www.unesp.br/portal#!/

proex/editais/editais-proex/>.

PARA PARTICIPAR DO PROJETO, BASTA MANIFESTAR 

INTERESSE PELO E-MAIL: 

<unesp.imprensa@reitoria.unesp.br>.


