
Unesp 40 anos
COMEMORAÇÕES OFICIAIS COMEÇARAM DIA 29 DE JANEIRO

A Unesp completou 40 

anos em 30 de janeiro 

de 2016. Para celebrar a 

data, foi criada a página 

<www.unesp.br/40anos>. 

Nesse endereço, é possível 

encontrar o conceito do 

logotipo criado para a oca-

sião, calendário de eventos, 

textos, podcasts e fotografias 

sobre o tema. Professores, 

servidores técnico-adminis-

trativos, alunos e ex-alunos 

são convidados a participar 

encaminhando depoimentos.

A Abertura Oficial das cele-

brações dos 40 anos da Unesp 

ocorreu dia 29 de janeiro com 

ações locais na Reitoria e em 

cada uma das 34 unidades 

universitárias em 24 cidades 

paulistas. O encerramento 

será dia 22 de agosto, na Sala 

São Paulo, na Capital, às 19h, 

com uma Sessão Solene do 

Conselho Universitário e Festa 

Comemorativa.

Na página <www.

unesp.br/40anos>, é pos-

sível encontrar ainda 

perfis da Universidade e 

das unidades que a consti-

tuem, como Faculdades e 

Institutos, Colégios Técnicos, 

Institutos Especiais, Centros 

Interunidades, Agência 

Unesp de Inovação, Centro 

de Documentação e Memória, 

Centro de Rádio e TV, 

Instituto Confúcio na Unesp, 

Núcleo de Computação 

Científica e Fundações (FEU 

— Fundação da Editora Unesp, 

Fundunesp — Fundação para 

o Desenvolvimento da Unesp 

e Vunesp — Fundação para o 

Vestibular da Unesp).

“Ao olhar para estes 40 anos 

de continuidade positiva, estável 

e duradoura de boas implemen-

tações acadêmicas, administra-

tivas e políticas, podemos dizer 

que a Unesp, atualmente, é um 

exitoso modelo brasileiro de 

universidade pública, descen-

tralizada e multicâmpus”, diz 

Julio Cezar Durigan, reitor da 

Universidade. “Nossa comu-

nidade trabalhou muito para 

chegar no atual estágio, em que 

somos respeitados e conhecidos 

no Brasil e no exterior.”

Marilza Vieira Cunha 

Rudge, vice-reitora, destaca 

o cuidado da gestão do 

Plano de Desenvolvimento 

Institucional da instituição, 

que trabalha com programas 

e com recursos para indução 

de ações, que têm metas e 

indicadores. “O acompa-

nhamento orçamentário 

do PDI tem permitido um 

crescimento mais robusto 

da universidade. É absoluta-

mente transparente e pode ser 

verificado online”, ressalta. 

“Quanto ao aprimoramento 

dos administradores da 

Universidade, é preciso desta-

car a ação da Escola Unesp de 

Liderança e Gestão.”

Podcasts com o reitor 

Julio Cezar Durigan:

<http://goo.gl/N64lyC>.

Podcast com a vice- 

-reitora Marilza Vieira 

Cunha Rudge:

<http://goo.gl/wO26zM>.
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Formação de recursos humanos de alto nível
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Qualidade reconhecida
PRÓ-REITORES COMENTAM ESTÁGIO ATUAL DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

C riada em 1976, a partir 
de institutos isolados 

de ensino superior que exis-
tiam em várias regiões do 
Estado de São Paulo, a Unesp 
é hoje uma das maiores e 
mais importantes univer-
sidades brasileiras, com 
destacada atuação no ensino, 
na pesquisa e na extensão 
de serviços à comunidade. 
Mantida pelo Governo do 
Estado de São Paulo, é uma 
das três universidades públi-
cas de ensino gratuito, ao 
lado da USP e da Unicamp, 
com o diferencial de cobrir 
todo o Estado se traçarmos 
círculos de influência de 100 
km a partir de cada uma de 
suas unidades.

RECONHECIMENTO
Pró-reitor de 

Administração, Carlos 
Antonio Gamero destaca 
que, pela sua história, a 
Unesp é uma universidade 
diferente. “Lembro, por 
exemplo, que, para dar aula 
na Fazenda Lajeado, em 
Botucatu, quando chovia era 
preciso sair da cidade com 
mais de duas horas de ante-
cedência, porque se o carro 
atolava, era preciso ir a pé. 
Começamos do zero e temos 
hoje uma ampla infraestru-
tura. É preciso reconhecer 
os pioneiros que começaram 
esta universidade”, comenta.

PESQUISA
A destacada produção 

científica tem contribuído 
para o posicionamento 
da Unesp em diversos 
rankings. Considerando 
o Academic Ranking 
of World Universities 
(ARWU), a instituição 
ocupa a posição 301ª/400ª 

entre as Universidades 
Internacionais e no Brasil 
está entre a 2ª/5ª posição. 
Entre as Top 50 Under 50 do 
QS em 2015, ocupa a posição 
71/80ª no mundo.

Comparando-se apenas 
às Universidades dos países 
de economias emergentes 
(Brics), a Unesp é a 27ª colo-
cada, sendo a terceira da 
América do Sul e a segunda 
do Brasil. No ranking da 
Nature Global Index, que 
analisou as áreas de física, 
química, ciências bioló-
gicas, ciências da terra e 
meio ambiente, a Unesp 
ficou como a segunda 

universidade brasileira e a 
quarta da América do Sul, 
ficando entre as 500 melho-
res do mundo.

Maria José Soares 
Mendes Giannini, pró-reitora 
de Pesquisa, enfatiza que 
a comunidade vem traba-
lhando duro para obter 
melhores posições. Para ela, 
quando isso acontece, é uma 
maneira de ver a repercus-
são de todo um trabalho. 
“Tivemos um crescimento 
substantivo nos últimos anos 
e criamos, por exemplo, os 
escritórios de pesquisa para 
dar apoio aos docentes que 
necessitam da prestação de 

contas ou para realizar even-
tos quando tem projeto de 
grande porte. Essa estrutu-
ração redunda na melhoria 
e na qualidade do local de 
trabalho e das pessoas que 
nele atuam.”

GRADUAÇÃO E PÓS
A Unesp é uma insti-

tuição comprometida com 
a formação de recursos 
humanos de alto nível e 
com a produção de novos 
conhecimentos por meio 
do desenvolvimento de 
pesquisa de excelência, que 
gera inovação com reflexos 
na produção de riquezas 

imprescindíveis para o 
fortalecimento econômico 
do país e para o equilíbrio e 
o desenvolvimento social. 

 Laurence Duarte 
Colvara, pró-reitor de 
Graduação, informa que, 
nos três últimos anos, houve 
um esforço concentrado 
de ações no sentido de 
introduzir modificações no 
ensino e incorporar novas 
metodologias. “Construímos 
o Programa da Graduação 
Inovadora, que inclui inves-
timento em inovação no 
ensino, com apoio a visitas 
a instituições reconheci-
damente competentes que 

Fotos Eliana Assumpção



Extensão busca repassar conhecimentos à sociedade

Interdisciplinaridade é fundamental Destacada produção científica
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oferecem metodologias 
inovadoras no estrangeiro, 
de modo que tivéssemos a 
possibilidade de conhecer e 
trazer essas experiências.”

Na pós-graduação, 
quanto aos programas de 
mestrado e doutorado, 
a avaliação trienal da 
Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Ensino Superior) mostrou 
significativo avanço na 
Unesp, hoje com mais de 
50 % dos programas com 
conceitos Muito Bom a 
Excelente, vivendo um 
momento oportuno para 
estabelecer políticas de con-
solidação desses programas, 
sem deixar de dar apoio aos 
programas com conceito 
Bom e Regular.

“A Unesp vem num cres-
cendo, com relação à pós-
-graduação, desde a sua for-
mação. Hoje temos quase a 
totalidade dos docentes com 
doutorado, o que alavanca 
a pesquisa na universidade. 
Já demos o título de mestres 
e doutores a mais de 40 mil 
alunos, estudantes que pas-
saram por aqui e levam para 
o mercado a grife Unesp”, 
comenta Eduardo Kokubun, 
pró-reitor de Pós-graduação.

EXTENSÃO
Os projetos de extensão 

universitária buscam repas-
sar à sociedade os conheci-
mentos da Universidade. Em 
contrapartida, professores e 
alunos recebem dados valio-
sos para o aprimoramento 
de suas atividades de ensino 
e pesquisa. É o que ocorre 
em cursinhos, atividades 
voltadas para a terceira 
idade e educação de jovens 
e adultos, serviço sociojurí-
dico, orientação a micro e 
pequenos empresários, aten-
dimento psicopedagógico a 
crianças com problemas de 
aprendizagem e previsão 
do tempo para agricultores, 
além de atendimento odon-
tológico e veterinário.

“A extensão 

universitária pode ajudar 
a universidade a crescer e 
avançar nos seus proje-
tos acadêmicos graças à 
possibilidade de fazer a 
instituição dialogar com 
a comunidade externa, 
apropriando-se de seus 
problemas e ajudando-a 
a buscar soluções, pro-
movendo a ligação com 
a pesquisa e o ensino”, 
acredita Mariângela Spotti 
Lopes Fujita, pró-reitora de 
Extensão.

FUTURO

A Unesp, nessa cami-
nhada rumo aos próximos 
40 anos, precisa continuar 
a sua trajetória tendo como 
referência alguns dos valores 
que a nortearam até aqui, 
como educação continuada, 
interdisciplinaridade, criati-
vidade, trabalho em equipe, 
incentivos à cooperação, 
processo decisório democrá-
tico, compartilhamento de 
decisões, responsabilidades 
amplas em todos os níveis, 

formação de lideranças, 
trabalho em rede e controles 
por desempenho com uma 
permanente valorização 
profissional e uma política 
de recursos humanos que se 
concentre nas pessoas como 
sujeitos capazes de deliberar 
e agir, inseridos em espaços 
de ideias ricas em que a for-
mação e a capacitação sejam 
constantes.

“É preciso enfatizar 
que a poderosa força da 
Unesp está no trabalho 

competente e obstinado 
da sua comunidade. Ela 
sempre respondeu pronta-
mente, tanto assinalando as 
dificuldades e vicissitudes 
que se lhe apresentam, 
quanto aproveitando as 
oportunidades ou criando 
as possibilidades para seu 
crescimento e reconheci-
mento frente às demais ins-
tituições do ensino superior. 
E continuará a fazer isso 
no futuro”, conclui o reitor 
Durigan.



O Ranking of Web 
Repositories (http://

repositories.webometrics.
info) apresenta uma lista dos 
principais repositórios de 
acordo com um índice com-
posto derivado: da presença e 
do impacto na web (visibili-
dade dos links) do conteúdo 
do repositório; e dos dados 
obtidos a partir das princi-
pais ferramentas de busca.

A posição da Unesp, de 
julho de 2015 para janeiro 
de 2016 apresentou uma 
significativa melhora. 
Na esfera mundial o 
Repositório passou da posi-
ção 190º para 149º e, entre 
os brasileiros, a posição 
melhorou da 7ª para a 5ª.

Nas avaliações de 

O Mapa Cultural 
Unesp, na categoria 

Artes Visuais, realizou 
exposição na Reitoria da 
Unesp, em São Paulo, SP, de 
20 a 28 de janeiro. 

A exposição é resultado 
do 1º Mapa Cultural Unesp 
2015/2016, iniciativa da 
Pró-reitoria de Extensão 
Universitária (Proex) e reali-
zação do Comitê de Artes e 
Cultura, que objetiva identi-
ficar, valorizar e promover 
o intercâmbio da produção 
cultural na Unesp e, ao mesmo 
tempo, estimular a participa-
ção de seus docentes, servido-
res técnico-administrativos e 
alunos em atividades culturais. 
O presente conjunto é resultado 
de mapeamento realizado 
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Unesp avança no  
Ranking Web of Repositories

Mapa Cultural Unesp realiza exposição

Reprodução

Daniel Patire

Significativa melhora em menos de dois anos

Objetivo é valorizar e promover produção

julho/2014, janeiro/2015, 
julho/2015 e janeiro/2016, a 
Unesp avançou, respectiva-
mente, as seguintes posições 
no ranking mundial (1.764ª, 
432ª, 190ª e 149ª) e no nacio-
nal (42ª, 8ª, 7ª e 5ª).

O Ranking Web of 
World Repositories é uma 

pelos Comitês de Arte e 
Cultura Locais nas Unidades 
da Universidade. 

Integram a exposi-
ção trabalhos de Ana 
Carolina Firmino (foto-
grafias/docente/Dracena); 

iniciativa do Cybermetrics 
Lab, um grupo de pesquisa 
do Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) da Espanha. 

O Repositório inclui os 
artigos publicados por pes-
quisadores da Universidade 
no período de 1976 a 2012 

Claudemilson dos Santos 
(desenhos/docente/
Presidente Prudente); 
Janaina Oliveira da Silva 
(técnica mista/aluna/
Presidente Prudente); João 
Milton Lavoier (pinturas/

e indexados nas bases de 
dados internacionais Web 
of Science, Scopus e SciELO 
e, recentemente, iniciou-se 
a coleta de registros a partir 
do Currículo Lattes dos 
docentes da Universidade. 
Com a inclusão desses 
dados, o Repositório 
Institucional passa a divul-
gar e a prover maior acesso 
à produção da Universidade, 
favorecendo o reconheci-
mento das atividades de 
pesquisa desenvolvidas 
pelos docentes e demais 
pesquisadores da Unesp.

técnico-administrativo/
Dracena); João Paulo de 
Oliveira Pimenta (foto-
grafias/aluno/Presidente 
Prudente); Maria Olimpia 
Beteghelli Miechielin 
(desenhos/aluna/Tupã); 
Mauricio Borim (pinturas/
técnico-administrativo/São 
José do Rio Preto); Paulo 
Antonio Tosta (pinturas/
técnico-administrativo/
Jaboticabal).

ITINERÂNCIA
Se houver interesse 

em levar a exposição para 
outra unidade da Unesp ou 
mesmo para outras locali-
dades, a solicitação deve ser 
encaminhada para o e-mail 
<cac-l@listas.unesp.br>.
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UNIVERSIDADE PASSOU DA POSIÇÃO 1.764ª PARA A 149ª DE JULHO/2014 A JANEIRO/2016

MOSTRA DE ARTES VISUAIS NA REITORIA REÚNE 8 ARTISTAS DE 5 UNIDADES

Mais informações:

<http://goo.gl/hgFjLY>.


