
Cursos de Especialização em Educação Especial
AULA INAUGURAL FOI DO PREFEITO FERNANDO HADDAD 

E m 2015 a Unesp foi a 

universidade escolhida 

pela Secretaria de Educação 

do município de São Paulo, 

por meio de dois editais 

para o oferecimento de dois 

cursos de especialização na 

área da Educação Especial, 

na modalidade semipresen-

cial. São 150 vagas em cada 

um dos seguintes cursos: 

Especialização em Altas 

Habilidades e Superdotação, 

e Especialização em 

Deficiência Auditiva/Surdez. 

A Secretaria de 

Educação municipal irá 

financiar os dois cursos por 

meio de parceria estabe-

lecida entre a Unesp com 

apoio da Fundunesp. O 

gerenciamento das ativida-

des acadêmicas e recursos 

de informática dos cursos 

será realizado por meio 

do Núcleo de Educação a 

Distância (NEaD) da Unesp.

A abertura dos cursos, 

que serão realizados na 

modalidade semipresencial, 

ocorreu no dia 8 de março 

no Instituto de Artes (IA) 

da Unesp, em São Paulo 

SP, com a Aula Inaugural 

proferida pelo prefeito 

de São Paulo, Fernando 

Haddad. “Educação se faz 

com gente”, finalizou após 

discorrer sobre as dificulda-

des da inclusão e diversas 

polêmicas sobre o tema.

Participaram da cerimô-

nia, entre outras autorida-

des, o secretário municipal 

de Educação Gabriel Chalita, 

que apontou os desafios 

de se conviver com dife-

renças e com diferentes 

saberes, e Fátima Aparecida 

Antonio, diretora da Divisão 

de Orientação Técnica 

de Ensino Fundamental 

e Médio, que destacou a 

importância da Unesp 

na formação de professo-

res. “Aproveitem toda a 

capacidade que a Unesp 

oferece como uma das 

melhores universidades do 

país”, disse a educadora, 

referindo-se à parceria com 

a Unesp.

O pró-reitor de pós-gra-

duação da Unesp, Eduardo 

Kokubun, lembrou que, na 

infância, por intermédio 

do pai, imigrante japonês, 

conheceu a genialidade do 

compositor Beethoven, que 

tinha problemas de audição, 

e leu obras de Helen Keller, 

escritora norte-americana 

cega e surda. “Isso me levou 

desde cedo a ter uma proxi-

midade com as diferenças, 

vendo-as como integrantes 

de meu cotidiano”, afirmou.

Coordenador do Núcleo 

de Educação a Distância 

da Unesp (NEad), Klaus 

Schlünzen Junior apontou 

que a Universidade tem uma 

grande responsabilidade 

perante os alunos que ini-

ciam agora seus cursos. 

Também integraram 

a mesa de abertura das 

atividades as professoras 

Assista ao vídeo da 

cerimônia em: 

<https://youtu.be/

MGSkzGMn0wI>

Chalita, Haddad e profissionais envolvidos com os cursos
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Maria Cândida Soares Del 

Masso, da Unesp de Marília, 

e Vera Capelini, da Unesp 

de Bauru, além da secretá-

ria municipal da Pessoa com 

Deficiência e Mobilidade 

Reduzida, Marianne 

Pinnotti.
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Encontro reuniu pesquisadores matriculados em cursos da Unesp

Curso oferece 100 vagas

Telefones e e-mail de 

contato:

(18) 3743-1978/3743-

1000 (ramal 1317) 

<profagua@adm.feis.

unesp.br>

Secretaria ProfÁgua: 

Renata Torres/Márcia 

Rocha

Ouça Podcast com 

Jefferson Nascimento 

de Oliveira, especialista 

em recursos hídricos da 

Unesp em Ilha Solteira 

e coordenador do curso 

“Gerenciamento dos 

Recursos Hidricos”:

<http://goo.gl/nw0qOj>
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Doutorandos de ETECs e Fatecs 
apresentam trabalhos

Unesp lança Mestrado Profissional em Recursos Hídricos

EVENTO TEVE APRESENTAÇÕES DE 36 TRABALHOS DE DOUTORANDOS

INSCRIÇÕES VÃO DE 25/4 A 22/5

O I Encontro de Docentes 
de ETECs (Escolas 

Técnicas Estaduais) e Fatecs 
(Faculdades de Tecnologia) 
do Estado de São Paulo 
regularmente matriculados 
nos Cursos de Doutorado da 
Unesp ocorreu dia 24 de feve-
reiro no Auditório Laranja na 
Sede do Centro Paula Souza, 
em São Paulo, SP.

O objetivo foi promover 
o compartilhamento de 
informações sobre os projetos, 
atividades e potenciais aplica-
ções científicas e tecnológicas 
que estão sendo desenvol-
vidas pelos docentes do 
Centro Paula Souza que são 
doutorandos da Unesp.

Houve ainda a apre-
sentação dos 36 trabalhos 

D ia 22 de março, Dia 
Mundial da Água, a 

Unesp lançou o edital do 
Mestrado Profissional da 
Unesp em Gestão e Regulação 
de Recursos Hídricos, inicia-
tiva com recursos da Agência 
Nacional de Águas (ANA) e 
coordenação da Faculdade de 
Engenharia da Unesp em Ilha 
Solteira (FEIS). As inscrições 
vão de 25/4 a 22/5. 

O curso terá cem vagas 
distribuídas nas seguintes 
instituições associadas: 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES), 
Universidade Estadual 
do Amazonas (UEA), 
Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), 
Universidade Estadual do Rio 

dos doutorandos, sendo 14 
de Humanas; 11 de Meio 
Ambiente, Agronomia e 
Geografia; 5 de Ciências 
da Vida; e 6 de Exatas  e 
Engenharia.

Os objetivos centrais 
desse programa consistem 
em ampliar a participação da 
Unesp na formação de recur-
sos humanos para a pesquisa; 

em 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 insti-
tuições públicas devem 
trabalhar. Os grandes 
beneficiados desse projeto 
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 o reitor da Unesp, 
Julio Cezar Durigan.

“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 qua-
lificar ainda mais o capital 
humano para o ensino e a 
pesquisa no Estado de São 
Paulo”, comenta Oswaldo 
Massambani, coordenador da 
Agência de Inovação INOVA 
Paula Souza.
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D
iv

u
lg

a
çã

o

de Janeiro (UERJ), além da 
própria FEIS, na Unesp em 
Ilha Solteira.

Na categoria 
“Profissional”, o mestrado é 
voltado à produção de ciência 
com um foco acentuado na 
aplicação do conhecimento 
e na resolução de proble-
mas. Por isso, os candidatos 
devem ser preferencialmente 
funcionários de secretarias, 
órgãos ou empresas de 
gestão de recursos hídricos, 
saneamento, abastecimento, 
hidroeletricidade, organiza-
ções do terceiro setor com 
atuação na área ambiental 
ou atividades relacionadas. 
Haverá uma prova nacional 
unificada, e depois uma sele-
ção em etapas, realizada de 
forma independente em cada 
polo. A aplicação do exame 

será viabilizada pelo Núcleo 
de Educação a Distância da 
Unesp (NEaD).



Equipe da Pró-reitoria de Graduação e comissão de avaliação

Mesa da posse do professor Rui Seabra (segundo da esq. para dir.) na 
Reitoria, em São Paulo, SP

O vídeo da posse está 

disponível em:

<https://youtu.be/

s832YWd5q5Y>
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Programa de Melhoria do Ensino de Graduação

Associação Brasileira de Editores Científicos

COMISSÃO APRESENTOU CONCLUSÕES EM SESSÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RUI SEABRA, DA UNESP, É O NOVO PRESIDENTE

A ntonio Manoel dos 
Santos, reitor da 

Unesp entre 1997 e 2001, 
apresentou, na sessão do 
Conselho Universitário de 25 
de fevereiro, Relatório Final 
da Avaliação do Programa 
de Melhoria do Ensino de 
Graduação (PMEG). A comis-
são de avaliação foi integrada 
ainda por Antonio César Perri 
de Carvalho (Unesp), Eliermes 
Arraes Meneses (Unicamp), 
Marcius Fantozzi Giorgetti 
(USP – São Carlos), Rosa Maria 
Moraes Anunciato de Oliveira 
(UFSCar – São Carlos) e Telma 
Maria Tenório Zorn (USP).

O Programa foi ini-
ciado em 2006 pela pró-
-reitoria de Graduação 
(Prograd), está inserido no 
Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) e tem por 
finalidade contribuir para a 
evolução positiva da quali-
dade dos cursos de graduação.

O coordenador do 
Centro de Estudos 

de Venenos e Animais 
Peçonhentos (Cevap) da 
Unesp, Rui Seabra Ferreira 
Jr., foi empossado presidente 
da Associação Brasileira de 
Editores Científicos (ABEC) 
dia 18 de março, na Reitoria 
da Unesp, em São Paulo, SP. 

Jezio Gutierre, diretor 
presidente da Editora Unesp, 
representou na cerimônia o 
reitor da Universidade, Julio 
Cezar Durigan. Também 
participou da mesa do 
evento o presidente ante-
rior, Sigmar de Mello Rode 
(Instituto de Ciências e 
Tecnologia da Unesp/São 
José dos Campos, SP.

Dentre os objetivos 

De 2006 a 2015, o PMEG 
disponibilizou um total de 
aproximadamente R$ 50 
milhões, sendo os maiores 
investimentos realizados na 
aquisição de equipamentos 
científicos para laboratórios e 
equipamentos de informática.

A Prograd, com o 
cumprimento de 10 anos da 
existência do PMEG, julgou 
ser importante a realização 
de uma avaliação, conduzida 
por especialistas de alta 
capacitação e atualmente 
externos à Universidade, que 

estudassem a contribuição 
real do Programa na evolução 
dos cursos de graduação da 
Unesp nas diferentes áreas do 
conhecimento.

A Comissão concluiu que 
é “visível e detectável uma 
satisfação geral em relação 

ao PMEG”. Constatou que “o 
PMEG promoveu a melhoria 
das condições para o ensino 
de graduação nas unidades 
da Unesp e toma a liberdade 
de recomendar a continui-
dade do PMEG, por meio de 
repasse direto e por edital”.

Daniel Patire

Shutterstock

da entidade destaca-se o 
desenvolvimento e apri-
moramento da publicação 
de periódicos técnico-cien-
tíficos. “Em nossa gestão 

visaremos o fortalecimento 
dos periódicos consolidados 
e o apoio àqueles que ainda 
não atingiram requisitos 
para indexação”, afirma Rui. 

“Tenho um orgulho muito 
grande de chegar a presidên-
cia da associação, pois acre-
dito que esta é fundamental 
para a divulgação da ciência 

nacional e, portanto, tem 
importância estratégica para 
o país”, complementa Rui.

Na sessão de posse, 
houve a palestra sobre 
Editoração Ética e a 
Relevância da Comunicação 
Científica, de Solange 
Cadore, da Unicamp. A 
palestra discutiu as pres-
sões do sistema atual, que 
exige dos pesquisadores um 
número crescente de publi-
cações, visando a divulgação 
do seu trabalho. 

D
a

n
ie

l P
a

tir
e



O QS World 
University 

Rankings by Subjects 
foi divulgado dia 21 de 
março. Das 42 áreas 
avaliadas, a Unesp teve 
13 delas muito bem 
classificadas. Duas 
delas (Odontologia 
e Veterinária) estão 
entre as 50 melhores 
do mundo, sendo que 
Odontologia melhorou 
sua posição de 2015 (31ª) 
para 2016 (25ª).

Outras áreas bem 
classificadas são Ciência 
da Computação & 
Informática, Engenharia 

A Unesp completa 
40 anos em 30 de 

janeiro de 2016. Para 
celebrar a data, foi criada 
a página <www.unesp.
br/40anos>, que está com 
mais de 70 mil acessos. 
Nesse endereço, é possível 
encontrar o conceito do 
logo criado para a ocasião, 
calendário de eventos, tex-
tos, podcasts e fotografias 
sobre o tema.

Professores, servidores 
técnico-administrativos, 
alunos e egressos são 
convidados a participar 
encaminhando depoimen-
tos. Basta enviar um texto 
de, no máximo 10 linhas, 
informando curso que 
realizou, ano em que se 
formou e atividade atual 
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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/>.

Odontologia e Veterinária 
entre as melhores do mundo

Depoimentos sobre 40 anos

Reprodução
Reprodução

Treze áreas da Unesp foram muito bem classificadas

Professores, servidores técnico-administrativos e 
egressos podem participar

Elétrica, Engenharia 
Mecânica, Agronomia 
& Engenharia Florestal, 
Ciências Biológicas, 

<paraunesp.imprensa@
reitoria.unesp.br>

A Abertura Oficial das 
Celebrações 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 19 h, 
com uma Sessão Solene do 
Conselho Universitário e 
Festa Comemorativa.

Medicina, Farmácia & 
Farmacologia, Química, 
Ecologia, Física & 
Astronomia, e Pegagogia.
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AVALIAÇÃO É DO QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECTS

PÁGINA COMEMORATIVA DO ANIVERSÁRIO DA UNIVERSIDADE ULTRAPASSA OS 
70 MIL ACESSOS

Informações completas 

sobre o ranking:

<http://goo.gl/p1UoKC>.

Ouça Podcast sobre os 

40 anos com o reitor 

Julio Cezar Durigan:

<http://goo.gl/Eou1jW>.


