
Cadernos para os cursinhos pré-universitários
LIVROS SERÃO ENTREGUES NOS 27 CURSINHOS EM 22 CIDADES

A Proex – Pró-reitoria 

de Extensão 

Universitária da Unesp 

já colocou on-line para 

download gratuito quatro 

Cadernos para os cursi-

nhos pré-universitários. O 

material, produzido sob a 

responsabilidade de uma 

equipe de professores da 

Universidade, será entregue 

a cada aluno matriculado 

em 2016 nos 27 cursinhos 

da Universidade em 22 

cidades, com índices de 

aprovação em universidades 

públicas, privadas e concur-

sos próximos a 40%. 

O primeiro grande 

mérito dos Cadernos 

é ser propriedade 

da Universidade. “A 

continuidade da política 

de compra de apostilas das 

editoras privadas, reali-

zada no passado, inviabi-

lizaria a continuidade do 

Programa dos Cursinhos, 

na amplitude existente 

hoje”, diz Mariângela Fujita, 

pró-reitora de Extensão 

Universitária.

Os cadernos foram pro-

duzidos a partir da estrutura 

curricular definida pelos 

documentos oficiais Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Básica, 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino 

Médio, Currículo do Ensino 

Médio do Estado de São Paulo 

e Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio.

Nesta primeira edi-

ção, o guia de orientação 

dos temas para a equipe 

de autores foi a Matriz de 

Referência do ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio). 

Os quatro primeiros cader-

nos contemplam objetos de 

conhecimento associados às 

Matrizes de referência das 

Conheça o material: 

• Caderno 1: Linguagens e Códigos – Língua 

portuguesa e Língua inglesa; <http://goo.gl/b2w0uc>

• Caderno 2: Matemática – Matemática; <http://goo.gl/

hBRRjp>

• Caderno 3: Ciências da Natureza – Biologia, Física e 

Química; <http://goo.gl/4KAXBy>

• Caderno 4: Ciências Humanas – Filosofia, História, 

Geografia e Sociologia; <http://goo.gl/Ox6WBq>

• Caderno 5: Caderno de Apoio. (Em construção)

Saiba quais são os 

cursinhos da Unesp:

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

O Projeto foi destacado 

pela revista Veja:

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

Cadernos foram produzidos a partir de diretrizes curriculares oficiais

Imagens Reprodução

áreas do conhecimento. 

O Caderno de Apoio 

(5) – textos e ativida-

des dos Cursinhos Pré- 

Universitários da Unesp 

disponibilizará acervo 

composto por textos, 

testes, vídeos, imagens, 

temas e sites referentes aos 

conceitos e conteúdos das 

diferentes áreas do conheci-

mento abordados no Ensino 

Médio com o objetivo de 

complementar os temas 

desenvolvidos nos Cadernos 

da coleção.

Os editores são os pro-

fessores da Unesp Antonio 

Francisco Marques e Maria 

da Graça Mello Magnoni.
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Kokubun, Durigan e Gutierre: publicações já atingem 20 países

2unespinforma

Unesp oferece 322 livros digitais gratuitos
PUBLICAÇÕES ATINGIRAM MAIS DE 21 MILHÕES DE DOWNLOADS

A Pró-Reitoria de Pós-
Graduação da Unesp 

e a Fundação Editora 
Unesp lançaram, dia 3 de 
maio, mais 36 livros digi-
tais para download gra-
tuito nas áreas de Ciências 
Humanas, Ciências Sociais 
e Aplicadas e Linguística, 
Letras e Artes, com acesso 
totalmente gratuito. Acesse 
o vídeo da cerimônia de 
lançamento: <https://
youtu.be/pNEnkJGN5SY>.

O Programa de 
Publicações Digitais foi 
criado em 2009, com 
trabalhos de docen-
tes, pós-graduandos e 

pós-graduados sendo sele-
cionados pelos Conselhos 
de Programas de Pós-
-Graduação da Unesp. 
As obras escolhidas são 
editadas pelo selo Cultura 
Acadêmica da Fundação 
Editora Unesp.

Os novos 36 títulos 
estarão disponíveis a par-
tir de 3 de maio na inter-
net no formato Creative 
Commons  (licença para 
uso não comercial, vedada 
a criação de obras deriva-
das) no site <www.cultu-
raacademica.com.br>.

O Programa de 
Publicações Digitais da 

Unesp é o maior projeto de 
difusão de publicações de 
uma universidade brasi-
leira e único no sentido 
de conceber a publicação 
original de obras em for-
mato digital. Com os novos 
títulos, a coleção totaliza 
322 títulos. Já foram reali-
zados mais de 21 milhões 
de downloads.

No evento, o reitor 
da Unesp, Julio Cezar 
Durigan, destacou os 
números superlativos. 
“Este projeto, assim como 
ações de ensino a distância 
e de inclusão social, mos-
tra como a Unesp, embora 

seja a mais jovem das três 
universidades públicas 
paulistas, é a mais arro-
jada e realiza ações de 
vanguarda”, disse.

Eduardo Kokubun, pró-
-reitor de Pós-Graduação 
da Unesp, também 
exaltou o pioneirismo do 
programa e destacou a 
elevação da qualidade das 
publicações. “Contamos 
com o auxílio de consul-
tores e assessores para 
oferecer à sociedade pro-
dutos científicos de alta 
qualidade”, comentou.

Jézio Gutierre, diretor-
-presidente da Fundação 

Editora Unesp, ressaltou 
que o projeto é o mais 
bem-sucedido de publica-
ções digitais na América 
Latina. “Atingimos 20 
países e disseminamos 
amplamente a pro-
dução acadêmica da 
Universidade. Cada livro 
tem em média 50 mil 
downloads. Temos ainda 
120 acessos de consulta 
por livro”, afirmou. “É 
importante verificar o alto 
número de downloads na 
região amazônica, onde 
há pouquíssimas livrarias, 
assim como na Costa Leste 
dos EUA e na Europa.” 

Daniel Patire



Espaço permite estudo e pesquisa da arqueologia brasileira

unespinforma3
Inauguração de Museu de Arqueologia Regional

ESPAÇO ABRIGA PEÇAS INDÍGENAS E PERMITE OFICINAS EDUCACIONAIS

D ispostas em uma sala 
para visitação, urnas 

cerâmicas reconstituídas, 
pedras polidas e lascadas, 
recontam histórias de povos 
indígenas que viveram 
entre 2.000 anos atrás 
até poucos séculos antes 
de nossa era na região do 
Pontal do Paranapanema 
e no norte do Estado de 
São Paulo.  Essas peças 
estão expostas na Sala de 
Exposição “José Luiz de 
Morais”, aberta à visitação 
pública desde 4 de maio.

A sala, junto a laborató-
rios de análise e reconstru-
ção do acervo encontrado 
em sítios arqueológicos, 
integra o Museu de 
Arqueologia Regional 
(MAR). O museu, localizado 
no Núcleo Morumbi da 
Faculdade de Ciências e 

Tecnologia (FCT), Câmpus 
de Presidente Prudente, foi 
inaugurado nesta quinta-
-feira (4 de maio).

A cerimônia de descer-
ramento da placa do Museu 
contou com a presença do 
reitor Julio Cezar Durigan, 
da pró-reitora de Extensão 
Universitária Mariângela 
Spotti Lopes Fujita, do diretor 
da FCT Marcelo Messias, da 
curadora do museu Neide 
Barroca Faccio, de diretores de 
outras unidades universitárias 
da Unesp, de representantes 
dos poderes públicos munici-
pais das cidades da região do 
Pontal do Paranapanema, de 
professores e de estudantes do 
Câmpus.

O destaque ficou para 
a presença do professor 
homenageado José Luiz de 
Morais. Geógrafo, professor 

aposentado da USP, Morais 
teve seu primeiro contato 
com a equipe de pesquisado-
res da Unesp de Presidente 
Prudente em 1983, quando 
em uma enchente um sítio 
arqueológico na beira do 
Rio Paranapanema aflorou. 
O professor lembrou dos 
trabalhos feitos juntos com 
a professora Ruth Künzli, 
docente aposentada da FCT, 
e com Neide, então estudante 
de graduação em Geografia.

“É muito importante 
ver uma instituição 
pública abrir um espaço 
para estudo e pesquisa de 
arqueologia brasileira e 
abrigar um acervo voltado 
para Educação de nossas 
crianças”, salientou Morais. 
“E a arqueologia dessa 
região é muito importante 
para o estudo da ocupação 

territorial brasileira, tanto 
pela sucessão e ruptura de 
culturas, quanto por sua 
preservação.”

A curadora e professora 
da FCT falou das peças 
que podem ser vistas na 
sala de exposição. Nela, 
há materiais arqueológi-
cos de grupos indígenas 
agricultores Guarani (grupo 
Tupi-Guarani), Kaingang e 
Kaiapó (Grupo Jê) pré-his-
tóricos, representados por 
cerâmicas, pedras lascadas 
e pedras polidas, assim 
como de grupos caçadores-
-coletores, representados 
por pedras lascadas (nota-
damente pontas de flecha, 
raspadores e furadores). 
Segundo a curadora, “esses 
materiais apresentam con-
textos de sítios datados de 
250 a 1.668 anos atrás”.

OFICINA DE CERÂMICA
Após o descerramento 

das placas, Morais minis-
trou uma oficina de cerâ-
mica para os monitores 
do MAR. “A intenção de se 
fazer os potes com argila, 
é compreender como os 
índios fabricavam suas 
urnas, suas gestualida-
des, e materiais emprega-
dos”, explicou o professor. 
“Nossa busca é com-
preender a relação desses 
povos com o ambiente em 
que viviam, como ocupa-
vam o espaço.”

Com as mãos na 
massa, e sujas de barro, 
estudantes dos cursos de 
Geografia e Arquitetura 
da FCT prepararam roli-
nhos de argila para fazer 
potes, vasilhas com as 
técnicas indígenas.

Daniel Patire



D ia 5 de maio, o 
reitor Julio Cezar 

Durigan foi condecorado 
com a Medalha de Mérito 
Grande Colonizador 
“Coronel José Soares 
Marcondes”, concedida 
pela Câmara Municipal 
de Presidente Prudente. 
Em uma cerimônia oficial, 
realizada na sede da 
câmara, Durigan foi home-
nageado por seus serviços 
prestados à cidade, na 
área de Educação.

“Essa homenagem feita 
a mim deve ser comparti-
lhada com os professores, 
estudantes e servidores 
do Câmpus de Presidente 
Prudente. São eles que 
enobrecem a Universidade 
com seu trabalho junto 
à comunidade”, disse 
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Reitor recebe Medalha de 
Mérito em Presidente Prudente

Daniel Patire

Reprodução

Durigan: reconhecimento por relevantes serviços prestados à cidade de Presidente Prudente na área educacional

o reitor. “A Unesp, por 
ser descentralizada, é a 
Universidade que melhor 
tem condições de estar 
junto com os poderes 
públicos municipais e res-
ponder à demanda social 
das cidades e regiões em 
que está presente.”

Estiveram pre-
sentes à cerimônia o 
presidente da Câmara 
de Vereadores Enio 
Luiz Tenório Perrone, 
secretários municipais, 
vereadores, as pró-
-reitoras de Pesquisa, 
Maria José Soares Mendes 
Giannini, de Extensão 
Universitária, Mariângela 
Spotti Lopes Fujita, o 
diretor e o vice-diretor da 
Faculdade de Ciências e 
Tecnologia (FCT), Câmpus 

de Presidente Prudente, 
Marcelo Messias e José 
Carlos Silva Camargo 
Filho, o diretor e o vice 
da Faculdade de Ciências 
Agrárias e Tecnológicas, 
Câmpus de Dracena, 
Paulo Alexandre Monteiro 
de Figueiredo e Fábio 
Erminio Mingatto, pro-
fessores, servidores e 
estudantes da Unidade, e 
membros da comunidade.

“Nos últimos dez anos, 
todos em que o professor 
Durigan esteve presente na 
administração central da 
Unesp, a FCT cresceu e se 
tornou uma das mais impor-
tantes unidades universitá-
rias da Instituição”, desta-
cou o vereador Perrone.

O reconhecimento 
ao reitor Durigan foi 

aprovado em sessão 
solene da 16ª  legislatura, 
por meio do decreto legis-
lativo no 59/16. Em seu 
artigo 1º traz:

“É concedida nos 
termos da alínea “b” do 
artigo 1° da Resolução n° 
109, de 04 de Setembro 
de 1973, a Medalha 
de Mérito Grande 
Colonizador “Coronel José 
Soares Marcondes”, ao 
Excelentíssimo Senhor 
Professor Doutor Júlio 
Cezar Durigan, Magnífico 
Reitor da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” – Unesp, 
em reconhecimento 
aos relevantes serviços 
prestados à cidade de 
Presidente Prudente, na 
área educacional.”
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CÂMARA DE VEREADORES RECONHECE SERVIÇOS PRESTADOS POR 
DURIGAN À EDUCAÇÃO


