
Inauguração do Instituto de Estudos 
Avançados do Mar
OBJETIVO É SER REFERÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL EM ASSUNTOS ESTRATÉGICOS NA ÁREA

D ia 5 de julho, às 11h,  

em São Vicente, SP, 

ocorreu, perante um público 

de aproximadamente cem 

pessoas, entre docentes, pes-

quisadores, servidores técni-

co-administrativos, alunos da 

Universidade e convidados de 

diversas instituições ligadas à 

pesquisa do mar, a cerimônia 

de inauguração do Instituto 

de Estudos Avançados do Mar 

(IEAMar) da Unesp.

“A criação do IEAMar par-

tiu de demandas e de estudos 

relacionados à exploração das 

riquezas do litoral paulista, 

dentro de uma perspectiva 

abrangente da plataforma bra-

sileira e das águas internacio-

nais”, contou Peter Christian 

Hackspacher, coordenador 

executivo do IEAMar. 

Vice-governador e secre-

tário de Ciência, Tecnologia 

e Inovação do Estado de 

São Paulo, Márcio França 

representou o governador 

Geraldo Alckmin e destacou 

os esforços da Universidade 

e do Estado para que o 

IEAMar se consolide como 

um centro de excelência com 

estrutura pública de quali-

dade, voltada à pesquisa e à 

extensão. “O passo que se dá 

hoje é fundamental para as 

próximas ações que busquem 

o encontro das demandas 

atuais da sociedade com as 

capacidades da Universidade”, 

disse.

Julio Cezar Durigan, reitor 

da Unesp, destacou o objetivo 

da Unesp de que o IEAMar 

seja uma referência nacional 

e internacional em assuntos 

estratégicos correlacionados à 

exploração do mar. “A priori-

dade dos profissionais reuni-

dos no Instituto é integrar as 

múltiplas unidades da Unesp, 

de diferentes instituições e 

empresas no âmbito nacional 

e internacional, propiciando 

o intercâmbio dos que atuam 

com temáticas afins, facili-

tando novos saberes sobre 

recursos marinhos e zonas 

litorâneas”, comentou.

“O objetivo é trabalhar na 

fronteira do conhecimento, 

por meio do avanço das pes-

quisas voltadas à exploração 

sustentável dos recursos mari-

nhos e à preservação ambien-

tal, por meio de profissionais 

aptos a atuar em atividades 

Durigan, Maria José, Hackspacher, Márcio França, Polejack, Ventura e Caio França

Chello Fotógrafo

de pesquisa básica, de pes-

quisa e desenvolvimento de 

novos produtos, processos, 

serviços e de transferência de 

tecnologia para a indústria e 

para a sociedade”, disse Maria 

José Soares Mendes Giannini, 

pró-reitora de Pesquisa.

O IEAMar, assim, funda-

menta-se agregando docentes/

pesquisadores das diferentes 

áreas do conhecimento para 

realização de pesquisas e 

ensino de pós-graduação de 

caráter multi, inter e transdis-

ciplinar relacionadas ao tema 

“mar”. André de Abreu Sodre 

Polejack, coordenador geral 

do Mar e Antártica, represen-

tando o ministro de Estado 

da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações, 

Gilberto Kassab, destacou que 

os recursos foram investi-

dos em equipamentos de 

ponta para os laboratórios 

do Instituto. “O ministério 

investiu naquilo que há de 

mais moderno em tecnologia 

para análises. Esse Instituto 

vai adensar nossa capacidade 

analítica na pesquisa oceâ-

nica em geologia, biologia, 

física e química do mar”, 

afirmou.

“A ideia é que seja uma 

plataforma multipropósito e 

contribua para formação de 

recursos humanos, recebendo 

pesquisadores do País inteiro 

e alavancando a pesquisa no 

Brasil. É um Instituto aberto 

a pesquisadores nacionais e 

estrangeiros que será usado 

também como plataforma 

de cooperação internacio-

nal. Esse espaço terá ainda 

intensa colaboração com o 

Cemaden”, explicou Polejack, 

em referência ao Centro 

Nacional de Monitoramento e 

Alertas de Desastres Naturais.
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Revista trimestral traz oito artigos e sete relatos de experiências extensionistas

Acesse a revista completa gratuitamente

http://ojs.unesp.br/index.php/revista_proex/issue/

current
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Novo número da Revista 
Ciência em Extensão
PUBLICAÇÃO TEM MAIS DE 1.100 ACESSOS SEMANAIS

A Revista Ciência em 
Extensão (RCE), 

neste ano publicada em 
periodicidade trimes-
tral pela Pró-Reitoria de 
Extensão Universitária 
da Unesp, apresenta oito 
artigos e sete relatos de 
experiências extensionistas 
em seu segundo número. 
Desses quinze trabalhos, 
seis são da área de saúde, 
quatro da área de educa-
ção, dois da área de ciên-
cias agrárias e veterinárias, 
um da área de comunica-
ção, um da área de meio 
ambiente e um da área de 
espaços construídos. Onze 
deles provêm de univer-
sidades federais e esta-
duais de diversos Estados 
brasileiros, e quatro são de 
Unidades Universitárias da 
Unesp, o que demonstra 
e reforça a abrangência 
nacional desta revista.

A partir de fevereiro 
de 2016, foi ultrapassada 
a marca de 1.100 acessos 
semanais, o que representa 
um aumento de aproxima-
damente 19% em relação 
ao mesmo período do 
ano anterior, conforme as 
estatísticas de acesso às 
páginas da RCE mediante a 
análise de tráfego contabili-
zada pelo Google Analytics.

Conheça os temas enfo-
cados neste número:

- Aproveitamento de 
resíduos de pescado: o arte-
sanato com escamas  
de peixe;

- Percepção dos aca-
dêmicos em relação às 

dificuldades no desenvol-
vimento de projetos de 
extensão universitária;

- Comunicação, econo-
mia solidária e desenvolvi-
mento social;

- Canteiros de plantas 
medicinais, condimentares 
e tóxicas como ferramenta 
de promoção à saúde 
no Jardim Botânico de 
Diadema, SP, Brasil;

- O conhecimento sobre 
leishmaniose visceral: 
Suficiente para controle e 
prevenção?;

- Experiência com 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social;

- Orientações e incentivo 
ao teste da orelhinha em 
hospital filantrópico;

- Estudo comparativo do 
dimensionamento de um 
modelo padrão para pontes 
metálicas mistas até 15 
metros;

- Demanda por saberes e 
conhecimento em projetos 
de extensão em um curso 
de Engenharia de Produção;

- Atuação da música no 
desenvolvimento saudável 
de crianças e adolescentes;

- Campanha de vaci-
nação contra raiva animal 
realizada por alunos na 
região de Descalvado/SP;

- “Conhecendo o 
cérebro”: divulgando e 
despertando interesse na 
neurociência;

- Envelhecer com 
qualidade: reflexo de ações 
extensionistas em institui-
ções asilares;

- Práticas educativas em 

segurança alimentar: uma 
experiência de extensão 
universitária;

- Vivência do acadêmico 
de enfermagem no setor de 
Triagem hospitalar.

Reprodução
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Internacionalização avança na Unesp
COM 300 CONVÊNIOS VIGENTES, UNIVERSIDADE É HOJE REFERÊNCIA NA ÁREA

C om 300 convê-
nios vigentes com 

instituições do exterior, 
a Unesp é hoje uma refe-
rência em internacionali-
zação. Dados que compro-
vam essa afirmação foram 
apresentados por José 
Celso Freire Junior, asses-
sor-chefe de Relações 
Externas da Universidade, 
em sessão do Conselho 
Universitário, dia 30 
de junho na Reitoria da 
Unesp, em São Paulo, SP.

Presidente da FAUBAI 
(Associação Brasileira de 
Educação Internacional), 
Freire apontou que a 
internacionalização no 
Ensino Superior está 
além da mobilidade de 

professores e alunos, 
sendo inclusive vista, fora 
do Brasil, como uma área 
de pesquisa, com progra-
mas de pós-graduação 
que enfocam o tema.
No ensino, a internacio-
nalização colabora para 
formar cidadãos com 
competências intercultu-
rais; na pesquisa, coloca-
-se dentro da tendência 
mundial de formação de 
grupos internacionais que 
buscam o aprimoramento 
constante, levando em 
conta ainda que quanto 
mais internacionalizado 
é um trabalho científico, 
maior é o seu impacto e 
consequente visibilidade.

“Nosso esforço é no 

sentido de buscar sempre 
ações que contribuam 
para a excelência de 
nossos alunos e pesquisa-
dores. Para isso, realiza-
mos missões acadêmicas 
a países como EUA, 
Canadá e Austrália, além 
de wokshops no Brasil 
em diversas áreas do 
conhecimento, unindo 
pesquisadores da Unesp e 
do exterior para discutir 
e gerar trabalhos con-
juntos em temas como 
água, meio ambiente e 
biomateriais, entre outros 
assuntos”, relatou. 

“Queremos, por um 
lado, criar um espaço 
acolhedor para quem vem 
de fora e, por outro, não 

há nada mais satisfatório 
que ouvir depoimentos de 
alunos, muitos dos quais 
nunca haviam sonhado 
em sair do país, quando 
retornam ao Brasil e 
relatam a sua experiência 
acadêmica e humana no 
exterior”, acrescentou.

Fóruns para dissemi-
nar a cultura da interna-
cionalização, a recepção 
de 434 delegações, entre 
2009 e 2016, e cerca de 
300 convênios vigentes 
são ações que mostram o 
projeto de internaciona-
lização da Unesp como 
abrangente e transversal, 
presente em todas as 
áreas da Universidade. 
“Para o futuro, entre os 

desafios, estão a desbu-
rocratização de normas e 
procedimentos e desen-
volver ações de interna-
cionalização ‘em casa’, 
como apoio na formação 
dos alunos em línguas 
estrangeiras”, concluiu 
Freire.

“A internacionali-
zação da Unesp vem 
ocorrendo graças a um 
trabalho que inclui 
planejamento, investi-
mento na qualificação da 
equipe que atua na área, 
e a garantia de recursos 
propiciada pelo Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional, o PDI da 
Universidade”, apontou o 
reitor Julio Cezar Durigan.
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A Unesp realizou, 
a partir deste 

Vestibular do meio de ano, 
a matrícula dos ingressan-
tes de forma totalmente 
on-line. Os candidatos 
convocados, de acordo 
com a sua classificação, 
acessaram o sistema por 
meio do endereço https://
sistemas.unesp.br/calou-
ros/ e efetuaram a matrí-
cula nos horários e datas 
estipulados no Manual do 
Candidato. O acesso tam-
bém podia ser feito a partir 
de qualquer dispositivo 
móvel.

A  Agência Unesp de 
Inovação (AUIN), em 

parceria com a Prope (Pró- 
-reitoria de Pesquisa),  vem 
desenvolvendo algumas 
ações visando incentivar 
o empreendedorismo e as 
práticas empreendedoras 
entre os pós-doutores, pós-
-graduandos e graduandos 
da Unesp, objetivando 
a valorização do conhe-
cimento inerente à vida 
acadêmica de forma inova-
dora, cuja meta é preparar 
nossos estudantes para 
atuarem num mundo glo-
bal altamente complexo e 
competitivo. 

“Estamos realizando 
vários Workshops 
de Inovação e 
Empreendedorismo, 
no intuito de criar um 
fórum de discussão entre 
professores e estudantes 
sobre as novas tendên-
cias da Universidade”, 
diz Vanderlan Bolzani, 
coordenadora executiva da 
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Matrícula de Ingressantes On-line

Unesp incentiva empreendedorismo

Divulgação

Evento em Ilha Solteira teve 76 participantes

Esta funcionalidade 
do Sisgrad (Sistema de 
Graduação) foi realizada 
graças a uma parceria 
entre a Prograd (Pró- 
-reitoria de Graduação) e 
a Vunesp. Os principais 
objetivos foram tornar 
a matrícula mais ágil, 
acessível e cômoda para os 
calouros, que não preci-
saram se deslocar de suas 
cidades de origem para 
realizar as matrículas pre-
sencialmente nas unidades 
da Unesp.

A iniciativa aten-
deu a uma demanda 

encaminhada pelas 
Unidades com referência à 
padronização e à otimiza-
ção do procedimento, pois 
não foi mais necessária a 
organização de grandes 
salas, com infraestru-
tura de equipamentos de 
informática e a disposição 
de verbas para aquisição 
de material de consumo, 
necessárias para a realiza-
ção da matrícula no antigo 
formato.

Participaram direta-
mente do projeto: Prof. 
Dr. Laurence Duarte 
Colvara – pró-reitor de 

Graduação; Profa. Dra. 
Sheila Zambello de Pinho 
- diretora-presidente da 
Vunesp; Prof. Dr. José 
Brás Barreto de Oliveira – 
assessor da Prograd; Prof. 
Dr. José Remo Ferreira 
Brega – responsável pelo 
Comitê Gestor do Sisgrad; 
Marcelo Setsuo Hashimoto 
e José Ricardo Calheiros 
da Silva – representantes 
da Equipe de Suporte ao 
Usuário; Kaio Leão e Rafael 
Abe – desenvolvedores; 
Esley Roberto dos Santos e 
Guilherme Pereira Vanni – 
representantes da Vunesp.

Auin. Os seis workshops 
realizados em seis cidades 
diferentes já tiveram mais 
de 600 participantes.

O objetivo é articular 
uma interlocução entre 
os atores da Universidade 

que detêm o conhecimento 
e os setores responsá-
veis pela transferência 
desse capital valioso 
para os demais setores 
do país (governo, indús-
trias, startups, parques 

tecnológicos, entre outros), 
de forma a atender às 
demandas de inovação 
de processos, produtos e 
serviços especializados 
para o desenvolvimento 
do país.
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INOVAÇÃO PERMITIU MATRÍCULA MAIS ÁGIL E ACESSÍVEL AOS ALUNOS INGRESSANTES

WORKSHOPS JÁ REUNIRAM MAIS DE 600 PARTICIPANTES


