
Unesp celebra 40 anos
SESSÃO SOLENE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO E FESTA COMEMORATIVA NA SALA SÃO PAULO

N o dia 22/8, ocorreram 
a Sessão Solene do 

Conselho Universitário e a 
Festa Comemorativa dos 40 
anos da Unesp na Sala São 
Paulo, na capital paulista. 

O evento, que reuniu 
mais de 800 pessoas, foi 
transmitido ao vivo pela TV 
Unesp e teve homenagem aos 
professores que ocuparam 
o cargo de reitor da institui-
ção, a servidores docentes 
e técnico-administrativos 
e egressos escolhidos pelas 
Unidades Universitárias, 
além de apresentação da 
Orquestra Acadêmica da 
Unesp, regida pelo maestro 
Lutero Rodrigues, professor 
do Instituto de Artes (IA) da 
Unesp. Também participou 
o Coro Jovem Sinfônico de 
São José dos Campos, que 
tem como regente o maestro 
Sergio Wernec, egresso do 
IA, que interpretou o Hino 
Nacional, o Hino da Unesp 
e três trechos do ‘Glória’, do 
compositor italiano Antonio 
Vivaldi (1678 - 1741).

José Renato Nalini, 
secretário de Educação do 
Estado, que representou o 
governador Geraldo Alckmin 
na cerimônia, lembrou que 
São Paulo tem o privilégio 

de contar com três  univer-
sidades públicas estaduais 
de excelente qualidade. “A 
Unesp é uma universidade 
que ao completar 40 anos 
está plenamente consolidada. 
Produz uma pesquisa cientí-
fica qualificada e apresenta 
excelência nas suas unidades 
no interior, contribuindo para 
que os jovens alcancem uma 
elevada formação intelectual 
e estejam qualificados para o 
mercado de trabalho”, disse.

O reitor da Unesp, Julio 
Cezar Durigan, apontou que 
estavam sendo comemorados 
os 40 anos de vida de uma 

universidade que, nesse 
período, fez o que muitas 
universidades tradicionais 
pelo mundo não fizeram 
em 400 anos. “A Unesp, 
hoje reconhecida nacional e 
internacionalmente, tornou-se 
um modelo de sucesso de 
universidade descentralizada 
e multicâmpus”, afirmou. 

Jailson Bittencourt de 
Andrade, secretário de 
Políticas e Programas de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
do Ministério de Ciência e 
Tecnologia, destacou que a 
Unesp tem formado quadros 
praticamente para o Brasil 

Sala São Paulo: mais de 800 pessoas prestigiaram a solenidade

Chello Fotógrafo e Paulo Lopes

inteiro, fazendo ciência e 
proporcionando uma educa-
ção de altíssimo nível para 
seus estudantes. “O principal 
desafio futuro é manter seus 
trabalhos de pesquisa alta-
mente qualificada na saúde, 
engenharia, ciências exatas e 
humanas”, declarou.

Álvaro Penteado Crósta, 
coordenador geral da 
Unicamp, representando 
o presidente do Cruesp – 
Conselho de Reitores das 
Universidades Estaduais 
Paulistas, professor José 
Tadeu Jorge, destacou a 
atuação da Unesp entre 

as grandes instituições do 
país: “A Unesp apresenta 
em sua história um sistema 
acadêmico rigorosos e dinâ-
mico e uma ação vigorosa 
no ensino, na pesquisa e na 
extensão universitária. É 
admirável o que ela já atin-
giu em quatro décadas. Sua 
presença em todo o Estado 
contribui para o desenvolvi-
mento do Estado. Parabéns a 
todos os que participaram e 
participam de uma história 
de conquistas no cenário 
nacional e internacional”.

Reitor da USP, Marco 
Antonio Zago ressaltou que 
USP, Unesp e Unicamp cons-
tituem uma classe especial de 
universidades no Brasil, sendo, 
em grande parte, responsáveis 
pelo desenvolvimento social 
e econômico do Estado. “A 
Unesp se caracteriza por uma 
cobertura muito ampla no 
Estado de São Paulo, repre-
sentando a possibilidade de a 
população ter uma universi-
dade de qualidade próxima de 
sua casa”, comentou. 

Na ocasião, houve ainda 
a entrega do livro comemo-
rativo Unesp 40 anos e do 
material focado nos exames 
vestibulares Como e por que 
estudar na Unesp.
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Pró-reitora Mariângela (à esq.) agradeceu 
aos colaboradores

Finalidade dos livros é organizar adequar e disponibilizar cadernos com conteúdos curriculares das diversas áreas do conhecimento

Conheça quais são os 

cursinhos da Unesp:

<http://goo.gl/vPC3X3>.

Acesse a galeria de fotos 

no link: 

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

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)
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Cadernos gratuitos para os cursinhos 
pré-universitários da Unesp
EDITORES E AUTORES SÃO HOMENAGEADOS NO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

M ariângela Spotti Lopes 
Fujita, pró-reitora de 

Extensão Universitária (Proex) 
da Unesp, homenageou, dia 
23 de agosto, no Conselho 
Universitário, em São Paulo, 
SP, os autores e editores dos 
Cadernos dos Cursinhos 
Universitários da Unesp com a 
entrega de um diploma.

A Proex colocou on-line 
para download gratuito o mate-
rial produzido sob a responsa-
bilidade de uma equipe de pro-
fessores da Universidade. Este 
mesmo material é entregue a 
cada aluno matriculado no ano 
de 2016 nos 27 cursinhos da 
Universidade em 22 cidades, 
com índices de aprovação 
em universidades públicas, 
privadas e concursos próximos 
a 40%. 

O primeiro grande 
mérito dos Cadernos é serem 
propriedade da Universidade. 
A continuidade da política 
de compra de apostilas das 
editoras privadas, realizada 
no passado, inviabilizaria a 
continuidade do Programa 
dos Cursinhos, na amplitude 
existente hoje.

O Projeto “Cursinhos 

Pré-Universitários da Unesp”, 
organizado e desenvolvido 
pela Universidade, desde o ano 
de 1987, almeja proporcionar 
oportunidade de educação às 
classes populares e aos jovens 
oriundos do ensino público. O 
objetivo primeiro é colaborar 
com a inclusão desses grupos 
sociais no ensino superior.

A partir de 2006, a Unesp 
criou um amplo programa 
de extensão, aglutinando os 
cursinhos pré-vestibulares já 
existentes na instituição e os 
novos projetos organizados 
nas unidades universitárias 
distribuídas pelo Estado de 
São Paulo. Com o convênio 
entre a Unesp e o governo 
do Estado (Convênio nº 

002/2007-SEES), por intermé-
dio da Secretaria de Ensino 
Superior, houve a ampliação 
e o fortalecimento do Projeto 
“Curso Pré-Vestibular: uma ini-
ciativa democrática de alcance 
social”, o qual passou a atender 
a cerca de quatro mil jovens 
egressos da escola pública, 

distribuídos em 22 municípios 
do Estado de São Paulo, em 26 
cursinhos da Universidade. No 
início de 2016 mais um cursi-
nho foi criado na Faculdade 
de Medicina Veterinária 
e Zootecnia (FMVZ), em 
Botucatu, totalizando 27 
cursinhos.

O Programa, quando 
passou a não ter mais o apoio 
do Governo Estadual, foi 
assumido integralmente pela 
Unesp. Em 2015, a Pró-Reitoria 
de Extensão fez proposta de 
elaboração do material didá-
tico pela própria Universidade, 
com a finalidade de organizar, 
adequar e disponibilizar 
cadernos com os conteúdos 
curriculares das diversas 
áreas do conhecimento para 

as atividades pedagógicas nos 
cursinhos pré-universitários 
da Unesp.

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 edição, o 
guia de orientação dos temas 
para a equipe de autores foi a 
Matriz de Referência do ENEM 
(Exame Nacional do Ensino 
Médio). Os editores são os 
professores da Unesp Antonio 
Francisco Marques e Maria da 
Graça Mello Magnoni.

CIÊNCIAS HUMANAS
FILOSOFIA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA E SOCIOLOGIA

Cadernos dos Cursinhos Pré-Universitários da UNESP

Antonio Francisco Marques 

 Maria da Graça Mello Magnoni
Editores

Volume 4

Loriza Lacerda de Almeida

Maria da Graça Mello Magnoni

Organizadores

CiênCias da natureza
Biologia, FísiCa e QuímiCa

Cadernos dos Cursinhos Pré-Universitários da UNESP

Antonio Francisco Marques 
 Maria da Graça Mello Magnoni

Editores

Volume 3

Ana Maria de Andrade Caldeira
Marco Aurélio de Alvarenga Monteiro

Amadeu Moura Bego
Organizadores

Imagens Reprodução

Fabiana Manfrim



SEDE DO INSTITUTO

Local: Instituto Confúcio 

na Unesp

Rua Dom Luis Lasanha, 400 

- Ipiranga - São Paulo - SP

<institutoconfucio.com.br>
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Instituto Confúcio recebe 
vice-primeira ministra chinesa
OBJETIVO É AMPLIAR AS RELAÇÕES EDUCACIONAIS E CULTURAIS ENTRE O PAÍS E O BRASIL

O Instituto Confúcio 
na Unesp, loca-

lizado no bairro do 
Ipiranga, em São Paulo, 
SP, recebeu, dia 3 de 
agosto, a visita da vice-
-primeira-ministra da 
República Popular da  
China, Liu Yandong, com 
o intuito de ampliar as 
relações educacionais e 
culturais entre o país e o 
Brasil. No evento, houve 
apresentações musicais, 
de dança, de kung-fu e de 
coral infantil por alunos 
do Instituto Confúcio na 
Unesp, além de demons-
trações de cerimônia do 
chá e caligrafia especial-
mente preparadas para a 
ocasião.

A visita se concreti-
zou a partir de uma ação 
do Instituto Confúcio 
na Unesp de estimular 
os seus alunos a escre-
verem, em mandarim, 
cartas para as principais 
autoridades políticas 
chinesas. Sensibilizado 
com essa ação, o governo 
do país oriental decidiu 
que, muito melhor que 
responder uma a uma 
das correspondências, 
era realizar uma fala de 
sua vice-primeira minis-
tra para autoridades da 
Universidade e alunos do 
Instituto.

A fala de Liu Yandong, 
que representou o governo 
de seu país na cerimônia 
de abertura dos Jogos 
Olímpicos, em 5 de 
agosto, no Rio de Janeiro, 
RJ, feita no Instituto foi a 
única oficial em sua visita 
ao Brasil. Ela aprovei-
tou a oportunidade para 
transferir os bons votos 

do presidente Xi Jinping 
e do premiê Li Keqiang 
aos professores e alunos 
do Instituto Confúcio, 
dizendo ficar comovida 
pelo entusiasmo dos 
alunos de aprender a 
língua chinesa e conhecer 
a China.

Liu Yandong apon-
tou que o Brasil é o país 
na América Latina que 
estabeleceu mais ins-
titutos e salas de aula 
Confúcio, esperando que 
essas instituições possam 
promover ativamente os 
intercâmbios culturais 
entre a China e o Brasil 
e consolidar a base da 
opinião popular para o 
melhor desenvolvimento 

das relações bilaterais.
Julio Cezar Durigan, 

reitor da Unesp, lembrou 
que o Instituto Confúcio 
na Unesp chegou a São 
Paulo, SP, em 2008, como 
resultado de um convênio 
entre a Unesp e o governo 
da República Popular da 
China, em parceria com a 
Universidade de Hubei. “A 
missão é o ensino da lín-
gua chinesa, a divulgação 
da cultura e da história da 
China e o fortalecimento 
do intercâmbio cultural e 
acadêmico entre o Brasil e 
a China”, ressaltou. 

“O Instituto Confúcio 
na Unesp foi o primeiro 
a ser instalado no Brasil 
e recebeu duas vezes 

o prêmio de Melhor do 
Ano na China”, ressaltou 
Luis Paulino, diretor do 
Instituto Confúcio na 
Unesp. Na ocasião, houve 
troca de presentes, tendo 
a Unesp entregue à vice-
-primeira-ministra uma 
aquarela de paisagem de 
Norberto Stori, professor 
do Instituto de Artes da 
Unesp, em São Paulo, SP.

O Instituto atende alu-
nos da Unesp, estudantes 
do ensino básico e funda-
mental das escolas públicas 
e membros da comunidade 
nas 13 cidades do Estado 
de São Paulo onde atua – a 
Capital e 12 das cidades do 
interior de São Paulo onde 
a Unesp mantém unidades 

de ensino (Araraquara, 
Assis, Bauru, Botucatu, 
Franca, Ilha Solteira, 
Jaboticabal,  Marília, 
Presidente Prudente, São 
José do Rio Preto, São José 
dos Campos e São Vicente). 
Também mantém convê-
nios com outras universida-
des, com prefeituras, como 
Jacareí, e com instituições 
do Estado de São Paulo.

Chello Fotógrafo

Vice-primeira 
ministra chinesa 
Liu Yandong 
recebe do reitor 
Durigan aquarela 
de Norberto Stori, 
professor do 
Instituto de Artes 
da Unesp



A melodia composta 
inicialmente para 

as comemorações do 
Jubileu de Prata da Unesp 
em 2001, por Edmundo 
Villani-Côrtes, hoje 
professor aposentado de 
Composição do Instituto de 
Artes (IA), e a letra, escrita 
a convite dele pelo então 
aluno de graduação no 
curso de Bacharelado em 
Música Julio Bellodi, foram 
oficializadas como hino 
oficial da Unesp dentro das 
ações de celebração dos 40 
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Hino da Unesp tem estreia oficial

Chello Fotógrafo/Paulo Lopes

Reprodução

anos da Universidade.
Dia 22/8, na Sala São 

Paulo, na Capital pau-
lista, letra e música foram 
ouvidas pela primeira vez 
nesta condição na inter-
pretação da Orquestra 
Acadêmica da Unesp, 
regida pelo maestro Lutero 
Rodrigues, professor do 
Instituto de Artes (IA) da 
Unesp, e do Coro Jovem 
Sinfônico de São José dos 
Campos, que tem como 
regente o maestro Sergio 
Wernec, egresso do IA.
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APRESENTAÇÃO FOI DA ORQUESTRA ACADÊMICA E DO CORO JOVEM 
SINFÔNICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

HINO DA UNESP
Edmundo Villani-Côrtes e Julio Bellodi

Tens como tradição a clareza do teu dever
De realizar a missão de transmitir o saber
Repousam em tuas mãos tantos sonhos do amanhã
Formando as gerações de que és guardiã
Lapidar o futuro, o tempo
Enobrecer sempre o país
Não importa se dificuldades virão
Mesmo sob um vendaval
O teu sol é vocação
Teu conhecimento se fará legar
Por todos os campos que houver
Renovando a vida, construindo o novo
Grande é o teu lugar
De São Paulo para a nação
Mesmo sob um vendaval
O teu sol é vocação
Do orgulho paulista és razão

Maestro Lutero Rodrigues rege Orquestra 
Acadêmica da Unesp e Coro Jovem Sinfônico de 
São José dos Campos na Sala São Paulo


