
Caminhos para inclusão
WORKSHOP FOCA CIÊNCIA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE

A Pró-reitoria 
de Extensão 

Universitária (Proex) e a 
Faculdade de Ciências e 
Tecnologia (FCT) da Unesp 
de Presidente Prudente, 
com apoio do  Centro 
Local de Apoio à Extensão 
(CLAE), realizaram o 
II Workshop “Ciência, 
esporte e meio ambiente 
na formação para a inclu-
são social de crianças e 
adolescentes em situação 
de vulnerabilidade” dia 6 
de outubro, no Hotel Portal 
D’Oeste, naquela cidade.

Mariângela Spotti 
Lopes Fujita, pró-reitora de 
Extensão Universitária da 
Unesp, em sua palestra “ A 
Extensão Universitária da 
Unesp e o fortalecimento de 
parcerias institucionais para 
o desenvolvimento social, 
ambiental e Regional”, 
destacou como a Unesp 
vem procurando articular 
as Unidades Universitárias 
no sentido de dar ênfase 
aos programas e projetos 
de extensão universitária, 
dentre outras ações extensio-
nistas, com caráter multidis-
ciplinar, interinstitucional. 

Professores das Unesp 
apresentaram proje-
tos que trabalham com 

extensão universitária. 
O Eixo Temático I foi de 
Cunho Social. Luiz Rogério 
Romero apresentou o 
“Talento Cidadão”. Ele falou 
de “Estímulo ao estudo de 
lógica matemática por meio 
do computador: aplica-
ção em escolas de rede 
pública”. “Um convite à 
Física e à Química: aproxi-
mação entre Universidade e 
Escola por meio da divulga-
ção científica” foi o tema de 
Gustavo Bizarria Gibin.

No Eixo Temático II, 

de Cunho Tecnológico, 
foram duas palestras. 
Aldo Eloizo Job tratou 
da “Influência do uso de 
pesticidas em alimentos 
no crescimento e desenvol-
vimento da criança e do 
adolescente” e Fernando 
Sérgio Okimoto enfocou 
“Aproveitamento dos 
Resíduos da Construção 
Civil: da legalidade à 
viabilidade na aplicação 
na produção civil”. Ambos 
mostraram a importância 
e a potencialidade dessas 

Mesa de abertura do evento, que teve apoio do Centro Local de Apoio à Extensão (CLAE)

Altino Correia

áreas para o bem-estar da 
população em geral.

O Eixo Temático III, de 
Meio Ambiente, também 
trouxe duas apresen-
tações. Neide Barrocá 
Faccio falou sobre 
“Licenciamento Ambiental 
na área de Patrimônio 
Cultural ”.”Recuperação 
ecológica e proteção de 
mananciais de abasteci-
mento público: experiên-
cias e desafios na bacia do 
Rio Santo Anastácio” foi 
apresentada por Antonio 

Cezar Leal, do Depto. 
de Geografia, Sandro 
Roberto Selmo, do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do 
Pontal do Paranapanema, 
e Rodrigo Bernardes 
Freire, diretor do Núcleo 
Regional de Programas e 
Projetos da Coordenadoria 
de Biodiversidade e 
Recursos Naturais, repre-
sentando a Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente. 
Existe um convênio entre 
a Unesp/Proex e a SMA 
para recuperação ecoló-
gica de mananciais. 

Palestraram ainda 
no evento Maria Helena 
Silvestre, secretária de 
Assistência Social de 
Presidente Prudente, que 
representou o prefeito 
local; José Roberto Dantas 
Oliva, juiz diretor do 
Fórum Trabalhista de 
Presidente Prudente, 
titular da 1ª Vara do 
Trabalho e coordena-
dor do JEIA ( Juizado 
Especial da Infância e 
da Adolescência); e o 
ex-atleta André Domingos, 
velocista com quatro 
participações em Jogos 
Olímpicos e duas meda-
lhas em provas de reveza-
mento 4 x 100 metros.
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Participantes do evento: discussão de rumos da pós-graduação na Ibero-América

Durigan assina documento em Milão, Itália
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Reunião da Comissão Executiva da AUIP

Acordos internacionais

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO FOI DA UNESP

OBJETIVOS SÃO COOPERAÇÃO GERAL E INTERCÂMBIO DE ESTUDANTES

D ias 10 e 11 de outu-
bro foi realizada, em 

São Paulo, SP, a Reunião 
da Comissão Executiva da 
Asociación Universitaria 
Iberoamericana de 
Postgrado (AUIP).

O reitor da Unesp e vice-
-presidente da AUIP, Julio 
Cezar Durigan, destacou os 
avanços da pós-graduação 
no Brasil. “O investimento 
do Brasil na pós-graduação 
é um exemplo de sucesso 
na educação brasileira, 
enquanto ainda enfrenta-
mos grandes problemas no 
ensino médio”, ressaltou.

Víctor Cruz Cardona, 
Diretor Geral da AUIP, 
apontou o estágio da 
pós-graduação no Brasil. 
“Gostaria de cumprimen-
tar a Unesp pelos seus 40 
anos de vida. É impor-
tante verificar como o 

A Unesp, representada 
pelo seu reitor, Julio 

Cezar Durigan, e o Politécnico 
de Milão assinaram, na 
cidade italiana, dia 21 de 
outubro, um acordo de 
cooperação geral e outro de 
intercâmbio de estudantes. 

O Politécnico de Milão é 
uma universidade italiana 
estatal de cunho científico-tec-
nológico que forma engenhei-
ros, arquitetos e designers nos 
níveis de graduação trienal 
(3 anos), graduação especia-
lística (2 anos) e doutorado 
(3 anos), além de ser sede de 
vários cursos de mestrado.

A instituição italiana 

sistema de pós-graduação 
no Brasil se dá nas esferas 
federal, estadual e muni-
cipal. E a Unesp apresenta 
um relevante papel nesse 
sistema”, declarou.

está entre as melhores 
universidades do mundo em 
tecnologia de acordo com a 
Top Universities, instituição 
de pesquisa da Times Higher 
Education, sendo primeira e 
única universidade téc-
nica italiana no top 100 do 
mundo. Ela está em primeiro 
lugar entre as universidades 
técnicas italianas e em 15º 
entre as europeias.

Fundado em 29 de novem-
bro de 1863, o Politécnico é 
a mais antiga universidade 
de Milão. Começou com 36 
alunos e conta hoje com 
aproximadamente 38 mil 
estudantes matriculados.

Francisco González 
Lodeiro, dirigente anterior 
da AUIP, lembrou que a 
Unesp participa há 24 
anos da Associação. “Nesse 
período, além da sua 

excelência universitária, 
mostrou constantemente ser 
a universidade brasileira 
mais próxima de nós na 
esfera acadêmica e na admi-
nistrativa”, relatou.

Sérgio Oswaldo de 
Carvalho Avellar, coorde-
nador geral dos mestrados 
profissionais da diretoria 
de avaliação da Capes, dis-
correu sobre a Evolução do 
Sistema de Pós-graduação 
no Brasil. “Sinalizamos 
caminhos e damos diretri-
zes, verificando os rumos 
que se deseja dar ao sistema 
de pós-graduação a cada 
quatro anos”, comentou.

Carlos Henrique de Brito 
Cruz, diretor científico da 
Fapesp, discorreu sobre “A 
Fapesp e as possibilidades 
de cooperação internacional 
com instituições do Estado 
de São Paulo”. Lembrou 
que o Estado tem 7 mil 
doutorados defendidos por 
ano e 74 mil pesquisadores, 
sendo responsável por 45% 
dos resultados de pesquisas 
publicadas no país.

Fabiana Manfrim

Divulgação



Mesa de abertura de evento realizado em Botucatu
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Residência multiprofissional
EVENTO DEBATE PROGRAMAS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA ÁREA DA SAÚDE

C onstituem modali-

dade de ensino de 

Pós-Graduação Latu Senso 

para profissões da área da 

saúde, com exceção dos 

Programas de Residência 

Médica, e são regidos por 

legislação da Comissão 

Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde 

(CNRMS) do Ministério da 

Educação e da Unesp.

Programas de Residência Multiprofissional e 
em Área Profissional da Saúde

As áreas profissionais 

abrangidas pelos 

Programas são: 

biomedicina, ciências 

biológicas, educação 

física, enfermagem, 

farmácia, fisioterapia, 

fonoaudiologia, medicina 

veterinária, nutrição, 

odontologia, psicologia, 

serviço social e terapia 

ocupacional.

A Faculdade de 
Medicina de 

Botucatu/Unesp (FMB) 
recebeu dias 6 e 7 de 
outubro, o I Encontro dos 
Programas de Residência 
Multiprofissional e 
em Área Profissional 
da Saúde da Unesp. O 
evento, que teve a par-
ticipação da secretária 
municipal de saúde de 
Botucatu, Valéria Maria 
Lopes Manduca Ferreira, 
discutiu com docentes, 
preceptores, tutores e 
residentes as perspectivas 
e desafios dessa modali-
dade de ensino. 

O vice-reitor da 
Unesp, professor Eduardo 
Kokubun, falou em seu 
discurso sobre a grandeza 
e importância da Unesp 
no Estado. Citou ainda que 
os profissionais que atuam 

nas residências multipro-
fissionais potencializam 
sua formação, aumentando 
suas habilidades para 
o mercado de trabalho. 
“Todos nós que gerencia-
mos hospitais e serviços 
de saúde sabemos que, se 
não tivermos residentes, os 
serviços não acontecerão. 
Sem os residentes, essa 
interação entre univer-
sidade e sociedade não 
ocorre”, finalizou.

A pró-reitora de Pós-
Graduação da Unesp, 
professora Lourdes 
Aparecida Martins 
dos Santos-Pinto, 
apontou que o êxito 
da organização dos 
Programas de Residência 
Multiprofissional e em 
Área Profissional da 
Saúde da Unesp se deve 
ao trabalho de uma 

equipe capitaneada 
pelas ações do professor 
Sony Dimas Bicudo, que 
também participou da 
abertura do encontro.

O presidente da 
Comissão de Residência 
Multiprofissional em Saúde 
e em Área Profissional da 
Saúde, José Paes de Oliveira 
Filho, destacou a necessi-
dade de debater os diversos 
aspectos da residência e 
a vice-diretora da FMB, 
Maria Cristina Pereira 
Lima (Kika), sugeriu uma 
reflexão sobre questões 
que envolvem o Sistema 
Único de Saúde (SUS), 
especialmente seu modelo 
de financiamento. “Essas 
questões têm muita relação 
com a residência multi-
profissional, da concepção 
da saúde vista de maneira 
ampliada”, ressaltou.

A coordenadora do 
evento, professora Cristina 
Maria Garcia de Lima 
Parada, explicou o obje-
tivo da residência em área 
profissional da saúde nas 
modalidades uni e multi-
profissional, ressaltando 

o importante papel na 
formação de profissionais 
que atuarão no SUS. “Esse 
encontro é uma oportuni-
dade para darmos visibi-
lidade aos nossos progra-
mas e nos conhecermos de 
forma mais efetiva”, frisou.

Vinicius dos Santos



O Instituto de Ciência 
e Tecnologia da 

Unesp de São José dos 
Campos recebeu, dia 
27/9, o evento “Integração 
dos Novos Docentes e 
Pesquisadores da Unesp”,  
organizado pela Escola 
Unesp de Liderança 
e Gestão e Comissão 
Permanente de Avaliação. 

O evento teve falas de 
representantes do Gabinete, 
da Comissão Gestora do PDI 
— Plano de Desenvolvimento 
Institucional, da Proex, da 
Prograd, da Prope, da Propg, 
da Prad, da Secretária Geral 

E ncontra-se dispo-
nível no endereço 

<https://goo.gl /B4KY0P> 
o livro eletrônico A busca 
por modelos interna-
cionais de ensino: uma 
experiência Unesp”.

Trata-se de uma com-
pilação dos relatos das 
experiências vividas por 
32 docentes da Unesp, 
formando dez grupos nas 
áreas de Engenharias, 
Agronomia, Farmácia e 
Bioquímica, Arquitetura 
e Urbanismo, Química, 
Educação e Formação de 
Professores, Publicidade 
e Relações Públicas.

As visitas foram 
realizadas em diferentes 
instituições interna-
cionais que possuem 
ensino considerado de 
excelência e vistas como 
referências mundiais no 
ensino de graduação e de 
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Modelos de excelência

Integração dos Novos Docentes

Roberto Rodrigues

Reprodução

e da Comissão Permanente 
de Avaliação. 

Houve ainda apresen-
tação do Trio de Violões 
do Instituto de Artes da 

pós-graduação. 
Foram visitadas 19 

instituições em dife-
rentes países como 
Por tugal, Espanha, 
Suécia, França e EUA. 
Os relatos descrevem as 
visitas e as metodologias 
de ensino observadas, 
além de anal isar a possi-
bi l idade de implementa-
ção de tais práticas nos 
cursos de graduação e 
programas de pós-gra-
duação da Unesp.

O projeto é uma 
ação conjunta entre a 
Prograd — Pró-reitoria 
de Graduação e a Propg 
— Pró-reitoria de Pós-
graduação e teve como 
principal objetivo incen-
tivar a implementação de 
metodologias inovadoras 
no ensino por meio da 
capacitação dos docentes 
da Unesp. Objetivo é implantar metodologias  no ensino

Fotos dos participantes na Unesp de São José dos Campos

Unesp, feira de apresenta-
ção das instâncias acadê-
micas e administrativas 
da Unesp e depoimentos 
de docentes inspiradores 

da Unesp: João Carlos 
Cury Saad, Fausto 
Foresti, Giséle Manganelli 
Fernandes e Vanderlan da 
Silva Bolzani.

4unespinforma

NOVO E-LIVRO PROGRAD/PROPG REFLETE EXPERIÊNCIA DA UNESP

ATIVIDADES OCORRERAM NA UNESP DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Reprodução
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(Organizadoras)
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