
Fórum entre Gestores da Unesp, Prefeitos  

e Deputados Estaduais

EVENTO OCORREU NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAULISTA

O I Fórum entre 
Gestores da Unesp, 

Prefeitos e Deputados 
Estaduais ocorreu dia 21 de 
junho no período da manhã, 
no Auditório Paulo Kobayashi 
da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp), 
com a participação de mais 
de 90 pessoas, entre gestores 
da Universidade, prefeitos 
e deputados estaduais. Os 
parlamentares e prefeitos 
destacaram a importância 
do evento, qualificado como 
“histórico” por promover a 
aproximação entre os atores 
da universidade e dos pode-
res Executivo e Legislativo.

O Prof. Dr. Sandro Roberto 
Valentini, reitor da Unesp, 
realizou uma fala sobre o 
“Impacto financeiro dos 
programas de expansão, de 
inclusão e de permanência 
estudantil na Unesp”; e Prof. 
Dr. Alvaro Martim Guedes, 
assessor da Pró-Reitoria de 
Administração da Unesp, 
discorreu sobre ‘Impactos 
socioeconômicos da Unesp 
nos municípios paulistas’.

Em sua fala, Sandro 
Roberto Valentini destacou 
que a Unesp é uma das 

maiores e mais importantes 
universidades brasileiras, 
com destacada atuação no 
ensino, na pesquisa e na 
extensão universitária, já 
que, ao lado da Universidade 
Estadual de Campinas – 
Unicamp e da Universidade 
de São Paulo – USP, integra 
o sistema ímpar de ensino 
superior público e gratuito, 
mantido pelo Governo do 
Estado de São Paulo.

O reitor destacou o 
impacto financeiro do pro-
cesso de expansão e do pro-
grama de inclusão da Unesp. 
“Esse último vem exigindo a 
ampliação dos programas de 
permanência estudantil e o 

aumento nos investimentos 
de assistência aos estudantes. 
Tais investimentos demons-
tram a preocupação da 
Unesp em realizar a inclusão, 
proposta pelo Governo do 
Estado de São Paulo, atrelada 
a uma política de emancipa-
ção dos estudantes, evitando 
o aumento nas taxas de reten-
ção e de evasão e preservando 
a qualidade do ensino”, disse.

O professor Alvaro Martim 
Guedes lembrou alguns dos 
impactos iniciais de uma nova 
unidade da Unesp, como a 
dinamização do comércio 
local, a utilização de imó-
veis em situação de risco, a 
atenção maior de autoridades 

Fotos do evento estão 

disponíveis em:

<https://goo.gl/DbF8n1>.

Reitor Valentini e assessor Guedes: presença estratégica da Unesp no Estado

ao município, e a atração de 
novos investimentos privados. 
Também destacou impactos 
permanentes da Unesp, como 
estímulos à cadeia produ-
tiva regional, influências 
socioculturais, desenvolvi-
mento social sustentável e 
influências imobiliárias e no 
ordenamento urbano.

Apontou que a presença 
da Unesp influi de forma 
multivariada e que a inser-
ção pode ocorrer no curto 
e no longo prazo, sendo 
que a presença da Unesp 
no Estado é estratégica no 
desenvolvimento social e 
econômico do Estado. “Por 
isso, a parceria Unesp e 

municipalidades detém um 
grande potencial”, disse.

Ao concluir, o reitor fez 
uma recuperação histórica 
da construção do sistema de 
ensino superior público pau-
lista, destacando o papel do 
Legislativo e do Executivo 
nas decisões visionárias que 
levaram à criação da USP, 
da Unicamp, da Unesp e da 
Fapesp, além da implanta-
ção da autonomia universitá-
ria, prevista na Constituição 
Federal de 1988, para as 
três universidades estaduais 
paulistas. “Está nas mãos do 
Executivo e do Legislativo 
de São Paulo, bem como da 
comunidade acadêmica, 
garantir a sobrevivência do 
mais bem-sucedido sistema 
de ensino superior brasi-
leiro, construído durante 
décadas por docentes e pes-
quisadores com o apoio de 
políticos paulistas com visão 
de futuro“, afirmou.

Roberto Rodrigues
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Graeff, Migowski, Valentini, Seabra Ferreira Junior e Barraviera

Unesp oficializa cooperação 
com o Instituto Vital Brazil
PIONEIRO NO MUNDO, SORO ANTIAPÍLICO É RESULTADO DESSA PARCERIA

Fabiana Manfrim

A Unesp, por meio do 
Centro de Estudos 

de Venenos e Animais 
Peçonhentos da Unesp 
(Cevap) e o Instituto 
Vital Brazil oficializaram 
cooperação dia 17 de 
maio. Estiveram presentes 
à cerimônia o reitor da 
Unesp, Sandro Roberto 
Valentini, o pró-reitor de 
Pesquisa, Carlos Frederico 
de Oliveira Graeff, os 
professores Rui Seabra 
Ferreira Junior e Benedito 
Barraviera e o presidente 
do Instituto, Edimilson 
Migowski.

De acordo com o 
professor Seabra, coor-
denador executivo do 
Cevap, a parceria com 
o Instituto existe desde 
2009, quando foi iniciado 
o desenvolvimento do 
soro antiapilico.

“Toda a tecnologia 
gerada no Cevap den-
tro da universidade 
foi transferida para o 
Instituto Vital Brazil, que 
é o produtor público que 
melhorou a tecnologia, 
adaptou sua área fabril e 
produziu o primeiro lote 
antiapilico do mundo. 
Este soro voltou para a 
Unesp e está sendo con-
duzido um ensaio clínico 
fase I / II para registro 
brevemente”, diz.

Para Migowski, esta 
parceria com a Unesp é 
muito importante, porque 
o Instituto Vital Brazil 
pega o conhecimento das 
pesquisas do Cevap e 
transforma o sonho desses 
pesquisadores em um pro-
duto de estado industrial, 

ou seja, que sairá dos 
laboratórios e irá para a 
indústria. “O Vital Brazil é 
uma empresa que produz 
soro contra diferentes 
tipos de envenenamento 
e que tenta fazer com que 
o sonho do pesquisador 
se transforme em pro-
duto e possa ser utili-
zado na saúde pública”, 
acrescenta.

O professor Barraviera 
acrescenta que esta 
parceria com o Instituto 
possibilitará também 
transformar os soros 
antitoxinas, que são pro-
duzidos tradicionalmente 
na forma líquida, para a 

forma liofilizada, ou seja, 
o produto é transformado 
em pó, aumentando o 
tempo de validade do soro 
de dois para cinco anos. 
Isto possibilitará levar o 
produto para lugares mais 
afastados, que não têm 
energia elétrica, não pre-
cisando ficar na geladeira 
para manter ou para ser 
mantido ou transportado.

Outro projeto da Unesp 
e do Instituto que está em 
andamento, citado por 
Migowski, é o estudo de 
um antiviral para dengue, 
zika e chicungunha.

Esses projetos, de 
acordo com Barraviera 

são chamados de “Projetos 
estratégicos para o SUS” 
e recebem financiamento 
do Ministério da Saúde, 
por meio do Departamento 
de Ciência e Tecnologia 
(DECIT) e do Departamento 
do Complexo Industrial e 
Inovação em Saúde (DECIIS).

Barraviera destaca 
ainda que a Unesp 
tem um curso de Pós-
Graduação em Pesquisa 
Clínica, que é uma 
parceria do Cevap com a 
Faculdade de Medicina da 
Unesp. “Este programa de 
pós-graduação desenvolve 
todo o projeto para que se 
complete o processo da 

bancada ao paciente, ou 
seja, saia do laboratório e 
chegue ao usuário”.

O professor Seabra 
finaliza explicando que 
esses projetos são inova-
dores porque vão além 
da bancada onde eles 
estão sendo pesquisados, 
até o leito hospitalar, 
onde estão testando 
estes produtos. “A partir 
do momento que você 
coloca uma indústria à 
frente disso, isso chega 
à comunidade, às farmá-
cias, aos hospitais, ao 
Sistema Único de Saúde 
e o Instituto Vital Brazil 
possibilita isto”, conclui.
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Editora Unesp lança dezoito 
e-books para download gratuito
SOB O SELO CULTURA ACADÊMICA, LIVROS PODEM SER BAIXADOS SEM CUSTO

J á estão disponíveis 
para download 

gratuito, no site Cultura 
Acadêmica (http://cul-
turaacademica.com.br/
colecoes.asp?col_id=16), 
18 novos livros da Coleção 
Propg-Digital produzidos 
por docentes, pós-gra-
duandos e pós-gradua-
dos da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp). 
As obras abrangem as 
áreas de Artes, Ciência 
da Informação, Ciências 
da Motricidade, Ciências 
Sociais, Comunicação, 
Educação, Estudos 
Literários, Geografia, 
História, Letras, Linguística 
e Psicologia e são frutos 
da tradicional parceria 
entre a Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação da Unesp 
(Propg) e a Fundação 
Editora da Unesp.

O lançamento acon-
teceu na noite de 22 de 
junho, durante o I Fórum 
de Pós-Graduação, que 
reuniu os 149 coordena-
dores de programas de 
pós-graduação da Unesp, 
no Câmpus de Bauru. Na 
ocasião, o reitor da Unesp, 
Sandro Roberto Valentini, 
destacou que a subvenção 
da Reitoria à Fundação 
Editora da Unesp é uma 

resposta afirmativa à 
relevância e ao rigor 
científico do selo Cultura 
Acadêmica. “Conta com 
toda a nossa respeitabili-
dade”, disse. “É um orgu-
lho para o reitor ter uma 
editora desta qualidade.”

Para o diretor-pre-
sidente da Fundação 
Editora da Unesp, Jézio 
Hernani Bomfim Gutierre, 
não é falsa modéstia se 
ufanar da Editora Unesp. 
“Tanto o mercado como 
a academia internacional 
reconhecem a Editora 
Unesp como uma das 
melhores editoras univer-
sitárias: não só em termos 
de quantidade, publica-
mos cerca de 200 títulos 
por ano, mas sobretudo 
pela qualidade editorial, 
além de formarmos pro-
fissionais especializados”, 
relatou. Gutierre lembrou 
que a publicação de livros 
é uma preocupação que 
nasceu praticamente 
junto com a criação das 
universidades medievais 
italianas, no século XI, 
e que na Inglaterra, no 
século XVI, Oxford e 
Cambridge implantaram 
suas editoras que hoje são 
as maiores exportadoras 
do país. A Universidade 

de Chicago criou sua 
editora antes mesmo de 
fundar a universidade. 
“São exemplos que 
demonstram a relevância 
da comunicação cientí-
fica, que este programa 
vem atender plenamente. 
Hoje, temos mais de 20 
milhões de downloads em 
20 países”, informou.

“Além do baixo custo e 
da visibilidade à produção 
acadêmica de qualidade, 
o Programa permite que 
pesquisadores estejam 
em sintonia”, destacou o 
pró-reitor de Pós- 
-Graduação da Unesp, João 
Lima Sant’Anna Neto. Ele 
lembrou que o livro com 
mais downloads recentes 
é justamente um de sua 
área: Dengue no Brasil.

O Cultura Acadêmica 
é o segundo selo da 
Fundação Editora da 
Unesp (o primeiro é o 
Editora Unesp), idea-
lizado para atender ao 
contingente de demandas 
editoriais dos múltiplos 
câmpus da Universidade 
Estadual Paulista. A 
missão primordial é a 
de prestar-se a “novas 
experimentações”, com 
abertura “a parcerias 
editoriais com órgãos 
da direção central da 
Unesp assim como com 
suas várias unidades 
universitárias e cursos de 
pós-graduação, buscando 
sempre a qualidade 
pautada nos conselhos 
editorias e comissões 
científicas responsáveis 
por cada um dos volumes 
publicados”. 
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I Fórum de Pós-Graduação da Unesp

Podcast Unesp lança ‘Minuto Ciência’

A abertura do I Fórum 
de Pós-Graduação 

da Unesp aconteceu dia 
22 de junho. O evento 
reuniu os coordenadores 
dos Programas da Pós-
Graduação recém- 
-eleitos, supervisores de 
Seção Técnica de Pós- 
-Graduação, membros do 
CAPG, desenvolvedores do 
Sistema de Pós-Graduação 
(SISPG) e o corpo técnico 
acadêmico da Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação (Propg). 
O objetivo do encontro foi 
debater e definir novos 
rumos para a Pós- 
-Graduação na Unesp.

Pela manhã, a mesa de 
abertura teve a participa-
ção do reitor da Unesp, 
Sandro Valentini, do pró-
-reitor, João L. Sant’Anna 
Neto, e da equipe da 
Propg, além dos diretores 
das unidades FAAC, FC e 
FEB do Câmpus de Bauru. 
A apresentação incluiu as 
boas-vindas aos partici-
pantes e o debate sobre a 
importância da Pós- 
-Graduação na Unesp.

A programação 
da tarde reservou aos 

O Podcast “Minuto 
Ciência” estreou dia 22 

de maio em <www.podcast.
unesp.br>. Produzido pela 
Assessoria de Comunicação e 
Imprensa,  busca, em arqui-
vos de 60 segundos, apre-
sentar pesquisas científicas, 
grupos de trabalho ou eventos 
da Universidade. 

O objetivo é uma 

participantes as palestras 
Tendências e Perspectivas 
do SNPG e Desafios de 
Avaliação, apresentadas 
pela professora Telma 
Berchielli da Capes, e  
Políticas e Necessidades 
dos Sistemas da Propg, 
pela fala do professor João 
Carlos S. Moraes.

Entre os outros 
temas em debate para 
o dia 22, estiveram: a 
internacionalização; 
o aperfeiçoamento de 
procedimentos; Cotutela; 
a liderança e gestão; as 
ações empreendedoras; o 
sistema Sincov e admi-
nistração financeira; e 

Plataforma Sucupira. 
Houve ainda um Coquetel 
de Lançamento de 
livros acadêmicos com à 
Fundação Editora Unesp 
(ver página 3). A progra-
mação teve ainda, no dia 
23 de junho, palestras e 
discussões de grupos de 
trabalho por área.

Welligton Moraes (assistência técnica/Propg), João Lima (pró-reitor Propg) e 
Mauricio Bacci (assessor/Propg)

Gabriele Alves

comunicação breve, direta 
e informativa, divulgada 
interna a externamente, 
que mostre aquilo que a 
Unesp tem de melhor em 
Ensino, Pesquisa, Extensão 
Universitária e Gestão.

Se quiser participar, enca-
minhe o seu material para 
<unesp.imprensa@reitoria.
unesp.br>.
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EVENTO DEBATE NOVOS CAMINHOS PARA A ÁREA

COMUNICAÇÃO BREVE, DIRETA E INFORMATIVA


