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Exército concede
honraria a pesquisador
H

Estudar e viver
na Alemanha

E

ntre junho e julho,
Aline Varella
Rodrigues, aluna
do Instituto de Química (IQ),
Câmpus de Araraquara, vai
estudar Nanotecnologia no
Cenide − Centro de Excelência
e Pesquisa em Tecnologia
Nano, na Universidade de
Duisburg-Essen, Alemanha.
Ela foi selecionada entre 20
estudantes de todo o mundo.
“Meus planos são aprender
alemão e fazer doutorado
nesse país”, conta a aluna.
Em setembro e outubro do
ano passado, Aline já tinha
participado de um programa
de intercâmbio científico
no país, por meio da Iaeste
(International Association
for the Exchange of Students
for Technical Experience) e
Abipe (Associação Brasileira
de Intercâmbio Profissional
e Estudantil). Entre as
alternativas então oferecidas
pelo programa para estagiar
em Química estava a
Alemanha. “Não tive dúvida,

pois essa é uma das nações
que mais investem no
desenvolvimento e aprimoramento
da tecnologia”, avalia.
Lá, integrou uma equipe
de estudantes do laboratório
de Engenharia Química na
Universidade Martin-Luther de
Halle-Wittenberg, onde encontrou
outros jovens de várias partes do
mundo, como China, Taiwan e Egito.
“Fui orientada por um professor
alemão e sua aluna de doutorado”,
recorda. Embora ficasse na cidade
de Halle an der Saale, conheceu
outras localidades e aprendeu
um pouco do idioma alemão.
“Como minha experiência foi
muito boa e fui recebida de
braços abertos, volto para lá
muito animada”, ressalta.
Bacharel em Química em
2009, a estudante ingressou no
mestrado em Química no ano
seguinte, e pediu reingresso para
cursar Bacharelado em Química
Tecnológica. Ela terminará 2012,
portanto, com dois bacharelados,
além do título de mestre
em Química.

Hector relata que é como pesquisador que
se dá seu relacionamento com o Exército
Brasileiro, um de seus objetos de estudo.
“Para nosso grupo, o Gedes Unesp, é o
reconhecimento de muitos anos de silencioso
trabalho de vários professores da casa, como
Suzeley Kalil Mathias, Samuel Alves Soares
e Eduardo Mei, e de professores de outros
câmpus da Unesp e de outras universidades
paulistas que também fazem parte do
Gedes”, afirma o pesquisador. “Por último,
é o reconhecimento da liderança, pioneirismo
e vanguardismo da nossa Universidade nessa
área de estudos.”

Edvaldo Bergamo

Ex-aluno

De Assis para
a Universidade
de Brasília

P

rofessor adjunto de
Literatura Portuguesa
e Literaturas Africanas
de Língua Portuguesa e chefe do
Departamento de Teoria Literária
e Literaturas do Instituto de
Letras da Universidade de
Brasília (UnB), Edvaldo Bergamo
fez graduação, mestrado e
doutorado na Faculdade de
Ciências e Letras do Câmpus
de Assis.
“Obtive uma base sólida,
que me permite exercer com
segurança as minhas atuais
atividades profissionais em
outra instituição pública de
ensino”, comenta. “Os pontos
positivos foram o excelente
quadro docente, uma biblioteca
com maravilhoso acervo
bibliográfico e um espaço
físico adequado.”
Autor do livro Ficção
e convicção: Jorge Amado
e o neorrealismo literário
português (Editora Unesp,
2008), Bergamo tem como
perspectivas profissionais
realizar estágio de pós-doutoramento numa
universidade portuguesa,
orientar trabalhos em nível de
doutorado na UnB e continuar
atuando no ensino, na

pesquisa e na extensão
na área de estudos
comparados de literaturas
de língua portuguesa.
Divulgação

Divulgação

ector Luis Saint-Pierre, professor da
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais,
do Câmpus de Franca, foi condecorado
com a mais alta honraria conferida pelo Exército
Brasileiro: a Ordem do Mérito Militar no Grau de
Cavaleiro. A cerimônia ocorreu no dia 19 de abril, no
Comando Militar do Sudeste, em São Paulo.
No caso de acadêmicos, a distinção é outorgada
em reconhecimento do mérito de trabalhos que
tenham conseguido ampliar as fronteiras da área
de estudos estratégicos de defesa ou militares, ou
seja, que tenham contribuído para a transmissão
de conhecimento ou para a formação de quadros
acadêmicos nesse setor.

Se você estudou na Unesp
e quiser contar a sua
história, mande um e-mail
para unesp.imprensa@
reitoria.unesp.br

