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Leitura Dinâmica
Exposição
A Biblioteca Central do Câmpus de Bauru
recebeu, até o dia 25 de março, a exposição da
edição original de “O livro vermelho”, feita em
escrita caligráfica e ilustrada pelo psicanalista
suíço Carl Gustav Jung. (Estevão Rinaldi Pereira
– Faac/Bauru)
Dia Mundial da Água
O Dia Mundial da Água, 22 de março, foi
comemorado, na Faculdade de Ciências e
Tecnologia de Presidente Prudente, com
duas atividades: o plantio de mudas durante a
manhã e, à tarde, o XIV Encontro Regional de
Educadores em Defesa da Água, com o tema
“Água e Segurança Alimentar – O mundo tem
sede porque temos fome”. (Magda Tatiana Lima
Vieira – FCT/Presidente Prudente)

Integrantes do 8º Treinamento dos Bolsistas do Projeto Unesp – Santander Universidades
Curso
O Departamento de Ginecologia e Obstetrícia
da Faculdade de Medicina de Botucatu realizou
em abril o XII Curso de Patologia Obstétrica
- Assistência ao Parto, Cirurgia Obstétrica,
Diabete/Hipertensão, Ultrassonografia Obstétrica.
(Alina de Almeida Bastos – FM/Botucatu)
Código de Processo Civil
Nos dias 3 e 4 de maio, a Pós-Graduação em
Direito da Faculdade de Ciências Humanas e
Sociais de Franca promove a Mesa de Debates
“Reflexões sobre o Novo Código de Processo
Civil”. O evento vai analisar a base normativa do
sistema processual brasileiro. (Ágatha Custódio
– FCHS/Franca)
Nutrição de Plantas
Entre 11 e 13 de abril, ocorreu na Faculdade de
Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal o
III Simpósio Brasileiro sobre Nutrição de Plantas
Aplicada em Sistemas de Alta Produtividade,
com o tema “Diagnose nutricional de frutíferas”.
(Wesley Sidney Castiglioni – FCAV/Jaboticabal)
Astronomia
Começou, no dia 25 de abril, o curso de
Astronomia “Gênese”, no Instituto de Biociências,
Letras e Ciências Exatas, de São José do Rio
Preto. O curso foi ministrado pelo professor
Nelson Falsarella, estudioso da área, e
coordenado por Masayoshi Tsuchida, docente do
Instituto. (Letícia Ferreira dos Santos – Ibilce/São
José do Rio Preto)
Algas
O Câmpus do Litoral Paulista sediou em abril
o Workshop de Algas. No dia 23, a professora
Isabel Sousa Pinto, da Universidade do Porto,
ministrou o minicurso Cultivo de Algas Marinhas.
Nos dias 25 e 26, houve palestras sobre
diversos aspectos desses organismos. (Danielle
Almeida de Carvalho – CLP/São Vicente)
Empresa Jr.
A nova administração da Empresa de Consultoria
Agropecuária Júnior (EcapJr), do Câmpus de
Registro, tomou posse no dia 20 de março. A
empresa já realizou diversos programas no Vale
do Ribeira, além de projetos, consultorias e
eventos. (João Francisco Modenese – Registro)
Esta coluna é produzida por bolsistas do Projeto
Unesp-Portal Universia, desenvolvido pela
Pró-reitoria de Extensão Universitária, com apoio
da Assessoria de Comunicação e Imprensa.

Um encontro com
os alunos repórteres
A

Pró-Reitoria de
Extensão (Proex)
realizou, no dia 19
de abril, na Reitoria, em São
Paulo, o 8º Treinamento dos
Bolsistas do Projeto Unesp –
Santander Universidades. O
encontro reuniu 34 alunos de
diversos cursos de graduação
da Universidade e forneceu
conceitos básicos de jornalismo
para que eles produzam
notícias de suas unidades
para o Portal Unesp e o
Portal Universia.
A pró-reitora de Extensão,
Maria Amélia Máximo de
Araújo, destaca a importância
das informações colhidas pelos
estudantes para a aproximação
entre universidade e
comunidade. “Além dos textos
servirem aos veículos de
comunicação da instituição,
o aluno passa a ter uma
visão maior de mundo e mais

capacidade de comunicação e
expressão escrita”, acrescenta.
Em 2011, os bolsistas
publicaram mais de mil
matérias no Portal Unesp. Além
dos veículos da Universidade,
outras mídias divulgam o
que os alunos produzem.
Para Oscar D´Ambrosio,
assessor-chefe da Assessoria
de Comunicação e Imprensa
(ACI) da Unesp, o encontro
é importante por enfocar as
diretrizes para a elaboração
dos textos e tratar da
necessidade da universidade
de saber o que acontece
nas unidades.
“O bolsista está onde
a equipe da assessoria de
imprensa nem sempre pode
estar”, acredita Cínthia Leone,
supervisora de notícias do
Portal Unesp, responsável por
passar aos alunos princípios
básicos da redação jornalística.

Depoimentos
de bolsistas

“Produzir estas notícias
é uma oportunidade de
conhecer todo o câmpus
e os professores”.
(Tabata do Prado Sato,
da Unesp de São José
dos Campos)
“A vantagem deste
trabalho é manter mais
contatos e interagir
com todos da unidade”.
(João Francisco Modenese,
da Unesp de Registro)
“A oportunidade desta bolsa
é muito importante para
nossa vida profissional”.
(Daniele Almeida de
Carvalho, da Unesp
de São Vicente)

Unesp participa de
seminário na China
A

Unesp, por meio do
assessor-chefe de
Relações Externas,
José Celso Freire Junior,
participou do seminário
Enhancing Higher Education
Internationalization:
Opportunities for China and
Brazil. Realizado em Beijing,
entre 26 e 30 de março, o
evento foi promovido pelo

China Scholarship Council
(CSC) e pela Coordenadoria de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Ensino Superior (Capes).
Participaram representantes
de 43 universidades chinesas
e 20 brasileiras. O seminário
destacou o “Plano para
Estudar na China”, lançado
pelo governo chinês em 2010.
Os representantes do governo

brasileiro apresentaram o
projeto “Ciência sem fronteiras”,
que busca enviar 100 mil
alunos para o exterior até 2014.
“O evento foi uma excelente
oportunidade de diálogo entre
representantes da embaixada
brasileira, do Ministério da
Educação da China, da Capes
e de universidades dos dois
países”, avalia Freire.

