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Cruesp
tem novo
portal
Site traz as mais
recentes notícias sobre
Unesp, USP e Unicamp

O

Editora Unesp
no SciELO Livros
Portal garante acesso aberto a
mais de 92 e-books da Editora Unesp

M

ais de 92 livros
digitais da
Editora Unesp poderão
ser acessados no portal
SciELO Livros (books.
scielo.org), lançado
no dia 30 de março. O
portal, que integra o
Programa SciELO da
Fapesp (Fundação de
Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo),
foi desenvolvido e
financiado por um
consórcio formado pelas
editoras da Unesp, Ufba

O SciELO Livros integra
o Programa SciELO,
criado em 1997 numa
parceria entre a
Fapesp e o Centro
Latino-Americano e do
Caribe de Informação
em Ciências da
Saúde (Bireme) para
a publicação de
periódicos científicos.

(Universidade Federal
da Bahia) e Fiocruz
(Fundação Oswaldo Cruz).
O portal, que
atualmente conta com
200 e-books, publicará
coleções de livros digitais
de caráter científico,
editados em especial
por instituições de
ensino superior.
“Com essa iniciativa,
destaca-se o trabalho das
publicações acadêmicas,
a fim de maximizar a
visibilidade, permitir
a acessibilidade e
garantir o impacto das
pesquisas, ensaios e
estudos publicados pelas
universidades”, afirmou
Julio Cezar Durigan,
vice-reitor no exercício
da reitoria da Unesp, na
cerimônia de lançamento
do portal, realizada no
Instituto de Artes,
em São Paulo.
As obras publicadas
pelo SciELO Livros são

selecionadas segundo
controles de qualidade
aplicados por um comitê
científico e podem ser
acessadas em leitores
de e-books, tablets,
smartphones ou telas de
computador e acessadas
diretamente do portal
SciELO Livros ou por
meio de buscadores
da web.
O diretor-presidente
da Editora Unesp, José
Castilho Marques Neto,
afirmou que a iniciativa é,
ainda, um reconhecimento
do livro como suporte
do conhecimento.
“Essa é mais uma
demonstração da
qualidade do conteúdo
dos livros da Editora
Unesp”, disse Jézio
Gutierre, editor executivo
da editora. “E também é
mais um canal eficiente
de disseminação do
conhecimento produzido
na Universidade.”
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Portal é fruto de consórcio formado pelas editoras da Unesp, Ufba e Fiocruz

Cruesp (Conselho de Reitores
das Universidades Estaduais
Paulistas) lançou, em 20 de março, um
novo portal na Internet. Com a iniciativa,
a entidade, que congrega os reitores
de Unesp, USP e Unicamp, fortalece
a relação das três instituições com a
sociedade.
O portal (http://www.usp.br/
cruesp), fruto do trabalho conjunto das
três universidades, oferece notícias
atualizadas diariamente sobre o trabalho
desenvolvido por elas em ensino,
pesquisa e extensão.
“O objetivo do portal é apresentar
aos diversos segmentos da sociedade o
que Unesp, USP e Unicamp produzem,
principalmente em temas cruciais de
pesquisa e desenvolvimento de novas
tecnologias”, afirma Julio Cezar Durigan,
vice-reitor no exercício da reitoria
da Unesp.
O portal oferece ainda informações
sobre o conselho, como notas e
comunicados, além de dicas sobre
ensino superior e agenda de eventos.
Quem quiser pode receber um boletim
semanal com as principais notícias do
Cruesp – é só se cadastrar no portal.

Site tem novo layout e conteúdo

