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Um ano que fez história
Especialistas debatem significados 
e consequências de 1968. Edição 
disponível apenas on-line em 
<http://www.unesp.br/jornal>.
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NOVO PARADIGMA DE AVALIAÇÃO
A aprovação da sistemática de Planejamento de Avaliação Departamental define uma nova cultura 

institucional na Unesp, em que os departamentos assumem o papel central num processo de planejamento, 
autoavaliação e avaliação, articulando as atividades de professores e pesquisadores às políticas das 

unidades e da Universidade. páginas 2, 3, 8, 9, 10 e 11.
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A 
magnitude dos 
problemas e a 
complexidade deles, no 

período atual, particularmente 
daqueles que as universidades 
públicas paulistas enfrentam, 
poderia ser argumento para não 
tratarmos do que seria considerado 
menor, num campo tão amplo 
de desafios e controvérsias. No 
entanto, a partir da aprovação pelo 
CEPE do documento “Avaliação e 
Planejamento Departamental na 
Unesp” (1), estamos encarando a 
possibilidade de efetuar uma entre 
muitas mudanças que são urgentes 
e podem nos conduzir ao novo.

Esse processo poderá 
propiciar um ambiente de 
reflexão capaz de promover 
modificações, rever valores 
e alterar ações de docentes e 
pesquisadores, com efeitos 
importantes sobre o conjunto da 
vida universitária.

Não se trata de uma 
mudança superficial, nem de 
uma reforma, mas de uma 
transformação profunda nas 
formas de planejamento e 
avaliação do trabalho de 
docentes e pesquisadores na 
Universidade, o que representa 
um novo paradigma. Vai 
requerer de todos nós atitude, no 
sentido de nos desvencilharmos 
de um conjunto de valores que 
internalizamos, ao longo do 
tempo, e de nos prepararmos 
para vivenciar uma experiência 
que é processual, ou seja, 
nunca teremos alcançado uma 
sistemática estática ou um 
“modelo” de avaliação acabado.

Por que o documento 
aprovado pelo CEPE é portador 
do novo? Para responder a essa 
pergunta, frisamos aqui algumas 
de suas características mais 
importantes.

Combinar planejamento e 
avaliação, sendo o primeiro 
elemento desse par o condutor 
do segundo. Essa perspectiva 
aufere novos sentidos ao 
processo, uma vez que não se 
realizam mais procedimentos 
de verificação de resultados 
a partir de uma matriz 
preestabelecida, mas de um 
rol de possibilidades, dentre as 
quais os departamentos farão 
escolhas. A avaliação não é o 
centro do processo, mas parte 
de um caminho que é orientado 
pelo planejamento do grupo.

A introdução de uma 
nova frente de avaliação: a 
departamental, que se constitui 
em plano intermediário entre 

Planejamento conduzindo a avaliação

Maria Encarnação Beltrão Sposito

aquele em que estão os docentes 
e pesquisadores e o outro, em que 
está a instituição como conjunto e 
como síntese das ações de todos; 
mas, simultaneamente, essa 
nova frente de avaliação também 
conforma um eixo que pode 
interligar os outros dois planos 
e torná-los mais articulados e 
coerentes entre si.

Um terceiro prisma é o da 
relação entre o individual e o 
coletivo. Sua força está no fato de 
que, por meio dele, enfrentamos 
desafios de um tempo de 
individualizações (2) expressas 
em vários níveis e reveladas das 
mais diversas formas. A nova 
sistemática colocar-nos-á diante 
da experiência de debater e 
enfrentar as diferenças. Teremos 
que dialogar com nossos colegas 
de departamento. Nossa reflexão 
sobre o que fizemos e queremos 
fazer será alimentada pelas 
possibilidades e quereres dos 
outros. Desse ponto de vista, ao 
planejarmos agora, para sermos 
avaliados como grupo, após um 
biênio, estaremos submersos 
numa dinâmica de autoavaliação 
que será, simultaneamente, 
individual e coletiva.

O reconhecimento de que não 
produzimos conhecimento do 
mesmo modo, não conduzimos 
pesquisa pelos mesmos 
caminhos, não desejamos e 

não somos capazes de integrar 
ensino, pesquisa e extensão com 
os mesmos tipos de amarrações 
é outra característica positiva 
do processo. Esse traço traduz-
-se no direito a fazer escolhas 
diferentes. Entretanto, é mister 
buscar-se a equiparação do 
nosso trabalho e a avaliação 
da nossa ação, com o respeito 
às escolhas combinado 
ao compromisso com o 
projeto coletivo, tanto o do 
departamento, foco do processo, 
como o da Unesp, respeitando- 
-se seu caráter público e gratuito.

Uma quinta característica 
a se ressaltar é que a nova 
sistemática poderá propiciar 
papel protagonista ao 
departamento, o que não 
significa que ele subtrairá as 
funções dos conselhos dos 
cursos de graduação e pós- 
-graduação, ou das comissões de 
ensino, pesquisa e extensão, mas 
sim que ele deverá sintetizar e 
articular todas essas frentes de 
ação, sob a responsabilidade 
principal dos docentes e dos 
pesquisadores da Unesp. O 
departamento, sendo o único 
“lugar” onde estamos todos, 
pode ser a síntese dos outros, 
como ponto de partida e chegada 
para nossas muitas maneiras de 
trabalhar na Universidade.

Não menos significativo 

para evidenciar o perfil da 
sistemática é seu caráter quali-
quantitativo (3). A qualidade 
pode ser expressa em números, 
sem que estejam destituídos 
de sentido e de potencial de 
apreensão do que é essencial 
em cada departamento, 
pois: – a pontuação do 
departamento não visa somar 
para depois classificar e 
hierarquizar, mas mostrar como, 
proporcionalmente, cada grupo 
de docentes e pesquisadores 
expressa, por meio da 
distribuição de 100 pontos, seu 
projeto de futuro próximo; – os 
enunciados e descritores das 
variáveis têm subjacentes a 
eles o desafio de enfrentar os 
problemas detectados no ensino, 
na pesquisa e na extensão, tanto 
quanto o exercício do direito 
de escolha e de mudança no 
decorrer do tempo, na direção 
da eleição de novos desafios 
colocados pela Universidade ou 
apresentados pela sociedade em 
constante transformação.

(1) Todas as vezes que houver 
citação a “departamental” ou 
“departamento”, neste texto, 
subentende-se “conselhos 
de curso” nas unidades 
universitárias e câmpus 
experimentais que não têm essa 
instância em suas estruturas.

Maria Encarnação Beltrão 
Sposito é docente do 
Departamento de Geografia da 
Unesp, Câmpus de Presidente 
Prudente e Presidente da 
Comissão Permanente de 
Avaliação (CPA).
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Um novo paradigma para a Unesp

(2) Vários autores no campo das 
Ciências Sociais vêm tratando do 
tema. Destacamos algumas leituras 
que oferecem pontos de vista 
diversos sobre o assunto, ainda 
que não completamente opostos 
entre si: BAUMAN, Zygmunt. A 
sociedade individualizada. Rio 
de Janeiro, 2008; BECK, Ulrich; 
BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. 
Individualization. Londres: Sage, 
2002. SENETT, Richard. La 
corrosión del carácter. Barcelona: 
Anagrana, 2000; BOURDIN, Alain. 
Les métropoles des individus. Paris: 
L’Aube, 2005.

(3) A bibliografia sobre 
as relações indissociáveis 
entre qualidade e quantidade 
também é ampla. Citamos dois 
autores cujas contribuições 
consideramos muito relevantes: 
LEFEBVRE, Henri. Lógica 
formal. Lógica dialética. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 
1983; CHETPTULIN, Alexandre. 
A dialética materialista. São 
Paulo: Alfa-Omega, 1982.

A metodologia aprovada introduz a avaliação departamental, num plano entre aquele dos docentes e o da instituição como conjunto
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Depoimentos sobre a sistemática de Planejamento 
e Avaliação Departamental na Unesp
Vice-reitor e pró-reitores acadêmicos comentam o novo processo 

“A nova sistemática aprovada 
pelo CEPE concilia o 
planejamento e a avaliação 
de forma coletiva, permitindo 
o fortalecimento institucional 
em detrimento de carreiras 
apenas individuais de 
docentes e pesquisadores. 
Com a aprovação final da 
proposta, a planilha de 
avaliação de critérios mínimos 
de desempenho docente 
deixa de ser documento 
necessário na apresentação 
dos relatórios anuais e 
trienais de docentes, antiga 
demanda do corpo docente 
da Unesp. Esperamos, com 
essas medidas, viabilizar a 
implementação dessa nova 
forma de planejamento e 
avaliação, tornando-a a mais 
eficaz possível e fomentando 
a mudança de paradigma 
de avaliação da Unesp, 
apoiada no debate coletivo e 
amparada no planejamento.”
Sergio Roberto Nobre, vice- 
-reitor e presidente do CEPE

“O novo processo de 
avaliação departamental, 
cuja análise e aprovação 
foi finalizada pelo CEPE 
em 20 de fevereiro de 2018, 
significa um enorme avanço 
em termos de mudança de 
cultura e de paradigma, no 
que diz respeito ao ensino de 
graduação. A consideração 
de variáveis outras que 
não apenas a quantidade 
de horas-aula por docente 

mostra que a qualidade dos 
cursos de graduação e de 
pós-graduação da Unesp 
transcende a questão de 
carga horária. Na graduação, 
a metodologia coloca em 
relevo a mais importante 
questão relativa aos cursos 
superiores no país, ou seja, 
os índices de evasão e de 
retenção, muitas vezes altos, 
embora não uniformemente 
distribuídos. Dessa maneira, 
a implementação dessa 
nova concepção de 
avaliação coletiva resulta 
em mais comprometimento 
dos departamentos com 
a melhoria dos cursos de 
graduação em que atuam. 
Também coloca em relevo 
a interação entre ensino, 
pesquisa e extensão e a 
integração entre graduação 
e pós-graduação, que 
constituem o verdadeiro 
diferencial na formação dos 
graduandos da Unesp.” 
Gladis Massini-Cagliari, pró- 
-reitora de Graduação 

“O documento discutido e 
aprovado pelo CEPE, que 
trata do Planejamento e 
Avaliação Departamental na 
Unesp, é mais uma conquista 
de nossa comunidade, 
na direção de criar uma 
nova cultura acadêmica, 
para a construção de uma 
Universidade melhor. Dois 
pontos são fundamentais 
nessa nova política a ser 
implementada, ainda este 
ano, pela atual gestão: a 
introdução do planejamento 
como instrumento 
estratégico e a mudança 
do foco no indivíduo para 
uma avaliação coletiva 
dos departamentos. Para a 
pós-graduação, essa nova 
sistemática certamente 

trará benefícios, pois as 
atividades realizadas nessa 
dimensão acadêmica 
poderão ser melhor 
planejadas, discutidas em 
conjunto com todos os 
docentes e definidas de 
acordo com o perfil de cada 
departamento.” 
João Lima Sant’Anna Neto, 
pró-reitor de Pós-graduação

“Na nova forma de 
Planejamento e Avaliação 
dos Departamentos aprovada 
pelo CEPE, a Extensão 
Universitária é colocada 
claramente como um dos 
pilares da Universidade 
entre as variáveis que 
compõem o Núcleo 
Comum.  O reconhecimento 
de diferentes ações 
extensionistas, das 
orientações de alunos de 
graduação, das diferentes 
formas de captação de 
recursos, incluindo a 
própria Unesp, representa 
uma valorização da 
extensão universitária. Os 
departamentos poderão, 
também, incluir as suas 
peculiaridades relativas a 
essa dimensão acadêmica 
nas variáveis eletivas. Assim, 
os departamentos poderão 
expressar livremente a sua 
contribuição para a extensão 
universitária da Unesp. Outro 
aspecto importante é que 
o deslocamento do foco da 
avaliação individual para o 
planejamento e avaliação 
coletivos poderá contribuir 
para a realização de projetos 
de extensão integrados 
e interdisciplinares que 
abordem problemas sociais 
mais complexos.” 
Cleopatra da Silva Planeta, 
pró-reitora de Extensão 
Universitária

“A Nova Política de 
Planejamento e Avaliação traz 
modificações importantes para 
a dimensão da pesquisa na 
Unesp, pois deve consolidar-se 
como um avanço na maneira 
pela qual respondemos às 
questões de natureza científica 
que formulamos e às que 
são formuladas a nós pela 
sociedade. Considerar os 
departamentos como células 
básicas da vida acadêmica 
pode permitir a elaboração de 
projetos coletivos de pesquisa 
mais complexos e densos em 
seus objetivos. Certamente 
a Unesp evoluiu muito em 
sua produção científica e 
intelectual nos últimos anos, 
porém ainda temos poucos 
projetos temáticos ou núcleos 
de excelência consolidados. 
Também, ainda há baixa 
interação com os setores 
organizados da sociedade civil, 
sejam públicos ou privados, 
em especial com as indústrias 
ou empresas de tecnologia. 
Espera-se que a nova política 
de planejamento e avaliação 
permita cobrir tais lacunas 
e planejar de maneira mais 
efetiva essas demandas e, 
como consequência, permita 
uma maior visibilidade da 
pesquisa produzida na 
Unesp. Por fim, fica facilitada 
a difusão das informações 
dentro da Universidade, 
permitindo que a própria se 
conheça mais profundamente 
e reconheça mais claramente 
suas especialidades e 
potencialidades. E, mais 
importante, a nova política 
de planejamento e avaliação 
permitirá uma maior 
transparência na divulgação 
para a sociedade da pesquisa 
realizada na Unesp.” 
Carlos Frederico de Oliveira 
Graeff, pró-reitor de Pesquisa

Fotos Arquivo ACI
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Alonso (ajoelhado, de camisa cinza) numa atividade com professores 

Mirian analisou livros de autores como Gilberto Cotrim (esq.) e Mario Furley Schmidt

José Tadeu Arantes – Agência Fapesp

Negros em livros didáticos

Ética se aprende na escola

U 
ma pesquisa, 
conduzida na Unesp, 
Câmpus de Assis, 

investigou como um tema tão 
polêmico quanto a representação 
do negro nos livros didáticos de 
História do Brasil pode ter sido 
afetado pelo Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD), criado 
em 1985, mas que teve seu 
primeiro edital para o ensino 
médio apenas em 2008.

O estudo, realizado pela 
doutora em História Mírian 
Cristina de Moura Garrido, foi 
publicado em Escravo, africano, 
negro e afrodescendente – A 
representação do negro no 
contexto pós-abolição e o 
mercado de materiais didáticos 
(1997-2012) (Editora Alameda; 
2017; 200 páginas; R$ 46), 
com apoio da Fapesp.

“Dediquei atenção especial a 
três autores de livros didáticos 
campeões de vendas, com obras 
publicadas antes e depois de 2008”, 
disse Garrido à Agência Fapesp.

Os autores escolhidos foram 
Gilberto Cotrim, Mario Furley 
Schmidt e Antonio Pedro. Foi 
enfocado especificamente como o 
período pós-abolição é tratado nos 
livros, em cotejo com a produção 
historiográfica relativa à época.

“Todos destacam o fato de os 
ex-escravos não terem recebido 
qualquer tipo de reparação por 

T 
rabalhar a formação 
de valores morais e 
o enfrentamento da 

violência com os alunos através 
de oficinas e jogos operativos 
e contribuir para a formação 
continuada dos professores 
através de atividades de formação 
em grupo. Essa é a preocupação 
do projeto “A Formação dos 
Valores na Escola: Reflexos 
e Reflexões para a Prática 
Pedagógica”. A proposta, que faz 
parte do Programa do Núcleo 
de Ensino da Pró-Reitoria de 
Graduação (Prograd) da Unesp, 
que neste ano completa 30 anos, 
é resultado de uma parceria entre 
o Departamento de Educação 
da Faculdade de Ciências e 

parte do Estado, o que causou 
enormes dificuldades para sua 
inserção na sociedade. Mas 
nenhum dos autores incorpora 
em suas obras as contribuições 
da historiografia mais recente, 
elaborada principalmente na 
Unicamp [Universidade Estadual 
de Campinas], que buscou entender 
as estratégias de sobrevivência 
adotadas pelos negros no período 
pós-abolição”, afirmou Garrido.

Como exemplo, a 
pesquisadora cita trecho de 
um livro de Antonio Pedro: “De 
modo geral, os antigos escravos 
não foram integrados no mundo 
do consumo para dinamizar 
o mercado, como pensam 
alguns historiadores. Quando 
se empregavam, trabalhavam 
alguns dias, apenas o suficiente 
para a sobrevivência. Nada mais 

Letras, da Unesp de Assis, sob 
a coordenação do professor 
Alonso Bezerra de Carvalho,  
com a colaboração da professora 
Mayra da Silva Gualtieri 
Kappann, alunos  bolsistas, e a 
Escola Estadual Dona Carolina 
Francini Burali, de Assis, 
com o acompanhamento da 
coordenadora pedagógica Aline 
Telles Garcia.

Durante 2017, os 
estagiários bolsistas estiveram 
quinzenalmente realizando as 
intervenções junto aos alunos dos 
9.os anos A e B, nas aulas de Projeto 
de Vida, das professoras Fernanda 
Fazano e Maria Aparecida Martins. 
Além disso, palestras foram feitas 
com a equipe de professores da 

lógico, pois para eles o trabalho 
significava a lembrança de 
séculos de submissão e desgraça. 
Preferiram o ócio. Isso dificultou 
ainda mais sua integração social, 
pois ficaram à margem dos bens 
que a sociedade produzia”.

“Na minha interpretação, 
essa afirmação está muito 
bem amparada na escolha 
historiográfica do autor, que 
ainda toma como cânones 
as formulações de Florestan 
Fernandes (1920-1995), segundo 
as quais o negro não foi integrado 
à sociedade de classes. Mas não 
coaduna com as formulações da 
historiografia mais recente. E, por 
isso, reitera uma concepção de 
negro submisso, de negro incapaz 
de se organizar, reforçando no 
estudante afrodescendente uma 
concepção negativa quanto à sua 

Embora apresentem conceitos desatualizados, obras são mantidas em programa federal

Projeto estimula valores morais entre alunos e formação continuada de professores em Assis 

identidade”, disse Garrido.
Na avaliação de Garrido, a 

desatualização das obras dos três 
autores frente à historiografia 
produzida a partir da década 
de 1990 faz com que elas não 
cumpram plenamente as 
determinações da Lei 10.639, de 
9 de janeiro de 2003 – depois 
atualizada como Lei 11.645, em 10 
de março de 2008 –, que tornou 
obrigatório, nos estabelecimentos 
de ensino fundamental e médio, 
oficiais e particulares, o estudo da 
história e cultura afro-brasileira e 
indígena.

 “O que me intriga é que, 
depois da Lei 10.639, enquanto 
os textos dos livros didáticos 
foram mantidos, com todos os 
problemas apontados, as mesmas 
editoras passaram a publicar 
livros paradidáticos excelentes, 

escola com o objetivo de formação 
e promoção de atividades de 
reflexões e problematizações em 
grupo e a construção conjunta 
de estratégias pedagógicas para 
a formação ética das pessoas, a 
inclusão da dimensão ética na 
educação e o desenvolvimento dos 
valores morais na escola.

“Pretendemos continuar essa 
parceria, pois ela contribui no 
processo de ressignificação da 
formação de professores e da 
prática docente na sala de aula, 
lugar cheio de desafios”, conclui 
o professor Alonso, que também 
é docente do Programa de Pós-
-Graduação em Educação, da 
Faculdade de Filosofia e Ciências, 
da Unesp de Marília.

escritos por especialistas da 
academia. E o Estado passou a 
comprá-los também”, disse.

RESSIGNIFICAÇÃO MILITANTE
Quanto aos termos 

“escravo”, “africano”, “negro” e 
“afrodescendente”, presentes 
no título de seu livro, Garrido 
explicou que procuram 
explicitar as sucessivas 
ressignificações sobre o que é 
ser negro no Brasil. “Os termos 
‘escravo’ e ‘africano’ remetem 
ao período colonial, que ainda 
compõe a maioria do conteúdo 
dos livros didáticos”, disse.

Para Garrido o termo 
“negro” é uma ressignificação 
militante, decorrente da 
pressão do movimento negro 
para colocar na pauta das 
discussões a questão da 
discriminação racial.

“O termo ‘afrodescendente’ é 
uma formulação contemporânea, 
adotada especialmente durante 
a preparação do Brasil para 
a Conferência de Durban [III 
Conferência Mundial contra o 
Racismo, Discriminação Racial, 
Xenofobia e Intolerâncias 
Correlatas, realizada em 
2001, em Durban, África do 
Sul], quando a representação 
brasileira e os militantes 
procuraram ficar afinados com 
toda a América Latina”, disse.

ReproduçãoReprodução

Divulgação

Divulgação
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Guia da boa informação

Esforço conjunto pela inclusão escolar

F 
oi lançado em 
dezembro o Manual de 
Credibilidade Jornalística, 

um guia destinado a divulgar 
boas práticas para veículos 
jornalísticos. A publicação é 
dirigida a jornalistas da chamada 
grande imprensa, da imprensa 
local e regional, além de 
professores e alunos.

O manual integra o Projeto 
Credibilidade, resultado da 
parceria entre o Instituto 
para o Desenvolvimento 
do Jornalismo (Projor) e o 
Programa de Pós-Graduação em 
Mídia e Tecnologia (PPGMit) da 
Faculdade de Arquitetura, Artes 
e Comunicação (FAAC), Câmpus 
da Unesp de Bauru. A proposta 
é encabeçada pelos jornalistas 
Angela Pimenta, presidente 
do Projor e coordenadora- 
-executiva do projeto, 
e Francisco Rolfsen Belda, 
docente e vice-coordenador do 
curso de doutorado do PPGMiT, 
e coordenador acadêmico do 
projeto.

“No cenário atual, as pessoas 
estão cada vez mais desconfiadas 
daquilo que veem e ouvem, 
principalmente por causa do 

A educação inclusiva 
busca garantir que 
todos os alunos, com 

e sem deficiência, possam 
conviver e aprender juntos. Em 
sua dissertação de mestrado, 
apresentada em janeiro no 
Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia (FCT), 
Câmpus da Unesp de Presidente 
Prudente, Ana Mayra Samuel 
da Silva analisou como a equipe 
gestora de uma Escola Municipal 
de Ensino Fundamental (EMEF) 
da cidade viabilizou a articulação 
intersetorial – que reúne 
profissionais de diversas áreas – 
em uma perspectiva inclusiva. 

A pesquisadora foi aluna do 
curso de licenciatura em Pedagogia 
da FCT e conheceu a realidade 
dessa EMEF a partir de estágios 
supervisionados no local, que 
atende cerca 380 estudantes 
do 1º ao 5º ano. Na escola, ela 

crescimento das fake news, ou 
seja, das notícias falsas”, assinala 
Ângela. “Nós procuramos 
distinguir o jornalismo de 
qualidade de outras formas de 
circulação da informação não 
comprometidas com a verdade dos 
fatos”, comenta o professor Belda. 

Em sua introdução, o Manual 
relaciona as principais causas da 
atual crise de credibilidade do 

constatou ações excludentes, como 
a transferência de alunos que são o 
público-alvo de Educação Especial 
para outras instituições, devido 
ao despreparo de profissionais da 
unidade escolar.

Em 2015, a equipe gestora 
escolar da EMEF, formada 
pela diretora, a vice-diretora 
e a coordenadora pedagógica, 
convidou o Grupo de Pesquisa 
“Ambientes Potencializadores para 
a Inclusão” (API), coordenado pelas 
professoras  Elisa Tomoe Moriya 
Schlünzen e Danielle Aparecida do 
Nascimento dos Santos, da Unesp, 
para contribuir com questões 
relacionadas à inclusão escolar. 
Nesse ano, Ana Mayra foi aprovada 
no mestrado e se envolveu com 
essa iniciativa, com orientação da 
professora Elisa. 

Em seu estudo, a pedagoga 
acompanhou o trabalho das 
gestoras, que procuraram efetivar 
parcerias com profissionais do 

jornalismo, como a fragmentação 
noticiosa, as “notícias falsas”, a 
polarização política, os “filtros 
bolhas” das redes sociais – 
tendência de as pessoas se 
relacionarem apenas com quem 
pensa como elas, o que pode 
levar à apuração enviesada de 
informações –, além de outras 
deficiências, como a falta de 
princípios éticos. A publicação 

‘Manual de Credibilidade Jornalística’ destina-se a divulgar boas práticas para veículos da área

Mestrado analisa projeto desenvolvido em escola municipal de Presidente Prudente

O Manual de Credibilidade 
Jornalística está disponível em: 
<https://goo.gl/RHPqAR>

também esclarece conceitos 
como verdade, mentira, fato e 
pós-verdade e analisa questões 
como a relação entre jornalismo 
e democracia, a desinformação 
na história e o panorama atual da 
desinformação.

O Manual relaciona um sistema 
de indicadores de credibilidade 
formado por oito itens: melhores 
práticas (em que se incluem a 
missão do veículo e suas fontes de 
financiamento); expertise do autor 
da matéria; tipo de trabalho (com 
etiquetas para distinguir a opinião 
da análise, por exemplo); citações 
e referências (que garantem 
acesso a fontes por trás dos fatos e 
afirmações publicados); métodos 
(para revelar como uma notícia 
se desenvolveu); confirmação 
de apuração local (para que as 
pessoas saibam se a matéria 
tem origem ou expertise local); 
diversidade de vozes (garantindo 
diversas perspectivas para a 
reportagem); e feedback acionável 
(fortalecendo a relação com o 
público, por meio de recursos 
como tecnologias digitais).

No Manual, são também 
apresentados recursos para se 
detectar a desinformação e o mau 

Centro Municipal de Saúde e da 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE), em projetos 
que atendiam a estudantes da 
EMEF e de outras escolas. A 
ações envolveram psicólogo, 
psicopedagogo, fonoaudiólogo, 
neuropediatra, assistente social, 
promotor de justiça e professor 

especialista em Educação Especial. 
Ana Mayra enfatiza que 

a iniciativa enfrentou vários 
obstáculos, desde questões 
burocráticas até o convencimento 
e adesão dos pais ou responsáveis 
pelos estudantes em relação 
aos projetos. A coleta de dados 
do trabalho promoveu análise 

documental, diagnóstico da 
realidade investigada, observações 
participantes, intervenção 
formativa, grupos de discussões, 
relatório de campo da pesquisadora 
e gravação em áudio e transcrição 
de todas as interações.

De acordo com a pesquisadora, 
depoimentos de pais ou 
responsáveis assinalam os 
benefícios dos projetos para a 
aprendizagem dos estudantes. 
“Assim, considero que a 
articulação dos profissionais de 
outras áreas com os participantes 
da pesquisa se tornou efetiva e 
benéfica para a constituição de 
uma cultura escolar inclusiva”, 
conclui. Para a estudiosa, o 
trabalho desenvolvido na escola 
ajudou a transformar o cenário 
educacional municipal: “Os 
projetos desenvolvidos por meio 
da intersetorialidade atendem a 
cerca de 25 estudantes de escolas 
públicas do município”, afirma.

jornalista, além de informações 
sobre o Trust Project, artigos 
citados e bibliografia utilizada.

PROJETO CREDIBILIDADDE
Patrocinado pelo Google 

Brasil, o Projeto Credibilidade 
é o capítulo brasileiro do Trust 
Project, consórcio formado 
por 75 empresas da mídia 
internacional preocupadas 
em desenvolver indicadores 
e padrões de qualidade 
e credibilidade. Entre os 
participantes desse consórcio 
estão a revista The Economist e 
os jornais The Washington Post 
e La Repubblica, entre outros. 
No Brasil, o consórcio de mídia 
ligado ao Projor tem entre seus 
membros os jornais Folha de 
S. Paulo, O Estado de S. Paulo 
e O Globo, o portal UOL e as 
revistas Nova Escola e Piauí, 
entre outros órgãos.

Publicação destina-se a jornalistas, professores e alunos

Proposta beneficiou várias unidades de ensino no município
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Medidas de proteção vão de antivírus a equipamentos que alertam para mudança no tráfego de dados

Encontro em São Paulo reuniu equipes de segurança de rede de institutos de pesquisa

Pesquisas a salvo

O auditório da Editora 
Unesp recebeu no 
dia 29 de janeiro 

o 12º Encontro de CSIRTs 
Acadêmicos. O evento é 
organizado anualmente pela 
Rede Nacional de Ensino 
e Pesquisa (RNP) e reúne 
equipes de segurança de rede 
de universidades e centros de 
pesquisa do país para discutir 
ações colaborativas e promover 
a aproximação entre esses 
grupos. CSIRT é a sigla para 
Computer Security Incident 
Response Team, que pode 
ser traduzida como Grupo 
de Resposta a Incidentes de 
Segurança em Rede.

A RNP hoje integra 1.522 
câmpus e unidades de 
pesquisa no Brasil. A rede foi 
criada em 1992 para oferecer 
infraestrutura de redes 
avançadas que viabilizem 
e fomentem a pesquisa 
colaborativa de instituições 
federais. Ao longo do tempo, 
a rede foi expandida para 
universidades estaduais. A 
Unesp integra a iniciativa desde 
2010. 

AMEAÇAS
Para o diretor de Serviços 

e Soluções da RNP, José Luiz 
Ribeiro, o calendário de 2018 
merece especial atenção das 
equipes de segurança por conta 
das eleições. “A segurança da 
informação vem se tornando 
um elemento influenciador 
de resultados das eleições”, 
alertou na palestra que abriu o 
encontro.

Como representante da 
comunidade científica no 
conselho do comitê gestor da 
Internet no Brasil, Ribeiro 
também destacou que o tema 
já está sendo analisado não 
apenas entre os profissionais 
de segurança, mas também no 
âmbito legal. 

“No conselho já estamos 
discutindo medidas preventivas 
e outras questões legais, 
prevendo um grande volume 
de ordens judiciais de retiradas 
de sites do ar durante o 
período eleitoral. Além disso, 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) constituiu uma comissão 
especial para discutir regras 
aplicáveis a cibersegurança nas 
eleições”, aponta.

A rede pode ser usada 
para, por exemplo, ataques de 
negação de serviço (DDOS), 

Marcos Jorge

em que determinado site fica 
sobrecarregado de acessos e seu 
serviço se torna indisponível. 
Em um contexto eleitoral, tal 
ataque seria capaz de derrubar 
páginas de candidatos. 

SISTEMA X USUÁRIO
O coordenador do grupo 

de redes da Assessoria de 
Informática da Unesp, Carlos 
Rosa Coletti, aponta que as 
ameaças à segurança da rede 

123RF

As seis ameaças mais 

recorrentes na rede da Unesp:

1) Tentativas de login aos 

sistemas por força bruta

Consiste em adivinhar, por 

tentativa e erro, um nome 

de usuário e senha e, 

assim, executar processos e 

acessar sites, computadores 

e serviços em nome e com 

os mesmos privilégios desse 

usuário. Normalmente, é 

usado um dicionário de 

senhas com milhares de 

combinações.

2) Tentativas de acesso 

contra infraestrutura (SSH, 

DNS)

Consiste em tentar obter 

acesso a um servidor 

que abriga um serviço 

importante da infraestrutura 

do Datacenter para inserir 

têm migrado dos sistemas 
para o usuário comum. Ou 
seja, ao invés de tentarem 
o acesso a informações de 
bancos de dados, servidores 
de e-mail ou serviços de 
cadastro, os hackers fazem uso 
da ingenuidade ou confiança 
do usuário, para obter dados 
que os ajudem a ter acesso não 
autorizado a computadores ou 
informações. “Estes sistemas 
têm pessoas qualificadas que 
analisam ameaças e estão 

atentos às anormalidades. Já o 
usuário comum muitas vezes 
não tem conhecimento técnico 
e acaba se tornando um alvo”, 
explica. 

ESTRATÉGIAS DE DEFESA
Evitar esse tipo de ataque 

exige do usuário alguns 
cuidados com o uso do 
computador ou do dispositivo 
móvel (ver quadro). Pelo lado 
da equipe de segurança de 
rede, são duas as estratégias 
principais: a primeira envolve 
a verificação das ameaças 
conhecidas por meio de 
antivírus instalados nas 
máquinas ou dispositivos de 
rede que verificam se alguém 
acessou sites que representem 
ameaça. 

A segunda é a verificação 
do comportamento da rede. 
“Temos equipamentos 
que alertam alterações no 
comportamento do tráfego e no 
consumo de dados que podem 
apontar ameaças. Isso ativa 
alertas que acionam a equipe 
de segurança. Uma estratégia é 
pró-ativa e a outra reativa. Se 
a ameaça é muito nova e não 
foi detectada pelos antivírus 
e dispositivos, identifica-se 
o comportamento anômalo”, 
explica Coletti.

informações falsas com o 

objetivo de induzir o usuário 

a acessar uma página 

fraudada ou um programa 

malicioso que causará 

prejuízos ao usuário.

3) Ataques contra VoIP

Hackers que se utilizam da 

tecnologia da telefonia por 

internet para obter acesso 

aos telefones e PABX para 

realização de chamadas falsas, 

normalmente internacionais. 

A conta telefônica chegará 

com a cobrança dos milhares 

de minutos internacionais 

utilizados pelo atacante, que 

normalmente não pode ser 

identificado.

4) Malwares de Botnets

Redes infectadas por 

programas maliciosos que 

atuam em conjunto para 

atacar determinado alvo.

5) Tentativas de phishing de 

senhas e contas de e-mail

Uso de e-mails ou sites 

falsos para enganar o 

usuário e obter informações 

pessoais, como senhas ou 

cartão de crédito, etc.

AMEAÇAS

PRECAUÇÕES

• Utilize mecanismos de 

segurança, como programas 

antivírus, antimalware, 

firewall pessoal e filtros 

antiphishing, sempre 

atualizados!

• Fique atento a 

mensagens, recebidas 

por e-mail em nome de 

alguma instituição, que 

tentem induzi-lo a fornecer 

informações, instalar/

executar programas ou 

clicar em links.

• Fique atento também ao 

endereço do site acessado.

 • Sites oficiais podem ser 

clonados e são criados 

nomes muito parecidos 

com o original, trocando ou 

repetindo apenas uma letra, 

por exemplo.

• Verifique o link 

apresentado na mensagem. 

Golpistas costumam usar 

técnicas para ofuscar o link 

real para o phishing.

• Orientações para criação de 

senhas: Senhas não devem 

ter: 1) Qualquer tipo de dado 

pessoal; 2) sequências de 

teclado; 3) palavras muito 

conhecidas, como nomes 

de músicas, times de 

futebol, personagens de 

filmes, etc. Senhas devem 

ter: 1) Números aleatórios; 

2) Grande quantidade de 

caracteres; 3) Diferentes 

tipos de caracteres.
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Projeto representa um modelo a ser adotado pelas universidades públicas brasileiras

Mais informações no site 
<www.ibb.unesp.br>  
ou pelo e-mail: 
<feriasnaunesp@gmail.com>.

Fotos divulgação

Cursos de Férias da Unesp em Botucatu representam uma das mais expressivas iniciativas da Rede 
Nacional de Educação e Ciência, beneficiando mais de 1,5 mil alunos do ensino médio em 12 anos

Semente da ciência

N 
o ano de 1985, o 
professor Leopoldo de 
Meis, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
teve a ideia de buscar novos 
caminhos para a ciência do País, 
ao promover o contato mais 
próximo entre os ensinos médio 
e superior. O grande objetivo era 
tornar a educação científica ainda 
melhor, formar profissionais 
mais qualificados e reduzir a 
desigualdade social no ingresso 
na universidade.

Mais de 30 anos depois, 
essa semente plantada por 
Meis se transformou na Rede 
Nacional de Educação e Ciência, 
que tem gerado muitos frutos. 
Até hoje foram mais de 4 mil 
estudantes beneficiados através 
de 34 iniciativas presentes em 21 
instituições de ensino espalhadas 
pelo Brasil. Uma delas é a Unesp, 
que este ano chegou à 12ª edição 
dos cursos de férias “Difundindo 
e Popularizando a Ciência na 
Unesp: Interação entre Pós- 
-graduação e Ensino Básico”.

Iniciado em 2007, junto ao 
Programa de Pós-graduação em 
Ciências Biológicas (Genética) 
do Instituto de Biociências (IB), 
esse programa de extensão já 
beneficiou gratuitamente mais 
de 1,5 mil estudantes de ensino 
médio, de Botucatu e cidades 
da região. Nele é disseminado 
um rico e intensivo conteúdo em 
ciências, que hoje conta também 
com a participação de programas 
de pós-graduação das Faculdades 
de Medicina (FMB) e Medicina 
Veterinária e Zootecnia (FMVZ). 

No período de uma semana, 
sempre no primeiro mês do 
ano, os jovens respiram ciência 
em seis cursos diferentes: 
“Experimentando Genética”, 
“Investigando a Vida das 
Plantas”, “Reprodução de A a Z”, 
“Virando a Célula do Avesso”, 
“Do Amarelão às Picadas de 
Cobra: um Passeio pelas Doenças 
Tropicais” e “A Ciência por trás 
das Jaulas e Gaiolas”. O grande 
diferencial está na maneira com 
que a informação é passada, 
indo além do “giz na lousa” e 
envolvendo intervenções de 
teatro, música, jogos e muitas 
vivências na prática. Sempre 
com linguagem simples e bem 
humorada. No fim, aqueles que 
mais se destacam ganham a 
possibilidade de desenvolver 
atividades de pesquisa em 

Igor Medeiros e Jean Madrid – Assessoria de Imprensa do IB/Botucatu (via 4 Toques Comunicação)

Alunos que se destacam podem se tornar bolsistas de Iniciação Científica Júnior na Unesp

laboratórios da Unesp como 
bolsistas de Iniciação Científica 
Júnior.

JOVENS TALENTOS
Esse foi o caso de Cassiane 

Martins Barbosa. Hoje, com 
27 anos, bióloga e mestre em 
Genética pelo IB, ela chegou na 
adolescência a fazer curso técnico 
na área industrial. Mas confessa 
que passou a ficar encantada pelo 
universo da ciência na primeira 
edição do curso de férias, quando 
ainda era aluna de uma escola 
pública de Botucatu. Logo em 
seguida, foi selecionada para ser 
um “Jovem Talento” e realizar 
estágio no Laboratório de Genética 
Animal. “O fato de ter vivido a 
experiência da área biológica 
e o orgulho de ter passado no 
vestibular da Unesp me fizeram 

escolher essa área, na qual jamais 
me arrependo”, afirma Cassiane, 
que utilizou o curso de férias 
como tema para seus projetos de 
mestrado e doutorado. 

O biomédico Maycon Tavares 
é outro que foi “picado” pela 
ciência. Aluno do programa de 
Pós-Graduação em Biologia Geral 
e Aplicada pelo IB, ele lembra 
com orgulho da sua passagem 
pelo curso de férias, em 2011, 
quando ainda tinha dúvidas 
de qual carreira seguir. “Só 
consegui trilhar meu caminho 
porque vi pessoas que serviram 
de inspiração. E participo do 
curso desde então. Tento auxiliar 
ao máximo porque quero 
que mais jovens tenham essa 
oportunidade”, comenta.

Entre os jovens beneficiados 
pelo projeto está Cyntia Bacas, 

de apenas 17 anos. Estudante 
de ensino médio numa escola 
pública de São Manuel, toda 
quarta-feira ela encara 20 km 
até Botucatu para fazer estágio 
no Departamento de Morfologia 
do IB, fruto do seu empenho 
no curso de férias em 2017 e de 
que participou novamente este 
ano. “Eu não tenho uma rotina 
porque eu faço de tudo dentro 
daquele departamento e isso para 
mim é a melhor coisa, pois cada 
experiência, cada projeto que eu 
ajudo já é algo muito gratificante”, 
diz ela, que pretende prestar 
vestibular para Biomedicina.

MODELO DE SUCESSO
Adriane Wasko e Lígia Mota, 

docentes do IB que atuam 
na coordenação do projeto, 
acreditam que os Cursos de 

Férias têm potencial para crescer 
ainda mais. Assim, podem 
cumprir melhor sua missão de 
difundir e popularizar a ciência 
junto aos jovens do ensino 
médio em escolas públicas e, 
consequentemente, servir de 
ponte a um ensino universitário 
de qualidade. 

“É uma sensação de satisfação 
e dever cumprido quando 
notamos que nossos alunos de 
pós-graduação e graduação 
compreendem a importância de 
seu papel social: o de contribuir 
para a melhoria da qualidade 
do ensino em nossa região. Por 
outro lado, é indescritível quando 
escutamos um cursista, que 
nunca nem havia sonhado em 
fazer um curso superior, estar 
convicto de que isso é possível, 
sim”, destaca Lígia.

“A Unesp dentro dessa Rede 
Nacional de Educação em Ciência 
é o grupo mais expressivo, que 
mais realiza e expande os cursos 
de férias. Queremos que os jovens 
que participam desses cursos 
tenham esse primeiro contato com 
a universidade, com a nossa rotina 
e levem a vivência aqui adquirida 
para dentro de suas salas de aula”, 
complementa Adriane.

Para o atual diretor do 
IB, professor César Martins, 
que ajudou a introduzir essa 
atividade de extensão, o projeto 
é um sucesso e representa um 
modelo a ser adotado pelas 
universidades públicas brasileiras, 
uma vez que agrega inclusão 
social às formas diferenciadas 
de ensino. “A proposta apresenta 
duas linhas de ação de grande 
relevância: preparar melhor os 
futuros docentes para o ensino, 
além de mostrar aos jovens do 
ensino médio, muitas vezes 
desestimulados, que estudar, 
aprender e adquirir conhecimento 
pode ser algo realizado de forma 
divertida”, argumenta.

FICA A DICA!
As inscrições para os Cursos 

de Férias da Unesp em Botucatu 
ficam abertas sempre no segundo 
semestre de cada ano.
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Aprovação da sistemática de Planejamento de Avaliação Departamental na Unesp 
inova cultura acadêmica na Universidade

AVALIAÇÃO EM NOVO RUMO

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fotos Amanda Fernandes

A 
pós amplo debate, o 
Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

(CEPE) concluiu a aprovação, 
no dia 20 de fevereiro, da 
metodologia de Planejamento 
de Avaliação Departamental 
na Unesp.

Enquanto a sistemática anterior 
tinha foco, apenas, nos indivíduos 
(docentes e pesquisadores), agora 
os departamentos ganham papel 
protagonista no processo. 

Os próximos passos previstos 
são: (a) Elaboração de tutoriais 
e pequenos vídeos para 
pormenorizar a metodologia 
da proposta e contribuir para 
sua implantação orientando 
docentes e pesquisadores, que 
serão os sujeitos desse processo; 
chefias e direções, que o 
coordenarão; e servidores técnico- 
-administrativos, que darão apoio 
à implantação;  

(b) Videoconferências, nas 
quais a Comissão Permanente 
de Avaliação (CPA) prestará 
esclarecimentos e orientará a 
implantação da sistemática;

(c) Workshop, com apoio da 
Escola Unesp de Liderança e 
Gestão, do qual deverão participar 
chefes de departamentos, 
diretores e outros envolvidos com 
a implantação do processo; e

(d) Orientação às Congregações 
e Conselhos Diretores para que 
definam o Dia do Planejamento 
Departamental nas unidades, 
ocasião em que todos estarão 
envolvidos com sua formulação.  

HISTÓRICO 
A metodologia de 

Planejamento e Avaliação 
Departamental na Unesp teve sua 
origem durante a elaboração do 
relatório de avaliação quinquenal 
da Unesp (2010 a 2014). Foi, na 
ocasião, debatida e melhorada 
pelos membros do Grupo de 
Avaliação Institucional (GRAI). 
Posteriormente, foi apresentada 
em evento científico relativo ao 
tema, bem como discutida por 
colegas e membros da gestão 
anterior, mas o processo não teve 
continuidade. 

Com a nova gestão da Unesp, 
iniciada em 2017, a proposta 
voltou a ser objeto de apreciação e 
aperfeiçoamento. Foi apresentada 
à equipe de pró-reitores e 
assessores, que a debateram em 
dois encontros, tendo passado 
por alterações e melhorias, entre 

março e maio. Paralelamente, 
foi também explanada no CEPE, 
na Comissão Permanente de 
Avaliação (CPA) e no Conselho 
Universitário. Essa reunião, em 
junho, foi transmitida para toda 
a Universidade pela TV Unesp 
e, durante o debate e nos dias 

subsequentes, várias questões 
foram encaminhadas, à CPA, por 
escrito.

As unidades receberam, em 31 
de julho, duas versões da proposta 
(uma completa e uma resumida) 
e dois vídeos apresentando, 
respectivamente, os fundamentos 

da proposta e uma síntese da 
metodologia. Esses vídeos foram 
acessados, até meados de março 
de 2018, respectivamente, 1.361 e 
682 vezes.

Entre agosto e setembro, 
o documento foi debatido nas 
unidades. A CPA organizou quatro 

videoconferências para ampliar o 
debate, das quais participaram 31 
unidades da Universidade.

Foram feitas visitas presenciais 
a 13 unidades (FC, FAAC e 
FE, Bauru; FCL, Araraquara; 
FCA, FMVZ, IB, de Botucatu; 
FCAV, Jaboticabal; FMV e FO, 
Araçatuba; IB e IGCE, Rio Claro; 
e FCT, Presidente Prudente). 
Houve ainda um debate 
organizado pela Associação dos 
Docentes da Unesp, em Bauru, 
do qual participou a professora 
Maria Encarnação Beltrão 
Sposito, presidente da CPA, 
que foi transmitido para toda a 
Universidade pela TV Unesp.

Em todas essas ocasiões, 
críticas e questões formuladas 
possibilitaram tanto o 
esclarecimento maior sobre 
a proposta, como a revisão, 
ampliação ou, ainda, melhor 
detalhamento de vários de 
seus elementos.

Na sequência, o CEPE dedicou-
se ao debate da proposta de forma 
detalhada, realizando, de outubro 
de 2017 a fevereiro de 2018, seis 
reuniões consecutivas. Nesse 
processo, a proposta foi revisada, 
enriquecida e pormenorizada, 
tendo se aperfeiçoado de modo 
a estar muito melhor para ser 
implantada.

Mesa do CEPE, com o vice-reitor Sergio Nobre e o secretário-geral Arnaldo Cortina, na sessão que aprovou a proposta

A professora Maria Encarnação Beltrão Sposito (dir.) discute a nova metodologia no CEPE 
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Um resumo do texto original

Figura 1: Planos da Avaliação Institucional

Figura 2: Departamentos como espaços de convergência das 
dimensões acadêmicas da Universidade Figura 3: Os responsáveis pelo planejamento e avaliação

A proposta de Planejamento de 
Avaliação Departamental

A sistemática de 
Planejamento 
de Avaliação 

Departamental na Unesp 
busca estabelecer uma nova 
cultura institucional. Essa 
proposta toma como referência 
os “Departamentos” em suas 
relações com os docentes 
e pesquisadores, pensados 
como base de um processo de 
planejamento, autoavaliação e 
avaliação. A Figura 1 apresenta 
o papel que a proposta terá em 
termos de articulação entre os 
diferentes planos de avaliação. 
Até sua aprovação, havia 
apenas a avaliação relativa ao 
campo à esquerda da figura 
(a “Individual”, que envolve 
docentes e pesquisadores) e 
aquela relacionada ao campo 
da direita “Unidades”, por meio 
do Avinst). Com a incorporação 
dos “departamentos” é possível 
articular melhor as duas 
pontas do processo, o que é 
representado pela flecha na 
base dessa figura.

Os “Departamentos” 
devem ser compreendidos 
como a célula onde todos 
estão e, portanto, para onde 
devem convergir políticas de 
graduação e pós-graduação, 
de ensino e de pesquisa. A 
implantação dessa proposta 
não deve ser vista como 
esvaziamento do papel das 
coordenações de cursos de 
graduação e pós-graduação, 
ou enfraquecimento das 
Comissões de Ensino, Pesquisa 
e Extensão, mas, ao contrário, 
como espaço em que o conjunto 
de ações a serem concretizadas 
por docentes e pesquisadores 
deve ser objeto de debate 
e decisão, em articulação 
com as políticas da unidade 
e da Unesp, bem como com 
suas múltiplas instâncias de 
discussão da vida universitária. 
A Figura 2 representa esse 
esforço de integração.

A proposta é colocar em 
marcha um processo que, 
centrado nos “departamentos”, 
poderá oferecer elementos 
importantes para redefinir 
tanto a avaliação “individual” 
como aquela relativa às 
“unidades”, possibilitando um 
novo percurso para se efetuar a 
avaliação institucional.

Essa política possibilitará 

um movimento dialético 
entre as bases responsáveis 
pela elaboração e execução 
do projeto científico e 
acadêmico da instituição – 
docentes, pesquisadores e 
“departamentos” – e suas 
instâncias de articulação e 
gestão, às quais cabe propor, 
redefinir, conduzir e/ou 
executar tal projeto.

A Figura 3 ilustra este 
movimento e sugere que ele 
favorecerá um caminho de 
dupla mão.

OBJETIVOS
Entre os objetivos 

específicos da nova sistemática 
estão:

– Estabelecer uma 
dinâmica que propicie aos 
“departamentos” a reflexão 
sobre suas atividades 
pregressas, para planejar, 
autoavaliar e redefinir suas 

metas, em consonância com 
o Plano de Desenvolvimento 
da Unidade (PDU) (em fase 
de implantação) e o Plano de 
Desenvolvimento Institucional 
(PDI).

– Estabelecer uma 
dinâmica que propicie, aos 
“departamentos”, favorecer 
a articulação entre o 
planejamento e a avaliação 
departamental e a avaliação 
individual de docentes e 
pesquisadores, tornando-a 
mais vinculada ao projeto de 
futuro do grupo e ampliando 
a responsabilidade do coletivo 
no apoio e estímulo à carreira 
de cada um e vice-versa.

– Reunir elementos e 
estabelecer prioridades que 
embasarão a formulação 
do plano estratégico das 
“unidades” e sua execução 
orçamentária.

– Oferecer elementos 

para a Universidade realizar 
comparações, guardadas 
as particularidades de cada 
grande área de conhecimento 
e as singularidades de cada 
área, subárea ou especialidade, 
verificando o percurso 
dos “departamentos”, das 
“unidades” e do conjunto da 
Universidade, visando reduzir, 
ao máximo, disparidades que 
hoje temos no conjunto da 
Unesp.

OS PRINCÍPIOS
A proposta fundamenta- 

-se em princípios que devem 
ser revisitados, tanto como 
resultado do debate, como em 
decorrência da experiência de 
sua implantação. São eles:

– Autonomia: a) dos 
“departamentos”; b) das 
“unidades”; c) da Universidade; 
d) de seus docentes e 
pesquisadores.

– Equidade: diferentes áreas 
de conhecimento científico 
são avaliadas, conforme 
critérios e variáveis que 
se equiparam, sem que os 
pesos e os indicadores sejam 
necessariamente iguais.

– Comparação entre: a) 
o projetado e o efetivado 
pelo “departamento” 
(autoavaliação); b) a situação 
dos “departamentos” num 
determinado momento 
e no decorrer do tempo 
(avaliação progressiva); c) 
“departamentos” e entre 
“unidades”, no âmbito da 
Universidade, conforme 

grandes áreas e áreas de 
conhecimento (avaliação 
comparada interna); d) a 
Unesp e outras universidades 
(avaliação comparada externa).

– Transparência, de modo 
a favorecer: a) a difusão 
das informações dentro da 
Universidade; b) a divulgação 
delas na sociedade; c) a 
integração das informações 
a sistemas de diagnose e 
prospecção; d) a verificação da 
relação entre o planejamento 
e a execução, como 
experiência de um dado grupo 
(“departamentos”).

– Transformação. A filosofia 
e a metodologia devem ser 
constantemente revistas 
à luz: a) das críticas e das 
mudanças no processo; b) do 
perfil dos “departamentos” e 
de seu projeto de futuro; c) da 
redefinição dos papéis que a 
Universidade deve e deseja 
desempenhar.

A METODOLOGIA
A metodologia proposta 

busca:
– Contemplar as cinco 

dimensões do trabalho 
na Universidade, ou seja, 
graduação, pós-graduação, 
pesquisa, extensão 
universitária e gestão;

– ser plural, diversificada 
e ampla, sem ser completa ou 
exaustiva;

– basear-se num movimento 
de mão dupla, segundo o qual 
a elaboração do planejamento 
(futuro próximo) deverá se 

Avaliação

Graduação e
Pós-graduação

Ensino
de Graduação

Ensino de 
Pós-graduação

Pesquisa

Extensão

"Departamentos"

"Departamentos"
Professores e 
Pesquisadores

Unesp
Reitoria e

"Unidades"
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VARIÁVEIS COMUNS

Variáveis comuns Descritores

1. Ensino de graduação e pós-graduação

1.1 Número médio de alunos matriculados no conjunto de disciplinas ministradas na graduação sob responsabilidade do ‘departamento’ no biênio

1.2. Percentual médio de alunos concluintes, com frequência igual ou superior a 70%, em relação ao total de matriculados (excetuando-se os 

cancelamentos) em disciplinas sob responsabilidade do ‘departamento’ no biênio

1.3. Número de alunos de pós-graduação concluintes, com frequência igual ou superior a 70%, em relação ao total de matriculados (excetuando-se 

os cancelamentos) em disciplinas, sob responsabilidade de docentes do ‘departamento’, ponderado pelo número total de docentes

1.4. Percentual de docentes, em relação ao total do grupo, que estão credenciados em programas avaliados pela CAPES

2. Financiamento ou apoio, nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão (obtido, a partir de avaliação de mérito externa à 

unidade, de agências e/ou instituições públicas, privadas e 

do terceiro setor)

2.1. Coordenação de ou participação em auxílios de natureza coletiva (PIBID, PET, Temáticos da FAPESP, 

INCTs, FINEPs, Interinstitucionais Internacionais, etc.).

Razão entre o número de auxílios vigentes e o número de docentes

Ensino

Pesquisa

Extensão

2.2. Coordenação de auxílios de natureza individual

Razão entre o número de auxílios vigentes e o número de docentes

Ensino

Pesquisa

Extensão

3. Bolsas de ensino, pesquisa e extensão (obtidas, a partir 

de avaliação de mérito externa à unidade, de agências e/ou 

instituições públicas, privadas e do terceiro setor)

3.1. Ensino médio

Razão entre o número de bolsas vigentes e o número de docentes

Ensino

Pesquisa

Extensão

3.2. Graduação

Razão entre o número de bolsas vigentes e o número de docentes

Ensino

Pesquisa

Extensão

3.3. Pós-graduação lato sensu

Razão entre o número de bolsas vigentes e o número de docentes

Ensino

Pesquisa

Extensão

3.4. Mestrado

Razão entre o número de bolsas vigentes e o número de docentes

Ensino

Pesquisa

Extensão

3.5. Doutorado

Razão entre o número de bolsas vigentes e o número de docentes

Ensino

Pesquisa

Extensão

3.6. Pós-doutorado

Razão entre o número de bolsas vigentes e o número de docentes

Ensino

Pesquisa

Extensão

4. Produção intelectual (bibliográfica, artística e tecnológica) 

relativa a ensino, pesquisa e extensão

4.1. Artigos em periódicos bem avaliados

Razão entre o número de publicações e o número de docentes

Ensino

Pesquisa

Extensão

4.2. Capítulos de livros

Razão entre o número de publicações e o número de docentes

Ensino

Pesquisa

Extensão

4.3. Livros organizados

Razão entre o número de publicações e o número de docentes

Ensino

Pesquisa

Extensão

4.4. Livros autorais

Razão entre o número de publicações e o número de docentes

Ensino

Pesquisa

Extensão

4.5. Textos completos em eventos nacionais

Razão entre o número de publicações e o número de docentes

Ensino

Pesquisa

Extensão

4.6. Textos completos em eventos internacionais

4.7. Razão entre o número de publicações e o número de docentes

Ensino

Pesquisa

Extensão

4.8. Produção artística e cultural

4.9. Razão entre o número de atividades (concertos, exposições, encenações e gravações, etc.) e o número 

de docentes

Ensino

Pesquisa

Extensão

4.10. Inovação tecnológica

Razão entre o número de produtos (patentes, registros, etc.) e o número de docentes

Ensino

Pesquisa

Extensão

5. Distribuição de

Atividades

Ensino na graduação e pós-graduação

5.1. Distribuição do número de 

alunos concluintes, com frequência 

igual ou superior a 70%, em 

relação ao total de matriculados 

(excetuando-se os cancelamentos), 

por docente do departamento

5.2. Número médio de aulas por 

docente do departamento

5.3. Distribuição de aulas entre os 

docentes do departamento

Financiamento ou apoio, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão

Distribuição de auxílios dentre os docentes

5.4. Auxílios de natureza coletiva

5.5. Auxílios de natureza individual

Bolsas

Distribuição das bolsas entre os docentes

5.6. Ensino médio

5.7. Graduação

5.8. Pós-graduação lato sensu

5.9. Mestrado

5.10. Doutorado

5.11. Pós-doutorado

Produção intelectual

Distribuição da produção intelectual entre os docentes

5.12. Artigos em periódicos bem 

avaliados

5.13. Capítulos de livros

5.14. Livros organizados

5.15. Livros autorais

5.16. Textos completos em eventos 

nacionais

5.17. Textos completos em eventos 

internacionais

5.18. Produção artística e cultural

5.19. Inovação tecnológica

apoiar em diagnóstico (passado 
recente), que se fundamente no 
perfil do “departamento”.

Para elaborar o 
planejamento, os 
“departamentos” deverão 
considerar os últimos 
anos, como um começo 
para se conhecer melhor. 
Para estabelecer as metas, 
os quadros devem ser 
preenchidos levando-se 
em consideração que os 
resultados serão avaliados 
somente após um biênio, no 
conjunto da Unesp:

a) por seus órgãos 
colegiados, especialmente o 
CEPE;

b) pela CPA, que deverá 
coordenar o processo;

c) por comissões de 
especialistas que sejam 
externas à nossa experiência.

No início do processo, 
o Grupo de Avaliação 
Institucional (GRAI) da CPA 
receberá a primeira projeção 
anual e começará a montar 
o banco de dados que será 
alimentado com os resultados 
do primeiro biênio e com os 
subsequentes.

Ao terminar o primeiro ano, 
os “departamentos” deverão 
iniciar a autoavaliação: – 
comparando o planejado e o 
executado; – efetuando ajustes 
nos pesos atribuídos a ela; – 
redefinindo as metas, para o 
ano seguinte. Ao final de dois 
anos, avaliam seus resultados e 
ponderam sobre as razões que 
os levaram a atingir as metas, 
ou a ficar além ou aquém delas.

Igualmente, os 
“departamentos” devem avaliar 
o modo como cada um de seus 
docentes ou pesquisadores 
contribuiu ou não para os 
resultados do grupo.

Cada um desses indivíduos 
deve ter clareza de como 
contribuiu para o projeto do 
grupo e o quanto e de que 
modo seu trabalho ajudou à 
execução do planejamento e 
correspondentes metas.

AS VARIÁVEIS
Para a presente proposta, 

optou-se pela seleção de 
variáveis que traduzam as 
atividades principais da 
Universidade, tendo em vista 
o projeto elaborado para ela. 
Além disso, o “departamento”, 
segundo seu perfil, poderá 
escolher outras variáveis para 
suas especificidades.

As variáveis estão agrupadas 
como se seguem.

– Núcleo comum: Todos 
os “departamentos” devem 
selecionar todas as variáveis 
desse núcleo. Todos os docentes 
e pesquisadores devem observá-
-las, para contribuir com o 
planejamento departamental. 

Os departamentos devem 
escolher, ao menos, dois itens da 
coluna “C1”, para cada uma das 
quatro variáveis, respeitando 

suas histórias e escolhas.
– Núcleo optativo: as 

variáveis desse núcleo 
podem ser selecionadas, 

total ou parcialmente, pelos 
“departamentos”, ou mesmo 
podem não ser selecionadas.

Nesse caso, também, todos 

os docentes devem observá-
las para contribuir com o 
planejamento departamental.

– Núcleo eletivo: Não 
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VARIÁVEIS OPTATIVAS

Variáveis Optativas Descritores

6. Orientações concluídas no período pelos docentes do "departamento"

Razão entre o número de orientações e de docentes

Doutorado

Mestrado

Pós-graduação lato sensu

Graduação

Ensino médio

7. Supervisões concluídas sob responsabilidade de docentes ou pesquisadores do "departamento" 

(no mínimo seis meses) com avaliação externa à Universidade

Razão entre o número de supervisões e de docentes

Pós-doutorando

Doutorando Sanduíche

Mestrandos Sanduíche

Graduandos

Treinamento técnico

8. Docentes do "departamento" que progredirão na carreira vertical

Doutores

Razão entre o número de obtenções de título e de docentes

Livre-Docências

Razão entre o número de obtenções de título e de docentes

Titulares

Razão entre o número de obtenções de título e de docentes

9. Docentes do "departamento"

em condições para progredir na carreira horizontal

3.1 para 3.2

Razão entre o número de progressões e de docentes

1.1 para 5.2

Razão entre o número de progressões e de docentes

1.2 para 5.3

Razão entre o número de progressões e de docentes

10. Docentes do "departamento" que têm atuação em universidade no exterior

Disciplinas e/ou cursos ministrados

Razão entre o número de atuantes e de docentes

Participação em equipes de pesquisa

Razão entre o número de docentes participantes e de docentes

11. Docentes do "departamento" que estão credenciados na pós-graduação, em Programas avaliados 

com conceitos 5, 6 e 7

Mestrado

Razão entre o número de docentes credenciados e de docentes

Doutorado

Razão entre o número de docentes credenciados e de docentes

12. Organização de eventos acadêmicos com abrangência nacional ou internacional
Extensão, ensino, pesquisa, etc.

Razão entre o número de eventos e o número de docentes

13. Pós-doutoramento de docentes do "departamento", com afastamentos aprovados pela CPA 

(mínimo de seis meses)

Pós-doutoramento

Razão entre o número de estágios e de docentes

14. Docentes estrangeiros convidados pelo "departamento"
Convidados do exterior

Razão entre o número de convidados e de docentes

15. Percentual de alunos de graduação e pós-graduação, sob orientação ou supervisão de docentes 

do "departamento", que realizam estágio no exterior e em outras instituições do país

Alunos enviados

Alunos recebidos

16. Docentes que são membros de órgãos colegiados

Na "unidade"

Razão entre o número de docentes participantes e de docentes

Na Unesp

Razão entre o número de docentes participantes e de docentes

17. Projetos de extensão aprovados no mérito na Proex, mas  não financiados
Projetos de extensão

Razão entre o número de projetos e de docentes

18. Cursos de Extensão aprovados na Proex
Extensão, difusão etc.

Razão entre o número de cursos e o número de docentes

19. Docentes do "departamento" que são bolsistas Produtividade em Pesquisa e de Desenvolvimento 

Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq

Bolsistas PQ e DT

Razão entre o número de bolsistas e de docentes

20. Membros do "departamento" que atuam na pós-graduação lato sensu
Atuação no lato sensu

Razão entre o número de docentes participantes e de docentes

21. Iniciativas de inovação e empreendedorismo
Produtos e processos

Razão entre o número de produtos e/ou processos e de docentes

22. Representações em órgãos, associações e agências externas à Unesp nas esferas estadual, 

nacional e internacional

Representações (CAPES, CNPq, FAPESP, Condephat, Sociedades Científicas, Entidades de classe, etc.)

Razão entre o número de representações e de docentes

VARIÁVEIS ELETIVAS

A critério do "departamento", se ele julgar necessário, podem ser elaboradas outras variáveis
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apresentadas na tipologia, 
as variáveis desse núcleo 
podem ser incluídas(s) ou 
não, segundo as escolhas dos 
“departamentos”.

O PERFIL DAS VARIÁVEIS 
COMUNS

As chefias departamentais 
passam a realizar os Planos 
Globais de Atividades (PGAs), 
em diálogo com docentes em 
início de estágio probatório, 
ainda não confirmados no 
regime especial (RTC e RDIDP) 
e/ou não detentores do título 
de doutor, observando-se as 
quatro variáveis do núcleo 
comum. 

A partir da nova proposta, 
ao participarem do processo 
de planejamento e avaliação 
dos “departamentos” aos quais 
pertencem, os docentes e os 
pesquisadores contribuem 
com a elaboração do projeto 
coletivo e, também, elaboram 
seu próprio plano de atividades 
consoante com esse projeto 
e adequado ao perfil de sua 
carreira.

Ao se propor que o 
planejamento e a avaliação 
sejam feitos com base 
nas variáveis comuns, 
propiciaremos:

– maior articulação entre 
o trabalho de docentes e 
pesquisadores e o trabalho 
coletivo de “departamentos”;

– maior foco na avaliação do 
trabalho dos profissionais e dos 
“departamentos”, valorizando 
as atividades principais, sem 
que isso signifique que outras 
atividades não venham mais 
a ser objeto de avaliação 
qualitativa nos relatórios 
encaminhados aos conselhos 
departamentais e congregações, 
e órgãos correspondentes em 
outras “unidades”, e, quando 
couber, à CPA;

– diminuição do trabalho 
e tempo despendidos no 
preenchimento individual 
da planilha, em favor 
de um instrumento 
preenchido coletivamente no 
“departamento”, mais enxuto 
e mais particular ao perfil dos 
grupos e às singularidades do 
profissional.

O PERFIL DAS VARIÁVEIS 
OPTATIVAS

A listagem de tais variáveis 
foi elaborada, inicialmente, 
na etapa de apresentação 
da proposta, e alterada, no 
decorrer do debate com as 
unidades e, na sequência, 
no CEPE, que votou a versão 
final. Para organizá-la, foi 
tomado como referência básica 
o que é frequente no trabalho, 
mas também aspectos que 
desejamos valorizar ou 
melhorar na Unesp.

O PERFIL DAS VARIÁVEIS 
ELETIVAS

As variáveis eletivas são 
singulares, respeitando-
-se especificidades de 
“departamentos”, em função 
das escolhas feitas pelo grupo 
e/ou como decorrência das 
demandas apresentadas pela 
sociedade.

Todos os docentes e 
pesquisadores são responsáveis 
pelas escolhas das variáveis dos 
três núcleos – comuns, optativas 
e eletivas.

PESOS
As variáveis deverão ser 

ponderadas, por “departamentos”, 
segundo pesos atribuídos por eles, 
de modo a que cada um possa 
valorizar mais ou menos uma dada 
variável, conforme a importância 
que tenha para sua área de ensino, 
pesquisa e extensão.

Para garantir a equidade 
e a comparação, os pesos 
atribuídos às variáveis comuns 
devem compor, no mínimo 
50% do total de 100 pontos; às 
variáveis optativas, no máximo, 
deve ser atribuído 50% desse 
total. Caso o “departamento” 
considere necessário escolher 
novas variáveis, poderá propor 
eletivas compreendendo, no 
máximo, 20 pontos, subtraídos 
dos 50 atinentes às optativas.

O total de 100 pontos é 
um dos poucos patamares 
quantitativos preestabelecidos 
e ele deve se manter no 
decorrer de um biênio e nos 
subsequentes, o que indica que 
a finalidade do processo não 
é classificar ou hierarquizar, 
mas observar como os 
departamentos fazem escolhas 
a partir da proporção de pontos 
que atribuem a cada varíavel.

INDICADORES
Cada uma das variáveis, 

definidos seus pesos, deverá 
ser expressa por um conjunto 
de indicadores, que são o 
meio pelo qual podem se 
expressar os resultados ou 
metas que os “departamentos” 
pretendem atingir, do ponto 
de vista qualitativo, ainda que 
representados por números.

METAS
Cada “departamento”, 

considerando as variáveis 
e os indicadores, expressos 
por pesos, deve estabelecer 
seu plano de metas. Para 
tal, no caso dos grupos 
(“departamentos”) deve ser 
levado em conta o número de 
professores e, quando houver, 
de pesquisadores. Igualmente, 
deve ser avaliada a titulação 
deles e a capacidade que têm 

de desenvolver as atividades 
enunciadas nas variáveis, 
segundo sua história recente, 
mas, também, sua proposta de 
evolução, visando melhoria, 
consolidação e/ou redefinição 
de seu desempenho em curto e 
médio prazo.

É fundamental que o 
departamento planeje, segundo as 
condições efetivas de que dispõe 
e não em decorrência daquelas 
que desejaria e mereceria ter para 
realizar seu trabalho.

Sugere-se que, para tal, 
seja apreciado o ano anterior 
àquele em que se realiza o 
planejamento. Por exemplo, 
para se trabalhar, no plano 
(biênio 2018 – 2019), deverá 
ser feito um levantamento do 
que foi realizado em 2016 ou 
a média de um período um 
pouco maior, um biênio ou 
um triênio.
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A classificação da Unesp bem 
como a metodologia mais 
detalhada dos Rankings, estão 
no endereço:
<https://goo.gl/m9oLxr>.

Unesp avança no ranking QS
De 2017 a 2018, Universidade melhora sua classificação em três grandes áreas do conhecimento

Ranking analisou 1.130 instituições de 151 países

O QS World University 
Rankings by 
Subject classifica 

as melhores universidades 
do mundo por áreas do 
conhecimento. Na edição de 
2018, o Ranking analisou dados 
de publicações científicas em 48 
assuntos, distribuídos nas cinco 
grandes áreas do conhecimento, 
a saber: Artes e Humanidades; 
Engenharia e Tecnologia; 
Ciências da Vida e Medicina; 
Ciências Naturais; e Ciências 
Sociais e Administração. Foram 
analisadas 1.130 instituições 
de 151 países. A Unesp, no 
comparativo entre 2017 e 2018, 
subiu posições em três grandes 
áreas: Artes e Humanidades; 
Ciências da Vida e Medicina; e 
Ciências Naturais.

Artes e Humanidades foi a 
área em que  a Unesp mais subiu 
posições: 120 no comparativo 
entre 2017 e 2018. Na classificação 
do ano passado, a Universidade 
ocupava a posição 501 e, em 2018, 
passou para a posição 381, dentre 

as 1.130 instituições analisadas. 
Sua pontuação global, numa escala 
de 0 a 100, foi de 58,4 nessa área. 

Em Ciências da Vida e 
Medicina, com pontuação global 
de 59,5, a Universidade subiu 49 
posições, saltando da posição de 
366 em 2017 para 317 em 2018.

O maior destaque da Unesp 
dentre as cinco áreas ficou para a 
de Ciências Naturais, com maior 
pontuação global, de 67,8 pontos. 
É a área com melhor colocação no 
ranking, ocupando a 315ª posição 
na edição 2018, 32 posições acima 
da 347ª obtida em 2017.

Na área de Engenharia e 
Tecnologia, a Unesp ficou entre 
as posições 401-450 na edição 
2018, com 63,3 pontos. Na área de 
Ciências Sociais e Administração, 
esteve entre as 541-500 
universidades, entre as 1.130 
analisadas, com 55,4 pontos.

METODOLOGIA DO QS 
WORLD UNIVERSITY 
RANKINGS BY SUBJECT 2018

Cada um dos rankings de 

assunto compilado considera 
quatro indicadores: os dois 
primeiros estão relacionados 
à reputação acadêmica e à 
reputação junto ao empregador 
e outros dois, ao impacto da 
produção científica, mensurado 
pelas citações por documento, e 
pelo Índice H, obtidos na Base 
de Dados Scopus, da Elsevier.

O indicador “Reputação 
acadêmica” visa a obter a 
percepção dos acadêmicos em 
âmbito mundial em relação 
à qualidade do ensino e da 
pesquisa das instituições, 
por meio de aplicação de 
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Informações sobre o evento e a 
palestra em: 
<https://goo.gl/wzbKWu>.

Solicitações de informações e 
esclarecimentos, bem como o 
envio de críticas e sugestões, 
podem ser feitos pelo email:  
<guima@reitoria.unesp.br>, 
com cópia para:  
<prope@reitoria.unesp.br>.

As Propetips podem ser 
acessadas em:  
<https://goo.gl/zW8A2p>.

Série  lança dicas
para pesquisadores

A 
 Pró-reitoria de 
Pesquisa (Prope) da 
Unesp acaba de criar 

a série Propetips, disponível 
no menu à esquerda de sua 
página na web. O objetivo 
dessa iniciativa é fornecer 
informações rápidas e pontuais 
(dicas) a seus docentes, discentes 
e pesquisadores, em busca 
de uma maior visibilidade da 
produção científica, o que, 
consequentemente, resultará em 
maior prestígio internacional 
para a Universidade.

No momento, há seis 
Propetips, com orientações 
sobre produção científica, em 
aspectos relativos a afiliação 
institucional, apresentação do 
nome do autor, autocitações, 
palavras-chave em publicações e 
colaboração com pesquisadores 
estrangeiros, e ainda sobre a 

importância de inscrição do 
pesquisador no Open Researcher 
and Contributor ID (ORCID).

A série Propetips será 
alimentada periodicamente, a 
partir de aspectos importantes 
por ela detectados, bem 
como a partir de sugestões 
e necessidades oriundas da 
comunidade acadêmica.

questionário a 170 mil 
pesquisadores em 60 países, 
entre 2013 e 2017.

A “Reputação junto aos 
empregadores”, segundo 
indicador, busca registrar a 
percepção dos empregadores 
quanto às instituições que 
fornecem os graduados 
mais inovadores, efetivos e 
competentes, por meio de 
aplicação de questionário a 158 
mil empregadores, entre 2012 
a 2017.

O indicador “Citações por 
documento” visa a mensurar 
o número médio de citações 

obtidas por publicação, sendo 
uma estimativa do impacto 
e da qualidade do trabalho 
científico realizado pelas 
universidades. Para evitar 
resultados anômalos, apenas 
as instituições que produziram 
uma quantidade mínima de 
artigos nos últimos cinco anos 
foram avaliadas.

E, por fim, o indicador 
“Índice H” visa a mostrar a 
produtividade e o impacto 
dos trabalhos publicados 
pelos pesquisadores de cada 
instituição. O índice é baseado 
no conjunto dos trabalhos 
mais citados da instituição 
e no número de citações 
que receberam em outras 
publicações

Parceria entre ICTP-SAIFR
e Instituto Moreira Salles

N 
o dia 4 de fevereiro, 
no auditório do 
Instituto de Física 

Teórica (IFT) da Unesp, 
aconteceu a cerimônia que 
marcou o início da parceria 
entre o International Centre 
for Theoretical Physics 
– South American Institute 
for Fundamental Research 
(ICTP – SAIFR)  e o Instituto 
Moreira Salles (IMS). 
Estiveram presentes os 
presidentes, respectivamente, 
dos conselhos executivo e 
científico do ICTP, Fernando 
Quevedo (diretor do ICTP 
Trieste) e Peter Goddard (ex-
-diretor do IAS Princeton), e 
o curador do IMS, Miguel del 
Castilho.

Após a cerimônia, houve 
uma palestra de divulgação 
científica do professor André 
de Gouvêa, da Northwestern 
University, com o título “O 
que a gente sabe que não 
sabe: neutrinos, matéria 
escura e outros fenômenos 
fantasmagóricos”.

A parceria inclui um 

evento em conjunto, “Ciência 
em Diálogo: Física e Arte”, 
que terá quatro sessões de 
apresentações no IMS nos 
meses de março a junho. 
A primeira sessão ocorreu 
no dia 2 de março. Nela, 
os físicos Nathan Berkovits 
e Rogerio Rosenfeld 

Imagem representa neutrinos, um dos temas de palestra

Objetivo é divulgar produção científica da Universidade

123RF

conversaram com o músico 
Flo Menezes sobre a relação 
entre música e som.

Reprodução
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Eleita para o Conselho 
Superior da Fapesp

V 
anderlan Bolzani, professora do 
Instituto de Química da Unesp 
de Araraquara, foi nomeada, 

pelo governador do Estado, Geraldo 
Alckmin, para integrar o Conselho 
Superior da Fapesp. Ela complementará 
até 17 de agosto de 2022 o mandato do 
professor Julio Cezar Durigan, que faleceu 
em setembro.

Houve ainda a nomeação de José 
Goldemberg, Marco Antonio Zago e 
Ignácio Maria Proveda Velasco, indicados 
pela USP. Vanderlan foi indicada pelos 
demais Institutos de Ensino Superior e de 
Pesquisa do Estado de São Paulo.

Carlos Frederico de Oliveira Graeff, 
pró-reitor de Pesquisa da Unesp, destaca a 
importância da nomeação para o Conselho 
Superior da Fapesp. “Trata-se do órgão 
máximo da entidade, responsável por 
estabelecer rumos importantes sobre 
políticas de financiamento e sobre o futuro 
da Fundação como um todo”, comenta.

“O fato de a professora Vanderlan ter 
ficado em primeiro lugar na lista tríplice 
já constituía um reconhecimento dos 
eleitores da importância dela enquanto 
pesquisadora de renome nacional e 
internacional. Além disso, atende à 
expectativa da Universidade de manter 
o seu número de participantes no 
Conselho Superior, já que a vaga em 
aberto é a que pertencia ao professor 
Durigan”, conclui Graeff.

Vanderlan agradeceu a votação 
recebida: “Estarei sempre atenta aos 
interesses da ciência, da tecnologia e 
da inovação, pilares de sustentação de 
qualquer nação que almeja soberania 
econômica e social. Nossa Unesp é uma 
grande universidade e ao longo dos quase 
40 anos que aqui estou tento trabalhar 
com muito empenho como professora 
e cientista, visando contribuir com 
uma Instituição que me deu todo apoio 
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institucional para realizar um trabalho 
que é verdadeira paixão”, declarou a 
professora Vanderlan.
 
SOBRE VANDERLAN BOLZANI

Professora titular do Instituto de 
Química da Unesp e membro da 
Academia Paulista de Ciência e da 
Academia Brasileira de Ciências, 
Vanderlan Bolzani é farmacêutica 
graduada pela Faculdade de Farmácia 
da Universidade Federal da Paraíba, 
mestre em química orgânica e 
doutora em ciências pelo Instituto 
de Química da Universidade de 
São Paulo (IQ-USP). Foi membro do 
Conselho Universitário e do Conselho 
de Pós-Graduação da Unesp, ocupou 
os cargos de vice-presidente e 
presidente da Sociedade Brasileira de 
Química (SBQ) e foi assessora da Pró- 
-reitoria de Pesquisa da Universidade. 
Atualmente, é vice-presidente da 
Fundação para o Desenvolvimento 
da Unesp (Fundunesp). Em 2009, 
foi eleita fellow da Royal Society 
of Chemistry (UK). É membro da 
coordenação do programa Biota–
Fapesp/BIOprospecTA.

Vanderlan: atenta aos interesses da 
ciência, da tecnologia e da inovação

Pedro recebeu láurea destinada a jovens cientistas

Karleyne cursou licenciatura em 
Física em Presidente Prudente

Astrônoma no Observatório Gemini 

O 
Brasil é um dos 
países envolvidos 
na construção e 

operação do Observatório 
Gemini, formado por dois 
telescópios idênticos: o 
Gemini Norte, localizado no 
vulcão adormecido Mauna 
Kea, no Havaí (EUA); e o 
Gemini Sul, instalado na 
região andina do Chile. 

Entre os integrantes da 
equipe responsável pela 
operação do Gemini Sul está 
Karleyne Medeiros Gomes 
da Silva, que é bolsista de 
pós-doutorado do CNPq e 

Professor conquista
prêmio internacional

P 
edro Vieira, professor 
colaborador do 
Instituto de Física 

Teórica (IFT) da Unesp e 
coordenador do acordo entre 
o ICTP-SAIFR e o Perimeter 
Institute do Canadá, foi 
premiado com o 2018 Raymond 
and Beverly Sackler Prize in the 
Physical Sciences. Destinado 
em anos alternados a jovens 
cientistas das áreas de física e 
química, a láurea é oferecida 
pela Universidade de Tel Aviv, 
em Israel.

A sub-área do prêmio de 
2018 foi Teoria de Campos 
– Novos Desenvolvimentos e 
Aplicações, e o prêmio de US$ 
100 mil foi dividido entre Vieira, 
ligado ao ICTP-SAIFR no IFT e 
ao Perimeter Institute, e Zohar 
Komargodski, vinculado ao 
Weizmann Institute de Israel e 
ao Simons Center for Geometry 
and Physics, dos EUA.

Pedro foi homenageado 
por sua pesquisa inovadora, 
que levou as ferramentas de 
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desenvolve atividades como 
astrônoma residente. 

Desde 2014 no projeto, 
Karleyne garante suporte para 

os cientistas do observatório, 
com observações e auxílio 
na obtenção de dados de 
qualidade. “Hoje, o que me 
move profissionalmente é a 
oportunidade de contribuir 
com a ciência em nível global. 
Contribuir para que outros façam 
a sua ciência gera um impacto 
muito maior do que a minha 
ciência individual”, afirma.

A pesquisadora tem 
graduação em licenciatura 
em Física, que realizou entre 
2003 e 2006, no Câmpus da 
Unesp de Presidente. No curso, 
ela foi bolsista da Pró-reitoria 

de Extensão Universitária 
(Proex), tendo apresentado o 
trabalho “Astronomia no ensino 
médio: proposta de atividades 
e aplicação”, orientada pelo 
professor Angel Fidel Vilche Pena.

Sua pós-graduação foi 
realizada entre 2007 e 
2013 no Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais 
(INPE), com orientação de 
Cláudia Vilega Rodrigues. 
Os estudos se voltaram 
para sistemas formados 
por estrelas anãs brancas 
e anãs vermelhas, tanto no 
mestrado (“Polarimetria óptica 

e modelagem da polar FL 
Ceti”), quanto no doutorado 
(“Modelagem multiespectral 
da região de acréscimo em 
polares”, que teve como 
coorientador Axel Schwope, 
do Leibiniz-Institut fur 
Astrophysik Potsdam). 

Antes de sua participação 
no Observatório Gemini, 
Karleyne realizou também 
pós-doutorados no INPE, em 
2013, e na Universidade do 
Vale do Paraíba (Univap), de 
2013 a 2014.

(Com informações da 
revista Época)

integrabilidade a resolver 
problemas importantes na 
teoria de campos de Yang- 
-Mills supersimétrica, e por 
seu desenvolvimento de novas 
técnicas da matriz-S para 
estudar amplitudes de teoria de 
campos massivos. A cerimônia 
da premiação ocorreu no dia 13 
de março de 2018 em Tel Aviv.

Esses estudos poderão no 
futuro ser úteis para explicar 
propriedades que ainda não 
são bem entendidas, como 
o confinamento dos quarks 
dentro do próton.

Em 2015, Vieira também 
foi premiado com o Gribov 
Medal pela European 
Physical Society. Em 2016, 
ele começou a participar de 
uma ação conjunta entre o 
ICTP-SAIFR e o Perimeter 
onde, além da sua pesquisa, 
ele organiza vários eventos, 
incluindo escolas para alunos 
de graduação e minicursos 
e workshops para alunos e 
professores de ensino médio.
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Sérgio Santa Rosa

Longa vida às sementes
Doutoranda obtém bolsa para avaliar novo processo de secagem na McGill University, no Canadá

Rute (esq.) e Márcia: pesquisa de software para avaliar sementes

E 
m março, Rute Quelvia 
de Faria, doutoranda 
do Programa de Pós-

-graduação em Agronomia/
Agricultura da Faculdade de 
Ciências Agronômicas (FCA) da 
Unesp, Câmpus de Botucatu, 
começou a desenvolver atividades 
de pesquisa na McGill University, 
em Montreal, Canadá.

A pós-graduanda, que 
também é docente do Instituto 
Federal Goiano (IFG), teve o 
projeto “Longevidade e qualidade 
fisiológica de sementes de soja 
submetidas à secagem por micro-
-ondas” selecionado por meio 
de um edital promovido pela 
instituição canadense e recebe 
uma bolsa de seis meses para a 
realização dos estudos no país 
norte-americano.

A proposta selecionada 
corresponde a uma parte do 

trabalho de doutorado que 
Rute desenvolve na FCA, sob a 
orientação da professora Maria 
Marcia Pereira Sartori, do 
Departamento de Produção e 
Melhoramento Vegetal.

Desde 2016, um grupo de 
docentes e pesquisadores da 
FCA desenvolve um projeto, 
com financiamento da Fapesp, 
denominado “Software para 
predição da qualidade fisiológica 
de sementes de espécies agrícolas”. 
Um dos artigos produzidos no 
âmbito do projeto, intitulado 
“Desenvolvimento de um software 
para avaliação da germinação 
e longevidade de sementes”, foi 
premiado como melhor trabalho 
na sua área, no XX Congresso 
Brasileiro de Sementes, ocorrido 
em agosto de 2017, em Foz do 
Iguaçu. O trabalho tem como 
autores, além da professora Maria 

Márcia e de Rute, os professores 
Edvaldo Aparecido Amaral da 
Silva, também da FCA, e Renato 
Fernandes Cantão, da UFSCar.

“De maneira geral, o projeto 
geral busca o desenvolvimento 
de um software para avaliação 
de longevidade e germinação 

Divulgação

O link para o artigo da Vórtex é: 
<https://goo.gl/TTSD9T>.

Artigo analisa 
cognição musical

A mais recente edição 
da prestigiosa revista 
Vórtex traz um artigo 

de Letícia Dias de Lima intitulado 
“Percepção rítmica e cognição 
musical, uma breve pesquisa”. 
Letícia é aluna de mestrado no 
Programa de Pós-graduação em 
Musicologia do Departamento de 
Música do Instituto de Artes da 
Unesp, Câmpus de São Paulo.

Segundo Letícia, a publicação 
do texto é oportuna por trazer para 
o campo da percepção musical 
o ponto de vista da cognição 
– o processo ou faculdade de 
adquirir um conhecimento. “O 
estudo da cognição envolve áreas 
promissoras de pesquisa, como 
a neurociência e a psicologia da 
música.” 

O artigo está relacionado à 
pesquisa que ela desenvolve em 
seu mestrado, que tem como tema 
“Percepção musical e cognição – 
abordagem de aspectos rítmicos 
no treinamento auditivo”, com a 
orientação do professor Marcos 
Mesquita.

A dissertação apresenta duas 
partes: a primeira aborda o que as 
pesquisas no campo da cognição 
musical dizem da percepção 
rítmica. “Na segunda parte, eu vou 
relacionar essas pesquisas com 
os métodos que são usados na 
disciplina de Percepção Musical 

nas três universidades públicas 
paulistas”, esclarece. “Pretendo 
questionar até que ponto e de que 
forma os métodos se relacionam 
com a nossa forma de perceber o 
ritmo, de acordo com as pesquisas 
de cognição musical.”

Pianista e compositora, Letícia 
graduou-se em piano popular pela 
FMU e desde 2008 é professora 
no Conservatório Vila Mariana, 
na capital paulista. É integrante 
do Trio Lá do B, que lançou seu 
primeiro CD em dezembro de 2017.

 (Com informações de Eduardo 
Oliva – Comissão de Comunicação 
do Instituto de Artes da Unesp)

de sementes de soja e milho”, 
explica a professora Márcia. “Em 
sua tese, Rute desenvolve toda 
a parte fisiológica do trabalho. 
Durante esse período no Canadá, 
ela vai avaliar a secagem das 
sementes a partir de um aparelho 
de micro-ondas criado por 

Vijaya Raghavan, docente do 
Departamento de Engenharia de 
Biorecursos da McGill University, 
comparar os resultados com 
outros métodos de secagem e 
avaliar a influência desse método 
na longevidade das sementes.”

Segundo a professora 
Marcia, a proposta de uso do 
micro-ondas na secagem de 
sementes pode trazer relevantes 
impactos econômicos nos 
processos de beneficiamento e 
armazenamento, reduzindo danos 
e contribuindo para uma maior 
longevidade do produto.

Além dos docentes e da 
doutoranda já citados, o grupo 
conta também com os alunos 
Amanda Rithieli Pereira dos 
Santos e Deoclecio Jardim 
Amorim, mestrandos do 
Programa de Pós-graduação em 
Agronomia/Agricultura.

Estudo da origem da
farmácia no Brasil

A 
manda Peruchi, 
doutoranda do 
Programa de Pós-

Graduação em História da 
Unesp, Câmpus de Franca, 
foi selecionada pelo programa 
“aidés spécifiques” da Casa de 
Velázquez: Écoles Françaises 
à L’Étranger para realizar 
um estágio de pesquisa em 
Portugal. Entre 15 de março 
e 15 de maio, ela fará um 
levantamento de material para 
sua tese, intitulada “Entre 
medicamentos símplices, 
preparados e compostos: a 
institucionalização da farmácia 
no Brasil oitocentista”.

“Meu trabalho envolve 
aspectos como medicamentos, 
farmacêuticos e farmácias, 
analisando como todos esses 
elementos contribuíram para o 
estabelecimento da farmácia no 
Brasil do século XIX”, explica 
Amanda, que é orientada e 
coorientada, respectivamente, 
pelos professores Jean Marcel 
Carvalho França e Milena 
da Silveira Pereira, com 
financiamento da Capes.  

A doutoranda fará 
investigações na Biblioteca 
Nacional de Portugal e na 
Academia de Ciências de 
Lisboa, ambas na capital 

lusitana, e na Ordem dos 
Farmacêuticos em Coimbra. 
“Vou analisar principalmente 
documentos sobre atividade 
farmacêutica no Brasil e em 
Portugal no século XVIII, a fim 
de verificar possíveis rupturas”, 
argumenta. “Pretendo avaliar 
autores, livros, estudos e 
farmacopeias, entre outros 
materiais.”

Fundada em 1928 e sediada 
em Madri, a Casa de Velázquez 
é uma das cinco instituições 

Amanda coleta material para sua tese em instituições de Portugal

Ensino de Percepção Musical em 
universidades é o foco de Letícia

Divulgação

D
iv

u
lg

a
çã

o

francesas de pesquisa 
localizadas fora da França. Pelo 
programa “aidés spécifiques”, 
a instituição oferece ajuda 
financeira a pesquisadores de 
doutoramento cujas pesquisas 
demandam uma curta estadia 
na península Ibérica. No edital 
em que Amanda foi selecionada, 
houve 170 inscritos, de 
instituições da Europa, da 
África e da América, dos quais 
foram 48 contemplados, sendo 3 
brasileiros. 
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Escritório no IB Botucatu 
promoverá inovação

AGÊNCIA UNESP DE INOVAÇÃO

Geral

N 
o dia 7 de fevereiro, 
o Instituto de 
Biociências (IB) da 

Unesp, Câmpus de Botucatu, 
inaugurou um Escritório de 
Inovação e Tecnologia (IBIT). 
Nesse espaço, alunos de 
graduação e pós-graduação 
podem desenvolver atividades 
de inovação com a ajuda de 
mentores do Instituto, ou 
mesmo de fora dele.

“O IBIT é um verdadeiro 
ecossistema de inovação, que 
entre outras coisas também 
visa fazer a conexão das 
competências desenvolvidas 
na Universidade com a 
sociedade e com o setor 
empresarial, envolver 
alunos e docentes por 
meio de disciplinas de 
empreendedorismo, além 
de divulgar oportunidades e 
eventos de interesse”, enfatiza 
a coordenadora do escritório, a 
professora Luciana Fleuri.

Para o diretor do IB, 
professor Cesar Martins, o 
conhecimento acadêmico 
fica, em muitas situações, 
restrito aos muros das 
instituições. “Então essa nossa 
iniciativa vem de encontro a 
isso. Ou seja, permitir essa 
interface e colocar nossos 
alunos (graduandos e pós- 
-graduandos) em contato com 
o mercado de uma forma 
mais dinâmica e facilitada”, 
argumenta.

Como o IB também 
faz parte do Núcleo de 
Empreendedorismo e 
Inovação (NEI) do Parque 
Tecnológico Botucatu, o 
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Cartilha sobre saúde bucal

U 
ma equipe da Unesp de 
Araraquara elaborou 
uma cartilha sobre 

saúde bucal, com informações 
sobre aspectos como escovação 
dentária correta e cuidados 
para prevenção de doenças, por 
exemplo. A publicação tem como 
objetivo prestar um serviço para 
comunidades quilombolas e 
também para a população mais 
carente.

Esse trabalho integrou 
inicialmente um projeto realizado 
entre 2005 e 2006 para atender à 
demanda do Programa Uniafro, 

uma proposta do Ministério da 
Educação voltada para promover 
ações afirmativas entre a 
população negra do país. 

O projeto foi coordenado por 
Dagoberto Fonseca, docente da 
Faculdade de Ciências e Letras e 
na época coordenador-executivo 
do Núcleo Negro da Unesp para 
a Pesquisa e Extensão (NUPE), e 
o professor Luis Geraldo Vaz, da 
Faculdade de Odontologia. 

A cartilha pode ser acessada 
e distribuída livremente, desde 
que citados os nomes de seus 
criadores, coordenadores e 

Igor Medeiros – Assessoria de Imprensa do IB/Botucatu (via 4 Toques Comunicação)

Da esq. para a dir.: Martins, Luciana e Valente na inauguração

A cartilha está disponível no 
endereço: 
<https://goo.gl/QNaL9C>.

Mais informações em: 
<https://goo.gl/TY1hZK>.
Ou nas redes sociais 
(Facebook, Linkedin e Twitter).

instituições que possibilitaram o 
projeto, que integrou o Programa 
de Ações Alternativas para a 
População Negra do NUPE-
Uniafro, com apoio da Pró-reitoria 
de Extensão da Unesp e patrocínio 
da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e 
Diversidade e da Secretaria de 
Ensino Superior, ambas do MEC 
(Secad/SESU/MEC).
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IBIT é considerado o primeiro 
"Observatório" implantado 
nas unidades da Unesp. 
Ele servirá de modelo 
para outras instituições 
do núcleo, estimulando o 
empreendedorismo no ensino 
superior do município.

“Trata-se de uma nova e 
importante fase para o nosso 
ecossistema de inovação, fortalece 
a integração da Universidade 
com o setor produtivo e o setor 
público”, comenta o diretor do 
Parque Tecnológico Botucatu, 
Carlos Costa.

Uma outra maneira de 
envolver a comunidade será 
através do projeto “Educação, 
Inovação e Empreendedorismo”, 
que engloba o programa “IBIT 
Jr.”. Trata-se de uma iniciativa 
em parceria com a Secretaria 
de Educação de Botucatu e 
o Sebrae para estimular o 
empreendedorismo nas escolas.

“Numa primeira etapa, 
o Sebrae fará a formação 
dos nossos professores do 
9.º do ensino fundamental 
II. Na sequência, estaremos 

escolhendo os 20 alunos 
que mais se destacarem e 
daremos uma bolsa. Numa 
segunda etapa, esses alunos 
estarão vindo à Universidade 
e entrarão em contato com 
atividades de iniciação 
científica e atividades de 
empreendedorismo junto 
à equipe do IBIT”, ressalta 
o secretário municipal de 
Educação e docente do IB, 
professor Valdir Paixão.

Para o professor Wagner 
Cotroni Valenti, diretor da 
Agência Unesp de Inovação 
(AUIN), o IBIT pode ser visto 
como um modelo dentro da 
Universidade. “O IB sempre 
foi um instituto muito 
pujante. Agora, enxergou 
a importância de ter um 
escritório de inovação”, 
afirma Valenti.



Trabalho de graduação discute representação feminina em filmes vencedores do Globo de Ouro
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MULHERES OCUPAM AS TELAS

Oscar D’Ambrosio

A 
presentado por 
Danielle Naomi 
Nakatsu, na Faculdade 

de Arquitetura, Artes e 
Comunicação (FAAC) da Unesp 
de Bauru, como requisito parcial 
para obtenção do grau de 
Bacharel em Design – Habilitação 
em Design Gráfico, o Trabalho de 
Conclusão de Curso  (TCC)  “Papel 
da Mulher: uma visualização 
de dados sobre a representação 
feminina no cinema”  lança seus 
olhos sobre um tema sempre 
em voga e de suma relevância: o 
movimento feminista.

A pesquisa, que teve 
orientação e co-orientação, 
respectivamente, das professoras 
Fernanda Henriques e Larissa 
Pelúcio, da FAAC, tem como foco 
a discussão da representatividade 
das mulheres. Com esse objetivo 
estuda a presença delas e o 
modo como são apresentadas 
em roteiros cinematográficos, 
modo de comunicação que possui 
contato mais direto e constante 
com grandes públicos.

“Utilizo o design de 
informação como ferramenta 
nesse projeto para explorar e 
difundir a autoconscientização 
social da mulher cidadã, a partir 
da aquisição de dados sobre sua 
imagem difundida no cinema, 

questionando se essas imagens 
refletem suas realidades”, diz 
a  design gráfica.

O estudo deseja difundir 
o movimento feminista e 
sua relação com as mídias 
de  comunicação, ressaltando 
a imagem da “mulher” que 
nos é apresentada no dia a 
dia. “O impacto do cinema é 
tremendo na vida das mulheres 
globalmente, pois elas, mesmo 
de maneira inconsciente, sofrem 
para seguir os padrões da 
aclamada ‘mulher ideal’”, aponta 
a pesquisadora.

O TCC mostra ainda que os 
debates sobre a representação 
feminina vêm ganhando 
destaque. Para a pesquisadora, 
o tema outrora era pouco citado, 
ignorado e marginalizado por boa 
parte da sociedade de influência. 
“Isso é explicável pensando que 
o segmento mais influente é 
historicamente branco, masculino, 
heterossexual, cisgênero e de 
classe alta”, diz Danielle.

Sendo assim, para a 
egressa da FAAC, é natural 
que quando “minorias” (entre 
aspas pois, tratando-se apenas 
do gênero feminino, é longe 
de ser minoria: praticamente 
metade da população mundial, 
e maioria no Brasil) finalmente 

conseguem mais espaço de voz, 
a representação delas comece a 
ter relevância.

“Recentemente e felizmente, 
vem crescendo o número 
de personagens femininas 
que quebram os estereótipos 
construídos durante décadas 
pelo cinema hollywoodiano. 
Mad Max: Estrada da Fúria nos 
apresenta não apenas uma forte 
protagonista, mas um grupo 
de mulheres que se unem em 
torno de liberdade e objetivos 
em comum. E não há também a 
típica definição das personagens 
em apenas uma característica (a 
“donzela em apuros”, a “femme 
fatale”, etc.) como muito 
ocorre, elas são representadas 
com as complexidades que 
rodeiam pessoas reais”, 
argumenta Danielle.

A pesquisa parte da 
premissa de que o  acesso 
à informação é uma das 
mais importantes formas 
de “empoderamento” social, 
uma vez que possibilita que 
o indivíduo se conscientize 
quanto à sua posição dentro 
da sociedade e, com isso, seja 
capaz de reivindicar direitos de 
igualdade para gerar mudanças.

“O designer tem competências 
para tornar as informações 

acessíveis por meio de diversas 
ferramentas, sendo uma delas a 
chamada ‘visualização de dados’ 
(data visualization), capaz de 
promover a informação de forma 
facilitada, ao mesmo tempo que 
aprofundada, com a possibilidade 
de interpretação pelo próprio 
usuário”, informa a autora.

O projeto desenvolveu uma 
visualização de dados digital, 
um mecanismo de comunicação 
para a promoção do movimento 
feminista. Como recorte do 
projeto, foram analisados os 
filmes premiados pelo Golden 
Globe Awards (Globo de Ouro) 
de 1995 a 2015, a fim de 
coletar dados quantitativos 
e qualitativos sobre as 
personagens femininas.

Além da discussão da 
presença e da representação da 
mulher no cinema, o objetivo 
primordial do trabalho foi 
articular o conteúdo teórico 
com imagens de forma a 
ampliar o debate e disseminar 
as informações. “O projeto 
visa utilizar o design de 
informação para difundir o 
movimento feminista, com 
maior proximidade cultural 
pelo cinema dentre as mídias de 
massa, e criação de um sistema, 
de uma visualização de dados 

interativa”, comenta Danielle.
“Apesar de temas tão 

recorrentes na atualidade, achar 
materiais que ultrapassassem 
o superficial foi tarefa árdua 
e com poucos achados que 
interligassem feminismo com 
design; feminismo com cinema; 
design com cinema; e, ainda 
mais difícil, uma conexão dos 
três”, conclui

A autora afirma ainda que 
o TCC não cria esperanças de 
que trará mudanças sociais 
efetivas sobre o tema, mas 
espera que a forma de mostrar 
os dados sobre a presença 
feminina nos filmes do período 
enfocado sirva como elemento 
instigante ou de inspiração, e 
de possibilidades de expansão 
para futuros designers 
interessados e/ou preocupados 
com as mesmas questões. 
“Pois espera-se que nenhuma 
conclusão seja realmente um 
final definitivo”, diz.
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A pesquisa completa está em: 
<https://goo.gl/ntP4FH>

Contato da pesquisadora 
<daniellenakatsu@gmail.com>.

Cena do filme Mad Max: Estrada da Fúria, que 
apresenta um grupo de mulheres unidas em torno 
de liberdade e objetivos em comum


