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Luciana Alvarez

Graduações homônimas da
Universidade Estadual Paulis-
ta Júlio de Mesquita Filho
(Unesp) estão promovendo a
integração de seus currículos.
A intenção não é alterar radi-
calmente o projeto pedagógi-
co, mas montar um núcleo bá-
sico comum, o que permitirá a
mobilidade estudantil entre
os câmpus e uma formação
mais flexível. Ao todo, 24 cur-
sos oferecidos em duas cida-
des ou mais estão passando pe-
lo processo.

O curso de Pedagogia, por
exemplo, é oferecido em seis
câmpus; o de Biologia, em oito.
“Não queremos padronizá-los,
porque cada um tem sua identi-

dade própria. O objetivo é que
eles fiquem mais articulados,
possibilitando que os alunos usu-
fruam da competência de outro
câmpus”, afirmou José Brás de
Oliveira, assessor da pró-reito-
ria de graduação.

Na Unesp, é comum que, em
uma mesma graduação, cada
câmpus tenha especializações di-
ferentes. Na Veterinária de Ara-
çatuba, o enfoque principal são
animais de pequenos porte; em
Jaboticabal, o ponto forte é a eco-
nomia rural; e em Botucatu, o tra-
balho com cavalos.

“Com a integração, alunos e
professores vão saber o que está
sendo feito em suas áreas nos de-
mais câmpus”, explicou Olivei-
ra. “A partir dessas informações,
o estudante poderá montar seu
curso de forma mais livre.”

A pró-reitoria estima que o
processo em todas as gradua-
ções seja concluído até o fim do
ano que vem, para entrar em vi-
gor em 2012. A partir de então, a
medida deve incentivar os “inter-
câmbios internos”.

Transferência. Hoje, o aluno
que deseja estudar em outro
câmpus têm de pedir transferên-
cia e, dependendo do caso, pode
perder até um ano por causa da
falta de padronização do currícu-
lo – há diferenças de nomenclatu-

ra das disciplinas, carga horária e
época de oferecimento.

Pedro Xavier, de 24 anos, ficou
um semestre a mais na faculda-
de ao trocar a Engenharia Am-
biental de Rio Claro pelo mesmo
curso em Sorocaba. “Pedi a trans-
ferência para ficar mais perto
dos meus pais, mas as grades
eram bem diferentes”, conta o

engenheiro, que se formou em
2008. “Em Rio Claro há muitos
professores de outras áreas, co-
mo ecologia e biologia. Em Soro-
caba, um curso mais novo, todos
os professores são da engenha-
ria mesmo”, comenta.

O processo vem exigindo mui-
ta negociação. “Fizemos uma sis-
tematização de tudo que há de

semelhante nos cursos. Agora ca-
da unidade vai estudar a propos-
ta, fazer sugestões”, afirma Ma-
ria de Lourdes Paulino, articula-
dora do grupo que promove a in-
tegração dos cursos de Biologia.
“A ideia é padronizar as discipli-
nas que garantem a formação bá-
sica do biólogo, mas manter as
diferenças no que vai além.”
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João Pessoa vacinará contra sarampo;
governo afirma que casos são importados
O Ministério da Saúde reco-
mendou avacinação con-
tra o sarampo de to-
das as crianças entre
6 meses e 5 anos na
capital e região me-
tropolitanada Paraí-
ba, mesmo das já va-
cinadas, e também da
população não imuni-
zada de 6 a 49 anos. A vaci-
nação começa hoje.

Desde agosto, 38 casos da
doença foram registra-

dos no Estado. Segun-
do a pasta, outros
dez casos da doen-
ça estão sob investi-
gação. O órgão afir-
ma que o vírus iden-

tificado é similar ao
que circula na África

do Sul, por isso classifica
os casos como importados.

Registro de drogas pode
ser feito pela internet
A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) lançou on-
tem uma ferramenta para tornar
mais rápido o registro de medica-
mentos. Documentos como re-
sultados de pesquisas poderão
ser enviados por via eletrônica.
Atualmente, a entrega tem de
ser feita na Anvisa. Um projeto
piloto será iniciado nos próxi-
mos dias. A expectativa é de que
o recurso reduza em um terço o
período de tramitação.

Bird empresta US$ 67
milhões para prevenção

Países criam acordo
contra falsificações

Isis Brum / JORNAL DA TARDE

A catapora (ou varicela) matou
16 crianças, com idades entre 1 e
9 anos, em todo o Estado desde o
início deste ano até 14 de setem-

bro – data da última atualização
feita pela Secretaria de Estado
da Saúde (SES). O número de
óbitos mais que dobrou em com-
paração com o ano passado,
quando sete crianças morreram
de catapora. Em apenas nove me-
ses, a secretaria contabilizou
1.572 surtos, ante 1.315 em 2009.

O Guarujá, onde um menino
de 6 anos morreu há 15 dias, regis-
trou 18 surtos da doença, que to-
talizaram 186 casos confirma-
dos, de acordo com a diretora de

Vigilância e Saúde do municí-
pio, Ana Terezinha Lopes Pla-
za. Em 2009, foram 6 surtos
com 77 casos. Segundo ela, o
número pode ter crescido por
causa do atraso da SES na en-
trega das vacinas.

A pasta havia admitido no
mês passado a falta das doses
desde o início de setembro.
Ontem, confirmou que ainda
não há prazo para repor os es-
toques.

O agravamento da doença é
raro, mas especialistas confir-
mam que pode haver compli-
cações, como infecções de pe-
le, nas vias respiratórios e no
sistema neurológico, que po-
dem matar. / COLABOROU
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FICHA TÉCNICA

Hospital do Servidor
Público entra em greve

Os câmpus da Unesp
se espalham por todo Estado
de São Paulo

Mortes por catapora no Estado
mais que dobram em 2010

CÂNCER DE MAMA

O Sindicato dos Trabalhadores
Públicos Municipais de São Pau-
lo (Sindsep) divulgou ontem no-
ta anunciando o início da greve
dos funcionários do Hospital do
Servidor Público Municipal de
São Paulo. De acordo com o Sind-
sep, não há reajuste salarial há 16
anos. Procurada, a Secretaria
Municipal de Planejamento, Or-
çamento e Gestão afirmou que o
hospital está funcionando nor-
malmente.

● A Universidade Bandeirante de
São Paulo (Uniban) foi condena-
da ontem a pagar R$ 40 mil de
indenização por danos morais à
ex-estudante de Turismo Geisy
Arruda. Em outubro de 2009, ela
foi hostilizada por colegas nas
dependências da universidade
por usar um vestido curto. Geisy
acabou expulsa da Uniban, sob
alegação de desrespeito à morali-
dade e à dignidade acadêmica.

O advogado da ex-aluna, Nehe-
mias Melo, informou em nota que
vai entrar com recurso pelo au-
mento da indenização – o pedido
inicial era de R$ 1 milhão. Segun-
do o texto, o valor “não é satisfa-
tório para punir a Uniban ou para
que sirva de exemplo, prevenin-
do outros eventos daquela natu-
reza”. O advogado da Uniban,
Vicente Cascione, afirmou que
“vai conseguir” no Tribunal de
Justiça a reforma da decisão.

Geisy participa do reality show
A Fazenda 3, da TV Record. Por
estar em confinamento, não sou-
be da sentença. / L.A.

Metade das mulheres
descobre tarde doença
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200 mil
DOSES DE

VACINA SERÃO
ENVIADAS PELO

GOVERNO
À PARAÍBA

Entre as mulheres com câncer
de mama, 45,3% descobrem a
doença em estágio avançado.
Apenas 10,9% ficam sabendo no
início. As que se tratam pela rede
pública precisam esperar 188
dias entre diagnóstico e cirurgia
– na rede privada, o tempo que
cai para 15 dias. Os dados foram
divulgados ontem, durante o lan-
çamento da campanha Outubro
Rosa, movimento mundial de
prevenção do câncer do mama.

Unesp quer integrar graduações homônimas
Cursos semelhantes nos vários câmpus da instituição terão núcleo básico comum, facilitando a mobilidade estudantil e uma formação mais flexível

Ministério da Saúde e represen-
tantes do Banco Mundial (Bird)
formalizaram empréstimo de
US$ 67 milhões para ações de
prevenção de aids no País. O
acordo prevê contrapartida de
US$ 133 milhões do governo bra-
sileiro. É a quarta vez que o Bra-
sil recebe empréstimo desse ban-
co para a área de aids. Este últi-
mo traz uma novidade: repasses
a municípios serão feitos me-
diante cumprimento de metas.

Justiça condena
Uniban a indenizar
Geisy em R$ 40 mil

ANDREA SOUZA
MÃE DE CAUÃ, DE 6 ANOS,
MORTO PELA VARICELA

“As bolhas tomaram o corpo
todo, pareciam até manchas
causadas por cigarro. Tinha
catapora no olho, dentro do nariz,
no ouvido. A garganta dele estava
tomada de bolhas, nem
conseguia comer.”

Até a metade de
setembro, 16 crianças
paulistas foram vítimas
da doença, contra 7
óbitos no ano passado

GENEBRA

Quarenta países ricos declara-
ram ter fechado o primeiro en-
tendimento internacional para
criminalizar comércio, produ-
ção e fornecimento de produtos
e remédios falsos. Mas países
emergentes temem o fechamen-
to do cerco contra genéricos.

O texto do acordo, chamado
de Acta (sigla para Anti-Counter-
feiting Trade Agreement), foi
concluído nos últimos dias em

reuniões secretas em Tóquio.
Oficialmente, tem como meta lu-
tar contra um mercado negro de
US$ 250 bilhões controlado por
organizações criminosas.

Os países que o assinarem se-
rão obrigados a tornar a falsifica-
ção um crime, e não só um delito
econômico. O problema, segun-
do os emergentes, é que o acor-
do afetaria uma gama de remé-
dios que são produzidos na Índia
e China e que não são patentea-
dos nesses países. / JAMIL CHADE

● Cidades 23
● Carreiras 64
● Alunos de graduação  15.290
● Professores  3.425
● Funcionários 6.880
● Área  62,4 milhões de m2

● Ano de fundação 1976

Projeto. Intenção é promover troca de ideias entre câmpus; acima, unidade na Barra Funda

Israel
Um roteiro completo com toda a história,encantos e emoções daTerra Santa

Atendimento nas lojas, das 9 às 20 horas, e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.
Ligue: (11) 2103-1222 • 2146-7011 • 3074-3500 • 2191-8700

Israel 9 dias
Inclui: passagem aérea voando El Al, 1 noite em Tel Aviv 
com café da manhã, 1 na Galileia, 1 em Tiberíades e 4 em 
Jerusalém com meia pensão, passeios em Tel Aviv, Jaffa, 
Galileia, Tiberíades, Nazaré, Canaã e Jerusalém. Assistência 
de viagem Travel Ace Internacional.

 À vista R$ 5.020, Base US$ 2.788, Preço para saídas de 3/outubro a 5/dezembro.

A partir de 5x R$ 1.004,

Israel 11 dias
Inclui: passagem aérea voando El Al, 1 noite em Tel Aviv
com café da manhã, 1 na Galileia, 1 em Tiberíades, 4 em 
Jerusalém, 2 em Amman na Jordânia com meia pensão. 
Passeios em Tel Aviv, Jaffa, Galileia, Tiberíades, Nazaré, 
Canaã, Jericó, Jerusalém, Amman, Petra, Madaba e Nebo. 
Assistência de viagem Internacional.

À vista R$ 6.835, Base US$ 3.798, Preço para saídas de 3/outubro a 5/dezembro.

A partir de 5x R$ 1.367,

Prezado cliente : preços por pessoa com hospedagem em apto. duplo saindo de São Paulo, voando em classe econômica sem taxa de 
embarque. A ofer ta de lugares é limitada e as reservas estão sujeitas a confirmação. Preços, datas de saídas e condição de pagamento
sujeitos a reajuste e mudança sem prévio aviso. Ofer ta válida para compras até um dia após a publicação. Preços calculados com 
base no câmbio do dia 22/9/2010 : US$ 1,00 = R$ 1,80. O preço está sujeito a variações e será recalculado na data da compra.

● Caso grave

Toda segunda 
no Estadão.

Bem-vindo ao 
comportamento digital. 
Tendências em tecnologia
e últimos lançamentos.
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