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AH, A HUMANIDADE! 
E OUTRAS BOAS INTENÇÕES
Texto: Will Eno. Direção: Murilo Hauser. 
Com Celso Frateschi, Erica Migon, 
Guilherme Weber e Renata Hardy. 
Até 28/7. Sex. e sáb., 21h. 

Dom., 18h. CONSOLAÇÃO                     

OCUPAÇÃO TEATRO DE NARRADORES

RETRATO CALADO
Dramaturgia e direção: José Fernando 
de Azevedo. Com Renan Trindade, Teth 
Maiello e Vitor Placca. 
Estreia dia 22. 

Até 21/7. Sáb., 21h30. Dom., 17h. 
BELENZINHO                                      

AOS NOSSOS FILHOS
Texto: Laura Castro. Direção: João 
das Neves. Com Laura Castro, Maria 
de Medeiros, Malu Galli, Jú Colombo
e Marco Antonio.  Até 30/6. 

Sex. e sáb., 21h. Dom., 18h. 
SANTANA                                           

PARQUES LÚDICOS
Bichos da Mata, Orquestra Mágica e Espaço 
de Aventuras. Qua. a dom. ITAQUERA                 
Jacaré Gigante e Vacalina.
Qua. a dom. INTERLAGOS

FILHOTE DE CRUZ CREDO
Direção: Roberto Morettho. Com a Cia. 
O Grito. Até 28/7. Dom. e fer., 11h. 

IPIRANGA

REI ARTHUR 
Composições de Henry Purcell. Direção: 
Paulo Maron. Com Núcleo Universitário 
de Ópera. Dias 21, 22 e 23. Sex., 20h. 

Sáb., 19h. Dom., 18h. BOM RETIRO     

SÁ & GUARABYRA CONVIDAM 
TAVITO E CLÁUDIO VENTURINI 
Mistura de folk, rock e música regional. 
Dia 23. Dom., 15h. ITAQUERA              

MARCOS VALLE 
E ROBERTO MENESCAL 
Dias 22 e 23. Sáb., 21h. Dom., 18h. 

VILA MARIANA                                   

GRUPO PISA NA FULÔ 
Forrós, xotes e xaxados. 
Dia 22. Sáb., 15h. INTERLAGOS            

LESTE BLUES

IRMANDADE DO BLUES 
Dia 22. Sáb., 21h30. BELENZINHO         

Literatura
Crianças

Dança

Televisão

Programação completa, 

endereços e horários em:  

sescsp.org.br/circuito 

Artes Visuais

BAUHAUS.FOTO.FILME 
Exposição de fotografias e seleção de 
filmes produzidos por profissionais ligados 
à escola. Temporada Alemanha-Brasil em 
parceria com o Instituto Goethe.
Até 4/8. Ter. a dom. PINHEIROS

O LÚDICO DE TODOS NÓS 
Mostra com obras Naifs do Acervo Sesc de 
Arte Brasileira, realça a vivência do lúdico 
na  infância. 
Até 27/6. Seg. a sáb. SÃO CAETANO

Destaques

Roteiro 12 

Dança / Metáfora do Confronto   

Cia. Gente 

Circo / Rádio Variété

Cia. La Minima 

Música / Eureka on the Street 

Dia 21. Sex. , 15h  / Jandira

Dia 22. Sáb. , 15h  / Carapicuiba

Dia 23. Dom. , 15h / Barueri 

Osasco                                                                      

Roteiro 8 

Teatro / Arrumadinho

Trupe Olho da Rua 

Circo /  Caramba, quanta bobagem  

Grupo Circo Caramba 

Cinema / Desligue a Tecla Mute  

Angélica Valente e Jonathan Macías 

Música / Blues Etílicos 

Dia 21. Sex. , 17h30 /  

Ribeirão Pires

Dia 22. Sáb. , 17h30 / Poá

Dia 23. Dom. , 14h / São Bernardo 

do Campo 

Santo André                                                      

GESTÃO CULTURAL
Inscrições abertas para o processo de 
seleção do curso voltado à qualificação de 
gestores culturais. Até 30/6. 
sescsp.org.br/centrodepesquisaeformacao
VILA MARIANA

#TUITERATURA 
Mostra interativa com tuites literários de 
escritores contemporâneos. 
Curadoria: Giselle Zamboni.  
Até 4/8. Ter. a dom. 

SANTO AMARO

ORIGEM ANIMAL DE DEUS 
Concepção e direção: Luciana Brites. 
Até 28/6. Qua., qui. e sex., 21h. 

POMPEIA                                           

MOSTRA BILLY WILDER
Homenagem ao cineasta com exibição 
de títulos como Semente do Mal (1934), 
Crepúsculo dos Deuses (1950), O Pecado 
Mora ao Lado (1955), entre outros. 
Até 4/7. Seg. a dom. CINESESC

BATE-PAPO COM ADENÍZIA 
Atleta da  

s Olímpicos de Londres 
2012. Dia 23. Dom., 14h. OSASCO

ARQUITETURAS

FAU - USP
Direção: Paulo Markun e Sergio Roizenblit.
Dia 22. Sáb. 21h.                                     

Abertura Hoje

9

Aulas abertas, 
demonstrações, 
práticas esportivas 
e encontros 
com atletas. 
Até 23/6, em todas 
as unidades

EUREKA ON THE STREET

Conectando lugares, 

circulando ideias.

12 roteiros  percorrem 

102 cidades do interior, 

litoral e grande São Paulo.

Estreia Hoje

» AGÊNCIA ESTADO 

O
ranking das 100 me-
lhores universidades
do mundo com me-
nos de 50 anos de fun-

dação, divulgado pela presti-
giosa publicação inglesa Ti-
mes Higher  Education
( THE), coloca a Universida-
de Estadual  de Campinas
(Unicamp) como a única re-
presentante brasileira no top
100. Nesta segunda edição
anual do ranking, a Universi-
dade Estadual Paulista (Une-
sp) não aparece no levanta-
mento - em 2012, a institui-
ção estava na 99ª posição.

O levantamento atual de
jovens universidades em as-
censão divulgado pelo THE
coloca a Unicamp na 28ª po-
sição. Ano passado, a institui-
ção ocupava o posto de nú-
mero 44. Ela é não apenas a
única representante do Brasil,
como a única instituição da
América Latina e também en-
tre os países do BRIC - que in-
clui Rússia, Índia e China - a
aparecer no top 100.

"A disparada da Unicamp
para o 28º posto do ranking
prova que ela é uma das mais
jovens e vibrantes universi-
dades do mundo", afirma, em
nota, Phil Baty, editor da uni-
dade de rankings da publica-
ção. Para a elaboração e ran-
queamento das instituições,
a Times cria indicadores para
analisar itens como a quali-

dade no ensino, a relevância
das pesquisas científicas pro-
duzidas, a inovação e o nível
de internacionalização das
universidades. A Universida-
de de São Paulo (USP), pre-
sença constante em outros
rankings internacionais, não
aparece na lista. A instituição
que iniciou suas atividades
em 1934, possui mais de 50
anos de criação.

No mundo

Entre as 100 instituições
novatas que fazem parte do
ranking, a Universidade de
Ciência e Tecnologia de Po-
hang, na Coréia do Sul, apare-
ce pela segunda vez com a me-
lhor instituição. Já, quando a
análise é categorizada por paí-
ses, a Grã-Bretanha (18), Aus-
trália (13) e os Estados Unidos
(8) têm a maior quantidade de
universidades listadas no top
100. Ou seja, além de desen-
volvidos, estes países possuem
a língua inglesa em comum.

"O inglês é um fator deter-
minante para a difusão do co-
nhecimento científico. No Bra-
sil, nossos pesquisadores ain-
da têm dificuldade em escre-
ver um artigo em inglês. Isso é
problemático", diz Claudio de
Moura Castro, ex-diretor da
Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes) - agência fede-
ral brasileira de fomento.

Para o ex-pró-reitor de gra-

duação da Unicamp Marcelo
Knobel, a autonomia da uni-
versidade é um dos principais
aspectos que justificam a boa
colocação no ranking. "Com a
autonomia financeira, as uni-
versidades paulistas precisa-
ram repensar a maneira como
utilizavam os recursos para
investimento em sua própria
melhoria", explica Knobel,
que é professor titular da ins-
tituição.

Qualidade

Segundo ele, com o Projeto
Qualidade foi possível melho-
rar a qualificação do corpo do-
cente. "Hoje 99% dos nossos
professores são doutores. Ne-
nhum docente é contratado
sem doutorado e procuramos
selecionar, sempre que possí-
vel, aqueles que têm experiên-
cia internacional", diz Knobel.

Mesmo elogiando a atual si-
tuação da universidade, o es-
tudante do 3º ano de Medicina
André Citroni, ainda critica
outros aspectos que precisam
melhorar na instituição. "O
acesso a cursos como o de Me-
dicina precisa ser mais demo-
crático. E as políticas de per-
manência estudantil, como a
construção de mais moradias
e restaurantes universitários,
precisam ser ampliadas", diz
Citroni, que também é mem-
bro Centro Acadêmico da Uni-
camp - órgão de representa-
ção estudantil. 

Unicamp entre as melhores
Levantamento da publicação inglesa Times Higher Education põe a Universidade Estadual de Campinas
em 28º lugar no top 100 das melhores instituições de ensino com menos de 50 anos de fundação 

RANKING

DA REDAÇÃO

A Unicamp informou que vai
dobrar a bonificação dada aos
alunos oriundos de escolas pú-
blicas e sautodeclarados ne-
gros, índios ou pardos, através
de seu Programa de Ação Afir-
mativa e Inclusão Social (Paais),
no vestibular de 2014. O progra-
ma, criado em 2004, dá bônus
na segunda fase do vestibular e
é uma alternativa à política de
cotas do governo federal, que
reserva vagas nos cursos. 

Na última quinta-feira, o
Conselho Universitário (Consu)
aprovou a elevação desses bô-
nus de 30 pontos para 60 pontos
para alunos que cursaram todo
Ensino Médio em escola públi-
ca, e de 10 para 20 para os auto-
declarados negros, índios e par-
dos. “Podemos chegar a 40% de
alunos provenientes de escolas
públicas já no próximo vestibu-
lar com esse aumento”, afirma o
reitor da Unicamp, José Jorge
Tadeu. “Inclusão é uma questão
importante para a universida-
de”, diz ele.

Em 2012, o equivalente a 32%
(1.099 dos 3.435 vestibulandos)
entraram na Unicamp por meio
do programa vindos de escolas
públicas, segundo a Comissão

Permanente para os Vestibula-
res (Comvest). A decisão de le-
var ao Consu a proposta de am-
pliar a bonificação veio após
análise de desempenho de qua-
tro turmas formadas com o
Paais (2005 a 2008). “Os alunos
se saíram muito bem e concluí-
ram o curso nas mesmas condi-
ções dos não bonificados. Os re-
sultados mostraram o sucesso
do Paais em fazer inclusão com
manutenção da qualidade dos
profissionais formados e deram
segurança para avançar ainda
mais”, explicou o reitor.

Tadeu defende que a Uni-
camp chegue ao nível de inclu-
são de 50% de alunos oriundos
de escolas públicas. “Creio que
vamos chegar a esse número.
Temos vários caminhos, como o
Paais, o ProFis. E outras propos-
tas que a universidade ainda
não discutiu, mas que podemos
considerar, se vierem a comple-
mentar essa necessidade de fa-
zer inclusão”, diz o reitor.

O ProFis (Programa de For-
mação Interdisciplinar Supe-
rior),  forma os melhores alunos
da rede pública por um período
de dois anos, para que entrem
na universidade sem a necessi-
dade do processo seletivo con-
vencional. 

Bônus para inclusão
social será ampliado

UNIFESP

DA REDAÇÃO

O novo campus da Uni-
versidade Federal de São
Paulo (Unifesp), em Itaque-
ra, na Zona Leste, pode ini-
ciar suas atividades ainda es-
te ano. Em audiência pública
realizada na segunda-feira
na Câmara, a secretária-ad-
junta da Secretaria Munici-
pal de Educação, Joane Vile-
la, disse que a Prefeitura deve
solicitar ao Ministério da
Educação recursos para a re-
forma de um prédio localiza-
do no terreno onde será ins-
talado o novo campus.  Se-
gundo a reitora da Unifesp,
Soraya Soubhi Smaili, o pré-
dio, se reformado, poderia
receber os programas de ex-
tensão que já estão em anda-
mento na região, tais como o
Observatório de Políticas Pú-
blicas e a Escola de Cidada-
nia da Zona Leste. 

A secretária  municipal de
Planejamento, Orçamento e
Gestão,Leda Paulani lem-
brou que o terreno cedido
pela prefeitura foi uma das
prioridades do prefeito Fer-
nando Haddad no início da
gestão. "O prefeito fez ques-
tão de entregar esse terreno
no aniversário da cidade",
comentou. O novo campus
da Unifesp será instalado em
uma área de 173 mil metros
quadrados, dos quais 27,5
mil metros quadrados serão
de área de preservação am-
biental. Ainda não há defini-
ção dos cursos que serão ofe-
recidos no novo campus.
(Com Secom-SP)

Campus da
Zona Leste
sai este ano
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21, 22 e 23 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A9. 




