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EDITORIAL

LIBRAS no Centro de Línguas
20 anos após a Lei nº 10.436 ter sido 

sancionada, reconhecendo a LIBRAS como 
meio legal de comunicação e expressão 
no país, uma matéria publicada na edi-
ção deste mês do Jornal Nosso Câmpus 
traz uma novidade muito interessante: O 
Centro de Línguas e Desenvolvimento de 
Professores (CLDP) da UNESP/Assis con-
ta, a partir de agora, com o curso da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Em tempos em que a inclusão vem sen-
do tão divulgada e cobrada, a possibili-
dade de cursar Libras de forma gratuita e 
totalmente presencial demonstra o inte-
resse da instituição em somar esforços às 
demandas da comunidade surda.

Melhor ainda, o curso chega como um 
diferencial à formação dos futuros profes-
sores que, uma vez em sala de aula, esta-
rão melhor preparados para se comunicar 
com alunos surdos e poderão ainda repli-
car seus conhecimentos aos alunos ouvin-
tes, gerando mais acessibilidade dentro 
de nossa sociedade.

A procura pelo curso do CLDP foi muito 
grande e as vagas, infelizmente, não foram 
suficientes para todos os interessados por 
isso fica, agora, a torcida para que esta ini-
ciativa seja mantida e ampliada.

DEBATE

Pandemia não acabou e decisão de 
suspender o uso de máscara é precoce

Após uma redução acentuada no índice 
de mortes por covid-19 no Brasil, o presi-
dente da República, Jair Bolsonaro, afir-
mou em entrevista à TV Ponta Negra, afi-
liada do SBT no Rio Grande do Norte, que 
o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
vai decretar o fim da pandemia por meio 
de uma portaria no início do mês de abril.

Já sinalizado por Queiroga, o plano do 
governo é reduzir o status da covid-19 
aqui no país de pandemia para endemia, 
embora a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) não tenha decidido nada nesse 
sentido. De acordo com Bolsonaro, “não 
se justifica mais todos esses cuidados no 
tocante ao vírus”. “Parece que a situação 
da pandemia acabou”.

O fato, porém, é que diferentes regiões 
no mundo estão retomando os lockdowns 
e lutando contra um aumento significativo 
de casos. A China, por exemplo, mandou 
confinar cerca de 41 milhões de pessoas 
por causa de surtos de covid-19 no país 
na semana passada. Já a Coreia do Sul re-

gistrou no dia 17 um novo recorde diário 
de casos, com mais de 620.000 infecções 
provocadas pela variante ômicron. Trata-
se do maior número de infecções num pe-
ríodo de 24 horas na Coreia do Sul desde 
o início da pandemia.

Em entrevista coletiva à imprensa, o di-
retor-geral da OMS, Tedros Adhanom, dis-
se que, depois de seis semanas de que-
da no número de casos, as infecções por 
covid-19 estão subindo novamente pelo 
mundo, especialmente em partes da Ásia. 
O diretor também destacou que, num con-
texto em que cada nação lida com desa-
fios distintos, “a pandemia não acabou”.

Rejane Maria Tommasini Grotto, bió-
loga molecular e pesquisadora em viro-
logia do câmpus da Unesp em Botucatu, 
alerta que a decisão adotada por diver-
sas autoridades no Brasil de dispensar 
uso de máscara é precoce. Em entrevista 
ao Podcast Unesp, ela relata que países 
como China,  Reino Unido, Alemanha e 
outros estão registrando um aumento 
de casos neste momento. Esse aumento 
está ligado à ação de uma subvariante da 
variante ômicron conhecida como BA2, 
que é ainda mais contagiosa. Porém, o 
surgimento desta subvariante, por si só, 
não pode explicar a elevação dos casos 

Renato Coelho - Jornal UNESP naqueles países.
A pesquisadora aponta que esta ele-

vação coincide com a suspensão do uso 
de máscaras e a cessação da política de 
testagem em massa, adotada durante 
boa parte da pandemia, que já ocorreu 
em muitos países. “Estas mudanças ter-
minam por ocasionar mais oportunidades 
para a ocorrência de festas e aglomera-
ções o que pode levar a uma transmissão 
maior do vírus”, diz ela. 

Ela diz que não é possível saber se no 
Brasil se manterá a atual tendência de 
redução nas estatísticas de casos e mor-
tes. Mas que, com a combinação de mais 
encontros presenciais, na forma de festas 
e encontros sociais, com a queda no uso 
de máscaras, “é bastante óbvio que isso 
aumenta as chances de contaminação no 
caso da presença de um indivíduo infecta-
do”, diz.  “E ainda não sabemos qual será 
o impacto da introdução da variante BA2 
no Brasil.” A combinação destes fatores 
faz com que Rejane se junte a outros es-
tudiosos que estão considerando precoce 
a suspensão da obrigatoriedade do uso 
de máscaras. “A pandemia não acabou”, 
reforça.

Para ouvir a íntegra da entrevista com 
Rejane Grotto, clique aqui.
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https://podcast.unesp.br/16679/dispensar-uso-de-mascara-no-brasil-e-precoce-pois-a-pandemia-nao-acabou-alerta-pesquisadora-da-unesp
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NOTÍCIA

Usuários sentem-se prejudicados 
por novas políticas adotadas no R.U.

Desde o retorno das aulas presenciais, 
os alunos do nosso câmpus ainda lidam 
com as novas complicações do R.U. (Res-
taurante Universitário). Se antes a situa-
ção já não era das melhores com a dis-
tribuição de cerca de 450 refeições para 
2000 estudantes, agora apenas 300 
podem ser contemplados. De facilitador, 
um sistema que deveria controlar as re-
feições virou o pesadelo para os unes-
pianos, que têm passado cerca de uma 
hora na fila de espera para conseguir a 
refeição da semana, sendo que os que 
mais precisam acabam não conseguin-
do garanti-la. Sem acesso à Internet de 
qualidade, alunos residentes da Mora-
dia são prejudicados, uma vez que para 
comprar as refeições a rede de Wi-fi é 
necessária.

Na assembleia organizada pelo Dire-
tório Acadêmico no dia 07 de abril, jun-
tamente com os residentes da Moradia, 
foi discutido o motivo dessa defasagem 

Nathália Rodrigues

Com 150 refeições retiradas a concorrência por refeições está cada vez mais acirrada entre estudantes

constante na distribuição dos alimentos.  
Em reunião com a COPE – Coordenado-
ria de Permanência Estudantil, segundo 
o D.A, as refeições teriam sido diminuí-
das em razão da demanda de funcioná-
rios. Com uma equipe reduzida subtrai 
também a produção, no entanto não foi 
erguida nenhuma proposta para contra-
tação de novos serventes – ou substi-
tuição dos mesmos – outro pretexto foi 
o do distanciamento necessário para o 
funcionamento do Restaurante.

 Desde dezembro do ano passado, o 
Movimento Estudantil diz ter fornecido – 
durante as reuniões – várias ideias para 
resolver esses problemas que implica-
riam negativamente com o retorno das 
aulas presenciais, porém para a COPE o 
problema é mais amplo.  

Mais amplo do que ficar sem comida é 
o novo sistema de compras implementa-
do para garantir um controle entre refei-
ções onívoras e vegetarianas, motivo de 
reclamações contínuas, pois assim que o 
aluno debita seus créditos eles não po-
dem mais ser retirados caso ele não te-
nha obtido seu almoço. As transferências 

NOTÍCIA

UNESP lança aplicativo para facilitar vida 
acadêmica dos alunos da Universidade
Ao baixar o app 'vc@unesp', estudantes têm acesso a informações úteis para o dia a dia nos câmpus

Pensado para facilitar o acesso e a 
vida dos estudantes no retorno pleno 
às atividades presenciais na UNESP, o 
aplicativo vc@unesp está disponível à 
toda comunidade universitária e já pode 
ser baixado por meio de smartphones 
nas lojas de aparelhos celulares com 
sistema operacional Android (PlaySto-
re) e iOS (Apple).

O aplicativo apresenta uma visão 
global da Universidade, servindo como 
atalho para o acesso aos sistemas ins-
titucionais e a serviços disponíveis para 
o público discente, como as bibliotecas 
dos câmpus, as moradias estudantis e a 
rede de promoção de bem-estar, da qual 
fazem parte o Núcleo de Movimento, In-
clusão e Saúde (Numis) e a plataforma 
on-line de telessaúde E-Care, entre ou-
tros serviços que englobam a estrutura 
multicâmpus da UNESP, que possui 34 
unidades universitárias distribuídas em 
24 cidades paulistas.

Para os alunos ingressantes, o aplica-
tivo ainda facilita o acesso a uma página 
de suporte da Coordenadoria de Tecno-
logia da Informação (CTInf) da UNESP, 
na qual estão disponíveis orientações 
para a ativação do email @unesp.br, 
que o estudante usará durante todo o 
período acadêmico.

“O aplicativo é um integrador de várias 
fontes de informação relativas à UNESP. 
Facilita o acesso, por exemplo, à Ouvido-
ria. Foi pensado para apresentar a Uni-
versidade, facilitar a vida do estudante e 
também como um meio que futuramen-
te poderá servir como canal de comuni-
cação com os alunos”, afirma o professor 
Ney Lemke, coordenador da CTInf.

O aplicativo vc@unesp também pos-
sui um canal simplificado para as so-
luções Google. Nele, por exemplo, os 
estudantes podem entrar rapidamente 
em uma videochamada do Google Meet 
que esteja previamente agendada – por 
meio de um acordo da UNESP com a em-
presa de tecnologia, a comunidade uni-
versitária possui condições especiais de 
acesso às ferramentas Google. As op-
ções de menu apresentadas no aplica-
tivo são onze: “Sistemas”, “Bibliotecas”, 
“Moradia Estudantil”, “vc@unesp”, “So-
luções Google”, “Mídias Unesp”, “Bem
-estar”, “Acessibilidade e Inclusão”, “Ino-

ACI UNESP vação”, “Ouvidoria” e “Suporte”.
“O aplicativo para os estudantes é 

uma grande notícia para a comunidade 
universitária da UNESP. Trabalhamos 
muito para que ficasse disponível antes 
do retorno pleno às atividades presen-
ciais”, diz a vice-reitora Maysa Furlan.

Apesar de ser pensado para reunir 
informações úteis aos alunos, todos 
os segmentos da Universidade e tam-
bém o público externo interessado na 
UNESP podem baixar o aplicativo vc@
unesp e usá-lo de acordo com suas ne-
cessidades. 

entre alunos de permanência e alunos 
regulares não é possível, pauta também 
muito discutida durante a assembleia 
que levantou tópicos importantes como 
liberar a entrada de estudantes enquan-
to houver comida no R.U, já que várias 
refeições estavam/estão sendo desper-
diçadas. 

Graças à assembleia realizada no D.A. 
o Movimento Estudantil foi capaz de le-
var essas problemáticas para a Direção. 
Os residentes da Moradia conseguiram 
ter alguns de seus anseios correspon-
didos pela conquista de prioridade na 
compra. Um dia de antecedência foi dado 
para que todos os moradores pudessem 
garantir seu almoço da semana. Foram 
feitos reajustes de acordo com o melhor 
horário para abrir o sistema de vendas, 
mas ainda não existe previsão para o au-
mento das refeições, o que continua im-
plicar na exclusão de muitos estudantes 
e a falta de acesso ao R.U. 

Sem conclusões, o que resta são ques-
tionamentos frequentes: Existe previsão 
para contratação de mais funcionários? 
Se possível, todos serão incluídos?

Devido ao acesso precário à Internet, alunos da Moradia Estudantil estão entre os mais prejudicados pelo novo sistema de aquisição 
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NOTÍCIA

E-Care Sentinela chega a mil 
atendimentos de unespianos

NOTÍCIA

História da clonagem é narrada em 
livro publicado por docente da FCL

Clonagem é um mecanismo de propaga-
ção de alguns organismos, como algumas 
espécies de plantas e bactérias. Além disso, 
também se apresenta como uma técnica uti-
lizada na engenharia genética, e um exemplo 
é a clonagem reprodutiva. A clonagem produz 
clones, que são cópias idênticas do progenitor; 
organismos que realizam reprodução assexu-
ada produzem clones.

A ideia de clonagem surgiu em 1938 quan-
do Hans Spermann, embriologista alemão 
(ganhador do prêmio Nobel de Medicina em 
1935), propôs um experimento que consistia 
em transferir o núcleo de uma célula em está-
gio tardio de desenvolvimento para um óvulo. 

Em 1952, Robert Briggs e Thomas King, da 
Filadélfia (EUA), realizam a primeira clonagem 
de sapos a partir de células embrionárias. Em 
1984, Steen Willadsen da Universidade de 
Cambridge clonou uma ovelha a partir de célu-
las embrionárias jovens. Um grupo de pesqui-
sadores da Universidade de Wisconsin clonou 
uma vaca a partir de células embrionárias jo-
vens do mesmo animal, em 1986. 

Em 1995, Ian Wilmut e Keith Campbell, da 
estação de reprodução animal na Escócia 
(Instituto Roslin), partiram de células embrio-
nárias de nove dias para clonar duas ovelhas 
idênticas chamadas Megan e Morag. No ano 
seguinte surgiu Dolly, clonada pelas mãos 
destes mesmos pesquisadores a partir de 
células congeladas de uma ovelha. Esta foi a 
grande inovação, e criou a grande repercus-
são do caso. Um clone originado não de uma 
célula embrionária, mas sim de uma célula 
mamária (um mamífero). Em 1997, Dolly teria 
seu nascimento anunciado, sendo o marco de 
uma nova era biotecnológica.

Posteriormente à ovelha mais famosa do 
mundo surgiram clones de bezerros, cabras, 
camundongos, porcos e macaco rhesus. 

A ovelha Dolly não era tão idêntica ao doa-
dor do núcleo; e com o passar do tempo foi per-
cebido que ela apresentava as extremidades 
dos cromossomos (telômeros) diminuídas, ge-
rando envelhecimento celular precoce. Devido 
ao envelhecimento, a ovelha sofria de artrite no 
quadril e joelho da pata traseira esquerda. Su-
gere-se que isto ocorra pelo fato de que ela te-
nha sido criada a partir de uma célula adulta de 
seis anos (idade da ovelha doadora do núcleo), 
e não de um embrião. Dolly foi sacrificada aos 
seis anos de idade, depois de uma vida mar-
cada por envelhecimento precoce e doenças. 
Em seus últimos dias, estava com uma doença 
degenerativa e incurável nos pulmões, e seus 
problemas de saúde levantam dúvidas sobre a 

Leticia Prado possibilidade da prática de copiar a vida.
O cientista que ganhou o prêmio Nobel de 

biologia em 2012, afirma que a clonagem hu-
mana será possível (e aceita) daqui 50 anos. 
Dr. Sir John Gurdon, que trabalha com clona-
gem de sapos desde a década de 1960 e cuja 
pesquisa influenciou a clonagem da ovelha 
Dolly, diz que as pessoas vão superar as pre-
ocupações éticas com a clonagem assim que 
a técnica se mostrar eficiente, devido ‘’as utili-
dades e vantagens médicas que esse aconte-
cimento possa trazer.’’

Para justificar seu argumento, ele usou 

No dia 6 de abril, o E-Care Sentinela 
atingiu a marca de mil atendimentos. A 
plataforma on-line de serviços de teles-
saúde foi lançada em junho do ano pas-
sado, com o objetivo de acolher as de-
mandas relativas à pandemia de covid-19, 
ampliando e fortalecendo as ações de 
proteção à saúde de todos os segmentos 
da UNESP. 

A busca por teleatendimento pelo E-Ca-
re Sentinela tem aumentado gradativa-
mente nos últimos meses, especialmente 

Vitória Silva - ACI UNESP após o surgimento da variante ômicron, 
conforme informou Ana Silvia Ferreira, 
uma das coordenadoras do projeto. Ela 
também atribui essa alta na procura à di-
vulgação da iniciativa e ao retorno para 
as atividades presenciais. “A marca do 
atendimento mil mostra a confiança da 
comunidade unespiana com nosso siste-
ma”, diz a coordenadora. 

O projeto de telessaúde conta com pro-
fissionais das áreas de medicina, enferma-
gem, farmácia e psicologia, oferecendo um 
atendimento multidisciplinar aos unespia-
nos. Além disso, a plataforma on-line tam-
bém põe à disposição do público em geral 
materiais educativos a respeito da covid-19. 

Diante do aumento dos casos no início 

do ano, foi necessário ampliar o número 
de atendentes da equipe para que não 
houvesse espera nos atendimentos. Se-
gundo a coordenadora, esse número foi 
mantido para suporte ao retorno presen-
cial e até o próximo mês será realizado 
o lançamento do E-Care+ (lê-se E-Care 
“plus”) Sentinela, que vai incorporar pro-
fissionais de educação física, fisioterapia, 
fonoaudiologia, nutrição e terapia ocupa-
cional, além da ampliação da área de psi-
cologia. O objetivo da expansão é realizar 
acompanhamento também de casos pós-
covid. 

Os atendimentos no E-Care Sentinela 
são feitos pelo link: www.ecaresentinela.
com.br/atendimento.

Plataforma de telessaúde lançada em junho de 2021 oferece apoio multiprofissional à comunidade universitária
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como exemplo a fertilização in vitro, que era 
uma técnica encarada com suspeita até que 
Louise Brown, o primeiro bebê desenvolvido 
com o método nasceu.

De acordo com Gurdon, a ordem da natu-
reza não seria alterada pois clonar é produzir 
um gêmeo idêntico; "Copiar o que a natureza já 
criou", reafirmou.

Para mais detalhes sobre o assunto, con-
fira o livro ‘’Uma Breve História da Clonagem 
(Científica)’’ de João Tadeu Ribeiro Paes e Talita 
Stessuk, publicado em dezembro de 2021 pela 
Editora UFV.
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ESPECIAL

Realizado entre os dias 26 e 28 de abril, 
a 15ª edição do Seminário de Estudos Lite-
rários (SEL) foi realizada em formato remo-
to. Dentro do evento, diversos trabalhos da 
Pós-graduação na área de Literatura foram 
apresentados, todos relacionados ao tema 
da atual edição: “O lugar das Fontes Primá-
rias nos estudos literários: entre o arquivar, o 
lembrar e o resistir”.

Tendo em mente o ano de 2022, quando 
é celebrado o centenário da Semana de Arte 
Moderna de 1922, o SEL prestigia a temáti-
ca com a importância do estudo e compre-
ensão de documentos e arquivos de cunho 
histórico para os estudos literários como um 
todo. Nos três dias de evento, diversos sim-
pósios, mesas-redondas e palestras foram 
realizadas com o objetivo de nos debruçar 
sobre todo o contexto histórico que permeia 
a literatura. 

No primeiro dia de evento, as principais 
temáticas discutidas foram as Fontes Pri-
márias, e a imprensa como produtora de re-
gistros literários ao longo do século XIX no 
Brasil. Dentre os mais diversos assuntos que 
permearam os simpósios vespertinos, pode-
se citar desde literatura pós-pandemia a fer-
ramentas tecnológicas no ensino de Língua 
Portuguesa, sendo temas de grandiosíssi-
ma importância para a atualidade. Além dis-
so, muitos simpósios abordaram discussões 
referentes ao período romântico e os concei-
tos antagônicos de sublime e grotesco, aná-
lises e releituras de grandes obras e textos 
literários, e até mesmo profundas análises 
críticas econômico-literárias frente ao siste-
ma econômico republicano. 

Acerca do primeiro dia de evento, pode-se 
frisar a importância de registros históricos, 
desde impressos jornalísticos até mesmo a 
publicação de livros, visto que muitos dos re-
gistros que seriam utilizados como material 
de pesquisa são restritos e de difícil acesso. 
Ainda sob esta perspectiva, a remontagem 
do cenário teatral brasileiro torna-se ain-
da mais turva e complexa, já que além de 
não possuírem registros físicos em grande 
quantidade, sua realização não se dá pelo 

XV SEL 
Seminário de Estudos Literários

Laís Naomi Hara

plano documental. Desta forma, através dos 
simpósios, discussões acadêmicas e revisi-
tação destes arquivos, pode-se compreen-
der muito melhor a narrativa que permeia 
esta época e período. 

Para finalizar o primeiro dia do Seminá-
rio, foi realizada a mesa-redonda acerca do 
tema: “O desenvolvimento da imprensa lite-
rária em língua portuguesa no século XIX”, 
onde podem ser ressaltados importantíssi-
mos pontos para a documentação histórica. 
A imprensa é, desde que criada, um movi-

Evento on-line contou com participações de especialistas de várias universidades e teve como tema central o lugar das fontes primárias nos estudos literários: "entre o arquivar, o lembrar e o resistir"

mento de acessibilidade à informação, onde 
busca atingir diversas camadas da socieda-
de para que seja estabelecida uma conexão. 
Com isso, o desenvolvimento da imprensa 
literária no Brasil no século XIX mostra um 
sinal de independência do país frente ao ce-
nário colonizador, e ainda busca explicar os 
acontecimentos que permeiam a sociedade 
da época, permitindo que pesquisadores da 
atualidade possam compreender a situação 
recorrente da sociedade da época. 

O segundo dia de evento tem início com a 

mesa-redonda: “Fontes Primárias do século 
18: conflitos no labor e nos relatos”, onde foi 
ressaltada a importância do cuidado e ma-
nutenção do aspecto original de documen-
tos de cunho histórico. Esta análise é pauta-
da na multiplicidade de versões e possíveis 
paralelos que outros leitores podem ter sob 
o mesmo texto, o que pode causar divergên-
cias quanto ao que foi expressamente escri-
to inicialmente. É inegável que a multiplici-
dade de versões também pode ser utilizada 
como material de pesquisa, contudo causa 
fortemente o distanciamento quanto ao tex-
to original. 

Recheado de simpósios com temáticas 
variadas, o período vespertino contemplou 
temas relevantes, como a importância da 
experiência e cuidado quanto ao trabalho 
com edições limitadas e manuscritos; o pro-
cesso e contribuição da escrita criativa para 
a constituição da narrativa brasileira; a poé-
tica da negatividade, do mal e da melancolia 
sob a perspectiva niilista; e até prestigiou a 
literatura francesa e sua presença em perío-
dos brasileiros e franceses. 

Já no período noturno, o evento promo-
veu uma mesa-redonda para tratar do tema 
“Teatro e Fontes Primárias”. Nesta seção fi-
nal do dia 27, a discussão girou em torno dos 
registros que o Teatro brasileiro possui ao 
longo da história, e como ocorre este impac-
to no Teatro moderno. Além disso, os traba-
lhos selecionados desta mesa-redonda se 
restringem a análises ainda mais específi-
cas de diferentes períodos do teatro brasi-
leiro, desde a “Belle Époque” brasileira até o 
Teatro moderno. 

O dia final do SEL contou com uma pro-
gramação menos intensa, tendo início com 
uma mesa-redonda sobre a temática “Fon-
tes Primárias e Imprensa”, em que foi resga-
tada da primeira mesa-redonda a discussão 
acerca da importância da produção literária 
documental. Esta parte do evento também 
contou com a discussão referente à análise 
de documentos recém-descobertos deste 
período, tendo em vista a proximidade com 
o século XIX. 

Em seguida, ocorreram os debates refe-
rentes aos projetos apresentados ao longo 
da 15ª edição do SEL, exprimindo uma varie-
dade de opiniões que buscam suscitar mais 
questionamentos acerca dos projetos apre-
sentados, para então aprimorá-los. 

A última seção contou com a palestra de 

encerramento que prestigiou o centenário 
da Semana de Arte Moderna de 1922, reme-
morando sua importância e todo o contex-
to histórico ao qual esteve submetida. Sua 
análise também foi feita sob a ótica atual, 
onde algumas das controvérsias que leva-
ram à ocorrência da Semana em 22 podem 
ser vistas acontecendo na atualidade. 

Por fim, o evento celebrou e reviveu a im-

portância acadêmica e social da pesquisa e 
revisitação de momentos históricos diver-
sos, buscando compreender o contexto ao 
qual estavam inseridos. É realmente indis-
pensável o questionamento e preocupação 
frente às diretrizes políticas e educacionais 
que têm acompanhado a sociedade brasi-
leira, e o XV SEL se mostra um marco de re-
sistência acadêmica em momentos de crise. 

Primeiro dia do evento contou com a palestra do professor Mauro Nicola Póvoas, da 
Universidade Federal do Rio Grande  (FURG), que apresentou "Os primórdios do 

periodismo literário no Rio Grande do Sul: de 1851 a 1869".

Encerrando a programação do XV SEL, o professor Marcos Moraes, do Instituto de 
Estudos Brasileiros (IEB-USP), realizou uma palestra sobre a "Semana de Arte Moderna: 

história, memória, apropriações".
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NOTÍCIA

UNESP lança espaço para letramento 
científico de crianças e adolescentes

ACI UNESP

A UNESP lançou neste mês o site 
“UNESP para Jovens”, espaço concebido 
para reunir iniciativas diversas destina-
das a estimular o letramento científico 
de crianças e adolescentes, aproximando 
esse público tanto de conceitos funda-
mentais do universo dos cientistas como 
de temas de pesquisas de ponta realiza-
das no ambiente universitário. A página 
está disponível no link: parajovens.unesp.
br.

Idealizado pela Assessoria de Comuni-
cação e Imprensa (ACI) da Universidade, o 
projeto se inicia com uma parceria com o 
grupo Frontiers, uma das editoras de pe-
riódicos científicos internacionais voltada 
a publicações em acesso aberto. Os con-
teúdos do “Frontiers for Young Minds” es-
tarão traduzidos no 'UNESP para Jovens' 
acompanhados de ilustrações, infográfi-
cos, glossários, referências bibliográficas 
e um link para o artigo original, distribuído 
por meio da licença Creative Commons, 
que simplifica o processo de cópia e com-
partilhamento com os devidos créditos 
aos autores e à publicação. Os artigos po-
dem abordar uma questão de vanguarda 
em alguma área de pesquisa, explicando 
por exemplo sobre a busca por vida em 
Marte ou sobre o comportamento social 
de uma espécie de macaco, ou versar so-
bre assuntos mais básicos de interesse 
geral, tais como a fotossíntese que ocorre 
nos oceanos e a importância da diversi-
dade genética.

De acordo com o professor Marcelo 
Takeshi Yamashita, assessor-chefe da 
ACI da UNESP, o projeto será uma espécie 
de “hub” de produtos destinados ao pú-
blico mais jovem. Nesta primeira fase, es-
tão previstas para o site a publicação de 
cem artigos traduzidos ao longo do ano 
e a veiculação de vídeos de animação de 
um minuto que condensarão “pílulas” de 
divulgação científica para as juventudes 
pré-universitárias. O plano é que todos os 
conteúdos abrigados no 'UNESP para Jo-
vens' sejam compartilhados nas redes so-
ciais da Universidade e também ganhem 
visibilidade em plataformas geridas por 
eventuais parceiros das iniciativas.

“Um elemento imprescindível para a re-
dução da desigualdade social do país é o 
investimento em educação de qualidade 
desde a mais tenra idade. Geralmente, o 

que fazemos na universidade é voltado 
ao público adulto, já graduado ou em ida-
de universitária. É muito importante que a 
UNESP tenha um projeto institucional vol-
tado para os estudantes do Ensino Médio 
e do Ensino Fundamental. A ACI, ao dar 
vida a esta iniciativa, começa a mostrar a 
adolescentes e crianças o que é feito na 
universidade, com a intenção também de 
fazer com que os estudantes se interes-
sem por pesquisas de ponta e venham 
para a UNESP”, diz o professor Marcelo 
Yamashita.

O assessor-chefe da ACI da UNESP 
lembra que o projeto tem a intenção de, 
em breve, abrigar as iniciativas feitas no 
âmbito das unidades universitárias ali-
nhadas com os objetivos do UNESP para 
Jovens. Exemplos como o trabalho de 
conscientização realizado durante a pan-
demia pela professora Lília Tardelli, do 
Instituto de Biociências, Letras e Ciências 
Exatas (Ibilce), câmpus de São José do Rio 
Preto, em uma escola de Ensino Funda-
mental do município no retorno às aulas 
presenciais – a docente usou fantoche 
para se comunicar melhor com os alunos 
e as famílias da escola. Ações como da 
professora Sandra Padula, do Instituto de 
Física Teórica (IFT), câmpus de São Pau-
lo, que realiza MasterClass para alunos e 
professores do Ensino Médio, e como os 
cursos de férias para estudantes da rede 
pública básica e os vídeos no Youtube do 

Minuto Ciência da Agência de Divulgação 
Científica (AgDC), ligada ao Instituto de 
Biociências (IBB), câmpus de Botucatu, 
são outros exemplos. “É importante mos-
trar o que é ciência, como se faz ciência, e 
que ela pode ser feita de forma interativa 
e divertida. Os jovens precisam ver que a 
universidade pública é para todos”, diz a 
professora Adriane Wasko, coordenadora 
da AgDC.

O maior desafio da proposta do 'UNESP 
para Jovens', reconhece o professor Mar-
celo Yamashita, é um velho dilema que 
ronda as ações de divulgação científica: 
como simplificar conceitos complexos 
sem ser simplório ou incorrer em grave 
erro conceitual. O uso de analogias, diz 
ele, é essencial para passar de maneira 
eficaz o conteúdo científico ao público in-
fantojuvenil e também à população em 
geral. “Não tem uma fórmula fechada”, diz 
o docente. “Temos que considerar cada 
assunto individualmente para achar um 
equilíbrio aceitável entre a perda de rigor 
científico e a necessidade de tornar o tex-
to acessível ao público infantojuvenil.”

Os conteúdos traduzidos contaram com 
leituras atentas de docentes da UNESP 
e de outras universidades públicas para 
que a versão em língua portuguesa fique 
a melhor possível. A expectativa é que 
mais à frente o site também tenha textos 
autorais de professores e professoras da 
UNESP.

ENTREVISTA

Centro de Línguas da UNESP/Assis 
agora conta com o curso de Libras
Inara Maldonado Oliveira

O Centro de Línguas e Desenvolvimen-
to de Professores (CLDP) é um projeto de 
extensão mantido pela UNESP, câmpus 
de Assis, vinculado à PROEX. É conheci-
do por proporcionar a alunos do curso de 
Letras, uma oportunidade de iniciação na 
docência de línguas estrangeiras. O curso, 
mais recentemente, conta com três níveis, 
sendo eles: básico 1, 2 e 3 e intermediário 
1 e 2. 

As aulas são destinadas à comunidade 
interna da Faculdade de Ciências e Letras 
de Assis e também ao público externo, 
oferecendo gratuitamente a possibilidade 
de estudo e desenvolvimento em línguas 
estrangeiras, sendo elas: alemão, francês, 
japonês, inglês, italiano, espanhol e ago-
ra o mais recente curso adicionado, o de 
Libras (Língua Brasileira de Sinais), que 
passou a ser disponibilizado neste mês.  

O curso ofereceu 15 vagas no total e 
tem duração de um semestre. É ministra-
do pela professora Noemi Alves Pereira 
Santos, que é formada pela ASSPP (Asso-
ciação de Surdos e Surdas de Presidente 
Prudente) e, atualmente, está cursando 
seu quarto ano de Letras com habilitação 
em inglês, pela UNESP de Assis. 

Para saber um pouco mais de como 
está funcionando o curso de Libras a 
equipe do JNC realizou uma entrevista 
com Noemi:

JNC: Como tem sido a sua experiência 
como professora no centro de línguas? 

Profª. Noemi: Tem sido uma experiên-
cia prazerosa e divertida. Faz 1 ano e meio 
que estou dando aulas de inglês pelo 
CLDP e só tenho experiências maravilho-
sas, espero que em Libras eu posso dizer 
o mesmo.

JNC: Qual foi sua motivação para co-
meçar a dar aulas de libras no CLDP? 

Profª. Noemi: Eu sempre fui apaixona-
da por Libras e sempre pensei em inse-
rir esse projeto no CLDP, mas por causa 
de oportunidades e a pandemia, tive que 
adiar a idéia. Mas creio que minha paixão 
juntou com a vontade de produzir uma 
maior demanda e acessibilidade dentro 
do câmpus.

JNC: Como tem sido recepção dos alu-
nos para o curso?

Profª. Noemi: Maravilhosa, eles se mos-
tram bastante interessados e dispostos a 
aprender.

 JNC: Houve muitas inscrições?
Profª. Noemi: Houve o total de 52 ins-

crições, mas não conseguimos atender a 
todos, infelizmente.

JNC: Em sua opinião qual a importância 
da aprendizagem da língua brasileira de 
sinais?

Profª. Noemi: Creio que Libras é impor-
tante em um conceito educacional e so-
cial, pois possibilita a acessibilidade e a 
igualdade. Creio que seu ensino possibi-
lita novos caminhos para reflexão e cons-
ciência crítica a cerca do próximo.

 JNC: O que você achou da iniciativa do 
CLDP de aderir este curso?

Profª. Noemi: Eu achei sensacional! Dar 
esse espaço para a comunidade e o aluno 
é sem sombra de dúvidas uma iniciativa 
maravilhosa.

Noemi também comenta outro dife-
rencial do curso de Libras que, atualmen-
te, é o único realizado de maneira 100% 
presencial no projeto. “O ensino de Li-

bras é fundamentado nos cinco parâme-
tros: configuração de mão; movimento; 
direcionamento; ponto de articulação e 
expressão facial e/ou corporal. Assim, é 
fundamental para o ensino de Libras a 
aprendizagem da expressão facial e cor-
poral, pois a língua se desenvolve pela 
mesma”, explica. 

As aulas serão realizadas todas as se-
gundas-feiras, no prédio de Letras, na 
sala 11, com a carga-horária de uma hora 
e meia, semanalmente. 

As inscrições foram realizadas através 
de um formulário on-line (Google Forms), 
sendo exigida a carteirinha da vacinação 
com pelo menos duas doses contra a Co-
vid-19 para efetuar a inscrição.  

Mesmo com o prazo de cinco dias para 
as inscrições, todas as vagas foram pre-
enchidas assim que o formulário foi pu-
blicado, o que demonstra o grande inte-
resse do público e o sucesso da iniciativa. 

A existência de um curso de Libras em 
uma instituição que forma professores 
de diversas áreas é de suma importância 
para garantir a inclusão de pessoas sur-
das, uma vez que esta formação prepara 
estes futuros profissionais para uma rea-
lidade escolar mais inclusiva e favorável 
aos deficientes auditivos. 

Lançado este mês, projeto "Unesp para Jovens" vai apresentar pesquisas de ponta ao público infantojuvenil
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Na 1ª fase, estão previstas a publicação de artigos ilustrados e de vídeos de animação

Primeira turma do curso ofertou 15 vagas, as quais foram preenchidas no primeiro dia de inscrições
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SEÇÃO CULTURAL

A morte física de Lygia Fagundes 
Telles, e seu eterno legado

Laís Naomi Hara

Aos 98 anos, no dia 3 de abril de 2022, 
a grandiosa e mundialmente famosa Ly-
gia Fagundes Telles fez sua passagem. 
Em memória a toda a sua contribuição ao 
mundo e a Literatura, esta Seção Cultural 
irá relembrar importantes fatos e obras 
que compuseram sua carreira, e que de-
ram a ela o título de Dama da Literatura 
Brasileira.

É realmente uma escolha difícil de pala-
vras homenagear uma das mais célebres 
escritoras do Brasil. Reconhecida nacional 
e internacionalmente, Lygia Fagundes da 
Silva Telles foi - além de poeta, romancis-
ta e contista, tendo estudado também a 
advocacia e ocupado importantes cargos 
públicos. 

Para muitos estudiosos, selecionar os 
mais importantes títulos de sua carreira é 
uma tarefa árdua, devido ao extenso pe-
ríodo em que atuou e ao grande número 
de obras publicadas, sobre os mais varia-
dos temas. Muitas de suas obras estão 
presentes em materiais didáticos e até 
mesmo vestibulares, por contemplarem 
muitas faces de uma só cultura. 

A imagem da escritora excedeu a esfe-
ra do talento e gosto pela escrita após re-
ceber diversos prêmios nacionais e atin-
gir os mais diversos públicos com suas 
obras.

A década de 70 foi a mais movimenta-
da na vida da escritora, após a publicação 
de suas duas obras mais conhecidas: “An-
tes do baile verde”, em 1970 e “As Meni-
nas”, em 1973. Lygia Fagundes passou a 
conquistar locais ainda maiores, como a 
cadeira dezesseis na Academia Brasileira 
de Letras e a tradução de suas obras para 
mais de dez idiomas.

A autora ainda continuou escrevendo 
ao mesmo passo que sua idade avança-
va. Algumas de suas mais recentes publi-
cações são datadas de apenas dez anos 
atrás: “Um Coração Ardente” (2012) e “O 
Segredo” (2012). 

Pouco depois do lançamento de seu 
livro “O Segredo”, em 2012 pela Editora 
Rocco, Lygia Fagundes Telles se tornou a 
primeira mulher brasileira a receber uma 
indicação ao Prêmio Nobel de Literatura, 
em 2016.

Mesmo tendo sido honrada com a no-
meação, a escritora infelizmente não 
pôde trazer o prêmio para casa, mas já se 

mostrava ciente de tal situação por com-
preender que seus ganhadores são majo-
ritariamente homens europeus, tornando 
suas baixas chances em quase inexisten-
tes. 

Dentre os mais importantes críticos 
de arte e autores que conviveram com a 
escritora, alguns nomes são: Hilda Hilst, 
Cecília Meireles, Clarice Lispector, Paulo 
Emílio Salles Gomes, Carlos Drummond 
de Andrade, Érico Veríssimo, Valter Hugo 
Mãe, entre muitos outros.

Em sua carreira literária que soma mais 
de oitenta anos, Lygia Fagundes pôde vi-
ver e conhecer diversas realidades ao re-
dor do estado de São Paulo, morando em 
muitas cidades, dentre elas Assis. 

A mudança constante de cidade se 
devia ao trabalho de seu pai, Durval de 
Azevedo Fagundes, promotor do estado 
de São Paulo, que estava sempre acom-
panhado de sua talentosa mãe, Maria do 
Rosário Silva Jardim de Moura, pianista 
que decidiu abandonar sua carreira devi-
do à pressão social da época.

Com o passar dos anos e com seu cres-

cimento, pôde compreender melhor a es-
trutura social em que estava contida, for-
mulando seu caráter e dando os primeiros 
passos no pensamento feminista pelo 
qual seria reconhecida posteriormente. 

Em seu romance de maior sucesso “As 
Meninas” (1973) há uma legítima prova de 
resistência, levando em conta sua publi-
cação durante os “anos de chumbo”, onde 
trata de temáticas sensíveis como o abu-
so verbal, assédio sexual, e o consumo de 
drogas. Neste romance, Lygia Fagundes 
Telles traz um ponto de vista inédito so-
bre elementos essenciais da psique femi-
nina, denunciando as violências que as 
mulheres tinham e ainda têm de passar.

Lygia Fagundes Telles carrega um 
nome de enorme impacto e importância 
na Literatura Brasileira. Seu legado é de 
tamanha expressão, que mesmo que par-
te de suas produções estejam inseridas 
no século passado, continuam a influen-
ciar e cativar leitores casuais, estudiosos 
da linguagem, especialistas literários, mi-
litantes feministas, e até mesmo ativistas 
nos dias de hoje.
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