Destaques

Boletim editado pela
Assessoria de Imprensa
da Reitoria
no 53, 13 de Fev. 2012

Edusp comemora cinquenta
anos de fundação
Para celebrar esse meio
século de história, estão
previstos eventos
especiais e expansão
e reestruturação
das livrarias

A

Editora da Universidade de São Paulo
(Edusp) comemora, em 2012, cinquenta
anos de fundação. Maior editora universitária do
País, a Edusp é também das mais importantes,
sendo reconhecida dentro e fora da Universidade, por leitores, autores e críticos.
Para celebrar esse meio século de história –
e mais de três mil títulos editados –, eventos e
publicações estão sendo programados para o
decorrer do ano; o objetivo, além de recuperar
a rica memória da editora, é também o de refletir sobre a edição universitária e seu futuro, em
meio a um cenário de profundas mudanças no
mercado editorial e também na própria Edusp.
Isso porque 2012 será um ano de reestruturação para a editora, que deve passar, no período, por uma série de mudanças físicas e em
sua estrutura administrativa e comercial.

Mudanças físicas
Em relação às mudanças, a Livraria João
Alexandre Barbosa, situada no Edifício da Antiga Reitoria, se localizará no prédio da Biblioteca
Brasiliana Guita e José Mindlin. A nova livraria
deverá melhorar o atendimento aos usuários,
beneficiados por sua localização privilegiada
dentro do campus e pelo aumento da área de-

dicada aos livros, o que permitirá a formação
de um acervo mais abrangente, ampliando o
acesso ao livro universitário, em todas as áreas
do conhecimento. Essa transferência deverá
ocorrer ainda no primeiro semestre deste ano.
Provisoriamente, a livraria funcionará, a partir
de março, no anexo do Museu de Arte Contemporânea (MAC), localizado ao lado do prédio da
Administração Central.
A nova sede da Livraria João Alexandre
Barbosa é o primeiro passo no plano de expansão e melhoria das livrarias da Edusp, que
devem ser todas recuperadas. Novas livrarias
deverão ser instaladas no Centro de Convenções da Cidade Universitária, atualmente em
construção; no novo prédio do MAC, recém-inaugurado no Ibirapuera; no prédio na rua da
Consolação, no centro de São Paulo; no espaço do Quadrilátero da Saúde (que reúne a
Faculdade de Medicina, Faculdade de Saúde
Pública, Escola de Enfermagem e Instituto de
Medicina Tropical); e no campus de Ribeirão
Preto.
A sede editorial e administrativa da Edusp,
hoje em endereço provisório na avenida Corifeu de Azevedo Marques, deve se transferir
para acomodações definitivas também no prédio da Biblioteca Brasiliana Guita e José Min-

Edusp
dlin, ainda em 2012, com instalações adequadas para suas operações e com possibilidades
de ampliação da produção editorial.

Livro de memórias, catálogo e
seminário internacional
Entre as atividades planejadas para as comemorações dos 50 anos da Edusp, a serem
realizadas ao longo de todo o ano, estão a
publicação de um livro de memória institucional e de um catálogo geral das obras editadas
nesses cinquenta anos; a realização de uma
exposição de todos os títulos da editora e de
obras correlatas; a organização do Seminário

Internacional “Livros e Universidades”, sobre
edição universitária, com participação de representantes das principais editoras universitárias europeias e americanas, além de pesquisadores e instituições de ensino do livro; a
reedição de títulos importantes do catálogo e a
publicação de novas obras especiais.
Dentre os livros programados para lançamento em 2012, destacam-se: o fac-símile do
“Primeiro Caderno do Alumno de Poesia Oswald de Andrade”, em comemoração aos 90
anos da Semana de Arte Moderna de São
Paulo; a primeira tradução para o português
do almanaque “Der Blaue Reiter”, em edição
de luxo, celebrando os cem anos da publicação do grupo vanguardista alemão O Cavaleiro Azul; edição fac-similar de “Caderno de
Viagem”, do gravador Marcello Grassmann,
com estudo crítico de Leon Kossovitch e Mayra
Laudanna; tradução brasileira de “O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico na Época de
Filipe II”, de Fernand Braudel.

“Livros e Universidades”

Expediente

Perspectivas da livraria João Alexandre Barbosa, que se localizará no
prédio da Biblioteca Brasiliana
Reitor: João Grandino Rodas;
Vice-Reitor: Hélio Nogueira da Cruz;
Pró-Reitora de Graduação: Telma Maria Tenório Zorn;
Pró-Reitor de Pós-Graduação: Vahan Agopyan;
Pró-Reitor de Pesquisa: Marco Antônio Zago;
Pró-Reitora de Cultura de Extensão Universitária: Maria Arminda do Nascimento
Arruda;
Vice-Reitor Executivo de Administração: Antonio Roque Dechen;
Vice-Reitor Executivo de Relações Internacionais:Adnei Melges de Andrade;
Chefes de Gabinete: Alberto Carlos Amadio e Celso de Barros Gomes;
Procurador Geral: Gustavo Ferraz de Campos Mônaco;
Secretário Geral: Rubens Beçak;

O Seminário Internacional “Livros e Universidades” está previsto para acontecer na
Cidade Universitária, entre 28 de outubro
e 1º de novembro de 2012. O objetivo do
evento é o de discutir a edição universitária
no Brasil e no mundo.
O programa do seminário foi pensado
a partir de três eixos temáticos: editores –
reunião de editores de instituições universitárias e representantes de associações de
editoras universitárias do Brasil, da América
e da Europa; formadores – destina-se à reflexão dos programas de ensino superior de
cursos destinados a formar os profissionais
da área editorial; pesquisadores do livro –
reúne acadêmicos renomados no campo da
História do Livro e da Leitura. Estima-se a
participação de 40 convidados, entre nacionais e estrangeiros.
Superintendente de Assistência Social: Waldyr Antonio Jorge;
Superintendente de Comunicação Social: Alberto Carlos Amadio;
Superintendente do Espaço Físico: Antonio Marcos de Aguirra Massola;
Superintendente de Gestão Ambiental: Wellington Braz Carvalho Delitti;
Superintendente Jurídico: Luis Camargo Pinto de Carvalho;
Superintendente de Relações Institucionais: Wanderley Messias da Costa;
Superintendente de Saúde: Marcos Boulos;
Superintendente de Segurança: Adilson Carvalho;
Superintendente de Tecnologia da Informação: Gil da Costa Marques.
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