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A explosão da bomba 
atômica em Hiroshima 
e Nagasaki, em agosto 
de 1945, foi lembrada 
no dia 8 passado com o 
lançamento do catálogo 
Hiroshima – Testemunhos 
e diálogos, 1945-2007,  
organizado pela professora 
Maria Luiza Tucci Carneiro, 
do Departamento de 

História da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas (FFLCH) da USP. 
Realizado no Anfiteatro 
Camargo Guarnieri, na 
Cidade Universitária, o 
evento incluiu um Ato 
Recordatório da Bomba 
de Hiroshima e Nagasaki, 
com participação espe-
cial de um grupo de taikô 

(tambores), apresentação 
musical de Yuko Ogura e o 
lançamento oficial do selo 
USP em comemoração ao 
centenário da imigração 
japonesa no Brasil. O pró-
reitor de Cultura e Extensão 
Universitária da USP, pro-
fessor Sedi Hirano, fez um 
pronunciamento em favor 
da paz no mundo. Página 20 

A Escola Estadual Andronico 
de Mello, na Vila Sônia, em São 
Paulo, foi o palco de lançamento 
da segunda etapa do programa 
Embaixadores da USP, no dia 
6 passado. Com a presença da 
reitora Suely Vilela e da secretária 
de Estado da Educação, Maria 
Helena Guimarães de Castro, 
alunos daquela escola aprovados 
no vestibular da Fuvest deste ano 
voltaram ao seu colégio de origem 
para incentivar os secundaristas 
a também prestar o vestibular e 
entrar na universidade pública. 
“Criamos o Embaixadores da 
USP para que os alunos saibam 
que é possível estudar na escola 
pública e entrar na USP. Neste 

ano, foram 2.719 alunos do ensino 
público que passaram na Fuvest, 
12% a mais que no ano passado. 
E nossa meta é aumentar cada 
vez mais esse número, trazer es-
ses alunos para a Universidade”, 
disse a pró-reitora de Graduação, 
Selma Garrido Pimenta, tam-
bém presente no evento. O 
Embaixadores da USP é parte 
do Programa de Inclusão Social 
da USP (Inclusp), instituído em 
2006 com o objetivo de aumentar 
o número de alunos da escola 
pública na USP. Nesta terça-feira, 
dia 14, em reunião do Conselho 
Universitário, a Reitoria fará a 
divulgação oficial dos primeiros 
resultados do Inclusp. Página 4

Será inaugurado no dia 
21 de agosto o canal de 
televisão da USP com 
transmissão via internet. 
Com seis canais, a IPTV 
USP Experimental divulgará 
conteúdos sobre a produ-
ção da Universidade em 
várias áreas, como saúde, 
tecnologia, ciência, humani-
dades e cultura. Na semana 

passada, em evento na Sala 
do Conselho Universitário, o 
Grupo de Assessoramento 
Tecnológico (GAT) da 
Comissão de Implantação 
da IPTV USP Experimental 
apresentou o projeto à 
comunidade acadêmica e 
recolheu sugestões para 
a composição da gra-
de de programação. O 

novo serviço contará com 
conteúdo de audiovisuais 
digitalizados que já se 
encontram armazenados 
no servidor do Centro de 
Computação Eletrônica 
(CCE) da USP. Outras uni-
dades que também pro-
duzem material audiovisu-
al divulgarão seu acervo 
via IPTV USP. Página 7

O colóquio Formação 
Intercultural Superior de 
Professores Indígenas 
do Estado de São Paulo 
será realizado nesta quar-
ta e quinta-feira, dias 15 
e 16, na Faculdade de 
Educação da USP. O ob-
jetivo é apresentar o am-
plo trabalho de formação 
de docentes indígenas 
realizado pela USP, em 
parceria com o governo 
do Estado. Com duração 
de três anos, iniciado em 
2005 e com previsão de 
encerramento para 2008, 
o curso de educação su-
perior para professores 
indígenas atende atual-
mente 82 professores de 
30 aldeias do Estado de 
São Paulo. “O curso está 
aprimorando o conheci-

Um ato para 
lembrar a bomba

Colóquio mostra sucesso 
da educação indígena

mento deles. Muitos já 
atuam na escola da aldeia 
e aproveitam para ter mais 
experiência para aplicar 
posteriormente”, explica 

a professora Maria do 
Carmo Santos Domite, da 
Faculdade de Educação 
da USP, coordenado-
ra do curso. Página 3

Universidade ganha
TV via internet

Embaixadores em ação na escola pública
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