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Defendida no dia 15 de fevereiro na Escola 
de Engenharia de São Carlos, uma tese 
de doutorado mostra a situação em que 
se encontram cerca de 300 antigas fa-
zendas de café espalhadas pelo estado 
de São Paulo. O autor da tese, Vladimir 
Benincasa, fez mais de 15 mil fotografias 
e realizou 50 entrevistas para compor o 
trabalho. Ele descobriu que muitas das 
antigas fazendas estão abandonadas 
ou foram vendidas e transformadas em 
condomínios. Outras, porém, perma-
necem intactas e guardam um precio-
so acervo histórico. Páginas 10 e 11

A Universidade renovada
A USP dá as boas-vindas aos seus novos 
alunos. Do dia 25 ao 29, a Semana de 
Recepção aos Calouros promoverá uma 
série de atividades, com o objetivo de 
integrar os recém-chegados ao ambiente 
acadêmico. A programação da semana 
– a cargo de cada uma das 40 unidades 
da Universidade – prevê palestras, vi-
sitas a laboratórios, doação de sangue 
e apresentações de música e filmes, 
entre várias outras iniciativas. “Passar 
pelo vestibular mais concorrido do país 
e ser aprovado na melhor universidade 
brasileira é, sem dúvida, uma grande 
conquista. Congratulo-me com vocês pela 
vitória”, saúda a reitora da USP, Suely 
Vilela, em artigo nesta edição. Esta é 
a 10a edição da Semana de Recepção 
aos Calouros, que concede uma escul-
tura da artista plástica Carmela Gross, 
um microcomputador e uma impres-
sora à unidade que melhor recepciona 
seus novos alunos. Para se orientar na 
Universidade, os calouros contam tam-
bém com o Manual do Calouro 2008, dis-
tribuído no ato da matrícula. Páginas 2 e 3

No ar, o novo usp.br
Nesta quinta-feira, dia 28, será lançado 
o novo Portal da USP, totalmente remo-
delado, com novo layout e novos sites. 
O renovado usp.br tem como prioridade 
facilitar ao usuário o alcance às informa-
ções desejadas. De acordo com o novo 
projeto, o portal incluirá cinco canais – 
Ensino, Pesquisa, Extensão, Institucional 
e Comunidade USP –, cada um deles com 
informações específicas de sua área de 
atuação, além do canal de Notícias, que 
permanece na página principal. Haverá 
ainda três sites complementares: um site 
para o público estrangeiro, com informa-
ções em inglês, francês, espanhol e portu-
guês, um site de mapas das unidades da 
USP e um site de serviços, que mostrará 
o que a Universidade oferece ao público 
externo. Realizadas após ampla pesquisa 
com o público, as mudanças foram con-
cebidas pelo Grupo Gestor instituído pela 
Reitoria em março de 2007. Páginas 4 e 5
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Em visita a São Carlos no dia 18 
de fevereiro, a reitora Suely Vilela 
inaugurou no Campus 2 da USP na-
quela cidade o Conjunto de Apoio 
Didático e os prédios dos cursos 
de Engenharias Aeronáutica e 
Ambiental da Escola de Engenharia 
de São Carlos (EESC). no Campus 
1, Suely participou do lançamento 
da pedra fundamental do novo blo-
co de moradia estudantil, que terá 
capacidade para 60 alunos. Além 
disso, ela anunciou a concessão 
de uma verba de R$ 8 milhões. 
“Os recursos são destinados à 
consolidação dos cursos já exis-
tentes e também a novas deman-
das”, disse a reitora. Página 6 

Glória e ruína das fazendas de café


