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Um projeto de reforma e expansão do Museu 
Paulista da USP – também conhecido como 
Museu do Ipiranga – se encontra em fase 
de estudo para execução. Aprovado re-
centemente pelo Conselho do Patrimônio 
Histórico de São Paulo (Conpresp), ele prevê 
a ampliação da área construída do museu dos 
atuais 6 mil para 24 mil metros quadrados. 
Segundo a professora Cecília Helena Salles 
de Oliveira, a idéia é transformar o edifício 
atual em área exclusivamente expositiva e 
construir um prédio para concentrar as áreas 
administrativas e salas de aula. Página 6

Hora de pensar no futuro
Um momento para parar e pensar onde 
a USP gostaria de estar no ano de seu 
centenário. É assim que o professor 
Glaucius Oliva, coordenador da Comissão 
de Planejamento da Universidade, define 
o workshop “Planejando o futuro: USP 
2034”, que terá seu primeiro módulo re-
alizado nesta quarta e quinta-feira, dias 
3 e 4, na Sala do Conselho Universitário. 

O encontro terá a participação da reitora 
Suely Vilela, que falará sobre o modelo de 
universidade buscado para a USP, e do 
ex-reitor José Goldemberg, que abordará 
a autonomia universitária. O workshop faz 
parte das atividades comemorativas dos 
75 anos da USP, que serão apresentadas 
oficialmente nesta terça-feira, dia 2, na reu-
nião do Conselho Universitário. Página 4

Machado de Assis universal
Especialistas da Europa e dos Estados 
Unidos se reuniram nos dias 25 a 29 
de agosto, no Auditório do Museu de 
Arte de São Paulo (Masp), para discutir 
o universalismo de Machado de Assis, 
durante o Seminário Internacional 
Caminhos Cruzados: Machado de 
Assis pela Crítica Mundial, promovido 
pela Unesp. “A nossa proposta é que 
este evento viabilize novos ângulos de 
abordagem da obra machadiana”, disse 
na abertura o professor Marcos Macari, 

reitor da Unesp. Uma nova abordagem 
de Machado foi feita, no seminário, pelo 
professor Dain Borges, da Universidade 
de Chicago, nos Estados Unidos, que 
fez comparações entre o autor de 
Memórias póstumas de Brás Cubas, 
o inglês Lawrence Sterne e o japonês 
Natsume Soseki. Durante o evento, 
foram distribuídos, em frente ao Masp, 
milhares de exemplares de um livro com 
dois contos de Machado, “Missa do 
Galo” e “Uns braços”. Páginas 13 e 14   

A defesa da Amazônia é uma ótima 
oportunidade para o Exército brasileiro 
reassumir uma missão de grande im-
portância para a sociedade brasileira, 
depois de ter passado por um processo 
de sucateamento e desgaste nas últimas 
décadas. A afirmação é do professor 
Wanderley Messias da Costa, docente 
do Departamento de Geografia da USP 

e especialista em assuntos amazôni-
cos. A ocupação da região sempre 
foi um desafio quase intransponível 
desde o início da colonização do país, 
como mostra reportagem especial 
publicada nesta edição. Na USP, uma 
dissertação de mestrado mostra que 
é possível explorar a Amazônia de for-
ma sustentável. Páginas 10, 11 e 12

Amazônia, uma
missão para o Exército

Museu Paulista pronto para crescer
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