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As atividades comemorativas dos 75 
anos da USP – que serão completados 
no dia 25 de janeiro de 2009 – tiveram 
início oficialmente no dia 2 passado, com 
uma sessão do Conselho Universitário. 
Nessa reunião, a reitora Suely Vilela 
apresentou a programação completa dos 
eventos que celebrarão as sete décadas 
e meia em que a Universidade presta 
relevantes serviços à sociedade. Entre as 
atividades previstas estão dois módulos 
do workshop Planejando o Futuro: USP 

75 anos de serviço ao país

Nos últimos anos, a USP melhorou 
suas posições nos principais rankings 
internacionais que avaliam as univer-
sidades de todo o mundo. No ranking 
da Universidade de Xangai Jiao Tong, 
na China, por exemplo, a Universidade 
ocupa a 121ª colocação. O Higher 
Education Evaluation & Accreditation 
Council, de Taiwan, dá à Universidade 
a posição de número 100, enquan-
to o Webometrics Ranking of World 
Universities a põe na 97ª colocação. No 
ranking do The Times Higher Education 

Supplement, ela aparece em 175º lugar. 
Para o pró-reitor de Pós-Graduação da 
USP, Armando Corbani, essa pontuação 
é muito significativa. “Temos que pensar 
que estamos concorrendo com univer-
sidades centenárias e a USP ainda vai 
fazer 75 anos”, ressalta. A comprova-
ção da excelência da Universidade é 
comentada, em artigo nesta edição, 
pela reitora Suely Vilela, em resposta a 
matéria publicada no dia 3 pelo jornal 
Folha de S. Paulo. “Não é sem razão 
que a Universidade de São Paulo, 

após quase 75 anos de existência, 
conquistou a posição de universidade 
de classe mundial, ocupando lugar de 
destaque entre as 130 melhores univer-
sidades do mundo”, escreve a reitora. 
“A credibilidade construída ao longo 
dos 75 anos da instituição não pode e 
não deve ser questionada por ilações 
com relação a seus procedimentos, que 
sempre se nortearam pela transparên-
cia, respeitados os preceitos jurídicos 
que regem as suas relações internas 
e com a sociedade.” Páginas 2 e 3

Rankings confirmam
excelência acadêmica

O trabalho agrícola passa por grandes trans-
formações no Brasil. Agora, todo sistema 
de produção é obrigado a levar em conta 
a preservação do ambiente e as relações 
trabalhistas. Essa é uma tendência mundial, 
acentuada com a globalização, que levou as 
nações a competir pelo mesmo mercado. No 
estado de São Paulo, 95% dos empregados 
na lavoura canavieira trabalham com carteira 
assinada, mas a mecanização do corte de 
cana ameaça de desemprego pelo menos 100 
mil pessoas. Esses são alguns resultados das 
pesquisas feitas pela professora Márcia Azanha 
Ferraz Dias de Moraes, do Departamento 
de Economia, Administração e Sociologia 
da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq) da USP, em Piracicaba. Ela 
coordena o Grupo de Extensão em Mercado 
de Trabalho, criado para realizar estudos 
sobre as várias culturas e setores que têm 
relação com o agronegócio. Páginas 6 e 7

O campo
transformado
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2034 – o primeiro realizado nos dias 3 e 
4, e o segundo, previsto para outubro –,  
sessões solenes na Assembléia Legislativa 
e na Câmara dos Deputados, entre março 
e abril de 2009, e a exposição “Tesouros 
da USP”, que mostrará parte do valiosís-
simo acervo dos museus da Universidade. 
No dia 26 de janeiro, haverá uma reunião 
solene do Conselho Universitário no 
Auditório Simon Bolívar do Memorial da 
América Latina. Também serão realizadas 
mostras e atividades culturais nos campi 
do interior. Durante o lançamento das co-
memorações, foram divulgados o logotipo 
e o site oficiais dos 75 anos USP (www.usp.
br/75anos). “Convido alunos, professores, 
funcionários e a sociedade a fazerem parte 
desta comemoração, que certamente fará 
jus à magnitude que a instituição repre-
senta”, discursou Suely Vilela. Página 4


