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“Gestão e Política na 
Universidade Pública” 
é o título do dossiê 
publicado na nova 
edição da Revista 
USP, a de número 
78. Produzida pela 
Coordenadoria de 
Comunicação Social 
(CCS) da USP, a re-
vista traz artigos que 
mostram os desafios 
da universidade no 
século 21. Um deles 
é assinado pelo ex-
reitor da USP Jacques 
Marcovitch e abor-
da a nova tendên-
cia de universidades 
dos Estados Unidos 
e da Europa, que abri-

ram campi avançados 
em países da Ásia. A 
Sorbonne, por exem-
plo, acaba de instalar 
um campus para o 
ensino de humanida-
des em Abu Dhabi, 
nos Emirados Árabes, 
ao custo de US$ 100 
milhões – inteiramente 
pagos pelo governo 
local. “Além de inédi-
ta forma de construir 
novos conhecimentos, 
essas iniciativas têm 
se mostrado eficazes 
na afirmação de novos 
horizontes com o apor-
te de recursos corres-
pondentes para as ins-
tituições.” Página 14

Um jogo interativo que simula uma fantástica viagem ao 
espaço – com projeções do Universo em três dimensões 
– foi inaugurado recentemente no Parque de Ciência e 
Tecnologia (Cientec) da USP, na Água Funda, em São 
Paulo. Trata-se da Nave Mário Schenberg, uma iniciativa 
do Cientec em parceria com o Laboratório de Sistemas 
Integráveis (LSI) da Escola Politécnica da USP, que ensina 
ciência de forma lúdica e divertida a alunos do ensino 
fundamental. O projeto demorou dois anos para ser co-
locado em prática, desde o planejamento até a abertura 
oficial para visitas, em julho passado. “Queríamos oferecer 
um aprendizado diferente, com utilização de tecnologia 

de ponta, imersão e interatividade”, afirma a professora 
Marta Mantovani, diretora do Cientec, que visitou centros 
no exterior para definir o projeto. “Tínhamos a escolha de 
adquirir algo já pronto ou acreditar em nossa capacidade de 
desenvolver algo no Brasil. Optei pela segunda alternativa.” 
A julgar pela opinião dos alunos da Escola Época Positivo, 
de Serrana (SP), a escolha foi acertada: “Foi muito legal”, 
disse Alexandre Paolino, de 12 anos, entusiasmado, ao 
descer da nave, numa visita recente que sua escola fez 
ao parque. O nome do jogo homenageia o professor da 
USP Mário Schenberg (1914-1990), um dos maiores físicos 
brasileiros, que foi elogiado por Einstein. Páginas 10 e 11

Uma viagem ao espaço na 
Nave Mário Schenberg

“Não há como reparar o que foi feito, nem voltar 
no tempo, mas podemos mudar o presente e 
devolver à nossa instituição, ainda que simboli-
camente, suas lideranças perdidas.” Essas foram 
palavras do diretor da Faculdade de Medicina da 
USP, professor Marcos Boulos, na cerimônia que 
homenageou sete docentes demitidos ou apo-
sentados compulsoriamente pelo regime militar 
(1964-1985), realizada no dia 18 de setembro. “São 
trajetórias que, apesar de interrompidas, foram 

vitoriosas”, acrescentou Boulos. A homenagem 
consistiu na concessão do título de Professor 
Emérito a seis deles – Luiz Hildebrando Pereira 
da Silva, Erney Felício Plessmann de Camargo, 
Michel Pinkus Rabinovitch, Thomas Maack, Luiz 
Rey e Pedro Henrique Saldanha – e na entrega 
da Medalha Arnaldo Vieira de Carvalho ao já 
Professor Emérito Isaias Raw. A cerimônia teve 
a presença do ministro Paulo Vanucci, secretário 
especial de Direitos Humanos. Páginas 4 e 5

O centenário da morte de Machado de 
Assis (1839-1908) está sendo lembrado 
pela Editora da USP (Edusp) com a publi-
cação de uma série de livros que trazem 
estudos e análises originais sobre a obra 
do escritor. Desde o início deste ano, já 
foram publicados cinco livros: Narradores 
de Machado de Assis, de Gabriela Kvacek 
Betella, As sugestões do conselheiro, de 
Gilberto Pinheiro Passos, Machado de 
Assis: o romance com pessoas, de José 
Luiz Passos, Recortes machadianos, de 
Ana Salles Mariano e Maria Rosa Duarte 
de Oliveira, e Um defunto estrambótico, 
de Valentim Facioli. “Até o final do ano, 
pretendemos completar a série com 
mais cinco livros”, observa o professor 
Plinio Martins Filho, diretor-presidente da 
Edusp. “Independente de qualquer ho-
menagem, é sempre tempo de valorizar o 
trabalho de Machado de Assis.” Página 20
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