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Estudantes da rede estadual 
preferem livros de aventura
A Secretaria da Educa-

ção do Estado acaba de 
fi nalizar levantamento 

com 145 mil alunos, 5 mil na 
região de Bauru, e os dados 
formam mapeamento inédito 
sobre os gostos literários do 
jovem paulista. As informa-
ções são da assessoria.

Por meio de um questio-
nário respondido pela inter-

Unesp terá Festival 
de Criatividade 
Evento da área de 
comunicação contará 
com professora de 
universidade espanhola

AUniversidade Estadual 
Paulista Júlio de Mes-
quita Filho (Unesp) 

realiza em Bauru, no dia 29 
de janeiro, o Festival de Cria-
tividade e Comunicação: Da 
Classe ao Mercado Interna-
cional. O júri terá participação 
da professora Ana Cortijo, da 
Universidade de Sevilha. As 
informações são da assessoria.

O evento fi naliza a pri-
meira edição do projeto “De 
la clase a la cuenta – Da clas-
se ao mercado”, uma parceria 
entre a Faculdade de Arqui-
tetura, Artes e Comunicação 
(Faac), da Unesp, e a Univer-
sidade de Sevilha (Espanha).

Em sua vigésima edição, o 
projeto chega à Unesp depois 
de 19 anos de atividade na 
universidade espanhola. Ex-
periência de formação profi s-
sional pioneira, o projeto tem 
como proposta montar, com 
alunos das duas universidades 
envolvidas, agências de co-
municação que terão clientes 
reais, devendo desenvolver 

net foi possível detectar que 
os livros de aventura são os 
preferidos dos estudantes, 
estilo escolhido por 22% dos 
participantes da pesquisa.

O segundo tipo de leitu-
ra preferido somou 14% das 
preferências e correspondem 
aos livros de terror. Em ter-
ceiro lugar foram os livros 
de comédia com 12%. A 

pesquisa foi destinada ao 7º 
ano do Ensino Fundamental 
à 3ª série do Ensino Médio, 
além do Ensino de Adultos e 
Jovens (EJA). 

TÍTULOS
Entre os de aventura já 

entregues para os estudantes 
e que contribuíram para o 
primeiro lugar na preferên-

cia estão “História sem Fim” 
(Michael Ende) e “Dom Qui-
xote de La Mancha” (Miguel 
de Cervantes / Ferreira Gul-
lar).   Para os amantes dos 
livros de terror a secretaria 
já distribuiu clássicos como 
“O Fantasma de Cantervil-
le” (Oscar Wilde) e “Contos 
Clássicos de Vampiro” (Vá-
rios Autores). 

ações comunicativas baseadas 
em briefi ng previamente defi -
nido. “Da classe ao mercado” 
é uma oportunidade de conta-
to internacional e, ainda, pre-
para o aluno para a inserção 
no mercado de trabalho.

Além do voto dos jurados 
(inclusive com representante 
do JC) para escolha da melhor 
agência será dado o Prêmio de 
Empreendedorismo, patroci-
nado pelo Sebrae e escolhido 
pelo público, por um método 
considerado inovador. Cada 
pessoa presente receberá uma 
pulseira, com código de barras, 
que, lido por um leitor óptico, 
registrará o voto da plateia.

ELO
Para a professora Célia 

Retz, coordenadora do proje-
to na Unesp, o evento é uma 
importante oportunidade de 
aproximação da universida-
de, com a comunidade e o 
mercado, sobretudo na área 
de comunicação. 

 “O programa possibilita 
uma experiência ímpar para 
os estudantes de comunica-
ção, na medida em que po-
dem avaliar, estudar a melhor 
estratégia e elaborar uma 
campanha de comunicação 
para um cliente real, atuando 
como uma agência no merca-
do profi ssional”, diz.

SERVIÇO
O Festival de Criatividade 

e Comunicação da Unesp será 
dia 29 de janeiro, às 19h, no 
anfi teatro Guilhermão. A en-
trada é grátis. 

O evento será transmitido 
ao vivo pela Faac WebTV, 
com tradução simultânea para 
o espanhol. Mais informações 
pelo site http://www.delacla-
sealacuenta.com/?lang=pt.[
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Gratuito

Iniciativa dia 29 
de janeiro, às 19h, 
terá acesso livre e 
transmissão pela 

Faac WebTV


