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Unicamp de Portas Abertas
(UPA) 2006, o maior evento
do Ano 40 da Universidade,

recebeu nos dias 1 e 2 de setembro
um público maior do que o espera-
do. O professor Sigisfredo Luis Bre-
nelli, coordenador de programação,

estima que mais de
60 mil estudantes do
ensino médio partici-
param da bem-vinda
invasão ao campus, a
maioria trazida em
cerca de 1.800 ônibus.
“Uma diretora de es-

cola do Pará trouxe um grupo de
alunos mesmo sem ter feito a inscri-
ção e, no sábado, era visível a quan-
tidade de famílias que aproveitaram
a oportunidade para visitar a Uni-
camp”, afirma. O vice-reitor e coor-
denador geral da UPA, professor

Fernando Costa, esteve na recepção
aos visitantes e destacou o esforço
das unidades. “Elas se empenharam
para oferecer o melhor aos estudan-
tes e auxiliá-los na escolha profissi-
onal. A UPA hoje é uma idéia concre-
ta”, destacou, diante da multidão
que se aglomerava em torno do Gi-
násio Multidisciplinar nas primeiras
horas da manhã da sexta-feira.

O reitor também foi recepcionar
os estudantes e deixou claro o desejo
de expandir em mais um dia o even-
to que já se tornou tradição na Uni-
camp. “Estamos operando com a ca-
pacidade máxima de público e, con-
tinuando nessa média de cresci-
mento, estudaremos a ampliação
para mais um dia de visitações em
2007. Acreditamos na importância
deste contato dos estudantes com
aquilo que a Universidade oferece,
dando-lhes a chance de fazer uma
opção mais consciente para o futuro
acadêmico e profissional”, ressaltou

Invasão
supera a
expectativa
de 60 mil
estudantes

Tadeu Jorge. Segundo Brenelli, não
foi registrado qualquer incidente até
as 19 horas do sábado, quando o úl-
timo ônibus deixou o campus.

Uma atração inédita na UPA, que
chamou bastante a atenção dos ado-
lescentes, foram as experiências a-
presentadas pelo Museu de Ciências
no antigo espaço do Observatório a
Olho Nu. Eles se aglomeraram du-

rante os dois dias para participar da
Oficina Desafio e quebrar a cabeça
para criar um sistema residencial,
impedindo que o cachorro bravo
destruísse as cartas depositadas pelo
carteiro. Puderam também conhecer
o mundo nanoscópico por meio de
um verdadeiro circo de ciências, com
vídeos, performances, jogos eletrôni-
cos e diversão. Outra atração, que
sempre causa alegria e êxtase, foi a
tradicional batucada no gramado do
Instituto de Artes. Ao mesmo tem-
po em que os estudantes voltavam
para os ônibus, os instrumentos de
percussão soavam forte indicando o
fim de mais uma jornada.

Painéis e blogs – A sensação que
se tinha no túnel de acesso à vitrine de
cursos oferecidos pela Universidade,
no Ginásio Multidisciplinar, é que ros-
tos estavam soltos no ar, em imagens
ampliadas que remetiam ao mundo
virtual: eram alunos, funcionários e

parceiros da UPA com mensagens de
boas-vindas aos visitantes. Ao fundo,
vídeos e fotos da Unicamp completa-
vam o cenário multimídia. O idea-
lizador da novidade, o professor Car-
los Fernandes, do IA, conta que o ob-
jetivo foi acrescentar novos elemen-
tos na entrada de visitantes sem mu-
dar a estrutura e a idéia futurista.

Toda essa movimentação pôde ser
acompanhada no blog Diário da UPA,
que a Assessoria de Imprensa da U-
nicamp criou exclusivamente para o
evento, veiculando 55 textos e cerca
de 200 fotos selecionadas no meio de
2.000 imagens. Experiência seme-
lhante foi feita por um grupo de estu-
dantes da Midialogia, que montaram
seu blog para cobrir as programações
oferecidas pelo curso e as principais
atrações do Instituto de Artes.
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