
 

 

 

 

 

 

Requerimento n° 534, de 2018 

 

Propõe voto de congratulações com a população, 

estudantes e professores de Rio Claro, pelos 60 anos de 

implantação do ensino superior no município, feito comemorado 

neste ano de 2018. 

 

 

Autoria: Deputado Aldo Demarchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RGL Nº  1035/2018 

 



 

 

 

REQUERIMENTO Nº 534, DE 2018 

 
Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso VIII, da XIV 

Consolidação do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um 

voto de congratulações com a população, estudantes e professores de Rio 

Claro, pelos 60 anos de implantação do ensino superior no município, feito 

comemorado neste ano de 2018. 

Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao 

Senhor Prefeito Municipal de Rio Claro, João Teixeira Júnior, à Rua 3, 945 – 

Cep. 13500-000 – Rio Claro; ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro, 

Vereador André Godoy, à Rua 3, 945 – Cep. 13500-000 – Rio Claro; ao Senhor 

Reitor da Unesp, Profº Dr. Sandro Roberto Valentini, à Rua Quirino de 

Andrade, 215 – Cep. 01049-010 – São Paulo; ao Diretor do Instituto de 

Biociências da Unesp – Campus de Rio Claro, Profº Dr. Cláudio José Von 

Zuben e ao Diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp – 

Campus de Rio Claro, Profº Dr. José Alexandre de Jesus Perinotto, ambos à 

Avenida 24-A, 1515 – Bela Vista – Cep. 13506-900 – Rio Claro 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em Rio Claro, o ano de 1957 foi marcado por um intenso 

movimento juvenil clamando pela necessidade da abertura de cursos 

superiores na cidade, uma vez que naquela época o deslocamento para se 

estudar em outros centros era demasiado custoso e até inviável. Desse 

movimento advém o decreto de criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Rio Claro - Fafi, datado de 7 de junho de 1957. A Faculdade inicia 

suas atividades no ano de 1958, instalada no prédio onde é hoje o Campus do 

Santana da Unesp. 

Outro movimento importante para o ensino superior em 

Rio Claro ocorreu no ano de 1976. Com a criação da Unesp pela Lei 952, de 

30.01.1976, os institutos de ensino superior espalhados pelo interior do Estado 

de São Paulo constituíram-se na nova universidade estadual. Assim, a Fafi 

passou a fazer parte da Unesp, criando-se o Campus de Rio Claro, que hoje 

engloba dois institutos, o Instituto de Biociências e o Instituto de Geociências e 

Ciências Exatas e o Centro de Estudos Ambientais. 

A Unesp de Rio Claro atende hoje 1.963 estudantes de 

graduação e mais 1.035 estudantes de pós-graduação, com um corpo docente 

 

 

  



 

de 192 professores. Seus dois institutos oferecem 10 cursos de graduação e 

um leque variado de programas de pós-graduação dentro das áreas 

específicas do campus. Cabe destacar que a Unesp de Rio Claro foi a primeira 

universidade a oferecer curso de graduação em Ecologia. As palavras do Profº 

Dr. Mauro Galetti em artigo publicado pela revista Unesp Ciência (Ed. 78 – 

set.2016), dão conta de que a criação do curso de Ecologia da Unesp e a 

formação de excelência que os alunos recebem são um passo enorme para 

que o Brasil resolva seus problemas ambientais. 

Nessa linha de se adequar às necessidades dos 

estudantes e com o objetivo de expandir a formação de nível superior, a 

Universidade Estadual “Julio Mesquita Filho” – UNESP também foi pioneira em 

disponibilizar vagas para alunos egressos da escola pública. Hoje 50% de suas 

vagas são ocupadas por esse grupo de estudantes. 

Diante do exposto e por considerar o ano de 2018 um 

importante marco para o ensino superior rioclarense; e como forma de 

reconhecer o importante papel que a UNESP desempenha nesta tarefa, 

apresento este requerimento para que esta comemoração seja registradas nos 

anais desta Casa de Leis. 

 

Sala das Sessões, em 14/3/2018 

 

a) Aldo Demarchi 


