
Universidade Estadual Paulista

ano 2 - novembro 2011

 n° 24

Na última década, o 
número de jovens 

matriculados na gradua-
ção aumentou cerca de 
45%, passando de 24.799 
para 35.929 alunos. No 
mesmo período, a área 
construída nos câm-
pus passou de 560 mil 
m2 para 780 mil m2. É 
o que revela o Anuário 
Estatístico Unesp 2011, 
publicação que reúne 
dados atualizados das 
áreas de ensino, exten-
são e gestão.

O anuário tem a fun-
ção de auxiliar a gestão 
na elaboração de polí-
ticas administrativas e 
acadêmicas, diz Rogério 
Luiz Buccelli, assessor- 
-chefe da Assessoria 
Especial de Planejamen-
to Estratégico (APE), 

órgão responsável pela 
publicação. “Podemos 
construir séries históri-
cas que auxiliam a admi-
nistração a visualizar a 
evolução da Unesp.”

Outros dados aca-
dêmicos reforçam a 
evolução quantitativa 
da instituição. No de-
cênio, o corpo docente 
da Unesp apresentou 

um crescimento de 13%, 
sendo que, somente 
em 2009 e 2010, foram 
contratados 381 novos 
professores. 

“Devido às aposen-
tadorias, é necessário 
prever cerca de 200 no-
vas contratações anuais, 
o que estamos fazendo 
desde 2009 e vamos 
continuar fazendo no 
ano que vem”, explica o 
vice-reitor no exercício 
da reitoria, Julio Cezar 
Durigan. O anuário (dis-
ponível em http://unesp.
br/ape/anuario/) revela 
ainda que, em 2010, 92% 
dos professores tinham 
titulação de doutor – em 
2001, essa porcentagem 
era de 80%. 

O planejamento or-
çamentário é possível 

graças à autonomia 
administrativa e finan-
ceira vivida pelas três 
universidades estaduais 
paulistas, segundo Ro-
gério. Pela autonomia, 
as instituições recebem 
9,57% do ICMS (Imposto 
sobre Operações re-
lativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços 
de Transporte Interes-
tadual e Intermunici-
pal e de Comunicação) 
arrecadado pelo go-
verno estadual. “Sem 
a autonomia não seria 
possível garantir essa 
expansão com a quali-
dade que temos hoje.”

Análise – Segundo a 
APE, em termos rela-
tivos, o crescimento 

quantitativo da Unesp 
nos últimos dez anos 
foi superior ao da USP 
e ao da Unicamp, o que, 
de acordo com Rogério, 
indica a necessidade de 
revisão da divisão do 
percentual do ICMS des-
tinado a cada univer-
sidade. Hoje, a Unesp 
recebe 2,3447% do im-
posto, porcentagem es-
tabelecida em 1995.

Com a revisão dessa 
divisão, a Unesp passa-
ria a receber 2,84% do 
ICMS. De acordo com a 
APE, esse número é re-
sultante da comparação 
relativa dos indicadores 
das três universidades, 
utilizando os respectivos 
anuários, e comprova o 
crescimento da Unesp 
nesses últimos 16 anos.

Anuário revela, entre outros dados, que de 2001 a 2010 cresceram o número de professores e o número de jovens matriculados na graduação

Universidade apoia publicação de 23 revistas científicas > pág. 2
Eleições para órgãos colegiados serão realizadas pela internet > pág. 3
Unidades podem comprar softwares da Adobe mais baratos > pág. 4

Uma década de crescimento
Anuário reúne números atualizados nas áreas de ensino, extensão e gestão
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Unesp apoia publicação
de 23 revistas científicas
Iniciativa pretende dar visibilidade e facilitar
o acesso aos periódicos de qualidade

Com o objetivo de  
reforçar o incentivo 
às revistas científicas 
produzidas nas unida-
des da Unesp, 23 pe-
riódicos on-line vêm 
recebendo apoio ins-
titucional por meio de 
um programa da Pró-
Reitoria de Pesquisa 
(Prope). O estímulo 
consiste em financia-
mento para cada edição 
das revistas, editadas 
dentro dos parâmetros 
de qualidade propos-
tos pela Pró-Reitoria, 
incluindo a contratação 
de um bolsista para au-
xiliar nas atividades de 
produção.

“Esses recursos con-
tribuem para a manu-
tenção e a publicação 
das revistas, um fator 
importante para a in-
dexação das mesmas 
em bases de dados in-
ternacionais”, salienta 
a pró-reitora de Pes-
quisa Maria José Soa-
res Mendes Giannini.

A triagem das re-
vistas foi realizada 
por meio do Programa 
de Apoio às Publica-
ções Científicas Perió- 
dicas. A comissão de 
avaliação analisou 32 
periódicos, seguindo 
um roteiro baseado 
em padrões interna-
cionais utilizados pelas 
mais importantes ba-
ses de periódicos cien-
tíficos, de acordo com 
a Prope.

Critérios – Foram ava-
liadas a normatização 
editorial, a pontuali-
dade de publicação e 
a indexação em bases 
de dados como Web 
of Science, Scopus e 
SciELO. Os conteúdos, 
por sua vez, foram 
analisados com base 
em relevância, origi-
nalidade, contribuição 
científica, correção e 
estilo. “Para serem in-
dexados nessas bases, 
os periódicos devem 
ter um alto padrão de 
qualidade e seus arti-
gos, um potencial de 
grande impacto”, ex-
plica Maria José. 

Entre as revistas se-
lecionadas, o Journal 
of Venomous Animals 
and Toxins including 
Tropical Diseases, pu-
blicação do Centro de 

Estudos de Venenos 
e Animais Peçonhen-
tos (Cevap), em Bo-
tucatu, e o Boletim de 
Educação Matemática 
(Bolema), editado pelo 
Programa de Pós-Gra-
duação em Educação 
Matemática do Insti-
tuto de Geociências e 
Ciências Exatas (IGCE), 
em Rio Claro, estão 
inscritos na base Jour-
nal Citation Report 
(JCR), da multinacional 
Thomson Reuters, que 
possui mais de 10 mil 
publicações. 

“A JCR é uma das 
mais importantes ba-
ses do mundo, devi-
do aos seus critérios 
de qualidade”, explica 
Maria José. “O fato de 
termos dois periódi-
cos indexados nessa 
base revela o bom ní-

vel dos artigos”, come-
mora ela.

Para Antonio Vicente 
Garnica, editor do Bo-
lema, o apoio da insti-
tuição é essencial para 
manter o periódico com 
qualidade. “E a qualida-
de é um fator essencial 
para que o periódico 
seja aprovado por in-
dexadores e bases de 
dados. Portanto, julgo 
que o apoio da Prope é 
fundamental para que 
o Bolema seja o que é 
hoje e ocupe a posição 
de destaque que tem 
ocupado na atualidade”, 
reforça Garnica.

Confira a lista das 
23 revistas científi-
cas que recebem o 
apoio da Unesp em 
http://unesp.br/pro-
pe//l istagem_links.
php?grupo_link=84

Acontece
TreinamenTos

Confira os treinamen-
tos promovidos neste 
mês de novembro pela 
Coordenadoria de Re-
cursos Humanos, vol-
tados à qualificação e 
ao desenvolvimento 
dos servidores:

Aprimoramento da 
prestação de contas
Público-alvo: direto-
res administrativos e 
servidores das áreas 
de contabilidade e 
finanças, materiais e 
recursos humanos
Datas: 7 e 9
Local: São Paulo

Curso de segurança 
e liderança “coach”
Público-alvo: supervi-
sores de vigilância
Data: 10 e 11
Local: Avaré

Liderança e gestão 
de pessoas
Público-alvo: dire-
tores de unidade 
e coordenadores 
executivos
Datas: 17 e 18
Local: Brotas

Vivências e aplica-
ção de boas práticas 
nos restaurantes 
universitários
Público-alvo: servido-
res dos restaurantes 
universitários
Datas: 18 e 19
Local: São José do 
Rio Preto

Comportamental 
para supervisores 
de motoristas
Público-alvo: supervi-
sores de transporte
Datas: 22 e 23
Local: Brotas 
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Com incentivo, periódicos da Unesp ganham mais reconhecimento internacional
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dos votos”, destaca a 
secretária-geral Maria 
Dalva Silva Pagotto. 
A apuração começa-
rá em 1º de dezembro 
e os resultados se-
rão oficializados pela 
Secretaria-Geral até o 
dia 7 do mesmo mês.

“Os funcionários das 
diretorias técnico-aca-
dêmicas das unidades 
receberam treinamen-
to para a plena im-
plantação do sistema”, 
acrescenta Maria Dalva. 
Segundo ela, algumas 
unidades já implanta-
ram com sucesso o voto 
eletrônico para a elei-
ção de representantes 
nos órgãos colegiados 
locais das unidades.

Para o vice-reitor 
no exercício da reito-
ria, Julio Cezar Duri-
gan, o voto eletrônico 
possibilita uma maior 
integração entre os 23 
câmpus universitários. 

“As comunicações se-
rão agilizadas. Além 
disso, aprimoramos os 
instrumentos demo-
cráticos da instituição 
ao facilitar o acesso da 
comunidade unespiana 
ao processo eleitoral 
de seus representan-
tes”, salienta.

O sistema – O sistema 
de votação pela inter-
net foi desenvolvido 
pelos Serviços Téc-
nicos de Informática 
(STIs) das três facul-
dades do câmpus de 
Bauru. Elaborado em 

plataforma Java, ele 
segue as diretrizes de 
segurança dos novos 
sistemas institucionais 
da Unesp, conforme 
estabelecido pelo Co-
mitê Superior de Tec-
nologia da Informação 
(CSTI), informa o co-
ordenador do projeto, 
Augusto Giancristofa-
ro, do STI da Faculdade 
de Arquitetura, Artes e 
Comunicação (Faac). 

“Ele estará integra-
do ao Banco de Dados 
Corporativos (BDC), que 
centralizará todas as 
informações da Univer-

sidade, como os dados 
dos servidores, docen-
tes e alunos matricula-
dos na graduação e pós-
graduação”, afirma. 

Na votação pela in-
ternet, cada eleitor re-
ceberá em seu e-mail 
uma identificação e 
uma senha pessoais e 
intransferíveis. Para 
permitir um maior 
acesso ao processo, 
as unidades disponibi-
lizarão computadores 
para servidores que 
não tenham, rotineira-
mente, acesso a esse 
equipamento.

Eleições para órgãos colegiados
centrais serão realizadas pela internet
A votação, que acontecerá entre os dias 24 e 30 de novembro,
será feita por meio de computadores ligados à UnespNET
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Confira as eleições no endereço www.unesp.br/seggeral/eleicoes-orgaos-colegiados

Conselho Universitário (CO)  Conselho de 
Administração e Desenvolvimento (CADE)  
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) 
 Câmara Central de Graduação (CCG)  Câmara 

Central de Pós-Graduação (CCPG)  Câmara 
Central de Pesquisa (CCPe)  Câmara Central de 
Extensão Universitária (CCEU)

* Os representantes discentes junto aos

órgãos serão indicados pelo Diretório Central

de Estudantes “Helenira Resende”.

Órgãos colegiados centrais

Serão realizadas, en-
tre os dias 24 e 30 de 
novembro, as eleições 
para representantes de 
servidores e docentes 
nos órgãos colegiados 
centrais da Universida-
de. E, pela primeira vez, 
a votação será feita 
pela internet.

Nas eleições eletrô-
nicas, que foram apro-
vadas pelo Conselho 
Universitário em ses-
são ordinária de 25 de 
agosto, a votação será 
realizada por meio de 
computadores ligados 
à rede da instituição, 
a UnespNET. As elei-
ções, que serão reali-
zadas na Reitoria e em 
todas as unidades da 
Unesp, serão coorde-
nadas por comissões 
eleitorais.

“O novo formato é 
seguro e ágil, e per-
mitirá uma maior ra-
pidez na apuração 
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Softwares 
mais baratos
Acordo entre a Universidade
e a Adobe garante economia 
na compra de programas

Todas as unidades 
da Unesp poderão ad-
quirir programas como 
Photoshop, InDesign e 
Acrobat com descontos 
significativos, graças a 
um acordo firmado en-
tre a Universidade e a 
empresa de softwares 
Adobe que, além de 
economia na compra, 
pode incluir manuten-
ção e atualização gra-
tuitas dos programas 
até abril de 2013.

O convênio esta-
belece um “programa 
de pontos” – ou seja, 
toda vez que a Unesp 
realizar uma compra, 
também ganhará pon-
tos que serão somados 
em uma conta única. 
Quando atingir uma 
determinada pontua-
ção, a instituição po-
derá converter esses 
pontos em descontos 
na próxima transação 
comercial. “Dessa for-
ma, podemos conse-
guir descontos cada 

vez maiores”, explica 
Paulo Eugênio Saka-
moto, da seção técnica 
de compras e contra-
tos da Pró-Reitoria de 
Administração.

Paulo também des-
taca que o acordo pre-
vê um maior geren-
ciamento das licenças 
adquiridas. Dessa for-
ma, funcionários auto-
rizados podem gerar 

relatórios, acompanhar 
o histórico de pedidos, 
acessar os números de 
série e baixar softwares 
disponíveis de um local 
central, facilitando a 
implantação para múlti-
plos usuários em vários 
departamentos e locais.

Na prática – No início 
do segundo semestre, 
a área de compras li-
citou o pedido dos 
softwares Acrobat e 
Photoshop para a Co-
ordenadoria Geral das 
Bibliotecas (CGB). Em 
condições normais de 
mercado, a aquisição 
custaria à Universida-
de R$ 27 mil, sem di-
reito à atualização ou 
à manutenção. Com o 

acordo, a compra dos 
programas caiu para 
R$ 17 mil – uma econo-
mia de cerca de 37%. “É 
importante frisar que, 
além do menor custo, 
adquirimos o direito a 
outros serviços”, des-
taca Paulo.

Desde abril, além da 
CGB, a Fundação para 
o Desenvolvimento da 
Unesp (Fundunesp) e 
a Faculdade de Ar-
quitetura, Artes e Co-
municação (Faac), em 
Bauru, adquiriram os 
programas da Adobe.

Com a divulgação 
desse acordo, a Uni-
versidade prevê uma 
grande economia na 
aquisição de softwa-
res para tratamento 

de imagens, edição e 
diagramação de pu-
blicações, produção 
de sites, edição de ví-
deos, entre outros. As 
unidades que tiverem 
interesse podem en-
trar em contato com o 
servidor, por meio do 
e-mail: pesakamoto@
reitoria.unesp.br

Novos acordos – Além 
disso, com o apoio da 
Assessoria de Infor-
mática, a área de com-
pras está finalizando a 
elaboração de um con-
trato com a Microsoft 
que permitirá a com-
pra de diversos produ-
tos – como o sistema 
operacional Windows 
7.0 e o pacote de apli-
cativos para escritório 
Office – com 70 a 80% 
de desconto no valor 
comercial da licença. 
O acordo será encami-
nhado para análise da 
Assessoria Jurídica.

A novidade é que 
esse convênio poderá 
ser estendido a servi-
dores, professores e 
alunos da Unesp. Ainda 
precisam ser definidas 
algumas normas, como 
um padrão para a au-
tenticação e a identifi-
cação da comunidade 
unespiana no momen-
to da compra.InDesign, Photoshop e Acrobat podem ser comprados com descontos significativos
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