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Mais professores em 2010

Em 2010, a Unesp 
mantém seu com-

promisso com a comu-
nidade universitária e 
destina R$ 20 milhões 
para contratações. O va-
lor será utilizado para a 
admissão de mais 200 
docentes em regime 
de dedicação integral e 
200 funcionários técni-
co-administrativos. 

A recomposição do 
quadro de professo-
res é uma prioridade 
da atual gestão e tem 
como objetivo compen-
sar o número acelera-
do de desligamentos 
– aposentadorias e exo-
nerações (veja tabela 
abaixo) – e a demora no 
processo de reposição 
de profissionais. 

Nos últimos três 

anos, a Universidade 
investiu aproximada-
mente R$ 60 milhões 
na contratação de ser-
vidores. Somente em 
2009, por exemplo, foi 
autorizada a contrata-
ção de 400 professo-
res. Além disso, 143 pro-
cessos de contratação 
docente foram aprova-
dos pela Comissão de 
Contratação Docente 
(CCD) e pelo Conselho 
de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (Cepe) no ano 
passado. 

“A Reitoria está pre-
ocupada com a quali-
dade dos concursos de 
contratação docente. E 
também está reduzin-
do o número excessivo 
de professores subs-
titutos, visando à im-

Total de R$ 20 milhões é  
reservado para contratações

plantação do Plano de 
Desenvolvimento Insti-
tucional (PDI) de máxi-
ma qualidade acadêmi-

cargos e empregos na 
Universidade. A lei au-
toriza a abertura de 
400 cargos de profes-
sor titular, assim como 
600 empregos de pro-
fessor assistente dou-
tor. “A publicação da lei 
foi fundamental para a 
abertura de concursos”, 
reforça Rogério Luiz 
Buccelli, assessor-che-
fe da Assessoria Espe-
cial de Planejamentos 
Estratégicos (APE).
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ca e científica”, explica 
Herculano Dias Bastos, 
presidente da CCD, 
acrescentando que hoje 
a Universidade possui 
3.149 docentes, um dos 
números mais baixos 
de sua história. 

Quadro – A reorgani-
zação do corpo docente 
da Unesp está associa-
da à Lei Complementar 
nº 1075, de 11 de dezem-
bro de 2008, que cria 

ANO
APOSENTADORIA

DE DOCENTES

CONTRATAÇÃO DE 

DOCENTES

2005 17 92

2006 13 185

2007 21 74

2008 35 39

2009 27* 153*

* número previsto em outubro de 2009

Administração pretende reduzir o número de professores substitutos
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Graças à adoção de 
um sistema que garante 
economia e transparên-
cia na aquisição de bens 
e serviços, a Unesp re-
novou seu parque de 
computadores. Por meio 
do registro de preços, a 
Universidade comprou 
5.891 computadores, 128 
notebooks, 394 impres-
soras e 249 servidores 
de rede entre agosto de 
2007 e julho de 2009.

O registro de preços 
é, hoje, uma importante 
ferramenta para insti-
tuições públicas devido 
à simplicidade dos pro-
cedimentos e à rapidez 
na contratação durante 
o processo de compra. 
Nesse sistema, por con-
corrência ou pregão, as 
empresas interessadas 
concordam em manter 
os preços registrados 
por um período deter-
minado – tudo é regis-
trado em uma ata. 

Alberto Antonio de 
Souza, assessor-chefe 
da Assessoria de Infor-
mática, aponta que uma 
das vantagens desse 
modelo é que não é ne-
cessário um orçamento 
prévio para a realiza-
ção do registro de pre-
ço. “Essa modalidade 

Registro de preços garante
modernização de computadores

de licitação mostra-se 
muito promissora, uma 
vez que não exige a 
existência de recursos 
orçamentários alocados 
antes de sua realização 
e também não implica 
assumir um compro-
misso de compra em 
caráter definitivo”, afir-
ma Souza. 

Foram investidos cer- 
ca de R$ 13 milhões na 
revitalização dos equi-
pamentos de informá-
tica, de acordo com 
Souza. Isso representou 
uma economia de quase 
64% para os cofres da 
Universidade, uma vez 
que as estimativas ini-

ciais de custo eram de 
cerca de R$ 36 milhões. 

Exemplo – A iniciativa 
levou à adesão de ou-
tras 75 instituições pú-
blicas – municipais, es-
taduais e federais – ao 
projeto de registro de 
preços em informática 
da Unesp (veja quadro 
ao lado). Com isso, fo-
ram adquiridos cerca 
de 29 mil computado-
res, 1,3 mil impressoras 
e 78 servidores de rede 
– a um custo de quase 
R$ 46 milhões. 

O modelo de registro 
de preços foi adotado 
pela Unesp, para a com-
pra de equipamentos de 
redes de computado-
res, projetores multimí-
dia e suprimentos. Além 
disso, a administração 
pretende utilizar esse 
sistema para o projeto 
de telefonia VoIP.

Ágil, sistema gera economia de 64% para os cofres da Universidade

Unesp investe cerca de R$ 13 milhões na compra de novos computadores

Daniel Patire

Foram comprados

5.891
computadores

394
impressoras

249
servidores de rede

128
notebooks

O registro de preços da Unesp possibilitou
a aquisição de 29 mil computadores por 
diversas entidades:

Centro Paula Souza
Conselho Nacional de Justiça 
Embratur 
Fapesp
Funai
Fundação Editora Unesp 
Fundação Padre Anchieta 
Governo do Distrito Federal
Governo do Estado de São Paulo
Hospital Estadual Bauru
Imprensa Nacional 
Ministério da Cultura
Ministério do Turismo
Ministério Público do Trabalho 
Ministério Público da União 
Nossa Caixa Nosso Banco 
Prefeitura da Cidade de São Paulo 
Receita Federal do Brasil 
Superior Tribunal de Justiça 
Tribunal de Contas da União 
Unicamp

Instituições “pegam
carona” com a Unesp
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Vale-alimentação terá reajuste 
de 9% no começo deste ano

O valor mensal do 
vale-alimentação pas-
sará de R$ 275,22 para
R$ 300,00 – um aumen-
to de 9%. O reajuste, 
aprovado pelo Conse-
lho Universitário (CO) 
no dia 10 de dezembro, 
dentro da proposta de 
distribuição orçamen-
tária de 2010, entrará 
em vigor nos primei-
ros meses deste ano, 
de acordo com Rogério 
Luiz Buccelli, assessor-
chefe da Assessoria Es-
pecial de Planejamen-
tos Estratégicos (APE). 

O aumento refere-se 
ao benefício recebido 
pelos servidores estatu-
tários, isto é, vinculados 
à instituição por meio 
de estatuto legal, assim 
como pelos trabalha-
dores contratados em 
regime de CLT (Conso-
lidação das Leis do Tra-
balho) pela Unesp.

O número de servi-
dores da Unesp aten-
didos pelo programa é 
maior desde julho de 
2009, passando de cer-
ca de 4,6 mil para mais 
de 6,2 mil, segundo a 
Coordenadoria de Re-
cursos Humanos (CRH). 
A inclusão de mais ser-
vidores foi possível gra-
ças ao aumento do teto 
para a concessão do 
benefício. Agora, aque-
les cujos vencimen-
tos não ultrapassam
R$ 5.164,74, por uma jor-

nada de 40 horas sema-
nais de trabalho, têm 
direito ao vale-alimen-
tação. Esse limite era de
R$ 3.443,16.

A CRH informa ainda 
que, em julho, também 
foi estabelecido o teto 
para isenção da co-par-
ticipação – percentual 
que é descontado do sa-
lário do servidor em ra-
zão do benefício. Atual-
mente, estão isentos 
da taxa os trabalhado-
res que ganham até
R$ 2.295,44. A partir 
desse valor, os descon-
tos variam de R$ 33,03 a 

Novo valor do benefício, de R$ 300,00, 
atinge mais de 6,2 mil servidores da Unesp

Nos meses de 
janeiro e fevereiro, 
acontecem os novos 
cursos de atualização 
promovidos pelo Pro-
grama Permanente 
de Desenvolvimen-
to do Corpo Técnico 
e Administrativo da 
Coordenadoria de 
Recursos Humanos 
(CRH). Nesse período, 
diretores de área par-
ticipam de “Liderança 
e Gestão de Pessoas”. 
Já os profissionais 
das áreas de recur-
sos humanos farão, 
em fevereiro, o curso 
“Gestão de Pessoal”, 
e os técnicos da CRH, 
o curso “Desenvol-
vimento de Compe-
tências”. Além disso, 
neste mesmo mês, 
“Comunicação em 
Foco” será voltado a 
integrantes da seção 
técnica de saúde, e 
“Formação Profissio-
nal”, a bibliotecários.

Diferentemente do 
que foi informado na 
nota “Plano de carrei-
ra”, no número 1 do 
Unesp Informa, não 
há processos seleti-
vos internos na Uni-
versidade, mas sim de 
mobilidade funcional, 
que é uma regra que 
permite a progres-
são funcional do ser-
vidor de uma faixa 
de função para outra 
superior, da mesma 
natureza, observadas 
as normas do Plano 
de Carreira.

Divulgação SXC

R$ 55,04, de acordo com 
a faixa salarial. Em todo 
o Estado de São Paulo, 
cerca de 3 mil servido-
res da instituição não 
têm descontos nos ren-
dimentos referentes ao 
vale-alimentação. 

Liberdade – O Progra-
ma Vale-Alimentação foi 
instituído pela Resolução 
Unesp nº 52/88, alterada 
pela Resolução nº 20/97. 
Sua função é permi-
tir também a aquisição 
mensal de alimentos in 
natura – que não foram 
processados – em su-

permercados, padarias, 
açougues e até merca-
dos de bairro. O usuário 
realiza as compras com 
um cartão magnético, 
que é protegido por uma 
senha pessoal. 

A principal vantagem 
do vale em relação à 
cesta básica tradicional 
é permitir que a pessoa 
decida quais produtos 
vai adquirir. Outro fator 
positivo é a praticidade 
para receber o bene-
fício, já que o valor em 
reais é creditado auto-
maticamente no cartão 
todos os meses.

Vale-alimentação permite que usuários decidam quais produtos levarão para casa
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Cartão
Combustível 
gera economia

Menos burocracia, 
mais agilidade e econo-
mia. Foi pensando nisso 
que a Pró-Reitoria de 
Administração (Prad) 
adotou, em 2009, o Car-
tão Combustível. Com o 
novo sistema de gestão 
de frota de veículos, 
a Unesp economizará 
pelo menos R$ 300 mil 
anuais por meio do con-
trole de desempenho 
de automóveis, máqui-
nas e equipamentos. 
O valor corresponde a 
10% dos gastos realiza-
dos em 2008 com com-
bustíveis.

Com o cartão magné-
tico – que possui núme-
ro de matrícula e senha 
– o motorista abastece 
em uma rede de postos 
credenciados pela Good 
Card, empresa vence-
dora da licitação, de 
modo que todas as ope-
rações de abastecimen-
to são registradas e in-
formadas aos gestores 

na área de transportes 
(veja boxe ao lado). 

Diariamente, a Good 
Card fornece à Unesp 
um registro completo 
informando a identifi-
cação do cartão, o local 
e o horário de abasteci-
mento, o valor da ope-
ração, a placa do veículo, 
entre outros dados. 
Além de não cobrar 
taxa de administração, 
a empresa garante des-
conto de 0,2% na aquisi-
ção de combustíveis. 

Gerenciamento – “A im-
plantação do sistema de 
abastecimento eliminou 
os adiantamentos, redu-
zindo serviços e aponta-
mentos pelo Tribunal de 
Contas. O programa que 
a empresa disponibiliza 
na internet, bem como a 
central de atendimento 
para solicitações e dú-
vidas, ajuda em muito o 
gerenciamento”, avalia 
Wilson Scognamiglio 

Filho, diretor técnico ad-
ministrativo da Faculda-
de de Ciências e Letras, 
do câmpus de Araraqua-
ra. O diretor também 
destaca a ampla rede de 
postos de combustíveis 
credenciados.

Com novo sistema, redução 
de gastos será, no mínimo,  
de R$ 300 mil anuais
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Na prática, é assim: 
os gestores sabem 
onde os veículos 
estão e onde eles 
são abastecidos. Os 
encarregados da 
área de transportes, 
que atuam nas 
unidades, monitoram 
a frota pela internet, 

em tempo real. 
Eles recebem as 
informações geradas 
no momento da 
compra e não 
precisam mais 
utilizar planilhas de 
acompanhamento de 
quilometragem e de 
abastecimento. 

Sistema garante gestão em tempo real

Com o sucesso do 
novo sistema, a Prad 
também pretende im-
plantar o Cartão Manu-
tenção ainda no primeiro 
semestre. Dessa forma, 
ao eliminar os adianta-
mentos para aquisição 

de peças e acessórios 
para veículos e mão de 
obra de mecânicos, a 
administração também 
quer reduzir as despe-
sas com a conservação 
da frota de carros da 
Universidade. 

Cartão indica o local e o horário de abastecimento, assim como a placa do carro

O gestor estabelece 
parâmetros – como 
o limite de litros por 
operação e o número 
mínimo de horas 
entre as transações 
–, de modo que 
tem controle total 
dos custos e das 
operações.
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