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PDI em 2010 
tem dotação 
própria

O Plano de Desenvol-
vimento Institucio-

nal (PDI), aprovado pe-
los órgãos colegiados 
em março de 2009, co-
meça a ser implantado 
pela primeira vez com 
respaldo orçamentário. 
Serão investidos, em 
2010, R$ 28 milhões nos 
15 programas iniciais do 
documento (veja boxe 
ao lado) que define os 
objetivos e as ações 
para os próximos anos.

“A Unesp entra em 
2010 com um novo mo-
delo de gestão dos re-
cursos públicos, funda-
mentado em um plano 
estratégico de desen-
volvimento”, afirma o 
vice-reitor Julio Cezar 
Durigan, que preside a 
Comissão Permanen-
te de Gestão do PDI. O 
vice-reitor acrescenta 
que a comissão acom-
panhará a execução dos 
programas e divulgará, 
trimestralmente, os re-

Recursos serão investidos em 
ensino, pesquisa e extensão

Plano define objetivos e ações a serem 
cumpridos pela atual gestão

sultados para os órgãos 
colegiados.

Durigan explica que 
os programas começa-
ram a ser discutidos e 
delineados já em abril 
do ano passado, numa 
ação conjunta entre as 
pró-reitorias e a comis-
são. Em linhas gerais, os 
programas contemplam 
seis dimensões: ensino 
de graduação; ensino de 
pós-graduação; pesqui-
sa; extensão e cultura; 
planejamento, finanças 
e infraestrutura; e ges-
tão e avaliação acadêmi-
co-administrativa. 

Carro-chefe – Rogério 
Luiz Buccelli, assessor-
chefe da Assessoria Es-
pecial de Planejamen-
to Estratégico (APE), 
lembra que, dentro 
da proposta do PDI, 
outros R$ 20 milhões 
serão destinados à con-
tratação de docentes e 
funcionários técnico-ad-

ministrativos, cerca de 
R$ 14 milhões, ao Progra-
ma de Permanência Es-
tudantil e R$ 6,5 milhões 
para o desenvolvimento 
da rede de bibliotecas. 
“A contratação de pro-
fessores e servidores foi 
o carro-chefe em 2009 e 
também será neste ano”, 
diz Buccelli.   

Ele destaca duas no-
vas iniciativas do PDI. “O 
programa de preserva-
ção da memória social 
tem como meta inicial 
a digitalização de obras 
raras. E o de internacio-
nalização, além de en-
volver a mobilidade de 
discentes e docentes, 
abrange convênios e 
programas internacio-
nais de pós-graduacao.”

1 – Gestão de Recursos Humanos
2 – Gestão e Desenvolvimento
3 – Saúde e Higiene Ocupacional e Perícia Médica
4 – Incentivo e Consolidação da Pesquisa
5 – Infraestrutura da Pesquisa
6 – Avaliação do Ensino de Graduação
7 – Ampliação e Diversificação do
      Acesso à Universidade
8 – Aperfeiçoamento do Ensino de
      Graduação na Unesp
9 – Integração da Extensão Universitária com
      o Ensino e a Pesquisa
10 – Atendimento às Demandas Sociais
11 – Inserção do Corpo Docente na Pós-graduação 
12 – Avaliação da Pós-graduação
13 – Excelência no Ensino de Pós-graduação
14 – Preservação da Memória Social
15 – Internacionalização da Unesp

Programas previstos
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A Unesp ampliou em 
mais de 30% o núme-
ro de vagas nos cursi-
nhos pré-vestibulares 
nos últimos três anos. 
Em 2007, 3.714 jovens 
foram assistidos pelo 
projeto Curso Pré-Ves-
tibular: Uma Iniciativa 
Democrática de Alcance 
Social. Este ano, a Pró-
Reitoria de Extensão 
Universitária (Proex), 
que coordena os cur-
sinhos, atenderá cerca 
de 5 mil alunos.

 Os cursinhos, ofe-
recidos gratuitamente, 

Vagas em cursinhos crescem
mais de 30% em três anos

preparam os estudan-
tes egressos da rede 
pública de ensino para 
os exames vestibulares 
de universidades e, ao 
mesmo tempo, estimu-
lam o aprimoramento 
acadêmico dos alunos 
de graduação da Unesp, 
que recebem uma bol-
sa de estudos e atuam 
como professores.

A ampliação do pro-
jeto está associada a 
uma parceria firma-
da com o governo do 
Estado de São Paulo 
em 2007, aponta Ma-
ria Amélia Máximo de 
Araújo, pró-reitora de 
Extensão Universitá-
ria. Ela destaca que, 
no período, também 
cresceu o número de 

graduandos que atuam 
como professores nos 
26 cursinhos distribuí-
dos em 22 municípios 
paulistas. Atualmente, 
cerca de 500 alunos da 
graduação – que rece-
bem bolsas no valor de 
R$ 250,00 – ministram 
aulas sob a coordena-
ção de docentes, que 
desenvolvem a progra-
mação de conteúdo di-
dático e de organização 
dos cursinhos.

Ganhos – “Para os alu-
nos da Unesp, os ga-
nhos são o aprimora-
mento acadêmico e o 
espírito cidadão”, avalia 
Maria Amélia. “Além 
disso, o maior bene-
fício oferecido pelo 
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Cerca de 5 mil 
jovens serão 
assistidos 
pelo projeto 
em 2010

projeto é favorecer o 
ingresso de jovens em 
universidades públicas 
e privadas e garantir o 
aprimoramento do co-
nhecimento com vistas 
à inserção no mercado 
de trabalho. O cursi-
nho também favorece 
pessoas com mais ida-
de, na atualização dos 
estudos”, acrescenta 
a pró-reitora. No ves-
tibular de 2009, 1.183 
alunos do projeto (31%) 
foram aprovados em 
universidades públicas 
e particulares.

Outro aspecto posi-
tivo da parceria com o 
governo estadual, se-
gundo Maria Amélia, é a 
melhoria nas condições 
de infraestrutura e o 

fornecimento de mate-
rial didático de qualida-
de, totalmente gratuito, 
para os alunos dos cur-
sinhos. Recentemente, o 
projeto adquiriu equipa-
mentos de informática, 
aparelhos audiovisuais, 
obras literárias, mapas, 
livros, dicionários e ma-
terial de consumo.

A pró-reitora desta-
ca que, com o objetivo 
de avaliar as ativida-
des dos cursinhos, a 
Proex mantém cons-
tante acompanhamen-
to do projeto por meio 
de consultas, questio-
nários e contatos por 
telefone e e-mail, além 
da organização de se-
minários para a troca 
de experiências.

Os cursinhos, 

presentes em 

22 municípios 

do Estado de 

São Paulo,

são oferecidos 

gratuitamente a 

jovens carentes
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Promoção dos servidores 
acontece em abril

Acontece em abril a 
primeira promoção para 
os servidores da Unesp, 
com base na qualifica-
ção profissional e nos 
resultados do Acom-
panhamento de Desen-
volvimento Profissional 
(ADP). A promoção, que 
será realizada anual-
mente, oferece aumen-
to de 5% sobre o salário.

Podem participar 
desse processo todos 
os servidores técni-
co-administrativos da 
Unesp que estejam no 
exercício da mesma 
função por, no mínimo, 
três anos e obtenham 
uma pontuação míni-
ma no ADP e na qua-
lificação profissional, 

que será considerada 
pela participação em 
cursos relacionados 
com a área de atuação 

Um terço dos 
funcionários 
será promovido

Toxicologia

Estão abertas as ins-
crições para o curso 
de extensão universi-
tária “Toxicologia apli-
cada”, que acontece 
de 8 a 13 de março no 
Instituto de Biociências 
de Botucatu. Serão 
oferecidas 80 vagas 
para profissionais e 
estudantes de ciên-
cias biológicas, me-
dicina, enfermagem 
e áreas afins. O curso 
abordará temas como 
metais, praguicidas 
e animais peçonhen-
tos. As inscrições 
– R$ 120,00 para pro-
fissionais e R$ 40,00 
para estudantes – po-
dem ser feitas até 4 
de março no endereço 
http://www.ibb.unesp.
br/extensao/toxicolo-
gia/index.php

mercado ediTorial

A Universidade do 
Livro, vinculada à 
Fundação Editora da 
Unesp, promove nos 
dias 23 e 24 de feve-
reiro o curso “Canais 
de distribuição: ações 
e inovações para me-
lhorar os resultados de 
uma editora”. O objeti-
vo é ajudar profissio-
nais da área editorial a 
identificar os gargalos 
operacionais e as opor-
tunidades comerciais 
de uma editora. O cur-
so, que custa R$ 256,00 
(R$ 204,00 para sócios 
e estudantes), acon-
tecerá na editora, que 
fica na Praça da Sé, 
108. Informações e ins-
crições pelo telefone 
(11) 3242-9555 e e-mail 
universidadedolivro@
editora.unesp.br

acoNtece

Promoção levará em conta a qualificação profissional e os resultados do ADP

Quem pode participar da promoção:
 mínimo de três anos de exercício efetivo

   na mesma função
 pontuação mínima de 37,5 pontos no   

   somatório dos três últimos ADPs
 pontuação mínima de 4 pontos na

   qualificação profissional
 
Como proceder:
 entregar ao superior imediato os certificados 

   de participação em cursos, contendo o nome 
   da entidade, o período de realização, a carga 
   horária e o conteúdo do evento
 
Atenção para o prazo:
 verificar com a área de Recursos Humanos 

  de sua unidade o prazo para recebimento
  dos certificados

Prepare-se

do funcionário (veja 
boxe ao lado).

As áreas de Recur-
sos Humanos de cada 
unidade definirão o 
prazo para o recebi-
mento dos documen-
tos que comprovem a 
participação em con-
gressos, palestras, 
workshops, entre ou-
tros. Mas a Coorde-
nadoria de Recursos 
Humanos (CRH) aler-
ta que os servidores 
devem entregá-los o 
quanto antes para seus 
superiores imediatos.

Pagamento retroati-
vo – Lívia de Almeida, 
do Grupo Técnico de 
Planejamento e Desen-
volvimento de Recur-
sos Humanos da CRH, 
esclarece que, embora 
o processamento da 

promoção tenha início 
em abril, é provável 
que ele seja concluído 
nos meses seguintes. 
Lívia lembra, no entan-
to, que o pagamento 
da promoção será re-
troativo a abril. 

Ela explica que, anual-
mente, serão promo-
vidos 33,33% dos ser-
vidores ativos de cada 
unidade que atendam 
às condições para a pro-
moção. A mesma ocor-
rerá com base em um 
ranking da pontuação 
dos servidores – sen-
do que o somatório dos 
últimos três ADPs cor-
responderá a 70% da 
“nota final”. Os outros 
30% estarão relaciona-
dos à carga horária dos 
cursos de qualificação 
profissional nos últi-
mos três anos.

D
an

ie
l P

at
ir

e



4

Rede de supercomputadores
é a maior da América Latina

Imagine uma rede 
de supercomputado-
res que processam e 
compartilham enormes 
quantidades de infor-
mação em apenas al-
guns segundos. Esse é 
o GridUnesp, o maior 
conjunto de computa-
dores para pesquisa 
científica da América 
Latina, cujo centro com-
putacional foi inaugura-
do em 25 de setembro 
do ano passado, no 
câmpus de São Paulo. 
Outras seis unidades 
de acesso – em Arara-
quara, Bauru, Botucatu, 
Ilha Solteira, Rio Claro e 
São José do Rio Preto 
– estão sendo implanta-
das neste semestre. 

O novo complexo, 
que possui uma memó-
ria da ordem de milha-
res de gigabytes e está 
ligado por uma rede de 
fibra ótica de alta velo-
cidade, permite a análi-
se de dados de diversos 
campos de pesquisa 
científica, explica o co-
ordenador do projeto, 
Sérgio Novaes, do Ins-
tituto de Física Teórica 

(IFT). “O GridUnesp per-
mitirá a grupos de pes-
quisa da Universidade o 
acesso aos mais eleva-

dos níveis de capacida-
de de processamento e 
armazenamento de da-
dos em genética, me-

GridUnesp pode ser usado para pesquisas de diversas áreas
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teorologia, medicina, 
química quântica, enge-
nharia, física de partí-
culas e outras áreas de 

investigação científica”, 
afirma Novaes.

O coordenador do 
projeto destaca ainda 
que o processamento 
em grid – que em por-
tuguês significa “rede” 
– atende perfeitamente 
às necessidades de uma 
universidade como a 
Unesp, com seus vários 
câmpus espalhados por 
todo o Estado de São 
Paulo. “Outros recursos 
computacionais serão 
agregados a essa confi-
guração inicial”, acres-
centa Novaes. 

O GridUnesp está dis-
ponível a toda a comuni-
dade da Unesp, assim 
como a colaboradores 
de outras universidades 
– do Brasil e do exterior. 
“O GridUnesp mostrará 
sua real relevância quan-
do conseguir efetiva-
mente alavancar a pes-
quisa científica em toda 
Universidade, abrindo 
novas fronteiras, que 
se tornaram acessíveis 
com a estruturação do 
poder adequado de pro-
cessamento de dados”, 
avalia Novaes.

Conexão a
1 gigabit/segundo

Conexão a
10 gigabits/segundo

Clusters secundários
128 núcleos de
processamento
Capacidade de armazenamento

12 terabytes

Cluster central
2.048 núcleos de
processamento

Capacidade de armazenamento

132 terabytes
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