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Após seu primeiro 
ano como gestora 

do programa de Incen-
tivo à Proteção do Co-
nhecimento e Inovação, 
que consta no Plano de 
Desenvolvimento Insti-
tucional (PDI), a Agên-
cia Unesp de Inovação 
(Auin) teve um cresci-
mento superior a 50% 
em suas atividades, 
que incluem a geração 
de patentes para ino-
vações desenvolvidas 
na Universidade.

As ações e os inves-
timentos da agência 
foram apresentados 
por Vanderlan Bolzani, 
vice-diretora executiva 
da Auin, em reunião do 
Conselho Universitário 
realizada em 1º de de-
zembro, na Reitoria, em 
São Paulo. 

Em 2011, a Auin obteve 
18 patentes e registros 
de desenhos industriais 
– no ano anterior foram 
13 patentes e registros. 
As comunicações de 
inovação – formulários 
sobre pesquisas com 
potencial para proteção 
de propriedade intelec-

tual – subiram de 23 em 
2010 para 37 em 2011.

“Também elabora-
mos projetos de infra-
estrutura e softwares 
para agilizar o proces-
so de comunicação e 
pedido de patentes, 
que  devem ser implan-
tados este ano”, lembra 
Vanderlan.

Licenciamento – A 
vice-diretora executi-
va da Auin acrescenta 
que as patentes po-
dem levar à criação de 
empresas de base tec-

nológica, as chamadas 
empresas spin-off. Foi 
o que aconteceu com o 
licenciamento interna-
cional de uma empre-
sa criada em parceria 
com a Universidade de 
Vanderbilt, nos Esta-
dos Unidos, que levará 
para o mercado uma 
tecnologia de geração 
de imagens para exa-
mes gastrointestinais 
desenvolvida por José 
Ricardo de Arruda Mi-
randa e Fabiano Paixão, 
do Instituto de Biociên-
cias, em Botucatu.

Outro caso de suces-
so foi o licenciamento de 
uma empresa spin- -off 
para desenvolver equi-
pamentos a partir de 
um método de silagem 
de plantas usadas para 
a ração animal. A inova-
ção foi desenvolvida por 
Ciniro Costa e João Pau-
lo Franco da Silveira, da 
Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, 
em Botucatu. 

“Quando esses pro-
dutos chegarem ao 
mercado consumidor, a 
sua venda gerará recur-

sos para a universidade, 
por meio do pagamen-
to de royalties”, explica 
Fabíola Spiandorello, 
gerente de propriedade 
intelectual da agência.

Formação de pessoas – 
Entre as principais me-
tas das ações da Auin, 
está a formação de 
profissionais capacita-
dos para a promoção 
da inovação tecnológica. 
Para isso, em 2011 fo-
ram feitas visitas e pa-
lestras sobre proteção 
intelectual para profes-
sores e pós-graduan-
dos de 13 unidades da 
Unesp. Outra iniciativa 
foi o oferecimento de 
uma disciplina optativa 
sobre empreendedo-
rismo para os estudan-
tes de pós-graduação 
da FCA em Botucatu. 
“Nossa proposta é im-
plantar essa disciplina 
em todos os programas 
de pós-graduação da 
Unesp”, diz Vanderlan.

Para mais informa-
ções sobre proteção in-
telectual, acesse <http://
www.unesp.br/auin>.

Vanderlan Bolzani (vice-diretora executiva) e José Arana Varela (diretor executivo)

Plano de obras terá investimento de R$ 58 milhões > pág. 2
Programa apresenta novos horizontes após aposentadoria > pág. 3
Editora Unesp recebe dois Prêmios Jabuti > pág. 4

Auin cresce mais de 50%
Agência aumenta atividades em 2011, com mais geração de patentes
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AssociAção 
de Alunos

Foi fundada, em outu-
bro, a Associação dos 
Alumni da Unesp-Gua-
ratinguetá. O grupo 
pretende reunir alunos 
e ex-alunos da Facul-
dade de Engenharia, as-
sim como professores 

membros sediados em 
seis locais diferen-
tes. “Os equipamentos 
mostraram que é pos-
sível realizar reuniões 
com menos despesas 
de transporte e diárias”, 
avalia a pró-reitora de 
Pós-Graduação, Marilza 
Vieira Cunha Rudge.
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Mais obras
em 2012
Serão investidos R$ 58 milhões
em construções e reformas

Mais de 13,6 mil me-
tros quadrados serão 
construídos este ano 
em seis grandes obras 
em unidades da Unesp 
(veja quadro abaixo). É 
o que prevê o plano de 
obras de 2012, que des-
tinará, no total, R$ 58 
milhões para diversas 
construções e refor-
mas na Universidade. 

“Além disso, mais 
R$ 21 milhões serão 
investidos em equi-
pamentos e material 
permanente”, afirma 

Julio Cezar Durigan, 
vice-reitor no exercí-
cio da reitoria.

Roberval Vieira, as-
sessor-chefe da Asses-
soria de Planejamento 
e Orçamento (Aplo), 
lembra que as inicia-
tivas fazem parte do 
planejamento trienal 
(2010-2012), que esta-
belece as ações e os in-
vestimentos em obras 
que serão realizados na 
Universidade durante 
o período. E, de acordo 
com o cronograma, já 

em fevereiro, será con-
cluída a reforma e am-
pliação da biblioteca da 
Faculdade de Ciências 
e Letras, em Araraqua-
ra, com 4,7 mil metros 
quadrados.

 
Estudantes – Além dis-
so, duas obras para o 
apoio e a permanência 
estudantil serão en-
tregues nos próximos 
meses. A moradia es-
tudantil do Câmpus de 
Bauru atenderá, a partir 
de abril, inicialmente 
a 32 alunos. Também 
está prevista para este 
ano a construção de um 
segundo bloco. 

Já o restaurante 
universitário de Pre-
sidente Prudente deve 
começar a funcionar 
no segundo semestre, 

atendendo 2 mil alu-
nos, 210 docentes e 210 
servidores.

2011 – O engenheiro 
Cesar Brandão, coorde-
nador do Grupo Técni-
co de Investimento em 
Obras e Equipamentos 
da Aplo, também faz 
um balanço positivo das 
obras executadas em 
2011. “Nós tivemos 54 
construções concluídas, 
com investimento de 
R$ 32 milhões”, diz o 
engenheiro, acrescen-
tando que não está con-
templada neste valor a 
aquisição de mobiliários 
e equipamentos, que to-
talizou R$ 10 milhões.

No ano passado, fo-
ram construídos, entre 
outros, a Central de 
Laboratórios Didáticos 

do Instituto de Biociên-
cias, Letras e Ciências 
Exatas, em São José 
do Rio Preto; o prédio 
de administração da 
Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas, em Ara-
raquara; e o Centro de 
Esportes Aquáticos da 
Faculdade de Ciências, 
em Bauru.

Cesar acrescenta que 
também foram firmados 
convênios com agên-
cias de fomento, que, 
por sua vez, levaram 
à antecipação de algu-
mas obras para que os 
prazos estabelecidos 
fossem cumpridos. É 
o caso da reforma e 
ampliação do Departa-
mento de Zootecnia da 
Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias, 
em Jaboticabal.

Acontece

e servidores técnico-ad-
ministrativos interessa-
dos em apoiar o ensino, a 
pesquisa e a extensão na 
unidade. As pessoas inte-
ressadas em associar-se 
ao grupo podem entrar 
em contato pelo e-mail 
alumniunespguaratin-
gueta@groups.live.com

comunicAção

diretA

A comunicação entre 
as unidades ficou mais 
ágil com a utilização das 
37 salas de videoconfe-
rência, instaladas nos 
últimos meses em toda 
a Universidade. Os am-
bientes, equipados com 

uma câmera, um micro-
fone e dois monitores, 
estão sendo empregados 
em reuniões administra-
tivas e encontros acadê-
micos. Em novembro, foi 
realizada a primeira reu-
nião da Câmara Central 
de Pós-Graduação por 
videoconferência, com 

São José do Rio Preto ganhou nova Central de Laboratórios Didáticos em 2011

 Laboratório do Núcleo de Estudos Avançados 
 do Mar / São Vicente / 3,1 mil m2 
 Unidade de Pesquisa Experimental (Unipex) / 

 Botucatu / 3 mil m2 
 Departamento de Análises Clínicas /

 Araraquara (FCF) / 2,6 mil m2 
 Departamento de Solos / Jaboticabal / 1,9 mil m2

 Departamento de Matemática /
 Guaratinguetá / 1,5 mil m2

 Laboratórios de Eficiência Energética /
 Guaratinguetá / 1,5 mil m2

Grandes obras em 2012
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Todos os meses, o 
programa, desenvolvi-
do pela Divisão Técnica 
Administrativa e pela 
Coordenadoria de Re-
cursos Humanos, pro-
move encontros para a 
discussão de questões 
relacionadas a essa nova 
fase da vida dos servi-
dores. Desde agosto de 
2011, são realizados cur-
sos, palestras, oficinas, 
apresentações de fil-
mes e rodas de conver-
sa sobre planejamento 
financeiro, qualidade 
de vida, promoção de 
saúde, projetos futu-
ros de vida, entre ou-
tros temas.

Decisão – Maria Cris-
tina lembra que a 

condição de saúde do 
profissional é um im-
portante fator a ser 
considerado no mo-
mento da aposentado-
ria. Ela destaca ainda 
que a inatividade e a 
falta de perspectivas 
na aposentadoria po-
dem resultar em sen-
timentos de ansiedade 
e depressão que com-
prometem a saúde do 
aposentado. “Não são 
raros os casos de do-
enças psicossomáti-
cas adquiridas durante 
e após o processo de 
aposentadoria”, diz.

Dessa forma, o PPA 
estimula o servidor 
a adotar um estilo de 
vida mais saudável, ao 
consultar o médico, 

realizar exames perió-
dicos, adotar uma ali-
mentação balanceada 
e praticar atividades 
físicas. 

Márcia Rodrigues, 
que também integra a 
comissão do PPA, des-
taca que a vida não se 
encerra com a aposen-
tadoria – ao contrá-
rio, essa pode ser uma 
nova oportunidade para 
a vida. “A aposentadoria 
pode se transformar 
muitas vezes em uma 
chance de descobrir 
uma vocação”, afirma 
Márcia, acrescentando 
outros ganhos dessa 
nova etapa, como valo-
rização pessoal, resga-
te de sonhos e melhora 
da autoestima.

Novos horizontes após a aposentadoria
Iniciativa, voltada para servidores da Reitoria e das unidades
complementares, mostra que esse é um período de descobertas

Até há pouco tempo, 
Salete Jorge não havia 
parado para pensar na 
vida depois da aposen-
tadoria. “Agora, ao re-
fletir sobre essa nova 
fase da vida, surgem 
muitas dúvidas e muitos 
conflitos”, conta Salete, 
que é servidora da Uni-
versidade há 30 anos.

Por isso, Salete, que 
atualmente trabalha no 
Gabinete da Reitoria, 
decidiu participar do 
Programa de Prepara-
ção para a Aposentado-
ria (PPA), uma iniciativa 
voltada para os servi-
dores da Reitoria e das 
unidades complemen-
tares com previsão de 
aposentadoria nos pró-
ximos cinco anos.

“O programa tem 
como objetivo ajudar 
o servidor a planejar 
seu futuro e orientá- 
-lo no merecido direito 
da sua aposentadoria”, 
afirma o pró-reitor de 
Administração, Ricar-
do Abi Rached.

O projeto piloto, que 
conta com o apoio da 
Pró-Reitoria de Adminis-
tração e deve ser implan-
tado em outras unida-
des no futuro, pretende 
mostrar que a aposenta-
doria não é uma fase de 
exclusão e inatividade. 
“Queremos esclarecer 
que a aposentaria abre 
a possibilidade de expe-
rimentar novas formas 
de viver a vida”, diz Ma-
ria Cristina de Carvalho, 
integrante da comissão 
responsável pelo PPA.

- Cocoon (1985)

- Confissões
de Schmidt (2002)

- Perdas e ganhos 
(Lya Luft / Record)

- Laços de Ternura
(1983)

- Maiores de 40 anos
(Maria Tereza 
Maldonado e Alberto 
Godin / Saraiva)

- Chuvas de verão
(1977)

- Múltipla escolha 
(Lya Luft / Record)

- Perdas necessárias 
(Judith Viorst / 
Melhoramentos)

Para ver

Para ler

Salete Jorge é uma das participantes do Programa de Preparação para a Aposentadoria
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Editora Unesp recebe Prêmio Jabuti
Duas obras são premiadas nas categorias Comunicação e Gastronomia.
Professor de Botucatu ganha segundo lugar em Ciências Exatas

A Editora Unesp foi 
laureada com dois Prê-
mios Jabuti de 2011. A 
53ª edição do prêmio 
contemplou as obras 
Impresso no Brasil: dois 
séculos de livros brasi-
leiros, na categoria Co-
municação, e Macha-
do de Assis: relíquias 
culinárias, na catego-
ria Gastronomia. A ce-
rimônia oficial de en-
trega foi realizada no 
dia 30 de novembro, 
Sala São Paulo, na ca-
pital paulista.

Em Machado de As-
sis: relíquias culinárias, 
a cientista social Rosa 
Belluzzo cria um pano-
rama gastronômico do 
Rio de Janeiro nos tem-
pos machadianos. Rosa 
busca, a partir de tex-
tos do próprio Macha-
do de Assis (1839-1908), 
de comentaristas e de 
historiadores, revisitar 
as influências e os sa-
bores que experimen-
tou o “Bruxo do Cosme 
Velho”, como é conhe-
cido o célebre criador 
de O alienista.

Segundo a autora, 
particularmente nas crô-

nicas, o escritor apre-
senta em suas obras 
os novos hábitos culi-
nários propostos para 
o período. Um exemplo 
é o serviço de mesa 
à francesa, registrado 
no conto As bodas de 
Luis Duarte, ou ainda 
no romance Quincas 
Borba, em que desta-
ca a presença de es-
trangeiros contratados 
como cozinheiros.

Já a publicação Im-
presso no Brasil: dois sé-
culos de livros brasilei-
ros reúne vários ensaios 
sobre o percurso da 

produção editorial brasi-
leira durante os dois sé-
culos de história. O livro 
é organizado por Aníbal 
Bragança, professor de 
Ciências da Comunica-
ção da Universidade Fe-
deral Fluminense, e por 
Márcia Abreu, profes-
sora de Teoria Literária 
da Unicamp.

A obra é dividida em 
duas partes. A primeira 
trata desde os primei-
ros livros publicados no 
Brasil, com a instalação 
e o funcionamento da 
Impressão Régia no Rio 
de Janeiro, em 1808, até 

a expansão do mercado 
editorial brasileiro nos 
dias de hoje. Na segun-
da parte do livro, são 
abordadas as bibliote-
cas públicas e privadas; 
a presença da cultura 
letrada em várias re-
giões do país; o escri-
tor como uma fonte de 
renda; as leituras para 
crianças; e os impres-
sos na cultura popular. 

Segundo lugar – Wal-
demar Gastoni Ventu-
rini Filho, professor da 
Faculdade de Ciências 
Agronômicas, em Botu-

catu, foi contemplado 
com o segundo lugar 
na categoria Ciências 
Exatas. O primeiro li-
vro da série Bebidas – 
publicada pela Editora 
Blucher e organizada 
pelo professor –, inti-
tulado Bebidas alcoóli-
cas, contém informa-
ções técnicas sobre 
matérias-primas, pro-
cessamento, legislação 
e composição química 
de bebidas alcoólicas, 
divididas em bebidas 
fermentadas, destila-
das, retificadas e obti-
das por mistura.

Rosa Belluzzo, Karine Pansa (presidente da CBL), Julio Cezar Durigan e José Luiz Goldfarb (curador do prêmio)
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