
Laboratório Didático de 
Esportes Aquáticos da 
Faculdade de Ciências (FC).

O laboratório, com quase 
2 mil metros quadrados e 
piscina semiolímpica, foi 
construído em parceria com 
o Ministério da Educação 
(MEC) com recursos de 
mais de R$ 1,8 milhão. 

Milton Vieira do 
Prado Junior, chefe 
do departamento de 
Educação Física, reforça 
que o local será utilizado 
não só para fins didáticos, 
mas também para projetos 
de pesquisa e de extensão. 

“Importante ressaltar 
que a FC mantém 
parcerias com a prefeitura 
e outros órgãos locais 

para a utilização desse 
conjunto aquático durante 
a realização dos jogos 
regionais que acontecerão 
em Bauru ainda este ano”, 
acrescenta o diretor da 
FC, Olavo Speranza 
de Arruda.

Rio PReto

Outra obra inaugurada 
recentemente foi a Central 
de Laboratórios II do 
Instituto de Biociências, 
Letras e Ciências Exatas 
(Ibilce), em São José do Rio 
Preto. O prédio será usado 
pela maioria dos cursos 
de graduação para aulas 
práticas. “Este prédio 
trará como benefícios a 
integração de todos os 

cursos e liberará espaço 
para as salas de aula 
que são ocupadas por 
laboratórios didáticos no 
prédio central”, avalia 
Carlos Roberto Ceron, 
ex-diretor do Ibilce.

Outras grandes obras 
serão realizadas este 
ano, como o Laboratório 
do Núcleo de Estudos 
Avançados do Mar, 
em São Vicente, e o 
Departamento de Solos, 
em Jaboticabal.

O Câmpus de Bauru 
ganhou novas 

estruturas em fevereiro – 
uma moradia estudantil, 
dois laboratórios e novas 
sedes de departamento. 
Assim como outras obras 
recém-inauguradas 
na Universidade, elas 
atenderão atividades no 
tripé ensino, pesquisa 
e extensão. 

“A melhoria da 
infraestrutura para 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, 
o trabalho integrado 

entre professores 
qualificados, servidores 
motivados e alunos 
entusiasmados e a 
racionalização dos 
recursos por meio 
de mecanismos 
como o PDI (Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional) são o tripé 
que garante um futuro 
de muito sucesso para a 
Universidade”, afirmou 
o vice-reitor no exercício 
da reitoria, Julio Cezar 
Durigan, na cerimônia 
de inauguração do 

Obras recém-inauguradas 
fOrtalecem atividades de
ensinO, pesquisa e extensãO

Mais estrutura para Universidade
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Laboratório Didático de Esportes Aquáticos da Faculdade de Ciências também será usado pela comunidade em projetos de extensão
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Reitoria terceiriza impressoras
mOdelO de 
OutsOurcing 
também pOde 
ser adOtadO 
pOr tOdas as 
unidades

C om o objetivo de 
reduzir e gerenciar 

custos, a Reitoria adotou 
o modelo de outsourcing 
de impressão com a 
contratação da empresa 
Mr. Computer. A partir 
de maio, todos os 
equipamentos necessários 
para os serviços de 
cópia, impressão e 
digitalização da Reitoria 
serão fornecidos pela Mr. 
Computer.

As unidades também 
podem aderir ao modelo 
de outsourcing de 
impressão, uma vez 
que a contratação da 
empresa é resultado de 
pregão para registro 
de preços realizado 
em 21 de dezembro 

de 2011. “Estamos 
incentivando e criando 
as condições necessárias 
para que todas as 
unidades também 
adotem o outsourcing de 
impressão”, avalia Julio 
Cezar Durigan, vice-reitor 
no exercício da reitoria. 

A empresa também 
será responsável 
pelo fornecimento 
de suprimentos, pelo 
suporte técnico e 
pela manutenção dos 
equipamentos, assim 
como pela implantação 
de um software de 
gerenciamento e 
produção de relatórios de 
número de impressões, 
consumo de tonners, 
entre outros dados 

importantes para 
a administração 
dos recursos.

Segundo Paulo 
Eugênio Sakamoto, 
da seção técnica de 
compras e contratos 
da Pró-Reitoria de 
Administração (Prad), 
com a adoção desse 
sistema a Universidade 
desembolsará um terço 
do preço de referência 
estabelecido pelo 
Governo do Estado 
para os 36 meses de 
prestação dos serviços. 
“Conseguimos fechar 
o acordo em R$ 26,7 
milhões. E o número de 
impressoras descritas será 
capaz de atender toda a 
Universidade”, salienta.

VantageM

“Outra vantagem é a 
redução de 30% do 
volume de impressão, 
simplesmente pela 
possibilidade de haver 
maior controle sobre o 
que está sendo impresso”, 
salienta Alberto Antônio 
de Souza, da Assessoria de 
Informática (AI).

O cálculo foi feito por 
um grupo de trabalho 
instituído pela Prad, 
formado por servidores 
da AI e dos Serviços 
Técnicos de Informática 
da Faculdade de Ciências e 
Letras, em Araraquara; do 
Instituto de Biociências, 
em Botucatu; e da 
Faculdade de Engenharia, 
em Guaratinguetá.

RegistRo de PReÇos

Nesse sistema, 

a Universidade 

realiza um pregão 

para a aquisição de 

determinado bem ou 

serviço e a empresa 

que oferecer o melhor 

preço fica obrigada 

a mantê-lo por um 

período determinado

Que a área edificada nas 
instalações da Unesp (780.407,67 
m2) equivale à área de cem campos 
de futebol do Estádio Cícero 
pompeu de Toledo (Morumbi)? É o 

que revela o livro Você sabia?, que 
celebra os 35 anos da Unesp no 
ano passado. Quem quiser receber 
a obra, pode solicitar em unesp.
imprensa@reitoria.unesp.br

você
sabia?

Empresa contratada fará serviços de cópia, impressão e digitalização, assim como suporte técnico e manutenção de equipamentos
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prOpe lanÇa editais de prOgramas que
envOlvem diversas áreas dO cOnHecimentO

Pesquisa mais forte

p ara incentivar a 
produção científica 

na Universidade, a Pró- 
-Reitoria de Pesquisa (Prope) 
lançou no início do ano 
15 editais de programas 
de ampla abrangência, 
contemplando docentes e 
servidores técnico- 
-administrativos nas 
diversas áreas do 
conhecimento.

“Os programas 
envolvem desde os 
professores que acabaram 
de entrar na Unesp até
aqueles que têm 
equipamentos necessitando 
de manutenção ou estão 
organizando e vão 
participar de eventos 
internacionais, assim 
como servidores técnico- 
-administrativos ligados 
aos grupos de pesquisa 
da Universidade”, afirma 
a pró-reitora de Pesquisa, 
Maria José Soares 
Mendes Giannini.

Dois programas 
estimulam a vinda de 

especialistas do exterior 
para a Unesp, de forma 
a contribuir para a 
internacionalização 
da Universidade. Um 
deles é voltado a jovens 
pesquisadores que 
possam desenvolver 
trabalhos inovadores 
em parceria com grupos 
de pesquisa da Unesp. 
O outro pretende trazer 
pesquisadores seniores 
com comprovada 
produtividade científica 
para atuar junto aos 
grupos de pesquisa da 
instituição.

“Esses dois programas 
recebem inscrições em 
fluxo contínuo”, salienta 
a pró-reitora de Pesquisa 
(veja boxe).

engajaMento

Maria José também destaca 
o programa Renove, que 
pretende promover um 
maior envolvimento dos 
docentes nas atividades de 
pesquisa. Os professores 

selecionados receberão 
R$ 10 mil para aquisição 
de material e serviços e 
uma bolsa de iniciação 
científica no valor mensal 
de R$ 360 por um período 
de 12 meses.

“Além disso, também 
temos programas 
voltados à melhoria 
da infraestrutura dos 
laboratórios e biotérios”, 
reforça ela. “Os projetos 
temáticos e multiusuários 
também têm à disposição 
recursos para bolsas de 
apoio técnico.”

Maria José lembra 
outro programa que 
reforça o suporte técnico 
e administrativo aos 
pesquisadores nas 
unidades, que destina 
R$ 10 mil para a 
criação ou ampliação 
de escritórios de apoio à 
pesquisa. “Os escritórios 
estão sendo implantados e 
as visitas para assessorar 
sua implantação já estão 
sendo realizadas”, afirma.

FlUxo contínUo

Sete editais recebem solicitações durante todo ano:

:: programa de internacionalização da

 pesquisa da Unesp

::  programa recém-doutor

:: programa de incentivo à capacitação do 

 corpo técnico de apoio à pesquisa da Unesp

:: programa para vinda de professor/pesquisador

 visitante do exterior

:: programa pós-doc do exterior

:: programa para participação em eventos científicos

 e/ou organização de eventos internacionais

:: programa de incentivo à captação de recursos

PaRa sabeR Mais:

http://bit.ly/zG66N2

programas incentivam a pesquisa e contribuem para a internacionalização
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A Orquestra 
Acadêmica da 

Unesp lança um CD 
com obras inéditas do 
romantismo brasileiro. 
“Mesmo entre os músicos, 
essas composições eram 
pouquíssimo conhecidas”, 
conta Lutero Rodrigues, 
diretor artístico da 
orquestra e professor do 
Instituto de Artes (IA), em 
São Paulo.

O álbum Orquestra de 
Cordas no Romantismo 
Brasileiro reúne treze 
composições – nunca 
gravadas ou registradas 
– de seis grandes nomes 
do romantismo: Carlos 
Gomes (1836-1896), 
Alexandre Levy (1864- 
-1892), Henrique Oswald 
(1852-1931), Alberto 
Nepomuceno (1864-1920), 
Francisco Braga (1868- 
-1945) e Leopoldo Miguez 
(1850-1902). 

“O carro-chefe é mesmo 
Carlos Gomes”, destaca 

Rodrigues, que pesquisou 
durante dois anos, junto 
com colegas da Unicamp e 
da UFRJ, as composições 
da era romântica para 
definir o repertório do CD.

O ineditismo das obras 
deve-se, de acordo com 
o maestro, ao fato de que 
eram raras as composições 
destinadas às orquestras 
de cordas – o caso da 
Orquestra Acadêmica da 
Unesp – nesse período. 
“Nossos músicos só 
passaram a compor essas 
peças depois de terem 
vivido um tempo na 
Europa, onde esse formato 
era bastante comum.”

laboRatóRio

Mantida pela Pró- 
-Reitoria de Extensão 
Universitária (Proex) 
por meio de bolsas, a 
Orquestra Acadêmica 
da Unesp recrutou 
13 integrantes – 
alunos regularmente 

matriculados no IA – para 
a gravação do álbum. 
“Somos das poucas 
universidades brasileiras 
que mantêm um 
laboratório para o curso 
de Regência, resultante 
da integração deste curso 
com o de Música”, diz 
Rodrigues.

As pessoas interessadas 
em receber o CD, 
distribuído gratuitamente, 
podem enviar o pedido 
para o e-mail unesp.
imprensa@reitoria.unesp.
br. Após distribuição 
para órgãos públicos de 
fomento à cultura, se 
houver CDs disponíveis, 
haverá o envio de 
exemplares para os 
internautas cadastrados.

O CD, realizado com 
apoio da Proex, foi lançado 
no dia 15 de dezembro, 
durante a última reunião 
do Conselho Universitário, 
na Reitoria da Unesp, em 
São Paulo.

orquestra interpreta 
romantismo brasileiro
discO 
reúne treze 
cOmpOsiÇões 
de autOres 
cOmO carlOs 
gOmes
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