
A Unesp terá, este 
ano, sua primeira 

votação eletrônica para 
reitor e vice-reitor. É o que 
estabelecem as normas 
do processo sucessório da 
Universidade, que foram 
elaboradas pela comissão 
eleitoral central no final 
de maio e que serão 
apreciadas e votadas este 
mês pelo Colégio Eleitoral.

“Essa é a grande 
inovação destas eleições”, 
afirma Maria Dalva Silva 

Pagotto, secretária- 
-geral da Universidade, 
acrescentando que o novo 
formato é ágil e seguro.

Maria Dalva esclarece 
que eleitores fora dos 
câmpus da Unesp – até 
mesmo no exterior – 
poderão participar da 
votação. Isso porque 
será possível votar não 
somente por meio dos 
computadores ligados 
à rede da instituição, a 
UnespNET, mas também 

Pela Primeira vez, consulta Para reitor e
vice-reitor da universidade será Pela internet

Unesp terá 
votação eletrônica

por VPN (sigla para “virtual 
private network”, ou rede 
privada virtual), que é 
uma extensão da rede da 
Unesp que permite que um 
computador, onde quer que 
esteja, tenha acesso aos 
sistemas da Universidade. 

Comissão

O processo sucessório na 
Unesp teve início em 26 
de abril, quando o Colégio 
Eleitoral – formado por 
membros do Conselho 

Universitário (CO), do 
Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 
(Cepe) e do Conselho 
de Administração e 
Desenvolvimento (Cade) 
– se reuniu para definir o 
calendário oficial (veja ao 
lado) e eleger a comissão 
eleitoral central. 

A comissão é composta 
por sete integrantes: 
três docentes do CO, 
um docente do Cade, um 
docente do Cepe e dois 
servidores técnico- 
-administrativos. O grupo, 
que conta com o apoio 
da Secretaria-Geral 
e das Assessorias de 
Comunicação e Imprensa, 
de Informática e Jurídica, 
tem por finalidade 
estabelecer regulamentos 
para o processo de 
consulta à comunidade 
universitária visando a 
elaboração de uma lista 
tríplice para a escolha do 
reitor e do vice-reitor.

O reitor e o vice- 
-reitor serão nomeados 
pelo governador de 
São Paulo, com base 
na lista tríplice de 
professores titulares 
da Universidade, com 
mandato de quatro anos, 
vedado o exercício de dois 
mandatos consecutivos. 
A lista encaminhada ao 
governador é elaborada 
pelo Colégio Eleitoral a 
partir do resultado de 
consulta à comunidade 
universitária.

Calendário

Até 4/6

convocação do 

Colégio Eleitoral

14/6

reunião do Colégio 

Eleitoral para 

apreciação e votação 

das normas

26, 27 e 28/6

inscrições dos 

candidatos

29/6

reunião da comissão 

eleitoral central para 

homologação das 

inscrições

17 a 20/9

eleições em 1º turno

21/9

apuração do 1º turno

1 a 4/10

eleições em 2º turno *

5/10

apuração do 2º turno

* caso haja três ou mais 

chapas inscritas e os 

resultados do 1º turno 

não atenderem à regra 

de eleição em 1º turno

Saiba mais e conheça os 

membros da comissão: 

http://bit.ly/iiz6qi
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as inscrições Para a comPetição
Podem ser feitas até 20 de junho

auin lança olimpíada 
de energias renováveis

estimular jovens talentos 
com ideias inovadoras, 
podem ser feitas até 20 
de junho. 

“Com a riqueza de 
informações que se tem 
hoje, proporcionada 
principalmente pela 
Internet, não é mais 
possível manter os 
mesmos métodos de 
ensino de uma ou duas 
décadas atrás”, avalia 
Vanderlan Bolzani, 
diretora-executiva da 
Auin. “E a olimpíada 
visa justamente lançar 
um desafio e gerar uma 

sustentável; e serviços 
sociais. As inscrições 
deverão ser realizadas 
individualmente, e cada 
participante poderá 
apresentar apenas um 
projeto.

seleção

O julgamento e a 
seleção dos trabalhos 
serão feitos por uma 
comissão constituída por 
especialistas e consultores 
externos à Unesp. Ao 
final, serão escolhidas 
duas propostas em cada 
uma das três categorias, 
indicando o primeiro e o 
segundo colocados.

“São critérios 
específicos para 
o julgamento dos 
trabalhos: criatividade, 
originalidade, ineditismo 
e viabilidade técnica”, 
enumera Paulo Carvalho, 
gerente de transferência de 
tecnologias da Auin.

competitividade saudável 
entre os estudantes.”

De acordo com 
Vanderlan, os trabalhos 
devem propor uma ideia 
inovadora ou sugerir uma 
tecnologia passível de 
desenvolvimento. “Também 
serão bem-vindos os 
projetos que colocarem 
em discussão as políticas 
públicas ou os serviços 
sociais”, acrescenta.

As propostas deverão 
integrar uma das 
categorias: produtos e/ou 
processos; meio ambiente 
e desenvolvimento 

Ao primeiro colocado 
será oferecido um 
estágio de verão, em 
2013, no Centro de 
Pesquisas Leopoldo 
Américo Miguez de Mello 
(Cenpes), da Petrobras, 
no Rio de Janeiro. O 
segundo colocado 
ganhará um curso 
relacionado à área de 
empreendedorismo ou 
propriedade intelectual 
em instituição de 
notória competência. 
Além da premiação 
formal, os projetos 
vencedores poderão 
ser patenteados, após 
avaliação do potencial 
de desenvolvimento.

Os resultados serão 
anunciados durante 
a realização do XXIV 
Congresso de Iniciação 
Científica da Unesp, em 
outubro, e publicados 
no Portal Unesp e no 
Jornal Unesp.

C om o tema “energias 
renováveis”, 

a Agência Unesp 
de Inovação (Auin) 
lançou, em abril, uma 
olimpíada voltada aos 
alunos dos dois últimos 
anos de graduação 
da Universidade. As 
inscrições para a 
competição, que pretende 

Você sabia que o número de 
procedimentos cirúrgicos realizados 
no Hospital Veterinário de Araçatuba, 
da unesp, em 2010, chegou a 970 
intervenções? Esta soma é nove 
vezes maior do que as estrelas do 
desenho animado 101 Dálmatas.  

Essa é uma das curiosidades do livro 
Você Sabia?, que acaba de ganhar 
uma edição de bolso, com tiragem de 
50 mil exemplares, que será distribuída 
para alunos de ensino médio da rede 
pública em cidades onde a unesp
está presente.

você
sabia?
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Confira o edital da 

olimpíada em http://bit.

ly/ii7Clu.
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A Comissão 
Permanente de 

Convênios, em parceria 
com a Assessoria de 
Relações Externas (Arex), 
a Assessoria Jurídica 
(AJ) e a Secretaria-Geral, 
organizou uma versão 
atualizada do Manual de 
Convênios da Unesp.

A presente edição 
pretende oferecer à 
comunidade universitária 
informações básicas 
sobre como elaborar e 
encaminhar propostas 
de convênios, acordos 
de cooperação e 
assemelhados, segundo 
a legislação vigente na 
Universidade.

“O novo manual 
harmoniza e formaliza o 
processo de tramitação 
de convênios”, afirma 
José Celso Freire Junior, 
assessor-chefe de Relações 

Externas, acrescentando 
que o estabelecimento de 
parcerias com instituições 
do Brasil e do exterior 
vem se acentuando nos 
últimos anos.

José Celso destaca que, 
em maio, foi firmado um 
acordo de cooperação 
em ensino e pesquisa 
entre a Unesp e a 
Universidade de Toronto. 
A parceria, com duração 
de cinco anos, prevê 
colaboração de pesquisa 
e publicação de artigos 
científicos, realização 
de cursos, mobilidade 
estudantil de alunos 
de graduação e pós- 
-graduação, intercâmbio 
de docentes, entre outros. 
Além disso, em abril, a 
Unesp assinou acordos 
de cooperação com 
outras sete universidades 
canadenses.

HistóriCo

A elaboração da primeira 
versão do documento 
teve início em meados 
de 1997, culminando 
com a divulgação, em 
1999, de uma edição 
elaborada pela Arex, cujo 
texto foi organizado por 
Alécio Pires Vara, Liliam 
Aparecida Furlani Serau 
e a então assessora-chefe 
da Arex, Lígia Vetoratto 
Trevisan.

A nova versão do 
manual traz orientações 
administrativas que 
estabelecem conceitos e 
normas de tramitação de 
documentos. O material 
também apresenta uma 
súmula da legislação 
atualizada que regula os 
convênios, os acordos de 
cooperação e os protocolos 
de intenções, bem como 
minutas de instrumentos 

com instituições nacionais 
e internacionais.

“O novo manual 
está mais completo, 
incluindo um fluxograma 
que mostra as etapas 
que o processo deve 
percorrer na unidade 
universitária e, em 
seguida, o percurso dele 
na Reitoria. Constam, 
também, informações e 
dicas importantes, que 
poderão evitar possíveis 
equívocos e demora na 
tramitação”, explica 
Maria Cristina Thomaz, 
integrante da Comissão 
Permanente 
de Convênios.

A versão atualizada 
está disponível na página 
da Arex (http://bit.ly/
JVm9rJ), em formato 
pdf, para consulta, e em 
formato doc, para cópias 
de minutas dos ajustes.

documento oferece aos docentes, Pesquisadores e administradores
informações básicas sobre como elaborar e encaminhar ProPostas de Parceria

números

Hoje, a unesp tem cerca 

de 400 convênios com 

instituições no Brasil e no 

exterior -- 50 países, 

como África do Sul, 

Alemanha, Chile, 

China, Estados Unidos, 

França, Índia, Rússia, 

entre outros.



integrantes do grupo 
reúnem-se quinzenalmente 
para coletar e tratar 
as informações que, 
em seguida, serão 
disponibilizadas on-line 
para os gestores da 
instituição. 

“O objetivo do sistema 
é criar uma rede de 
informações e utilizá-las 
na análise e na elaboração 
de políticas de ensino 
superior”, explica Rogério 
Luiz Buccelli, assessor- 
-chefe da Ape.

HistóriCo

O Sinest agrupará 
uma série de dados da 
instituição, além de 
relatórios e gráficos, 

C om o propósito 
de reunir 

dados acadêmicos e 
administrativos da 
Unesp, a Assessoria 
Especial de Planejamento 
Estratégico (Ape) está 
desenvolvendo, com o 
apoio da Assessoria de 
Informática (AI), o Sistema 
Integrado de Informações 
Estratégicas (Sinest), 
que estará disponível 
no portal da instituição 
até o final do ano.

Para isso, em março, 
foi criado um grupo 
de trabalho composto 
por representantes do 
gabinete, pró-reitorias, 
assessorias e fundações 
da Universidade. Os 

referentes aos últimos 
dez anos. Será possível 
conhecer melhor os 
servidores técnico- 
-administrativos e os 
docentes da Unesp, como 
sua formação, sua unidade 
ou seu regime jurídico. 
O sistema também 
disponibilizará todas as 
informações de alunos 
de graduação e pós-
graduação, assim como 
números sobre a pesquisa 
e a produção científica e 
os projetos de extensão 
universitária, entre outros 
dados da instituição.

FUtUro

Para Rogério, esse banco 
de dados permitirá que os 

gestores da Universidade 
conheçam melhor a 
instituição, ajudando-os 
na tomada de decisões 
e no planejamento para 
o futuro. Além disso, o 
Sinest dará subsídios 
para alimentar o Anuário 
Estatístico e realizar 
consultas.

Segundo Renato 
da Silva Ramalho, 
do grupo de banco de 
dados da AI, o sistema 
será importante não só 
para as necessidades de 
curto prazo. “O Sinest 
norteará a tomada de 
decisões no presente, 
com base no passado, 
analisando as demandas 
futuras”, afirma.

sistema integrado reunirá 
informações da Universidade
dados acadêmicos e administrativos, que ajudarão gestores no 
Planejamento, estarão disPoníveis até o final do ano no Portal unesP
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