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O governador do 
Estado de São 

Paulo Geraldo Alckmin 
sancionou no Palácio 
dos Bandeirantes, em 
São Paulo, SP, o Projeto 
de Lei Complementar 
que cria cargos, funções 
autárquicas e empregos 
públicos no quadro de 
pessoal da Unesp. “A 
Unesp impressiona pela 
sua capilaridade em todo o 
Estado de São Paulo. Hoje 
ela é uma das melhores 
universidades brasileiras, 
oferecendo inclusão social 
e ensino público gratuito 
de qualidade”, afirmou.

Os cargos, funções 
autárquicas e empregos 
públicos criados 
correspondem a uma 
reserva de funções para 
uso da Unesp ao longo 
dos próximos anos, de 
acordo com a necessidade 
da instituição (reposição 
de quadros em função 
de aposentadorias, 
falecimentos ou demissões) 
ou contratações de docentes 
para cursos novos, como 
as 11 graduações em 
Engenharia aprovadas 

em março último pela 
Unesp, em nove cidades 
paulistas, incluindo São 
João da Boa Vista, onde a 
Universidade vai instalar 
um novo câmpus. “É um 
momento importante para 
o futuro crescimento da 
universidade”, afirmou 
Ricardo Samih Georges 
Abi Rached, pró-reitor 
de Administração, no 
exercício da reitoria 
da Unesp. 

Ressalte-se que, 
no caso desses onze 
novos cursos citados, a 
criação se dará de forma 
escalonada até 2014. 
Qualquer contratação 
será feita observando o 
Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da 
Unesp, bem como a 
disponibilidade de 
recursos orçamentários 
da Universidade. 

No cômputo geral, 
foram criados 2.955 
cargos. No quadro 
permanente de docentes, 
serão criadas 1.300 vagas, 
na seguinte conformidade: 
100 cargos de professor 
titular (referência MS-6), 

pesquisadores (I, II, 
III e IV). 

Nas funções autárquicas 
do quadro do magistério, 
são 55 funções de docente 
de Ensino Médio I 
(referência 9), sendo 40 
em jornada completa 
de trabalho docente e 
15 em jornada parcial. 
Todos esses cargos serão 
providos e preenchidos 
gradativamente. 

A sanção ocorreu dia 
11 de setembro.

a serem exercidos em 
regime de dedicação 
integral à docência e 
pesquisa, e 1.200 cargos 
de professor-assistente, 
(referência MS-2), dos 
quais 960 serão exercidos 
em regime de dedicação 
integral a docência e 
pesquisa, 180 em regime 
de turno completo e 60, 
em turno parcial. 

No quadro de empregos 
públicos, são 1.500 de 
professor-assistente- 

-doutor (referência MS-3), 
a serem exercidos na 
seguinte conformidade: 
1.200 em dedicação 
integral a docência e 
pesquisa, 225 em turno 
completo, e 75 em 
turno parcial. 

No subquadro de 
funções autárquicas, 
são 100 funções da 
carreira de pesquisador, 
em regime de tempo 
integral, sendo 25 
em cada categoria de 

Governador sanciona ampliação 
do quadro de pessoal
Contratações observarão Plano De Desenvolvimento instituCional 
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CinCo áreas Do ConheCimento serão iniCialmente ContemPlaDas Pelo Projeto 

Unesp irá oferecer disciplinas 
de Pós-Graduação em inglês

superior, frente a outras 
instituições do Brasil. A 
sensação que tenho é que 
o grupo de professores 
presentes neste encontro 
recebeu o projeto com 
entusiasmo, já que se 
trata de uma proposta 
reconhecida em outros 
âmbitos, vista como 
inovadora e de prestígio”, 
relata Pablo Beneitone, 
coordenador na América 
Latina do Projeto  
Alfa Tunning. 

O assessor-chefe da 
Arex concorda com o 
palestrante ao comentar 
que este é um caminho 
muito importante em 

a partir da presença de 
pessoas do exterior. Isto 
vai trazer colaborações, os 
professores desses alunos 
que vierem para cá podem 
interagir com os nossos 
docentes, e nossos alunos 
também poderão participar 
de um ambiente diferente, 
sem que tenham que sair do 
Brasil”, explica José Celso. 

GrUPos

Ao final das atividades 
da quinta-feira (dia 27), 
os representantes se 
organizaram em grupos, 
definidos pelas áreas 
que representam, para 
desenvolver um plano 

busca da inserção da 
Universidade no cenário 
da internacionalização – 
nacionalmente e em todo 
o mundo – pois torna a 
Unesp a única instituição 
brasileira a oferecer um 
projeto institucional  
como este. 

“Este programa 
contribui com a 
visibilidade da Unesp, 
internacionalmente 
falando, e também com 
a atração de pessoas 
para o Brasil. O objetivo 
não é só a atração dessas 
pessoas, mas também 
de internacionalizar o 
ambiente da Universidade 

C om o objetivo de 
ofertar, a partir 

de agosto de 2013, para 
estudantes de todo o mundo 
a oportunidade de cursar, 
na Unesp, disciplinas em 
inglês em nível de Pós- 
-Graduação, a Propg (Pró- 
-Reitoria de Pós-Graduação) 
e a Arex (Assessoria de 
Relações Externas) da 
Unesp realizaram, de 26 a 
28 de setembro, encontro na 
cidade de São Pedro para 
discutir a implementação 
do projeto, que também 
visa o processo de 
internacionalização da 
Universidade.

O evento, intitulado 
“Oficina sobre o Sistema 
de Crédito ECTS (Sistema 
Europeu de Transferência 
de Crédito)”, contou 
com a presença dos 
coordenadores de cada 
uma das áreas envolvidas, 
de professores da Pós- 
-Graduação, de José Celso 
Freire Junior (assessor-
-chefe da Arex) e de 
Gladis Massini Cagliaride, 
representante da Propg. 

“O passo que a Unesp 
dará com esta iniciativa 
a posiciona em um nível 

inicial das disciplinas 
ministradas por eles, 
agora no modelo ECTS 
analisado na oficina. 

Na manhã seguinte, 
um representante de 
cada área apresentou 
estes planos. Desta 
forma, ficou estabelecido 
que o oferecimento de 
disciplinas em inglês 
se dará em 5 áreas do 
conhecimento: Odontologia 
(10 disciplinas); Energia 
(12 disciplinas); Ciências 
Agrárias e Veterinárias  
(14 disciplinas); Linguística 
e Literatura (19 disciplinas) 
e Biodiversidade  
(10 disciplinas). 

Participantes de Oficina sobre o Sistema Europeu de Transferência de Crédito

2unespinforma

você
sabia?

você Sabia que, entre os mais 
de 35 mil alunos de graduação 
da Unesp, um em cada seis 
está engajado em um dos 
1.300 programas de Extensão 
desenvolvidos pela Universidade e 
que, dessa forma, está prestando 

serviços à comunidade em que está 
inserido? Essa e outras curiosidades 
estão no livro Você Sabia? que 
conta com ilustrações de Orlando 
Pedroso. A versão digital da obra 
pode ser acessada no endereço 
http://www.unesp.br/vocesabia
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enContros PromoviDos Pela ProGraD reuniram 147 DoCentes universitários

Professores discutem projetos

inicial e continuada de 
professores das redes 
públicas de Ensino. 

Segundo a pró-reitora 
de graduação Sheila 
Zambello de Pinho, a 
Unesp é a universidade 
pública paulista com o 
maior número de cursos 
voltados para a formação 
de professores, tendo 47 
cursos de licenciatura. 
“Também participamos 
de diferentes iniciativas 
de distintas esferas para a 
formação continuada dos 
professores que já atuam 
nas escolas públicas. 
Dessa forma, buscamos 
contribuir para a melhoria 
significativa da Educação 
no país”, salientou. 

Os dois encontros 
aconteceram 
simultaneamente nos 
dias 3, 4 e 5 de setembro, 
na cidade paulista de 
Águas de Lindoia.

PIBID

O PIBID é um programa 

abarcava 12 subprojetos, 
que contavam com 28 
professores-supervisores 
da rede pública e 240 
alunos bolsistas dos 
cursos de graduação. Em 
2011, foram aprovados 
mais 13 subprojetos, com 
a participação de 103 
estudantes bolsistas e 19 
professores-supervisores. 

Núcleos De eNsINo

A reunião marcou os 25 
anos de existência do 

da Capes, voltado a alunos 
de graduação, para que se 
iniciem na prática em sala 
de aula. Em 2012, a Unesp 
aprovou seus projetos de 
ampliação de participação 
no PIBID. Hoje, todos os 
cursos de licenciatura 
possuem bolsistas do 
programa. São, ao todo, 
38 subprojetos, e mais 
de 550 alunos bolsistas. 
O primeiro projeto 
institucional da Unesp 
aconteceu em 2009 e 

programa Núcleos de 
Ensino. Neste ano, são cerca 
de 200 projetos divididos em 
14 câmpus universitários, 
onde os núcleos estão 
estruturados. “Os núcleos 
têm-se fortalecido na Unesp. 
Nos últimos cinco anos, o 
valor de financiamento do 
programa saltou de R$ 500 
mil para R$ 1,6 milhão”, 
destacou o assessor da pró- 
-reitoria e coordenador do 
programa José Brás Barreto 
de Oliveira.

A Pró-reitoria de 
Graduação (Prograd) 

realizou o II Encontro dos 
Núcleos de Ensino (NE) 
e o III Encontro PIBID 
(Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à 
Docência) da Unesp, com 
o intuito de promover a 
troca de experiências entre 
os diferentes projetos. Os 
eventos contaram com 
a participação de 605 
estudantes, 147 docentes 
universitários e 81 
professores das escolas da 
Rede Pública de Ensino do 
Estado de São Paulo. Os 
participantes apresentaram 
270 trabalhos. 

Com o tema “Ser 
e fazer-se professor”, 
o encontro promoveu 
palestras, mesa-redonda 
e grupos de trabalho para 
debaterem as políticas 
públicas e programas dos 
governos federal, estadual, 
municipais, e os feitos no 
âmbito da Universidade, 
voltados para a formação 

Unesp é a universidade pública paulista com o maior número de cursos voltados para a formação de professores

Tema discutido foi “Ser e fazer-se professor”
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com o instrumento, todo 
projeto de construção 
civil deverá contemplar 
infraestrutura e 
equipamentos de redes de 
computadores, seguindo 
padrões definidos 
pelo CSTI, além de 
determinar a participação 
de um profissional de 
informática. “Ações como 
essas permitem o amplo 
uso das tecnologias nas 
quais a Universidade 
investe”, comenta 
o assessor-chefe da 
Assessoria de Informática 
(AI), Edson Senne. 

A Portaria n.382, que 
dispõe sobre a aquisição 
de equipamentos 
computacionais, 
instalação e controle de 
licença de uso, estipula a 
preferência por software 
livre, tanto para aqueles 
obtidos pela Unesp, como 
para os adquiridos por 

I ndispensáveis em 
nosso cotidiano, as 

tecnologias da informação 
e comunicação (TICs) 
nem sempre recebem 
a atenção devida em 
termos de padrões de 
funcionamento. Mas na 
realidade, a operação 
adequada desses 
equipamentos exige 
conhecimento e normas 
para sua correta utilização 
por parte de todos os 
segmentos institucionais. 
E para normatizar 
algumas dessas questões, 
em 25 de junho de 2012, 
o Comitê Superior de 
Tecnologia da Informação 
(CSTI) editou quatro 
portarias.

Uma delas, a de n.381, 
dispõe sobre normas para 
elaboração e execução 
de projetos de TICs em 
construções e reformas 
de edifícios. De acordo 

convênios ou projetos 
de pesquisa. Estabelece, 
ainda, que é da Unidade 
administrativa a 
responsabilidade pelo 
registro e arquivamento 
das licenças e mídias 
instaladas em seus 
softwares. 

A Portaria n.383 
reafirma o compromisso 
da Universidade com 
o uso preferencial de 
formatos abertos de 
documentos (ODFs) para 
criação, armazenamento 
e disponibilização digital 
de conteúdos, iniciado 
com a assinatura do 
Protocolo de Brasília. A 
norma também explica 
que os ODFs podem ser 
implementados, plena e 
independentemente, por 
diversos fornecedores de 
programas de computador, 
em múltiplas plataformas, 
sem restrições ou 

pagamento de royalties.
Já a Portaria n.384 

nomeia José Remo 
Ferreira Brega, membro 
do CSTI, e professor da 
Faculdade de Ciências, 
Câmpus de Bauru, 
coordenador do Núcleo 
de Desenvolvimento de 
Sistemas Institucionais 
(NDSI) da Universidade. 
O NDSI é uma 
instância executiva, 
subordinada à AI, cujo 
objetivo é gerenciar 
o desenvolvimento 
integrado dos sistemas 
institucionais que a 
Unesp necessita. 

CSTI edita novas portarias
ComitÊ suPerior De teCnoloGia Da informação normatiZa PrátiCas

Página da Assessoria de Informática com portarias, recomendações técnicas e procedimentos gerais

Todas essas normas estão 

disponíveis integralmente 

no endereço: 

http://unesp.br/ai/

docs-gerais.php
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