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A proposta 
orçamentária da 

Unesp para o ano de 2013 
tem recursos previstos 
de R$ 2.292.077.703,00, 
um aumento de 23% ao 
valor da peça do ano 
corrente, que era de R$ 
1.854.069.785,00. A receita 

é composta por recursos do 
Tesouro do Estado – quota 
parte sobre o ICMS (Imposto 
sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) –, 
recursos próprios e 
também por verbas da 
Lei Kandir, do governo 
federal. A proposta foi 

da reitoria, Julio Cezar 
Durigan, as novas obras 
deverão ser reavaliadas 
para adequação às 
novas exigências de 
sustentabilidade. 
“Devemos ser exemplo 
na questão de recursos 
naturais e menor impacto 
ambiental”, disse. “E 
nossos prédios devem 
estar adequados para o 
melhor uso da luz natural, 
uso e reuso dos recursos 
hídricos, entre outras 
iniciativas na área.”

Pelo quarto ano 
consecutivo, a proposta 
destina recursos ao Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), de 
R$ 57 milhões para 
2013 . A distribuição 
desse valor será feita 
mediante apresentação 
de projetos das pró-
reitorias e assessorias. 
A mudança na forma 
de encaminhamento da 
verba busca reforçar a 
necessidade de um maior 
controle dos resultados 
obtidos pelos diferentes 
programas do PDI, 
segundo Buccelli.

“O orçamento 
apresentado está bem 
cauteloso. Uma vez que 
o principal fator do 
crescimento econômico 
brasileiro é o consumo 
das famílias, alimentado 
por políticas isenção 
fiscal e estimulo a busca 
por crédito”, avaliou o 
assessor-chefe.

aprovada pelo Conselho 
Universitário, em reunião 
ordinária, realizada dia 
25/10, na Reitoria.

A peça foi elaborada 
pela Assessoria de 
Planejamento Estratégico 
(APE), com base no projeto 
da lei orçamentária 

do Estado de São Paulo 
para o próximo ano. 
As duas propostas 
consideram, como 
base de cálculo, uma 
inflação de 4,5% e um 
crescimento do PIB 
(Produto Interno Bruto) 
do país de 3,5% em 2013. 
“Esses índices seguem 
a tendência da curva 
em declínio do PIB 
brasileiro dos últimos 
anos. Acompanhamos 
também as análises de 
especialistas e do Banco 
Central”, salientou o 
assessor-chefe da APE, 
Rogério Luiz Buccelli.

No documento 
aprovado pelos 
conselheiros, a maior 
despesa fica por conta 
dos custos de pessoal e 
reflexos, que representa 
85,3% do total de 
recursos do Tesouro, 
ou seja, um valor de 
cerca de R$ 1,7 bilhão. 
Além desse valor, estão 
previstas contratações 
de 200 professores e 
200 servidores técnico-
administrativos, 
financiadas com recurso 
próprio da Unesp.

Para investimentos, 
estão previstos recursos 
de R$ 92.680.040,00, 
conforme o custo das 
obras em andamento, 
licitações de 
equipamentos, material 
permanente e aquisição de 
veículos. De acordo com 
o vice-reitor no exercício 

Proposta orçamentária 
prevê R$ 2,3 bilhões
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CLASSiFiCAçãO, ELiMiNAçãO E gUARDA DE DOCUMENTOS ESTãO ENTRE AS ATRibUiçõES

Comissão orienta gestão de informações

RePResentantes de óRgãos da UnesP na Cada

 Maria Leandra Bizello, Sonia Maria Troitiño Rodrigues, Telma Campanha de  

 Carvalho Madio, representantes do curso de Arquivologia da FFC

 Denise Aparecida Soares de Moura, Câmpus de Franca,  

 representante do Centros de Documentação

 Flávia Maria Bastos, Coordenadoria Geral de Bibliotecas

 Antonio Carlos Fernandes, Assessoria de Informática

 Lais Maria de Rezende Ponchio, Assessoria Jurídica

 Helena Padovani Zanin, Assessoria de Planejamento e Orçamento

 Adélio Gonçalves Ferreira, Pró-reitoria de Administração

 Gisleide Alves Anhesim Portes, Pró-reitoria de Graduação

 Márcia Aparecida Maschio Rossi, Secretaria Geral – GID

 Marcos Antonio Leosvaldo, Pró-reitoria de Pós-graduação

 Rogéria Aragão de Souza; Pró-reitoria de Pesquisa

 Sandra Maria Marasco, Pró-reitoria de Extensão Universitária

P ara cumprir os 
requisitos da Lei 

de Acesso à Informação, 
editada pelo Governo 

Federal em 2011 e 
regulamentada por 
Decreto estadual em 
2012, a Universidade 

a Comissão Central 
de Avaliação de 
Documentos de Arquivos 
(CCAD). Vinculada 
ao Gabinete do Reitor 
e coordenada pela 
professora Mariângela 
Spotti Lopes Fujita, 
do Departamento de 
Ciência da Informação 
da Faculdade de 
Filosofia e Ciências, 
Câmpus de Marília, 
a CADA é composta 
por representantes de 
diversas instâncias 
da Unesp. 

Entre suas atividades, 
a Comissão deve 
estabelecer uma política 
de arquivos e orientar a 
gestão de informações 
institucionais e 
pessoais produzidas 
na Unesp, permitindo, 
assim, amplo acesso 
a elas, conforme 
prevê a Lei. A CADA 
representa a Unesp 
junto à Coordenação do 
Sistema de Arquivos 

instituiu a Comissão 
de Avaliação de 
Documentos e Acesso 
(CADA), que substitui 

do Estado de São Paulo 
(SAESP) nas questões 
relativas a classificação, 
eliminação e guarda dos 
documentos. 

seRviço de 

infoRmação  

ao Cidadão

O Decreto paulista 
também criou nos 
órgãos e entidades da 
Administração Pública 
Estadual os Serviços de 
Informações ao Cidadão 
(SIC). Igualmente 
subordinado ao reitor, 
este órgão atende, 
de forma presencial 
ou eletrônica, às 
solicitações do público.

Rogério Luiz Buccelli,  
assessor -chefe da  
Assessoria de 
Planejamento Estratégico 
(APE), é o responsável 
pelo SIC, sendo seu 
suplente João Cardoso da 
Cunha Junior, assessor 
da Pró-reitoria de 
Administração (Prad).

CADA substitui a Comissão Central de Avaliação de Documentos de Arquivos, deve estabelecer uma política na área

mais infoRmações

http://www.unesp.br/#!/gabinete_ses/cada/
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CalendáRio 

do adP

 Abril 

 Planejamento anual  

 das ações

 Setembro e outubro  

 Acompanhamento  

 das atividades

 Março

 Análise do  

 desempenho

Fragmento da capa de almanaque com o passo a passo do ADP

ACOMPANhAMENTO COMPREENDE  
16 FATORES DE DESEMPENhO

adP favorece 
diálogo entre 
supervisor  
e servidor

Profissional (ADP) 
completa 12 anos em 2012. 
Apesar de consolidada, 
ainda é frequente que 
a área de Recursos 
Humanos se depare com 
questionamentos sobre a 
validade desse instrumento 
de avaliação.

Buscando equacionar 
os pontos negativos 
e positivos do ADP e 
desmistificar sua utilização, 
desde 2010 a empresa 
Mudança Organizacional 
e Treinamento (MOT) 
presta consultoria para 
a Unesp. “O trabalho 
da MOT é orientar 
gestores e servidores 
técnico-administrativos 
na compreensão da 
necessidade do ADP 
e sua importância”, 
destaca Paulo Brito, 
responsável pelo Grupo 
Técnico de Planejamento 

mecanismos para tornar 
mais compreensíveis 
os indicadores 
de desempenho; 
sugeriu a redução do 
acompanhamento de duas 
para uma única vez por 
ano e ainda recomendou 
que os indicadores e as 
metas estabelecidas no 
planejamento fossem 
inter-relacionados. “O ADP 
compreende 16 fatores 
de desempenho e cada 
um deles oferece de cinco 
a quinze indicadores de 
produtividade. Eles devem 
ter afinidades com as 

e Desenvolvimento de 
RH. Para ele, o ADP pode 
sim favorecer o diálogo e 
ajustes nas relações entre 
supervisor e servidor.

Desde sua 
implementação o 
ADP compreende o 
planejamento anual 
de atividades, o seu 
acompanhamento e, por 
último, a análise do que 
foi desenvolvido ao final 
do percurso. Essa proposta 
original permanece, 
mas após trabalhos 
junto a gestores e áreas 
de RH, a MOT propôs 

metas”, explica Brito.
Ainda para auxiliar a 

assimilação da ferramenta, 
a Coordenadoria de 
Recursos Humanos 
desenvolveu um 
almanaque com o passo 
a passo do ADP. Ele será 
distribuído oportunamente 
aos servidores. Brito 
destaca que, ao consultá-lo, 
o servidor poderá sanar 
possíveis dúvidas. 
“Esperamos que o ADP 
seja realmente um 
instrumento para auxiliar o 
desenvolvimento pessoal e 
funcional”, finaliza.

P lanejada e 
desenvolvida na 

Unesp com o objetivo 
de contribuir com 
o desenvolvimento 
do servidor e, 
consequentemente, 
da própria instituição, 
a ferramenta 
Acompanhamento 
de Desenvolvimento 
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Você
sabia?

Você Sabia que, entre 2006 e 
2010, cerca de 42.582 crianças 
foram atendidas nos consultórios 
especializados no Câmpus da 
Faculdade de Odontologia de 
Araçatuba da Unesp? Essa população 
jovem equivale ao número de 
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frequentadores de 10 dias do maior 
parque de diversões da Capital paulista. 
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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um capítulo específico 
só sobre pesquisas 
científicas por unidade, 
tem também a captação 
por agência de fomento 
e todas as empresas 
juniores da Unesp por 
unidade”, completa.

Informações 
como população de 
funcionários por sexo, 
quantidade de acessos 
e downloads de livros 
(e-books da Editora 
Unesp) também estão 
disponíveis. Está mais 
fácil identificar algumas 
curiosidades como os 41% 
dos alunos ingressantes 
na universidade que 
são oriundos de escolas 
públicas; que em 11 anos 
subiu de 30% para 42% 

A Assessoria Especial 
de Planejamento 

Estratégico (APE) lançou 
em outubro o novo 
Anuário Estatístico edição 
de 2012. O formato em 
livro mostra mapas de 13 
das 34 unidades da Unesp 
e apresenta mudanças na 
visualização dos dados 
com reorganização de 
seções e tabelas. Há ainda 
tabelas e gráficos novos, 
além de informações 
mais detalhadas sobre 
a área de pesquisa e as 
atividades de extensão.

Exibe também 
um mapa geral da 
distribuição da Unesp, 
em todo o Estado de 
São Paulo. O objetivo 
é subsidiar o processo 
de gestão estratégica, 
fornecendo dados desde 
1990, com informações de 
alunos matriculados por 
curso, alunos formados, 
docentes por institutos, 
publicações editadas, 
tamanho do acervo das 
bibliotecas, orçamento 
da universidade, 
infraestrutura e 
prestação de serviços à 
comunidade.

O vice-reitor no 
exercício da reitoria 
Júlio César Durigan, 
ressalta que, além de 
novas informações que 
a edição anterior não 
apresentava, a nova 
diagramação traz uma 
melhor visualização para 
todos os interessados em 
conhecer a Unesp, seja de 
dentro da universidade 
como de fora. “Hoje, por 
exemplo, o anuário tem 

o número de servidores 
técnico-administrativos 
com nível superior 
e que os alunos com 
necessidades especiais 
somam 26 matriculados.

De acordo com o 
assessor-chefe da APE, 
Rogério Luiz Buccelli a 
ideia deste novo formato 
foi pensada também para 
utilizar as informações 
do Sistema Integrado de 
Informações Estratégicas 
(Sinest), que é uma 
ferramenta que reúne 
informações de toda 
a Unesp.

O Sinest tem 
informações das 
unidades, com 
relatórios e gráficos, 
todos disponíveis para 

impressão. Os principais 
benefícios estão em: 
conhecer melhor a 
instituição; ajudar na 
tomada de decisões; 
planejar o futuro; integrar 
sistemas; correlacionar 
dados e fazer auditorias. 
“Hoje a APE leva 
aproximadamente 7 
meses para reunir todas 
as informações. Com 
o Sinest, o Anuário 
Estatístico estará pronto 
no primeiro semestre do 
ano seguinte”, conclui.

A nova impressão 
será distribuída entre 
os órgãos colegiados 
da universidade e já se 
encontra disponível no 
link da APE em: <https://
ape.unesp.br/anuario>.

anuário estatístico 2012 
apresenta novidades
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