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Relatório de Gestão 
2009-2012 mostra 
avanço da Unesp

N a primeira reunião 
do Conselho 

Universitário de 2013, em 
março, o reitor Julio Cezar 
Durigan entregou aos 
conselheiros o Relatório 

UniveRsidade é Responsável poR 22% da
pRodUção científica do estado de são paUlo

de Gestão 2009-2012, com 
informações sobre a Unesp 
no período. Os dados estão 
divididos em capítulos 
que enfocam Recursos 
Humanos, Graduação, 

Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão Universitária, 
Administração, Tecnologia 
da Informação, Relações 
Externas, Bibliotecas e 
Documentação, Secretaria 

Geral, Comunicação e 
Imprensa e Fundações.

Vice-reitor (2009-2010) 
e vice-reitor no exercício 
da reitoria (2011-2012), 
Durigan eleito reitor para o 
período 2013-2016, destaca 
que a Unesp, atualmente, 
é um bom modelo 
brasileiro de universidade 
pública, descentralizada e 
multicâmpus. “Em apenas 
37 anos de vida saiu 
da condição de uma 
simples junção dos 
Institutos Isolados 
de Ensino Superior, 
desconhecida, para a 
de uma universidade 
reconhecida e respeitada 
nos cenários nacional e 
internacional”, afirma.

No âmbito 
internacional, já está 
classificada entre as 100 
melhores universidades 
com até 50 anos de idade 
pelo Ranking da Times 
Higher Education. É a 
quinta ibero-americana 
na classificação geral do 
SIR, base Scopus de 2011. 
Entre 2.880 universidades 
avaliadas no mundo,por 
este mesmo Ranking, ela 
ocupa a posição de nº 174. 
Nos últimos quatro anos, 
a Unesp subiu quase 
50 posições.

A Unesp é responsável 
por 22% da produção 
científica do Estado 
de São Paulo e 8% da 
produção do Brasil. 
“A Unesp é, atualmente, 

grande parceira do 
Estado em programas 
importantes para a 
complementação e 
melhoria na formação 
de professores da rede 
pública, com cursos de 
graduação na Univesp, de 
especialização no Redefor, 
de aprimoramento para 
o ensino de alunos com 
deficiências fisicas e de 
apoio aos núcleos de 
ensino que interagem 
com grande número de 
escolas”, aponta o reitor.

Em relação ao futuro, 
o reitor aponta que, nos 
próximos anos, além dos 
recursos humanos, a Unesp 
deve continuar a investir 
muito na melhoria da 
infraestrutura, com ênfase 
na sua acessibilidade e 
sustentabilidade, nos bons 
programas do PDI, na 
Tecnologia da Informação 
e da Comunicação, nos 
programas de Permanência 
Estudantil e de Assistência 
Social à Comunidade, na 
Universidade Corporativa, 
no Programa Permanente 
de Aperfeiçoamento 
Profissional e no Programa 
de Internacionalização, 
entre outros.

O relatório pode 

ser consultado em 

http://www.unesp.

br/portal#!/aci_ses/

relatorio-de-gestao/
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Direitos Autorais 
na era digital

A Unesp produziu 
um Manual de 

Propriedade Intelectual. 
Para preparar seus 
servidores na consulta do 
material, a Universidade 
realizou um encontro 
com a consultora jurídica 
Patricia Peck Pinheiro, do 
escritório PPP Advogados, 
responsável pela redação 
da obra. O evento ocorreu 
no Núcleo de Educação 
a Distância (NEaD), no 
início do mês de março, 

UniveRsidade passa a contaR com 
manUal de pRopRiedade intelectUal

com a participação de 
representantes da Unesp, 
da Capes e de outras 
instituições acadêmicas.

Para Klaus Schlünzen 
Junior, coordenador 
do NEaD, o guia trará 
maior segurança no 
que diz respeito às 
produções dos cursos a 
distância e à gestão de 
ferramentas digitais para 
disponibilização 
de conteúdo. Ainda de 
acordo com ele, o 

guia será produzido 
de forma impressa e 
digital. “Para um melhor 
resultado, procuramos 
profissionais para nos 
orientar”, destaca.

O Manual tem 
como objetivo oferecer 
à comunidade da 
Unesp regras claras 
sobre a produção e o 
compartilhamento de 
conteúdo no ambiente 
acadêmico. Também é 
possível se orientar sobre 

como produzir e utilizar 
obras intelectuais de 
forma legal.

Por meio do Manual, o 
interessado poderá obter 
informações sobre direitos 
autorais; ou seja, o que 
são os direitos autorais, o 
que e a quem os direitos 
autorais protegem e o 
que não é protegido. Os 
direitos da personalidade, 
que envolvem o controle 
sobre o nome, imagem e 
som da voz também estão 
especificados no guia.

Já no caso dos direitos 
de propriedade industrial 
(marcas, patentes e know- 
-how), o manual aborda as 
questões que envolvem 
as formas de proteger 
o produto ou o serviço 
que estão relacionados 
com a invenção. No caso 
das patentes, o que pode 
e o que não pode ser 

registrado, o prazo de 
vigência e as patentes 
farmacêuticas.

O Manual também 
esclarece dúvidas 
sobre publicações 
acadêmica digitais e 
físicas; redes sociais; 
filmes, fotografias e 
músicas; software; 
proteção e gestão da 
marca digital; educação 
a distância, além dos 
capítulos específicos 
para docentes, 
discentes e assistentes 
administrativos. Há 
ainda respostas sobre 
direitos autorais, direitos 
da personalidade e 
propriedade industrial.

O material foi redigido 
exclusivamente para a 
Unesp e será, em breve, 
disponibilizado no Acervo 
Digital da Universidade 
para consulta.
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Patrícia em evento no Núcleo de Ensino a Distância: participação de representantes da Unesp, da Capes e de outras instituições
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The Economist menciona
revista científica da Unesp

A publicação The 
Economist, no artigo 

‘Changing Nature’ (http://
www.economist.com/
blogs/babbage/2013/02/
scientific-publishing) 
menciona o Journal of 
Venomous Animals and 
Toxins including Tropical 
Diseases ( JVATiTD), a 
revista científica oficial 
do Centro de Estudos 
de Venenos e Animais 
Peçonhentos (CEVAP) 
da Unesp que, em 
fevereiro último, aderiu 
à plataforma de acesso 
aberto da BioMed Central.

A revista da Unesp 
é a primeira publicação 
brasileira a integrar essa 
plataforma. Além de 
publicar artigos relacionados 
com veneno de serpentes, 
o JVATiTD divulga estudos 
sobre outros animais 
peçonhentos, suas toxinas 
e derivados, bem como 
sobre doenças tropicais, 
especialmente doenças 
infecciosas, parasitárias 
e imunológicas.

Deborah Kahn, 
Diretora de Publicação da 
BioMed Central, afirmou: 
‘O lançamento do Journal 
of Venomous Animals and 
Toxins including Tropical 
Diseases é significativo 
para a BioMed Central, 
pois é a primeira revista 
acadêmica brasileira que 
adere à plataforma de 
acesso aberto da BioMed 
Central, além de ser o 
250º periódico no nosso 
portfólio. Esperamos 
aumentar a visibilidade 

pUblicação do cevap é a pRimeiRa bRasileiRa a integRaR platafoRma biomed centRal

mundial de suas pesquisas 
através da publicação 
em acesso aberto.’

O Journal of Venomous 
Animals and Toxins, 
lançado em 1995, foi 
a primeira publicação 
científica eletrônica do 
Brasil. Inicialmente 
distribuído em disquetes 
de 3,5”, em 1998, passou 
a ser distribuído em CD, 
quando foi indexado na 
biblioteca do SciELO. Em 
2003, o jornal periódico 
incluiu em seu escopo 
as doenças tropicais 

para tornar-se mais 
abrangente e passou a ter 
periodicidade trimestral.

No lançamento foram 
incluídos um estudo sobre 
a relação dos padrões 
de atividade anual das 
serpentes venenosas e 
as populações rurais 
no delta do rio Níger, 
no sul da Nigéria, e 
uma pesquisa que 
analisa as propriedades 
anticoagulantes do 
veneno da víbora Echis 
carinatus. Em seu 
editorial o editor-chefe, 

Professor Benedito 
Barraviera, coordenador 
executivo do Cevap, 
afirma: “Essa parceria 
com a BioMed Central irá, 
sem dúvida, aumentar 
nosso fator de impacto 
e, consequentemente, 
melhorar a classificação 
de nossa revista em 
nível mundial”.

PARceRiA

Os autores residentes 
no Brasil podem se 
beneficiar de uma taxa 
de processamento de 

artigo com desconto 
(£600) utilizando o código 
promocional JVATBRASIL 
durante a submissão. 
No caso de autores de 
intituições-membro, 
como a Unesp, a taxa de 
processamento pode ser 
coberta pela parceria com 
a instituição. Para mais 
informações, visite o site 
da revista (www.jvat.org).
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Parceria irá aumentar fator de impacto da revista do Cevap e melhorar a sua classificação em nível mundial
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Vunesp recebe certificação 
de qualidade isO 9001

A Fundação Vunesp 
foi certificada em 
conformidade com a 
norma ISO 9001:2008. 
O sistema de gestão da 
qualidade da instituição 
foi avaliado pela Fundação 
Vanzolini em dezembro de 
2012, conforme certificado 
expedido em janeiro de 
2013 e divulgado no site 
www.vunesp.com.br. 
O processo durou quatro 
meses e meio, entre a 
preparação da empresa e a 
efetiva auditoria.

avaliação atesta 
qUe seRviços 
da institUição 
atendem 
necessidades 
dos clientes

A Vunesp definiu como 
política da qualidade, no 
processo de certificação, 
“melhorar continuamente 
os processos, oferecendo 
excelência na execução de 
vestibulares, concursos 
e avaliações, com 
ética e transparência, 
respeitando o sigilo e 
a confidencialidade 
dos produtos e dos 
serviços oferecidos”.

Diretora-presidente da 
Vunesp, Sheila Zambello 
de Pinho aponta entre os 
pontos fundamentais para 
obtenção da ISO 9001 
“a grande capacidade 
técnica dos funcionários 
da entidade, sempre em 
condições de atender 
às peculiaridades de 
cada um dos quase 

200 projetos anuais 
desenvolvidos pela 
Vunesp”. Pró-reitora 
de Graduação da Unesp 
por oito anos, Sheila 
afirma que “é uma 
grande responsabilidade 
dirigir uma instituição 
tão conceituada 
como a Vunesp”.

A certificação atesta 
que a instituição possui 
estrutura para melhoria 
contínua e atendimento 
às necessidades de 
qualidade dos serviços 
que presta aos seus 
clientes, candidatos e 
órgãos contratantes de 
concursos públicos, 
vestibulares e avaliações, 
entre eles Unesp, 
Tribunal de Justiça de 
São Paulo, Polícias Civil 

e Militar de São Paulo, 
Iamspe, Cetesb e Unifesp.

Coordenadora no 
processo de implantação 
e manutenção da 
certificação, Goreth de 
Carvalho Gonçalves, 
responsável pelo 
setor de logística da 
Vunesp, destaca “o 
apoio, o envolvimento 
e o comprometimento 
da Diretoria Executiva 
e dos funcionários, 
colaboradores e 
fornecedores da 
Fundação na realização 
do projeto”. Goreth 
também afirma que “é 
importante manter o 
sistema de gestão, uma 
vez que ele estabelece as 
diretrizes da qualidade 
dentro da empresa”.
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