
D emocratizar o 
acesso à informação 

e favorecer a construção 
do conhecimento. Esse 
foi o principal objetivo da 
Unesp em 2012, quando 
foi lançada a plataforma 
Unesp Aberta — a primeira 
do Brasil a ofertar cursos 
Massive Online Open 
Courses (Mooc), que 
permitem a um grande 
número de cursistas a 
oportunidade de ampliar 
seus conhecimentos, 
em uma abordagem 
metodológica aberta.

Em continuidade a essa 
diretriz, a universidade 
anunciou que lança o 
primeiro curso Mooc do 
mundo com recursos de 
acessibilidade, intitulado 
“A Lei de Diretrizes e 
Bases”. O anúncio ocorreu 
durante o I Encontro 
Unesp de Inovações e 
Acessibilidade no Ensino 
Superior, que aconteceu 
em 12 de novembro, em 
São Paulo, na sede do 
Núcleo de Educação a 
Distância (Nead) da Unesp.

Para tanto, foi 
necessário reformular a 

Unesp lança o primeiro 
MOOC acessível do mundo
RECURSOS SÃO PARA PESSOAS CEGAS, SURDAS OU COM BAIXA VISÃO

Unesp Aberta de modo a 
desenvolver um Ambiente 
Virtual de Aprendizagem 
(AVA) que contasse com 
recursos de acessibilidade, 
implementados com o 
objetivo de possibilitar acesso 
à informação para pessoas 
surdas, cegas ou com baixa 
visão, em uma perspectiva 
de Desenho Universal.

Esses recursos são: 
vídeos com Libras, 
legenda e audiodescrição; 
textos digitais acessíveis 
e ferramentas do AVA 
adaptadas para navegação 
via teclado e ledores de 
tela; inserção de descrição 

de imagens e do tema 
“Alto Contraste” com 
conteúdos em fundo preto 
e letras em amarelo, verde 
e branco, além do ícone 
“Pular para Conteúdo”, que 
possibilita ir direto para as 
leituras e exercícios sem 
precisar encontrá-los via 
botão “TAB”.

Para Klaus Schlünzen 
Junior, professor e 
coordenador do Nead, 
além do pioneirismo, 
esta é uma iniciativa de 
bastante relevância para 
o âmbito educacional no 
Brasil, pois potencializa 
o uso das Tecnologias 

Digitais da Informação e 
Comunicação (TDIC) na 
educação. “Além disso, é 
extremamente importante 
para toda a comunidade, 
pois com esse passo 
cumprimos nosso 
papel social e geramos 
um diálogo sobre a 
necessidade de se planejar 
uma Educação a Distância 
de qualidade sob uma 
perspectiva inclusiva.”

O pesquisador relata, 
ainda, que nos próximos 
meses serão lançados 
outros três cursos 
acessíveis: Conteúdos e 
Didática de Alfabetização; 

Educação Especial e 
Inclusiva; e Conteúdos 
e Didática de Língua 
Portuguesa e Literatura.

Vídeos com Libras, legenda e audiodescrição

Nead/Unesp

COnheça a Unesp 
aberta

A Unesp Aberta é 

um ambiente de 

aprendizagem on-line 

que disponibiliza 

gratuitamente 70 

cursos nas áreas de 

Humanidades, Exatas e 

Biológicas. Pioneira no 

Brasil, a iniciativa é gerida 

pelo Nead da Unesp, 

possui mais de 83 mil 

usuários cadastrados  e 

segue a tendência de 

grandes instituições 

educacionais como 

MIT, Harvard, Yale e 

Stanford, que também 

democratizaram o 

acesso aos conteúdos 

que produzem por 

meio de parcerias que 

popularizaram os primeiros 

Mooc pelo mundo.

Acesse em <www.
unesp.br/unespaberta>.
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OBjETIVO É AMPLA COOPERAçÃO ACADÊMICA
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CERIMôNIA FOI NA ABERTURA DO 7º WORkSHOP DE 
EDUCAçÃO E PESqUISA DO ESTADO DE SP

sObre O Ivepesp

Pessoa jurídica de direito privado, de natureza e fins civis, destituída de fins lucrativos e de 
inquestionável reputação ético-profissional com duração ilimitada, o Ivepesp, presidido 
pelo Prof. Dr. Helio Dias, foi  formalizado em 14 de junho  de 2012. Sua finalidade é reunir 
profissionais da área da educação e da pesquisa científica e tecnológica do Brasil e demais 
países do mundo visando implementar ações para a valorização da educação, da pesquisa 
científica, da inovação tecnológica e do desenvolvimento institucional.
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Durigan recebe prêmio 
personalidade Ivepesp

J ulio Cezar 
Durigan, reitor 

da Unesp, recebeu o 
Prêmio Personalidade 
Ivepesp (Instituto para a 
Valorização da Educação 
e Pesquisa do Estado de 
São Paulo) na abertura do 

7º Workshop de Educação 
e Pesquisa do Estado de 
São Paulo, organizado 
pela instituição dia 7 de 
novembro, no Auditório 
Nobre da Associação 
Paulista de Medicina, 
em São Paulo, SP. 

Convênio com Ministério 
público do estado de sp

A Unesp e o Ministério 
Público do Estado de 

São Paulo (MP) assinaram 
convênio, dia 22 de 
outubro, na Reitoria em 
São Paulo. A parceria entre 
a Unesp e o Centro de 
Estudos e Aperfeiçoamento 
Funcional — Escola Superior 
do Ministério Público 

de São Paulo (CEAF/
ESMP) vai estabelecer 
e regulamentar amplo 
programa de cooperação 
acadêmica no que se refere 
ao desenvolvimento de 
atividades de pesquisa 
aplicada e de formação.

A primeira atividade 
a ser desenvolvida em 

Parceria fortalece relações entre instituições

Julio Cezar Durigan e Helio Dias

conjunto será o Curso 
de Aperfeiçoamento 
para Agentes Políticos 
do Ministério Público 
Brasileiro, por meio do 
Instituto de Políticas 
Públicas e Relações 
Internacionais da Unesp 
(Ippri) e do CEAF/ESMP. 
Serão realizados seminários, 

congressos, simpósios e 
outras atividades culturais. 
O curso, que é gratuito, é 
voltado exclusivamente a 
procuradores e promotores 
de Justiça, integrantes do 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo.

A ocasião contou com 
a presença do reitor e da 
vice-reitora da Unesp, 
respectivamente, Julio Cezar 
Durigan e Marilza Vieira 
Cunha Rudge; do chefe de 
gabinete Roberval Daiton 
Vieira; dos Promotores de 
Justiça Marcelo Pedroso 
Goulart, Paulo Henrique de 
Oliveira Arantes, Eduardo 
Tostes, Daniel Serra Azul 
Guimarães; do Assistente 
da Diretoria, José Roberto 
Porto de Andrade Júnior, e 
de Marco Aurélio Nogueira 
e Cláudio José de França 
e Silva, respectivamente 

diretor e coordenador de 
planejamento do Ippri.

Para o diretor do Ippri, 
o convênio possibilita 
o fortalecimento das 
relações entre a Unesp e 
o MP, privilegiando em 
um primeiro momento a 
realização de atividades 
de formação do quadro 
do MP. “Como mecanismo 
de cooperação e apoio 
mútuo, ajuda a Unesp a 
cumprir suas obrigações 
como universidade pública 
e a ampliar o trabalho 
de seus pesquisadores e 
professores. Para o MP, 
reforça a interação que ele 
sempre manteve com as 
universidades paulistas,  
a Unesp em particular. 
Trata-se acima de tudo de 
uma troca de expertises 
vantajosa para ambos os 
parceiros”, conclui Nogueira.

“Sinto-me honrado pelo 
reconhecimento do 
Ivepesp. Trata-se de um 
estímulo para realizar 
os objetivos e projetos 
traçados pelo Instituto”, 
declarou em seu discurso 
de agradecimento.
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autoridades chinesas cumprimentam 
Instituto Confúcio na Unesp

primeira edição em 
português da revista do 
Instituto Confúcio

E m setembro foi 
comemorado o 

aniversário dos 10 anos 
do Instituto Confúcio, o 
Confucius Institute Day, em 
todo o mundo. Para festejar a 
data, o Instituto Confúcio na 
Unesp, que, por duas vezes, 
em 2010 e 2012, recebeu o 

A primeira edição 
da revista Instituto 

Confúcio bilíngue 
chinês/português já está 
disponível. O Instituto 
Confúcio na Unesp 
é o responsável pela 
tradução e publicação. 
Trata-se de uma revista 
bimestral, que aborda 
assuntos como pontos 
turísticos na China, 
viagens, atividades, 
conferências e 
cerimônias realizadas 
pelos Institutos Confúcio 
no mundo, dentre outros. 

A publicação já tem 
edições bilíngues em 
chinês e inglês, francês, 
espanhol, russo, alemão, 
japonês, coreano, árabe, 
tailandês e pode ser 
considerada um canal 
de troca de experiências 
e informações entre os 
Institutos Confúcio e 
uma janela para que os 
diversos povos conheçam 
a civilização chinesa.

prêmio mundial de melhor 
do ano, realizou diversas 
atividades sobre a cultura 
e a língua chinesas para o 
público adulto e infantil.

Xu Lin, chefe executiva 
do Confucius Institute 
Headquarters, e diretora geral 
do Hanban, encaminhou ao 

reitor da Unesp, Julio Cezar 
Durigan, documento em 
que agradece “pelo grande 
apoio e sincera devoção 
ao Instituto Confúcio nos 
últimos dez anos”. Ela 
encaminhou ainda cartas 
de cumprimentos de 
Xi Jinping, presidente 

Ampliação de relações pessoais e intercâmbios

Instituto Confúcio na Unesp é responsável pela tradução e publicação da revista bimestral

da República Popular 
da China, e Li Keqiang, 
primeiro-ministro e chefe 
de governo da República 
Popular da China.

“Foi com grande prazer 
que recebi uma carta 
assinada por reitores 
de 286 universidades 
e diretores de Institutos 
Confúcio de 90 países me 
informando que o primeiro 
Confucius Institute 
Day seria celebrado 
em cinco continentes 
simultaneamente. Quero 
levar minhas carinhosas 
congratulações e 
cumprimentos a todos os 
dirigentes, professores e 

estudantes dos Institutos 
Confúcio”, diz Xi Jinping.

“Durante os últimos 
dez anos, os Institutos 
Confúcio tornaram o 
ensino de mandarim e 
a introdução à cultura 
chinesa a sua missão, 
respeitando necessidades 
e circunstâncias locais 
e desempenhando um 
papel significativo na 
ampliação de relações 
pessoais e intercâmbios 
entre a China e outros 
países, promovendo assim 
um entendimento mútuo 
e amizade entre o povo 
chinês e cidadãos de outros 
países”, diz Li Keqiang.

ENTENDIMENTO MÚTUO E AMIzADE ENTRE POVOS É UM DOS OBjETIVOS

PUBLICAçÃO PERMITE TROCA DE EXPERIÊNCIAS E INFORMAçõES

sObre O InstItUtO

O Instituto Confúcio na 

Unesp faz parte de uma 

rede internacional de 

mais de 440 Institutos 

Confúcio em 120 países. 

É o órgão no Brasil 

autorizado pelo governo 

da China a aplicar 

testes de proficiência 

de língua chinesa tanto 

para adultos (HSK) 

como para crianças e 

adolescentes (YCT). Ele 

está presente, além de 

na Capital paulista, em 12 

das cidades do interior 

de São Paulo onde a 

Unesp mantém unidades. 

Mantém convênios com 

outras universidades, 

prefeituras e instituições 

do Estado de São Paulo.
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InfOrMações

 <revista@institutoconfucio.

unesp.br>, 11-2066-5950 ou 

<www.institutoconfucio.

unesp.br>.



C om a arrecadação 
do ICMS em 

outubro confirmada 
pela Secretaria da 
Fazenda (R$10,6 
bilhões), fica 
evidenciado o baixo 
nível da atividade 
econômica no ano de 
2014. Se comparado 
com os últimos doze 
meses imediatamente 
anteriores, o ICMS em 
outubro caiu 1,8%. Por 
sua vez, comparado 
com o acumulado no 
ano ( janeiro a outubro 
de 2014, comparado 
com o mesmo período 
de 2013) a queda foi 
mais acentuada: 2,1%.

Com este resultado 
negativo, a Unesp deixou 
de receber R$ 89,7 milhões 
previstos inicialmente 
na proposta orçamentária 
de 2014. Por sua 
vez, as despesas não 
diminuíram na mesma 
proporção, o que 
levou a um nível de 
comprometimento dos 
repasses do tesouro 
com a massa salarial de 
aproximadamente 96%.

O financiamento 
das demais despesas 
correntes e de capital 
vem ocorrendo a cargo 
da receita própria 
patrimonial (receita 
financeira) obtida ao 
longo dos últimos 10 
anos. São despesas, 
na sua maior parte, de 
caráter continuado que, 
caso não ocorra uma 
recuperação do ICMS, 
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Comprometimento 
com massa salarial 
atinge 96% 

Arrecadação do ICMS — Estado de São Paulo (2013/2014)

Taxa real de variação acumulada de 12 meses (deflator IPCA-IBGE)

Fonte: Sefaz/SP

UNIVERSIDADE DEIXOU DE RECEBER R$ 89,7 MILHõES PREVISTOS NA 
PROPOSTA ORçAMENTáRIA

MÊS/ANO ORIGEM UNESP MÊS/ANO ORIGEM UNESP
Diferença Est./Fecham. Dez/2013 (13.016.586)  Diferença Est./Fecham. Jun/2014 (10.347.372)  
PEP Dez/2013 982.190        PEP Jun/2014 2.096.846     
Lei Kandir ref. Dez/2013 889.909        Lei Kandir 889.909        
Total (11.144.487)  Total (7.360.617)   
Diferença Est./Fecham. Jan/2014 (8.506.234)    Diferença Est./Fecham. Jul/2014 (12.994.788)  
PEP Jan/2014 880.559        PEP Jul/2014 5.101.381     
Lei Kandir 889.909        Lei Kandir 889.909        
Total (6.735.766)   Total (7.003.498)   
Diferença Est./Fecham. Fev/2014 2.165.013     Diferença Est./Fecham. Ago/2014 (18.406.365)  
PEP Fev/2014 950.541        PEP Ago/2014 1.832.516     
Lei Kandir 889.909        Lei Kandir 889.909        
Total 4.005.463    Total (15.683.940)  
Diferença Est./Fecham. Mar/2014 (7.281.477)    Diferença Est./Fecham. Set/2014 (17.978.595)  
PEP Mar/2014 867.789        PEP Set/2014 6.144.464     
Lei Kandir 889.909        Lei Kandir 889.909        
Total (5.523.779)   Total (10.944.222)  
Diferença Est./Fecham. Abr/2014 (17.804.371)  Diferença Est./Fecham. Out/2014 (9.784.195)    
PEP Abr/2014 825.128        PEP Out/2014 1.625.005     
Lei Kandir 889.909        Lei Kandir 889.909        
Total (16.089.334)  Total (7.269.281)   
Diferença Est./Fecham. Mai/2014 (7.842.547)    
PEP Mai/2014 907.128        (89.794.971)  
Lei Kandir 889.909        
Total (6.045.510)   
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estarão comprometidas 
no curto prazo.

A Assessoria 
de Planejamento 
Estratégico informa 
ainda que a execução 
orçamentária, 
principalmente de 
2010 para cá, retrata 
essa nova realidade. 
As demais receitas 
representam 11% do 

total arrecadado em 
média, enquanto que 
o ICMS é 89%. Deste 
total, 96% são gastos 
com pessoal e reflexos 
e o restante para 
pagamento de contratos 
de serviços.O total dos 
gastos com custeio, 
investimentos e dívida 
representam 15% do 
total empenhado.

As demais fontes 
de recursos (convênio 
e receita própria) 
passaram a fazer parte 
do financiamento das 
atividades – meio 
(administrativas, 
p.ex.) sendo que 
anteriormente era 
recurso exclusivo para 
ensino e pesquisa.
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