
A Unesp está entre as 

instituições de maior 

projeção no mundo em 11 

das 36 áreas em destaque no 

ranking QS World University 

Rankings by Subject. Neste 

ano, está entre as 50 melhores 

universidades do mundo 

em duas áreas, Odontologia 

e Medicina Veterinária, 

colocadas, respectivamente, em 

31º e 45º lugar.

A área de Agricultura 

e Ciências Florestais está 

na faixa de 51-100; o curso 

de Farmácia, de 101-150; 

Unesp entre instituições de maior 
projeção internacional
ODONTOLOGIA E MEDICINA VETERINÁRIA ESTÃO ENTRE AS 50 MELHORES DO RANKING QS

os de Engenharia Elétrica, 

Engenharia Mecânica, 

Ecologia e Física, entre 

201-250; e Ciências 

Biológicas, Medicina e 

Química, entre 251-300.

A Unesp foi pontuada em 

27 das 36 áreas analisadas. 

Para esta quinta edição do 

QS World University Rankings 

by Subject foram avaliadas 

3.551 universidades, sendo 

qualificadas 2186 e classificadas 

894 instituições no total.

“A versão de 2015, mais 

uma vez, evidencia o bom 

desempenho acadêmico da 

Unesp no contexto nacional 

e internacional e mostra o 

esforço da comunidade, seu 

envolvimento no ensino e 

na pesquisa de qualidade, 

bem como a interação com 

a sociedade”, afirma a pró- 

-reitora de Pesquisa, Maria 

José Soares Mendes Giannini.

É a quinta edição desse 

ranking, que toma por 

base índices de citações de 

pesquisa, além de estudos 

de reputação, envolvendo 

mais de 90 mil acadêmicos 

e empregadores em todo o 

mundo. “Portanto estar nesse 

universo de Instituições, 

com onze áreas da Unesp 

ranqueadas entre as 36 

analisadas, demonstra o 

comprometimento pela 

qualidade e o grau de 

amadurecimento desta 

universidade em ensino e 

pesquisa”, diz a pró-reitora.

O estudo foi dividido em 

cinco grandes áreas: Artes e 

Humanidades, Engenharia 

e Tecnologia, Ciências da 

Vida e Medicina, Ciências 

Naturais e Ciências Sociais e 

Administração. Nos últimos 

três anos, o número de 

áreas em que a Unesp foi 

classificada subiu de 5, em 

2013; para 9, em 2014; e 11, 

em 2015.

Informações detalhadas 

estão disponíveis em <www. 

topuniversities.com>.

A metodologia combina 

a análise de QS Global 

Employer and Academic 

Surveys com dados 

bibliométricos da base de 

dados Scopus da Elsevier.

Cursos de Odontologia e Medicina Veterinária ocupam, respectivamente, 31º e 45º lugares

E
lia

n
a

 A
ss

u
m

p
çã

o

unespinforma
32

páginapágina
SISTEMA DE SUPORTE 
AO USUÁRIO DO 
SISGRAD 

MAIO 2015 - Nº 66

página

4CONSELHEIRO 
DO TCE VISITA 
REITORIA 

NÍVEL DE 
COMPROMETIMENTO 
ACIMA DE 90%



E
lia

n
a

 A
ss

u
m

p
çã

o
R

e
p

ro
d

u
çã

o

Foco é atender melhor os usuários do Sistema de Graduação
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Sistema de Suporte ao 

A Unesp lançou, em 
abril, o Sistema de 

Suporte ao Usuário do 
Sisgrad. Trata-se de um 

A Pró-reitoria de 
Graduação (Prograd) 

da Unesp oferece, para 
download gratuito, em 
parceria com a Cultura 
Acadêmica, 43 livros. 
Eles podem ser baixados 
em <http://www. 
culturaacademica.com.br/ 
colecoes.asp?col_id=12>.

A Cultura Acadêmica 
é o segundo selo da 
Fundação Editora da 
Unesp, cujo selo central é o 
Editora Unesp, que existe 
desde 1987 e tornou-se 
marca já consagrada 

CANAL PERMITE COMUNICAÇÃO DIRETA COM SERVIDORES TÉCNICOS ACADÊMICOS

Usuário do Sisgrad

sistema que servirá de canal 
direto com os servidores 
técnicos acadêmicos 
da Unesp. O cadastro é 

extremamente simples 
e permite ao usuário o 
acompanhamento de 
sua solicitação além da 
visualização e interação 
com outras solicitações; 
o acesso à ferramenta 
será por meio do Sisgrad 
no menu “Ajuda => 
Suporte” ou pelo endereço 
<http://200.145.11.237/ 
autenticacao/login>.

Este sistema é mais uma 
conquista da Prograd para 
os usuários do Sisgrad, 
pois tornará mais ágil o 
atendimento aos usuários do 
sistema acadêmico, dando 
um retorno aos solicitantes, 
além de oferecer um 

histórico de solicitações para 
consulta geral.

O lançamento e 
apresentação desta ferramenta 
foi por vídeo-conferência 
para as DTAs, servidores das 
STGs e STAEPEs e contou 
com a presença do pró-reitor 
de Graduação, Laurence 
Duarte Colvara, do assessor 
da Prograd, José Brás Barreto 
de Oliveira, e dos servidores 
técnicos Ricardo Calheiros 
e Marcelo Hashimoto. O 
servidor Jean Felipe Arruda 
Guedes, responsável pelo 
desenvolvimento do sistema, 
fez a apresentação da 
ferramenta.

O projeto nasceu da 

constatação de que havia uma 
necessidade de atendimento 
ao usuário de forma mais 
abrangente, rápida e com 
retorno que mais pessoas 
pudessem acompanhar, uma 
vez que isso era feito apenas 
por e-mails e não atingia o 
público-alvo, mas apenas o 
solicitante.

A ferramenta é resultado 
do esforço da equipe de 
suporte ao usuário – ESU, 
instituída com o objetivo 
de resolver problemas e 
criar novas funcionalidades 
integradas ao Sisgrad.

A criação da ferramenta 
busca, portanto, ampliar 
o potencial das iniciativas 
já estabelecidas entre 
a equipe de suporte ao 
usuário e os servidores 
e docentes das unidades 
universitárias, colocando o 
que já existe dentro de um 
trabalho progressivamente 
menos voluntarista e mais 
profissional, organizado e 
planejado uniformemente, de 
modo a melhorar as relações 
do Sisgrad com seus usuários.

Coleção oferece download 
gratuito de 43 livros
PARCERIA É ENTRE PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNESP E SELO CULTURA ACADÊMICA

com um catálogo que a 
caracteriza como editora 
universitária de destaque 
junto ao leitor brasileiro e 
ibero-americano.

O segundo selo foi criado 
para auxiliar o atendimento 
às múltiplas demandas 
editoriais da Unesp. Com 
a ampliação do número 
de títulos editados pelo 
selo Cultura Acadêmica, a 
Fundação Editora da Unesp 
abre novas oportunidades de 
publicação num momento 
em que a pesquisa acadêmica 
e sua divulgação são cada 

vez mais necessárias.
Autônomo e 

descentralizado em 
relação ao selo de origem, 
o selo Cultura Acadêmica 
presta-se a novas 
experimentações, abre-se 
a parcerias editoriais 
com órgãos da direção 
central da Unesp, como a 
Prograd, buscando sempre 
a qualidade pautada 
nos conselhos editorias 
e comissões científicas 
responsáveis por cada um 
dos volumes publicados.

Sintonizada com as 
tecnologias da textualidade 
eletrônica e também com 
a transmissão gratuita de 
conhecimento gerado nas 
pesquisas da universidade 
pública, a Coleção Prograd 
Digital é um importante 
passo no universo de 
possibilidades da publicação 
e da leitura acadêmica.Livros podem ser baixados gratuitamente
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Conselheiro do TCE visita Reitoria

Inauguração do IPBEN 
Associado em Guaratinguetá

O reitor da Unesp, 
Julio Cezar Durigan 

e o conselheiro e atual 
vice-presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo Dr. Dimas Eduardo 
Ramalho, e respectivos 
assessores, estiveram 

D ia 15 de abril 
ocorreu a 

Inauguração do Instituto 
de Pesquisa em Bioenergia 
– IPBEN Associado, em 
Guaratinguetá, SP. A ação 
é uma continuidade da 
inauguração do Instituto 

Reitor Durigan proporcionou uma ampla visão ao conselheiro das ações realizadas pela Universidade

OBJETIVO FOI CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA PROATIVA

INSTITUTO INTEGRA O CENTRO PAULISTA DE PESQUISA EM BIOENERGIA

reunidos na Reitoria em 
23/4.

O Tribunal de Contas do 
Estado fiscaliza os gastos 
estaduais e municipais. A 
cúpula é formada por sete 
conselheiros, indicados 
pelo governador ou pela 

Assembleia Legislativa.
Ramalho foi eleito por 
unanimidade pelos 
deputados.

O objetivo foi uma 
maior aproximação entre o 
TCE e a Unesp no sentido 
da construção de uma 

em Rio Claro (SP), dia 
4/12/2014, com a missão 
de coordenar e impulsionar 
as pesquisas em bioenergia 
realizadas nos diversos 
câmpus da Unesp.

“Este é um convênio 
com o Estado. A Unesp 

agenda proativa. O reitor 
proporcionou uma ampla 
visão ao conselheiro e à sua 
equipe das ações realizadas 
pela universidade em suas 
dimensões de ensino, 
pesquisa, extensão e 
gestão administrativa. 

O conselheiro enfatizou 
a necessidade de uma 
maior integração entre as 
instituições. Foram dados os 
primeiros passos ainda, por 
exemplo, para a elaboração 
de cursos presenciais e a 
distância, para capacitar 
os responsáveis pela 
Universidade responsáveis 
pelas áreas de Licitação.

Ramalho foi três 
vezes deputado estadual 
e três vezes deputado 
federal. Atuou ainda como 
secretário de Estado da 
Habitação e secretário de 
Serviços da Prefeitura da 
Capital.

Participaram ainda 
pela Unesp a vice-reitora 
Marilza Cunha Rudge; o 
chefe de Gabinete Roberval 
Daiton Vieira, o Pró- 
-reitor de Administração 
Carlos Antonio Gamero; 
Edson César dos Santos 
Cabral, Assessor- 
-Chefe da Assessoria 
Jurídica; e Mário de Beni 
Arrigoni, da Assessoria 
de Planejamento e 
Orçamento, entre outros 
assessores.

vem cumprindo sua 
parte de maneira ímpar, 
inaugurando mais esta 
estrutura de ensino e 
pesquisa”, diz a pró- 
-reitora de Pesquisa da 
Unesp, Maria José Soares 
Mendes Giannini.

O IPBEN é formado por 
um laboratório central, 
instalado em Rio Claro, 
e outros sete laboratórios 
associados nas cidades de 
Jaboticabal, Guaratinguetá, 
Ilha Solteira, Botucatu, 
Assis, Araraquara e São 

José do Rio Preto.
O Instituto integra o 

Centro Paulista de Pesquisa 
em Bioenergia, idealizado 
em 2009 pelo governo do 
Estado e capitaneado pela 
Diretoria Científica da 
FAPESP.



C om as informações 
contabilizadas 

do ICMS até março e 
os dados provisórios 
de abril, o nível de 
comprometimento das 
liberações financeiras 
mensais com o 
pagamento da massa 
salarial dificilmente 
deverá ficar abaixo 
dos 90% neste ano. A 
planilha Cruesp de abril 
(Tabela 1) mostra que 
o nível acumulado até 
abril permanece acima 
da média mensal de 
2014, já que 95,79% do 
repasses ocorridos por 
conta do tesouro estadual 
foramdestinados para 
cobrir despesas com 
Folha de Pagamento.

REPASSES
Nos quatro primeiros 
meses do ano, exceto 
em janeiro, o valor 
efetivamente arrecadado 
ficou abaixo do previsto 
na LOA, conforme Tabela 
2. Em janeiro, por conta 
do ICMS contabilizado 
em dezembro de 2014 o 
repasse foi positivo. Nos 
meses subsequentes, 
por conta do resultado 
contabilizado de janeiro, 
fevereiro e março todos 
os repasses sofreram 
uma redução.

LEI KANDIR
Quanto aos recursos 
oriundos da Lei Kandir, 
como o Governo Federal 
ainda não fez nenhum 
depósito aos cofres dos 
Estados, a Unesp está 
sem receber R$ 890 mil 
mensais (R$ 10,6 milhões 
previstos no orçamento).
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Nível de comprometimento 
acima de 90%

Tabela 2: Diferença entre a previsão e o realizado no mês

Mês/Ano Origem Unesp

Janeiro

Diferença Est./Fecham. Dez./2014
PEP Dez./2014

Lei Kandir
Total

2.280.214
1.284.397

-
3.564.611

Fevereiro

Diferença Est./Fecham. Jan/2015
PEP Jan./2015

Lei Kandir
Total

6.331.316
1.211.992

-
5.119.324

Março

Diferença Est./Fecham. Fev./2015
PEP Fev./2015

Lei Kandir
Total

4.434.243
1.150.388

-
3.283.855

Abril

Diferença Est./Fecham. Mar./2015
PEP Mar./2015

Lei Kandir
Total

12.040.056
1.107.901

-
10.932.155

Tabela 1: Nível de comprometimento das liberações financeiras 
com a Folha de pagamento da Unesp (ano de 2015)
Fonte: CRUESP

Mês
ICMS líquido 

previsto em R$ 
1,00

Liberação financeira 
cota-parte da Unesp 

em R$ 1,00

Folha de 
pagamento da 
Unesp em R$ 

1,00

Janeiro
Fevereiro

Março
Abril

7.565.012.081
7.482.241.486
7.757.979.489

8.096.930.500

180.941.450
170.316.793
178.617.490
178.916.575

169.540.427
169.360.715
169.746.704
170.285.512

93,70
99,44
95,03
95,18

93,70
96,48
95,99
95,79

Total
acumulado

30.902.163.556 708.792.308 678.933.358 95,79 95,79

Comprometimento 
da folha bruta

no mês
acumulado 

no ano

Gráfico 1: Comprometimento acumulado da folha bruta com as 
liberações financeiras (%) – 2010/2015
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