
D e 27 a 29 de maio, 

professores em 

exercício nas redes de ensino 

de Educação Infantil e/ou 

Fundamental da Prefeitura 

de São Paulo puderam 

se inscrever em processo 

seletivo que visa a qualificar 

profissionalmente esses 

educadores por meio do 

oferecimento de um curso de 

Licenciatura semipresencial 

em Pedagogia. 

O curso será oferecido 

dentro do programa da 

Universidade Aberta do Brasil 

Unesp, UAB e Prefeitura de SP 
ofertam graduação em Pedagogia
FORMAÇÃO É VOLTADA A PROFESSORES EM EXERCÍCIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU FUNDAMENTAL 

(UAB), por meio do convênio 

entre a Unesp e a CAPES, com 

a chancela da Prefeitura  de São 

Paulo e a gestão da Pró- 

-Reitoria de Graduação (Prograd) 

e do Núcleo de Educação a 

Distância (NEaD/Unesp).

O anúncio foi feito pelo 

prefeito Fernando Haddad em 

cerimônia realizada dia 6 de 

maio no CEU Quinta do Sol, 

com a presença do secretário de 

Educação do município Gabriel 

Chalita, do reitor e da vice- 

-reitora da Unesp, professores 

Julio Cezar Durigan e Marilza 

Vieira Cunha Rudge. Também 

estiveram presentes no evento 

o pró-reitor de Graduação 

Laurence Duarte Colvara, a 

diretora-presidente da Fundação 

para o Vestibular da Unesp, 

professora Sheila Zambello 

de Pinho, o coordenador do 

NEaD,  Klaus Schlünzen Junior 

e integrantes de sua equipe.

Para concorrer a uma 

das 900 vagas disponíveis, 

os educadores precisam ser 

portadores de diploma de Curso 

Normal ou de Habilitação 

Específica para o Magistério 

em nível médio, ou de 

certificado de ensino médio (ou 

equivalente), ou de diploma de 

ensino superior; e não podem 

estar matriculados em qualquer 

curso de nível superior em 

instituições públicas (federais, 

estaduais ou municipais).

A formação será 

gratuita e desenvolvida 

em 40 meses, com 60% de 

atividades a distância e 40% 

obrigatoriamente presenciais, 

as quais serão realizadas 

duas vezes por semana em 18 

polos de apoio, instalados nas 

dependências das unidades 

dos Centros Educacionais 

Unificados (CEUs) da capital 

paulista. Cada polo abrigará 50 

alunos do curso.

O vestibular será realizado 

pela Fundação para o 

Vestibular da Unesp (Vunesp) 

em única fase, no dia 21 de 

junho de 2015. O resultado 

do processo seletivo será 

divulgado no dia 8 de julho. Os 

selecionados poderão realizar 

a matrícula a partir do dia 14 

do mesmo mês e as aulas terão 

início em 1º de agosto.

“O curso de pedagogia 

semipresencial que oferecemos 

em parceria com a Univesp, 

entre 2010 e 2013, certificou 

992 educadores. Com essa 

nova oferta e parceria, além do 

aprimoramento do material, 

damos continuidade ao 

nosso trabalho em prol de 

uma educação pública de 

qualidade, que emprega os 

melhores recursos humanos e 

tecnológicos da Unesp”, finaliza 

o coordenador do núcleo, Klaus 

Schlünzen Junior.

Para o reitor Durigan, a 

Educação a Distância permite 

à Unesp atingir um maior 

número de pessoas, cumprindo 

assim seu papel social de 

formação. “Nossa Universidade 

tem a característica de ser 

descentralizada por todo o 

Estado de São Paulo. Por meio 

de novas tecnologias, mais 

pessoas podem ter acesso a um 

ensino de qualidade oferecido a 

distância.”

A certificação será 

concedida pela Prograd/Unesp 

e o desenvolvimento dos 

conteúdos, o acompanhamento 

das atividades do curso 

(presenciais e a distância), 

a aplicação de notas e o 

gerenciamento do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem do 

curso serão administrados pelo 

NEaD/Unesp.

Para informações completas 

sobre o processo seletivo, provas 

e distribuição de vagas, acesse o 

edital no endereço <http://www.

vunesp.com.br/VNSP1404/>.

Cerimônia de lançamento ocorreu no CEU Quinta do Sol, em São Paulo, SP
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Janela de tradução com tela dividida ao meio

2unespinforma

Vídeos do II Colóquio de Libras 

E stão disponíveis no 
acervo audiovisual 

da Faculdade de Ciências 
e Letras (FCL) da Unesp 
de Araraquara os vídeos 
gravados durante a 
transmissão do evento 
pela internet e refletem o 
êxito obtido pelo colóquio, 
que contou com a presença 
de mais de 250 pessoas no 
anfiteatro da FCL. 

O Instituto de Biociências, 
Letras e Ciências Exatas 

(Ibilce), câmpus da Unesp em 
São José do Rio Preto, e a CPFL 
Energia firmaram acordo 
para realização de ações 
do Programa de Eficiência 
Energética. A ação se insere 
em Programa Institucional da 
Pró-reitoria de Administração 
(Prad) da Unesp, em parceria 
com a empresa.

Com investimento 

A Revista Ciência em 
Extensão publicou 

seu mais recente número 
em <http://ojs.unesp.br/

MAIS DE 1.100 PESSOAS ASSISTIRAM AO EVENTO PRESENCIALMENTE OU PELA 
TRANSMISSÃO VIA INTERNET

e Língua de Sinais disponíveis

Acesse os vídeos aqui: 

<http://goo.gl/ibiYPk>.

Novo número da Revista Ciência em Extensão

ACESSE O SUMÁRIO E LEIA ARTIGOS E ITENS DE SEU INTERESSE

Unesp/Rio Preto assina acordo 
para eficiência energética
PROGRAMA BENEFICIARÁ CÂMPUS COM INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, GERANDO 
REDUÇÃO DO CONSUMO

estimado de R$ 965 mil e 
duração de cinco meses, o 
projeto propõe, entre outras 
providências estruturais, 
a troca de 8.950 lâmpadas 
comuns por lâmpadas de 
LED. A expectativa da equipe 
técnica da CPFL é que, a 
partir do término das obras, 
o Ibilce economize cerca 
de 928 MWh ao ano. Essa 
quantidade de energia seria 
suficiente para abastecer 

cerca de 387 residências, 
que gastem em torno de 200 
KWh/mês, durante um ano.

O programa de Eficiência 
Energética é desenvolvido 
pela companhia desde 
1998 e tem por objetivo a 
preservação dos recursos 
naturais e promover 
educação para o uso racional 
de energia elétrica, evitando, 
assim, o desperdício.

Participaram da assinatura 
do convênio a professora 
Maria Tercília Vilela Azeredo 
de Oliveira, vice-diretora do 
Ibilce, o assessor técnico da 
Pró-reitoria de Administração 
João Cardoso da Cunha 
Junior, o engenheiro eletricista 
Cláudio Roberto Vieira, da 
Coordenadoria de Saúde e 
Segurança do Trabalhador e 
Sustentabilidade Ambiental 
(Costsa), ligada à Prad, o 
engenheiro de projetos Juliano 
Garcia Campos e o gerente da 
Companhia Paulista de Força 
e Luz (CPFL) na região de Rio 
Preto, Luís Antonio Gomes.

A Aneel estabelece que as 
concessionárias de energia 
invistam pelo menos 0,5% de 
sua receita operacional em 
eficiência energética.

Ação se insere em Programa Institucional da Pró- 
-reitoria de Administração

O evento, transmitido 
pela internet pela equipe 
de comunicação digital da 
STAEPE, ofereceu a janela 
de tradução em inglês/libras 
simultaneamente na tela 
dividida ao meio, oferecendo 
melhor visualização da 
tradução de forma inovadora, 
ao invés da tradicional 
pequena janela no canto.

A transmissão pela 

internet alcançou mais de 
850 dispositivos durante 
todo o evento e ofereceu 
a oportunidade aos que 
não puderam comparecer 
presencialmente de 
acompanhar as mesas- 
-redondas e debates via 
internet, cumprindo a meta 
de difusão científica das 
pesquisas desenvolvidas 
na Unesp e em outras 
universidades, incluindo o 
cidadão em debates sobre 
temas que podem influenciar 
positivamente sua vida em 
comunidade e seu trabalho.

index.php/revista_proex>. 
Navegue no sumário da 

revista e acesse os artigos 
e itens de interesse.

Revista Ciência em 
Extensão Vol. 11, N.º 1 
(2015) – Sumário: 
<http://goo.gl/eMbZ8J>.
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Coleção digital da Prope/Unesp 
é lançada na Reitoria 

D ia 11 de maio, na 
Câmara Central de 

Pesquisa da Unesp, na 
Reitoria, em São Paulo, 
ocorreu o lançamento 
de oito livros da Coleção 
Prope Digital, parceria 
entre o selo Cultura 
Acadêmica, da Editora 
Unesp, e a Pró-reitoria de 
Pesquisa. “Trata-se de uma 
parceria frutífera que tem 
como principal objetivo 
levar para a sociedade o 
conhecimento gerado na 
Universidade de maneira 
livre e acessível”, pontuou 
a pró-reitora de Pesquisa, 
Maria José Soares Mendes 
Giannini. “Dentro da 
Coleção, há duas vertentes: 
Fronteiras, na área das 
Ciências Biológicas 
e Exatas, e Desafios 
Contemporâneos, em 
Humanidades.”

Jezio Gutierre, editor- 
-executivo da Editora 
Unesp, ressaltou que as 
parcerias entre a Editora 
Unesp e as pró- 
-reitorias da Universidade, 
principalmente a de Pós- 
-graduação, já duram 20 

Organizadores de livros da Coleção, entre Maria José Soares Mendes Giannini e Jezio Gutierre

OITO LIVROS TÊM DOWNLOAD GRATUITO

anos. “No universo digital, 
nossos livros já atingem 
15 países com uma média 
de 45 mil downloads por 
obra”, disse.

No lançamento, 
lembrou que a edição 
digital não substitui a 
edição impressa. “Há uma 
incerteza sobre o que 
ocorrerá nos próximos 
decênios. O percentual 
de livros vendidos varia 
muito: 35% nos EUA, 5% 
na Europa e 2% no Brasil. 
São dados aproximados 
que apontam para um 
número muito maior 
de incertezas do que de 
afirmativas”, comentou.

Gutierre informou que 
se vive uma revolução 
científica com cerca de 
100 a 150 mil novos 
doutores por ano em 
todo o mundo, num total 
de 10 a 14 milhões de 
pessoas com título de 
Ph.D. “Para atender a 
essa explosão acadêmica 
e de publicações, o 
livro digital é uma boa 
resposta, devido ao 
custo e à possibilidade 

de ampla distribuição. O 
barateamento das edições 
passa ainda pela redução 
do valor dos programas/
aplicativos de edição. 

Nesse contexto, iniciativas 
como esta, entre a 
Cultura Acadêmica e a 
Prope, devem ser levadas 
adiante”, concluiu.

Os livros podem ser 
baixados gratuitamente 
em <http://www.
culturaacademica.com.br/
colecoes.asp?col_id=13>.

Autores e organizadores dos livros da Coleção Prope Digital

- Bioenergia – Nelson Ramos Stradiotto e Eliana G.M. Lemos

- Nanotecnologia – Carlos Frederico de Oliveira Graeff

- Ciências Humanas em debate – Angelo Del Vecchio, Dorotéa 
Machado Kerr, Flávia Arlanch Martins de Oliveira, Jean Cristtus 
Portela, Maria Eunice Q. Gonzales e Maria Suzana de Stefano Menin

- Comunicação, cultura e linguagem – Anita Simis, Anna Flora 
Brunelli, Arlindo Rebechi Junior, Carlo José Napolitano, Lucilene dos 
Santos Gonzales, Maria Cristina Gobbi e Suely Maciel

- Identidades brasileiras: composições e recomposições – Cristina 
Carneiro Rodrigues, Tania Regina de Luca e Valéria Guimarães

- Arte, ciência, processos criativos – Evandro Fiorin, Paula da Cruz 
Landim e Rosangela da Silva Leote

- Desafios contemporâneos da educação – Célia Maria David, Hilda 
Maria Gonçalves da Silva, Ricardo Ribeiro e Sebastião de Souza 
Lemes

- Representações culturais da América indígena – Ana Raquel 
Portugal e Liliana Regalado de Hurtado



A conjugação dos 
fatores PIB paulista 

e ICMS em queda real, 
orçamento previsto 
contingenciado e elevado 
nível de comprometimento 
das liberações financeiras 
mensais com a massa salarial 
não permite iniciativas em 
projetos novos ou aumento 
de despesas de caráter 
continuado. 

De acordo com a 
Fundação Seade em 
relatório publicado em 
abril p.p. (http://www.
seade.gov.br/pibmensal/), 
a economia paulista teve 
variação negativa do PIB 
em 3,0% se comparado o 
acumulado dos doze meses 
até março com os últimos 
doze meses imediatamente 
anteriores. Observando o 
gráfico 1, a queda persistente 
e contínua da atividade 
econômica ao longo do 
ano de 2014 e primeiro 
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Comprometimento de 97% dos recursos do 
tesouro estadual com folha de pagamento

trimestre de 2015 reflete, 
entre outros indicadores, o 
comportamento negativo do 
setor industrial paulista.

DESEMPENHO DA 
INDÚSTRIA PAULISTA
O índice acumulado no 
primeiro trimestre de 2015, 
frente a igual período de 2014, 
mostrou redução de 5,4% 
para o total da indústria de 
São Paulo, com dezesseis das 
dezoito atividades investigadas 
apontando queda na produção. 
A taxa anualizada, indicador 
acumulado nos últimos doze 
meses, ao recuar 6,8% em 
março de 2015 demonstra o 
tamanho da retração do setor 
no período. O setor industrial 
corresponde a 36% do total da 
arrecadação do ICMS estadual.

DISSÍDIO E NÍVEL DE 
COMPROMETIMENTO 
COM A MASSA SALARIAL
Com o reajuste dos salários 

em 7,21%, sendo 4,00% na 
folha de maio (pagamento 
em junho) e 3,09% na folha 
de outubro (pagamento em 
novembro) a universidade 
deverá realizar novas 
adequações orçamentárias 
(remanejamentos) perante 
mais R$ 65 milhões no seu 
orçamento anual, já que 
a proposta orçamentária 
aprovada pelo Conselho 
universitário no final de 
2014 não contemplava 
o valor do dissídio. Os 
remanejamentos internos 
irão apontar para o uso da 
receita própria, já que é a 
única fonte de receita que 
se mantém (taxa de juros 
vigente no mercado acima 
de 13%a.a.).
Como a arrecadação do 
ICMS apresenta queda real 
constante de 4% (gráfico 2), 
é pouco provável que ocorra 
um crédito suplementar por 
excesso de arrecadação. O 

ICMS previsto na LOA (Lei 
Orçamentária Anual) era 
de R$ 95,2 bilhões, valor 
indexado a uma previsão de 
inflação de 6,1%, mais um 
PIB de 1,5%. A continuar 
o desempenho atual da 
economia, o PIB deverá 
ser negativo em 1,5% e a 
inflação próxima de 7,5%.
Fica clara, portanto, 
a impossibilidade de 
realização do ICMS 
previsto inicialmente 
e projeta (4 meses de 
arrecadação já ocorreram) 
um valor não superior a 
R$ 92 bilhões. A Unesp, 
consequentemente, 
deverá comprometer 97% 
dos recursos do tesouro 
estadual com folha de 
pagamento. Será o segundo 
ano consecutivo em que a 
receita própria determina 
o volume de gastos com 
custeio e investimento nas 
unidades universitárias.

Liberação 
financeira em 

R$ 1,00

Folha de 
pagamento em 

R$ 1,00

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.

7.656.012.081
7.482.241.486
7.757.979.489
8.096.930.500
8.046.080.501

180.941.450
170.316.793
178.617.490
182.476.211

174.506.969

169.540.427
169.360.715
169.746.704
170.285.512
170.945.672

93,70
99,44
95,03
93,32
97,96

93,70
96,48
95,99
95,31
95,83

Tot. Acum. 38.948.244.057 886.858.913 849.879.030

Comprometimento no mês 
acumulado

Mês

Unesp
ICMS líquido 
previsto em 

R$ 1,00

% %

95,83

4unespinforma

ECONOMIA PAULISTA TEVE VARIAÇÃO NEGATIVA DO PIB EM 3%

Gráfico 1
Taxas de crescimento do PIB Estadual (São Paulo) 
acumulado nos últimos 12 meses em relação aos 12 
meses imediatamente anteriores

Fonte: Fundação Seade
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Gráfico 2
Arrecadação do ICMS – Estado de São Paulo (2014/15)
Variação acumulada de 12 meses comparada c/ 12 meses 
imediatamente anteriores (deflator IPCA–IBGE). Fonte: Sefaz/SP
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