
Em defesa das Universidades Públicas no 
Estado de São Paulo
FRENTE PARLAMENTAR É LANÇADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

D ia 19 de abril foi 

lançada a Frente 

Parlamentar em Defesa das 

Universidades Públicas no 

Estado de São Paulo. A Frente 

terá o enfoque prioritário no 

debate do caráter público 

dessas instituições de Ensino 

Superior e técnico presentes 

nas cidades paulistas, como 

promotoras de ações educati-

vas, científicas, de desenvol-

vimento de novas tecnologias 

e inovação. O evento foi 

realizado no auditório Franco 

Montoro, da Assembleia 

Legislativa do Estado de São 

Paulo (ALESP), entre as 10 e 

as 13 horas. 

A proposta do deputado 

estadual Carlos Neder, do 

Partido dos Trabalhadores, 

tem por objetivo promover 

ações que visam identificar 

mudanças necessárias na 

situação em que se encontram 

as Universidades Públicas 

e Institutos de Tecnologia – 

sejam federais, estaduais ou 

municipais. A Frente busca 

também ser um interlocutor 

entre as administrações 

das universidades, o poder 

público, em suas diferentes 

esferas, e a sociedade.

“Pretendemos criar um 

espaço de debates sobre a rea-

lidade dessas instituições de 

ensino, pesquisa e extensão”, 

explicou Neder. “Queremos 

entender seus principais desa-

fios para dar apoio e fortale-

cê-las para que cumpram sua 

missão.”

A frente será coordenada 

por Neder, e a vice-coorde-

nação caberá ao deputado 

estadual Carlos Gianasi, do 

Partido Socialista e Liberdade. 

Outros 30 deputados esta-

duais de diferentes parti-

dos farão parte. Além dos 

parlamentares, a frente será 

composta por representantes 

das reitorias das instituições, 

representantes dos sindicatos 

e agremiações dos professo-

res, servidores e discentes. 

Pró-reitora de Pesquisa 

da Unesp, Maria José Soares 

Mendes Giannini foi indicada 

para integrar a frente por 

ser atualmente vice-presi-

dente do Foprope (Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de 

Pós-Graduação e Pesquisa 

das Instituições de Ensino 

Superior Brasileiras).

CERIMÔNIA
Na cerimônia de lança-

mento, reitores, vice-reitores, 

pró-reitores, professores, 

servidores e estudantes 

de Unesp, USP, Unicamp, 

Unifesp, UFSCAR, UFABC, 

Centro Paula Souza debate-

ram o financiamento público 

das instituições, a inclusão 

de estudantes oriundos das 

escolas públicas de Ensino 

Básico, e a busca por mais 

recursos para os programas de 

permanência estudantil.

“O Estado de São Paulo não 

Veja as fotos do 

evento em: 

<https://goo.gl/photos/

i37X34aHMNFdECrr8>.

Durigan (ao microfone): “O Estado de São Paulo não seria o mesmo sem as 
universidades públicas”
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seria o mesmo, e nem desem-

penharia seu papel no país, 

sem a formação e Inovação 

realizadas nas universidades 

públicas”, defendeu o reitor da 

Unesp, Julio Cezar Durigan.

O reitor destacou o 

processo de inclusão de 

alunos oriundos das escolas 

públicas, e de pretos, pardos 

e índios. A Unesp teve a 

matrícula de 46,6% desses 

alunos no processo seletivo 

deste ano. Pela proposta da 

Universidade, nos próximos 

dois anos, 50% dos estudan-

tes ingressantes no vestibular 

virão da Educação Pública, 

respeitando a distribuição 

étnica da população paulista.

“Com o ingresso desses 

jovens, precisamos intensi-

ficar as políticas de perma-

nência estudantil”, salientou 

Durigan. “E contamos com 

o apoio da Assembleia para 

resolução das questões que 

angustiam as universidades.”
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Marilza: concentração de talentos, governança favorável e recursos financeiros

Tania: metodologia para a construção e gerenciamento do Plano de Desenvolvimento Institucional
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Planos de Desenvolvimento das Unidades e 
Câmpus Experimentais
WORKSHOPS SOBRE O TEMA FORAM REALIZADOS EM SÃO PAULO, ARARAQUARA E BAURU

A Escola Unesp de 
Liderança e Gestão  

(EULG) promoveu o 
workshop Construção dos 
Planos de Desenvolvimento 
das Unidades e Câmpus 
Experimentais (PDUs) da 
Unesp, nos meses de março 
e abril. O objetivo da ação 
foi fomentar a construção 
dos planos e apresentar 
a metodologia usada na 
elaboração e gestão do 
Plano de Desenvolvimento 
Institucional.

Realizado em três datas 
distintas, o evento priorizou 
a formação e orientação de 
diretores, vice-diretores, 
coordenadores executivos, 
professores e servidores 
técnico-administrativos, que 
poderão liderar o processo 
de discussão e de confecção 
dos planos. Em São Paulo, o 
evento aconteceu nos dias 14 
e 15 de março, no auditório da 
Fundação Editora Unesp. Nos 
dias 4 e 5 de abril, o workshop 
foi feito na Faculdade de 
Engenharia do Câmpus de 
Bauru e, em 6 e 7 de abril, na 
Faculdade de Ciências e Letras 
de Araraquara.

A ideia de dividir o 
workshop pelas três cidades 
teve por objetivo permitir uma 
maior participação dos presen-
tes e também diminuir os cus-
tos da atividade com a reunião 
dos câmpus mais próximos, 
segundo Cristiane Yumi Koga 
Ito, coordenadora da escola e 
professora do Câmpus de São 
José dos Campos. 

PALESTRAS
A palestra de abertura 

dos trabalhos foi feita por 
Marilza Vieira Cunha Rudge, 
professora da Faculdade de 
Medicina de Botucatu. Aos 

participantes, ela defendeu 
a elaboração dos PDUs para 
que a Instituição avance ao 
patamar das universidades 
de classe mundial. E, para 
isso, a Unesp precisa focar 

em três ações: concentração 
de talentos; governança favo-
rável; recursos financeiros. 
“E para atingir essa meta é 
necessário institucionalizar-
mos o planejamento em nossa 

Universidade, fazendo com 
que a comunidade acadêmica 
se envolva na construção 
dos instrumentos de gestão”, 
salientou Marilza. 

A coordenadora da 

Comissão Permanente de 
Gestão do PDI e assessora 
da vice-reitoria, professora 
Tania Regina de Luca, expôs 
a metodologia aplicada para 
a construção do plano de 

Fotos Daniel Patire



Assista aos vídeos 

nos canais da UNAN 

– Unesp Agência de 

Notícias:

Workshop:

<http://unan.unesp.br/

acivideos/0/28/>.

Cenários Futuros:

<http://unan.unesp.br/

acivideos/0/26/>.

Buccelli: passo a passo da elaboração do Plano de Desenvolvimento das Unidades

Discussão focou formação e orientação dos participantes
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desenvolvimento da institui-
ção e o modelo guia da gestão 
dos programas criados e 
gerenciados para que o plano 
se concretize. “Para construir-
mos um plano real é preciso 
levar em conta os diferentes 
atores políticos envolvidos, 
como professores, servidores, 
estudantes, e as pressões da 
sociedade”, disse.

Ela ainda destacou o Guia 
Metodológico de Indicadores 
de Programas, da Secretaria de 
Planejamento e Investimentos 
Estratégicos do Ministério de 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão, como a base da formu-
lação dos indicadores usados 
para avaliar e acompanhar 
os diferentes programas que 
compõem o PDI. 

E o passo a passo da 
elaboração dos PDUs foi 
dado pelo assessor-chefe de 
Planejamento Estratégico 
Rogério Luiz Buccelli. Ao longo 
de sua exposição, Buccelli 
explicou a necessidade de 
cada uma das cinco etapas 
sugeridas para que cada 
uma das unidades faça seu 
plano. São elas: alinhamento 
estratégico; resultado do pro-
grama e produtos; processos 
de trabalho e ações; proposta 
de estrutura dos programas; 
proposta de metas; e recursos 
dos programas.

“Acredito que deva ser des-
tinado mais tempo à primeira 
etapa”, analisou o assessor-
-chefe. “É durante o alinha-
mento estratégico que defini-
mos metas, missões e quais 
mudanças devemos fazer para 
solucionar os problemas identi-
ficados. As outras etapas são 
consequência dessa.” 

CENÁRIOS FUTUROS
Para contribuir na discus-

são e elaboração dos planos 
estratégicos, a Escola Unesp 
de Liderança e Gestão, com a 
Assessoria de Comunicação e 
Imprensa da Unesp, entrevis-
taram gestores das principais 
universidades e instituições 
de fomento públicas do país 
para debaterem e falarem 
sobre os principais desafios 

na gestão de cinco dimensões: 
Administração; Graduação; 
Pós-Graduação; Pesquisa; 
Extensão Universitária. As 
falas dos gestores para o 
projeto Cenários Futuros 
das Universidades Públicas 
Brasileiras foram disponibili-
zadas em vídeo. 

PDI, PDU, PDD
O reitor Julio Cezar 

Durigan apresenta sua visão 
sobre a importância da 
administração acadêmica do 
Plano de Desenvolvimento 
Institucional. Ele destacou 
ainda o papel revolucionário 
da Unesp, frente a outros 
órgãos públicos, ao fazer 
aporte de recursos finan-
ceiros aos programas do 
plano. “Dentro dessa visão, 

os PDUs e PDDs (Planos 
de Desenvolvimento do 
Departamento) são funda-
mentais, sobretudo, para 
que haja transparência na 
gestão dos recursos públi-
cos”, afirmou.

ADMINISTRAÇÃO
O reitor Durigan, a profes-

sora Marilza, a pró-reitora de 
Desenvolvimento Universitário 
da Unicamp, Teresa Atvars, e 
o pró-reitor de Administração 
da Unesp, Carlos Antonio 
Gamero, falaram de suas 
experiências frente aos desa-
fios atuais da gestão de uma 
universidade pública. E eles 
ainda apontaram caminhos 
para que a administração seja 
feita com foco na Universidade 
de Excelência.

GRADUAÇÃO
O ex-ministro da Educação 

e professor de Filosofia da USP, 
Renato Janine Ribeiro, e o pró-
-reitor de Graduação da Unesp, 
Laurence Duarte Colvara, 
falaram da necessidade de 
expansão de vagas no Ensino 
Superior diante das urgências 
de desenvolvimento do país 
e, sobretudo, da formação de 
professores para a melhoria do 
Ensino Básico.

PÓS-GRADUAÇÃO
Arlindo Phillipi Júnior, 

diretor de Avaliação 
da Capes (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior), 
e o pró-reitor de Pós-
Graduação da Unesp, 
Eduardo Kokubun, 

destacaram os avanços 
alcançados nos pro-
gramas de mestrado e 
doutorado do país e da 
Unesp. Entretanto, ambos 
enxergam dificuldades no 
financiamento público.

PESQUISA
As professoras Vanderlan 

Bolzani, diretora da Agência 
Unesp de Inovação, e Maria 
José Soares Mendes Giannini, 
pró-reitora de Pesquisa da 
Unesp, apontaram a neces-
sidade de que as pesquisas 
acadêmicas se transformem 
em Inovação, ou seja, que 
os novos conhecimentos 
produzidos na Universidade 
cheguem à sociedade, e 
melhorem a qualidade de vida 
da população, seja na geração 
de riquezas, seja na melhoria 
da administração pública, seja 
em tratamentos de saúde.

EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA

A ex-presidente do 
Forproex (Fórum de Pró-
reitores de Extensão das 
Universidades Públicas 
Brasileiras) e professora 
da UERJ, Regina Lúcia 
Henriques, e a pró-reitora de 
Extensão Universitária da 
Unesp, Mariângela Spotti 
Lopes Fujita, analisaram os 
desafios da Extensão dentro 
do panorama de diversidades 
regionais, culturais e econô-
micas do Brasil. Para elas, 
a Extensão Universitária 
deve suplantar seu caráter 
assistencialista e promover a 
Inovação Social.



A Unesp completa 40 
anos em 2016. Uma 

das ações comemorativas 
é a exposição ‘Unesp 40 
anos’, no Instituto de 
Artes da Unesp, em São 
Paulo, que reúne, de 20 
a 30 de abril, trabalhos 
de professores, da ativa 
e aposentados, alunos e 
egressos das duas uni-
dades da Universidade 
que oferecem cursos 
da área: o Instituto de 
Artes em São Paulo, 
SP, e a Faculdade de 
Arquitetura, Artes e 
Comunicação em Bauru. 

Os trabalhos reunidos 
reforçam a ideia de que 
a vida começa aos 40, 
momento de reinventar, 
reafirmar, enfim, de renas-
cer e crescer preservando a 
própria história e origens. 
Isso se insere num pro-
cesso de rever o passado e 
fazer escolhas para trilhar 
o caminho considerado 
certo. A Unesp, assim, ao 
chegar nessa idade, busca 
responder aos seus desafios 
internos e aos do país 
com qualidade de ensino 
e impacto e relevância da 
pesquisa produzida.

A exposição, além das 
obras de arte, reúne 12 
banners institucionais 
sobre a Universidade e 
suas fundações. 

Responsável aproxi-
madamente por 22% da 
produção científica do 
Estado de São Paulo e 8% 
da produção do Brasil, a 
Unesp cumpre seu papel 
quando, além de produzir 
o conhecimento, gera pen-
samento crítico, organiza 
e articula os saberes e 
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Unesp Agência de Notícias:
<http://unan.unesp.br/>.

Rádio Unesp:
<http://www.radio.unesp.br/>.

TV Unesp:
<http://www.tv.unesp.br/>.

Exposição ‘Unesp 40 anos’ 
em São Paulo, SP

Fotos Daniel Patire
Reprodução

Obras de arte de professores, alunos e egressos de Bauru e de São Paulo

Breve história e perfil da Unesp e das suas Fundações

forma pessoas, profissio-
nais e lideranças inte-
lectuais, incorporando, 
sempre com autonomia, 
demandas, expectativas 
e pressões da sociedade e 
do Estado. 

Para celebrar a data, 

foi criada ainda a página 
<www.unesp.br/40anos>. 
Nesse endereço, é possível 
encontrar o conceito do 
logo criado para a ocasião, 
calendário de eventos, 
textos, podcasts e fotogra-
fias sobre o tema.

ITINERÂNCIA
Se houver interesse 

em levar a exposição para 
outra unidade da Unesp 
ou mesmo para outras 
localidades, encaminhe 
solicitação para o e-mail 
<cac-l@listas.unesp.br>.
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CONJUNTO REÚNE OBRAS DE ARTE E BANNERS INSTITUCIONAIS


