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Maria José Soares Mendes Giannini
Candidata a Reitora

Pró-Reitora de Pesquisa da Unesp, Membro do Conselho Superi-
or da FAPESP, Vice-Presidente do Fórum de Pró-Reitores de 
Pesquisa e Pós-Graduação – FOPROP, Coordenadora do grupo 
impacto Social dos Programas de Pós-Graduação da CAPES. Foi 
Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Microbiologia e da 
Sociedade Brasileira de Micologia, Vice-Diretora da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas - Araraquara, Vice-Supervisora do 
Núcleo de Atendimento à Comunidade da FCF, Coordenadora do 
Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia 
Aplicadas à Farmácia da FCF. 

Pesquisadora 1A do CNPq. Autora de 151 artigos completos em 
periódicos indexados, 14 capítulos de livros e três patentes.  
Orientou 29 iniciações científicas, 29 mestrados e 19 doutorados. 
Supervisionou 14 pós-doutorados. Cinco vezes laureada com 
prêmios nacionais e internacionais de melhor trabalho. 

Formada em Farmácia-Bioquímica pela USP. Mestrado em Micro-
biologia e Imunologia e Doutorado em Ciências Biológicas/Micro-
biologia, ambos pela USP. Pós-Doutorado no Centro de Biotecno-
logia do Rio Grande do Sul, Brasil. Ingressou na Unesp em 1983. 
Professora Livre-Docente e Titular do Departamento de Análises 
Clínicas da FCF/Araraquara/UNESP.

CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/8972540207861201



Roberval Daiton Vieira 
Candidato a Vice-Reitor

Chefe de Gabinete do Reitor da Unesp, Membro da 
Coordenação de Ciências Agrárias da Fapesp e 
Membro do Conselho Superior do Agronegócio da 
FIESP. Foi Assessor Chefe da Assessoria de Planeja-
mento e Orçamento, Unesp; Vice-Diretor e Diretor da 
FCAV/Jaboticabal/UNESP, Vice-Coordenador e Coorde-
nador do Programa de Pós-Graduação em Produção e 
Tecnologia de Sementes, FCAV/Jaboticabal/UNESP, 
Membro do Conselho Curador da VUNESP e do 
Conselho Superior da FUNDUNESP.

Pesquisador 1D do CNPq. Autor de 136 artigos 
completos em periódicos indexados, 180 trabalhos em 
anais de eventos técni-co-científicos, quatro livros e 14 
capítulos de livros. Orientou 36 iniciações científicas, 27 
mestrados e 13 doutorados e supervi-sionou três pós-
doutorados.

Formado em Engenharia Agronômica pela Faculdade 
de Medicina Veterinária e Agronomia de Jaboticabal, 
hoje Unesp/FCAV, Jaboti-cabal. Mestrado e doutorado 
pela Universidade Federal de Viçosa, MG, Pós-
Doutorado  pela Universidade de Kentucky, KY, USA. 
Ingressou na Unesp em 1977. Professor Livre-Docente 
e Titular do Departamento de Produção Vegetal da 
Unesp/FCAV, Câmpus de Jaboticabal.

CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/8913035708076881.



1. UNESP: SITUAÇÃO ATUAL / DESAFIOS

A Unesp tem raízes em todas as regiões do Estado de São Paulo, tem 

presença expressiva nos meios intelectuais do país e mantém diálogo com 

importantes centros de saber do exterior.  

Aos 40 anos, ela é uma das melhores universidades do Brasil. Um 

conceito que ela fez por merecer, um conceito que categorizados avaliadores 

externos chancelam. 

Apesar desse reconhecimento, nossa Unesp terá que, continuadamente: a)

enfrentar distintos desafios, para consolidar-se como universidade de

identidade própria e de excelência acadêmica; b) implementar ações, para que 

haja forte articulação entre a graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, e no 

nível mais equilibrado possível. 

No nosso entendimento, três dos desafios que se encontram na ordem do 

dia merecem especial destaque:  

1- A Unesp tem unidades acadêmicas em distintos estágios de

desenvolvimento. Fazer com que em todas essas unidades se vivencie um 

ambiente universitário pleno e estimulante é desafio posto, que devemos 

enfrentar com o fortalecimento da cooperação interunidades e o oferecimento de 

infraestruturas adequadas para o melhor aproveitamento dos seus recursos 

humanos. 

2- Como resposta à demanda da sociedade, a Unesp vem implantando

programa de inclusão social e a partir de 2018, pelo menos 50% das vagas 

oferecidas em cada um de seus cursos serão preenchidas por alunos oriundos 

de escolas públicas (35% destes prioritariamente pretos, pardos e índios). 

Oferecer condições de permanência e adequada formação a esse contingente 

de alunos é, também, um desafio. Consideramos que esse processo de inclusão 

social deve ter sua continuidade assegurada. 

3- A proteção dos docentes, pesquisadores e servidores

técnico-administrativos, ante o risco de perda de competências, pela

recessão que a todos atinge e pelo teto imposto aos salários que pune

servidores mais experientes.

A presente proposta UNESP PARA TODOS leva na devida 

conta as vicissitudes atuais do País e mira o futuro da nossa Unesp. 

Por meio dela formalizamos nossas candidaturas, Maria José 

Soares Mendes Giannini – Reitora e Roberval Daiton Vieira – Vice-Reitor. 
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Temos a expectativa de que a mesma venha a se constituir ponto de 

partida de plano para a Unesp, a ser coletivamente pactuado. 

2. CRISE

Crise política, crise econômica, recessão, tudo a um só tempo: o Brasil 

está em situação muito complicada. O Produto Interno Bruto (PIB) despenca, a 

inflação e o desemprego sobem de nível, os salários são achatados e as 

desigualdades sociais acentuam-se. 

A retomada do crescimento sustentável da economia brasileira, por sua 

vez, depende de muitas variáveis. Sobre quais sejam essas variáveis e sobre a 

importância relativa de cada uma delas inexiste consenso, mesmo entre 

abalizados estudiosos do tema.  

Por ora, estados, municípios, instituições, empresas, famílias enfrentam 

dificuldades financeiras. As universidades estaduais paulistas também, 

dependentes que são das arrecadações do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), que, como sabemos, caem em 

termos reais desde julho de 2014.  

Assim, é importante estabelecer diálogo, via Conselho de reitores das 

Universidades Estaduais de São Paulo (Cruesp), com o executivo, com a 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e outros órgãos 

governamentais para tratar de questões fundamentais de interesse das três 

Universidades como o repasse da cota do ICMS. Deve-se trabalhar inicialmente 

o cálculo sobre o total do produto do ICMS e depois buscar o adicional de

percentual em cima das expansões ocorridas e não repassadas pelo governo.

Para superar os momentos de dificuldades temos que ser criativos e 

empreendedores. As ações criativas devem ser discutidas no âmbito da Unesp, 

com a participação da comunidade, pois sem esse diálogo nada será 

solucionado. Quais as prioridades da Unesp nesse momento? Qual o nosso 

planejamento para o futuro? Como não perder a qualidade? São questões que 

precisam ser respondidas por todos. 

A Unesp não só enfrenta dificuldades de financiamento, como outras 

questões, de natureza acadêmica e administrativa, não podem continuar 

ignoradas ou deixadas sem clara definição: expansão da universidade, carreiras 

profissionais (docentes, pesquisadores, servidores técnico-administrativos); 

regimes de trabalho docente; recrutamento dos quadros intelectuais (por 

UNESP PARA TODOS 
Programa dos Candidatos
UNESP PARA TODOS 
Programa dos Candidatos



subárea do conhecimento e não por disciplina? com que tipo de avaliação?  

aquelas que ensejam tão somente aquilatar o grau de especialização do 

candidato conforme o interesse imediato do departamento? outra prova que 

identifique o generalista?); estágio probatório docente (que novas 

condicionantes para aprovação? avaliação do programa de ensino 

desenvolvido?) e o papel do departamento acadêmico (na formação de seus 

quadros? no fortalecimento da trans-interdisciplinaridade?).  

Com a contribuição da comunidade unespiana e com o devido 

planejamento, superaremos essas dificuldades e estaremos preparados para um 

novo ciclo virtuoso de desenvolvimento institucional.  

3. PLANEJAMENTO

A Unesp construiu um plano de desenvolvimento institucional – PDI, 

possibilitando pensar a Universidade de forma integrada nas dimensões do 

ensino de graduação e de pós-graduação, na pesquisa e na extensão 

universitária, bem como no planejamento e na gestão. 

Nosso PDI deve ser revisto e o processo de planejamento para sua 

revisão, segundo a nossa ótica, consiste em mobilizar a comunidade acadêmica 

para discutir os objetivos de interesse geral e submeter o resultado dessa 

discussão aos colegiados próprios com vistas à sua oficialização. 

Na Universidade onde coexistem múltiplas concepções marcadas por 

debates entre vários atores (indivíduos, grupos burocráticos e ideológicos, 

colegiados e sindicatos), para fazer prevalecer suas ideias - o planejamento 

necessariamente tem que ser de caráter democrático, de forma que o direito da 

maioria seja respeitado. 

Estamos convencidos de que a Unesp deve continuar a aprimorar seu 

planejamento, respeitando a identidade e as especificidades de cada uma de 

suas unidades. Para isso, pretende-se abrir discussões sobre modelos de 

gestão que considere os planos de desenvolvimento das unidades (PDU) e dos 

departamentos (PDD), com vistas à otimização de recursos e maior autonomia 

administrativa.  

Consideramos o processo de avaliação imprescindível para tomada de 

decisões, e o incentivo a avaliação do departamento acadêmico/coordenadoria 

de cursos, em detrimento à avaliação individual de seus membros, muito mais 

salutar.  

UNESP PARA TODOS 
Programa dos Candidatos



A universidade que temos por modelo: 
-é uma instituição pública que presta contas de seus atos à sociedade;

-assume a formação das novas gerações como centro de suas
responsabilidades, assim como a pesquisa / inovação e a extensão fazem
parte desta construção;

-considera inegociáveis a autonomia universitária conquistada e a forma
colegiada de governo;

-garante o respeito à liberdade intelectual e ao pluralismo de ideias;

-guarda fidelidade aos padrões internacionais de produção, cultivo e difusão do
saber;

-promove a formação de cidadãos críticos e capacitados ao exercício da
pesquisa, do magistério e das diferentes profissões;

-cultiva a transversalidade (integração dos conhecimentos);

-zela pelo caráter público de suas atividades;

-tem compromisso ativo com a busca de soluções para os problemas sociais e
do desenvolvimento global;

-tem compromisso com desenvolvimento econômico, social e a democracia no
País;

-promove política de democratização de acesso aos seus cursos de graduação,
e continua ganhando qualidade.

5. ATIVIDADES-FIM

As atividades fim, ensino, pesquisa e extensão estarão devidamente 

articuladas no sentido de formar cidadãos e profissionais, com visão 

global, crítica e humanística, aptos a resolver problemas e desafios do 

mundo contemporâneo.  

5.1. Graduação 

Este plano foi pensado no sentido de se ter uma Universidade mais 

ativa e engajada socialmente, com foco nas atividades-fim. 
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Busca-se formar recursos humanos criativos, empreendedores, 

socialmente responsáveis, e líderes em seu campo de atuação, capazes de 

enfrentar os desafios da sociedade, e promover as transformações necessárias. 

A situação atual em que nos encontramos é de número crescente de 

cursos e de vagas oferecidas e redução do número de alunos formados, por 

aumento da evasão e ou da retenção, em alguns dos nossos cursos.  Dentre as 

razões para isso, segundo conceituados educadores, entre os quais vários dos 

nossos, destaca-se a mudança no perfil do corpo discente (mudou e continuará 

mudando) e o oferecimento de cursos mais centrados no professor do que no 

estudante.  

O avanço acelerado do conhecimento fez com que os cursos tenham 

aumentado as cargas horárias das disciplinas. Contudo, isto se mostra 

insuficiente no contexto do mundo moderno. Neste caso, a flexibilização 

curricular é necessária para criar condições para a contabilização de créditos 

baseado em atividades como: seminários, iniciação à ciência e à docência, 

empresas juniores, grupos PET, estágios, participação em eventos científicos, e 

atividades acadêmicas extraclasses.  

Temos posição sobre o assunto. Perfilamo-nos ao lado daqueles que 

consideram que a universidade deve preocupar-se, na graduação, em formar 

cidadãos e profissionais competentes que possam desempenhar suas 

atividades, respeitar as suas aptidões, todos preparados para buscar 

conhecimentos e para saber utilizá-los. 

É importante que o nosso estudante tenha uma formação com maior 

transversalidade entre as áreas e para isso deve-se favorecer o trânsito de 

alunos intercursos e com outras Universidades, o que permitiria uma formação 

mais contemporânea. Projetos políticos pedagógicos mais dinâmicos, 

proporcionando a mobilidade interna e externa à Unesp. A mobilidade 

nacional/internacional é ferramenta importante para melhor qualificação e 

inserção do jovem no mercado de trabalho. 

O fortalecimento das políticas de aprendizado para os estudantes, 

incluindo o domínio de línguas, de tecnologias da informação, e o estímulo ao 

esporte e às atividades culturais complementa uma visão global do 

conhecimento. 
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Uma política para a licenciatura que contemple a especificidade requerida 

para a formação de professores e melhoria de seu perfil compatibilizando-o com 

a melhoria do ensino no país.  

Identificar os nossos egressos, e trabalhar na aproximaçao destes com a 

Universidade, bem como fortalecer a interação com o mundo do trabalho.  

Nossa proposta para enfrentar a situação é avaliar e identificar as ações 

positivas, desde melhoria de infraestrutura até iniciativas de capacitação e 

tutoreamento discente/docente, valorizando as iniciativas em andamento. Reunir 

os nossos educadores para novas proposições de um modelo acadêmico-

pedagógico que priorize a formação de recursos humanos qualificados.  

5.2. Pós-graduação 

A pós-graduação da Unesp apresentou um incremento superior a 60% na 

formação de mestres e doutores no período de 2005-2015. É a segunda 

formadora de doutores (+ 1000 doutores em 2015) no Brasil. Tradicionalmente, a 

maior absorção desses recursos humanos é feita por instituições de ensino e de 

pesquisa públicas e privadas. Na atualidade, a sociedade está demandando da 

universidade à formação de recursos humanos em nível de pós-graduação para 

atuar em instituições governamentais, corporações privadas, organizações não 

governamentais para participar ativamente do processo de inovação tecnológica, 

criativa e geração de políticas públicas que acelerem o desenvolvimento 

inclusivo. 

O impacto dos programas envolve a identificação de uma variedade de 

conhecimentos produzidos e as mudanças que esses promovem na sociedade 

como um todo, incluindo os aspectos do mundo acadêmico e da própria 

sociedade. 

A pós-graduação está centrada em métricas e indicadores quantitativos e 

a introdução da autoavaliação e da avaliação externa consolidarão indicadores 

qualitativos na pós-graduação da Unesp. Avaliação dos egressos trará 

elementos para medir o impacto em sua formação e retroalimentará as metas do 

programa. 

Promover a interação da pós-graduação com a graduação contribui para 

a introdução de inovações curriculares e para a motivação dos estudantes em 

prosseguir seus estudos. Isso pode ser implementado por meio de seminários 
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conjuntos e de coparticipação de doutorandos nas orientações de iniciação 

científica. 

Ações para atrair pesquisadores estrangeiros e incentivar o seu 

compartilhamento entre programas de pós-graduação de mesmo perfil, são 

também desejáveis para fomentar o avanço científico e o intercâmbio cultural 

entre diferentes saberes e experiências. 

A criação de redes de pesquisa entre programas consolidados e 

emergentes, com propostas inovadoras, qualificará a formação de recursos 

humanos. Como sabemos, essas redes configuram-se em um dos principais 

aspectos gerenciadores da interdisciplinaridade e fundamenta essa nova 

realidade de cooperação científica intra-áreas. É uma grande oportunidade de 

reunir talentos e aportar novos conhecimentos de forma a buscar soluções para 

os grandes problemas locais, regionais e nacionais, com foco no impacto 

mundial. 

Para tanto, deve-se criar ações transversais que integrem programas de 

pós-graduação e grupos de pesquisa visando fortalecer os programas em fase 

de consolidação e os recém-criados, alem de continuar nas políticas de incentivo 

a inclusão de docentes/pesquisadores nos programas de pós-graduação na 

Unesp. 

Melhorar as linhas de pesquisa dos programas por meio do intercâmbio 

entre renomadas instituições nacionais e internacionais. 

Apoiar as iniciativas de pós-graduaçao lato sensu e mestrado profissional

com vistas ao aprimoramento profissional. 

É importante destacar que o sistema de pós-graduação precisa de 

contínuo aperfeiçoamento. A Unesp mantém programas, dentre os quais vários 

são reconhecidos nacional e internacionalmente. A cooperação entre eles pode 

aumentar a eficácia do sistema de tal forma a fortalecer a instituição e assim 

beneficiar todas as partes do conjunto, com vista a excelência dos programas. 

5.3. Ensino a distância 

Há resistências, há temores de que o oferecimento de cursos na 

modalidade ensino a distância (EaD) na Unesp venha a servir à promoção de 

ensino massificado, sem qualidade, à mercantilização do ensino, com a marca 

Unesp. 
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Acreditamos que essa ferramenta pode ser utilizada considerando a 

especificidade de nossa universidade que é geograficamente distribuída no 

estado. A utilização do EaD é ferramenta valiosa num contexto tecnológico 

em que se usa redes de computadores atualizadas, internet confiável, 

tecnologias de informação e comunicação e pessoas qualificadas para tal.  

Somos de opinião que devemos estudar, discutir e  estabelecer os filtros 

que se façam necessários para ampliar a formação qualificada de 

recursos humanos e aproveitar as competências de professores da 

Unesp e de professores visitantes. 

A distância entre Câmpus na Unesp pode ser minimizada por meio do uso 

de EaD para colaborações estratégicas, como no ensino de graduação e 

pós-graduação. 

Esta modalidade de ensino diminui as dificuldades de nossas unidades 

mais distantes para expor seus alunos a um ambiente formativo 

metropolitano ou internacional. Pretende-se dar continuidade aos avanços 

conquistados até o momento.  

5.4. Pesquisa / inovação 

A Unesp é responsável por cerca de 22% da pesquisa no estado de São 

Paulo e de 8% no Brasil. Para avançar, a Unesp precisa fortalecer as linhas em 

desenvolvimento e incorporar novos atores na perspectiva de buscar respostas 

para questões fundamentais que demandam conhecimento e que possam gerar 

riquezas e melhorar as condições socioeconômicas.   

Há necessidade da formação de redes que integrem grupos de pesquisa 

em áreas afins para se implementar políticas que levem em conta aspectos mais 

qualitativos e condizentes com a geração do conhecimento, a fim de que esse 

seja aplicado em âmbito regional, nacional ou internacional. 

É preciso capilarizar a atividade de pesquisa no âmbito da universidade e 

dentro deste contexto apoiar-se-á a criação de espaços de reflexão e fóruns de 

discussão para avançar em temas de convergência entre áreas, com vistas a 

formatar projetos de grande porte nacionais e internacionais.   

Nesse contexto, as unidades universitárias e complementares têm o papel 

fundamental de trabalhar de maneira transversal as diferentes áreas da ciência 

em temáticas de fronteira, com repercussões no ensino, na pesquisa e na 

extensão inovadora. 
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A consolidação da pesquisa requer continuidade de ações recém-

implantadas na Unesp, entre as quais está a necessidade de atrair 

pesquisadores visitantes, de pós-doutores e jovens pesquisadores, para maior 

interação com estudantes e fortalecimento dos grupos de pesquisa, bem como a 

elaboração de projetos multidisciplinares. Além disso, propiciar políticas que 

viabilizem a infraestrutura mínima de pesquisa para docentes e pesquisadores e 

incrementar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. 

Dar visibilidade à forma e ao conteúdo da divulgação da produção da 

Universidade à população em geral.  

Ampliar o uso do Repositório da Unesp como ferramenta de apoio à 

comunicação científica e à divulgação do conhecimento produzido e 

disponibilizado em nível mundial. 

Estimular a formação de redes internas de P&D e Inovação que atendam 

a setores estratégicos do desenvolvimento nacional. Para tanto, identificar 

grupos de pesquisa envolvidos em cadeias produtivas e incrementar ações de 

incentivo a redes de P&D e Inovação. 

Há necessidade de uma melhor sintonia entre geração de conhecimento e 

sua apropriação na forma de proteção intelectual, garantida por um programa de 

gestão alinhado às demandas de inovação, seja ela tecnológica ou criativa e de 

geração de recursos. Desse modo, pretende-se dar continuidade às ações 

internas e externas da agência Unesp de inovação (AUIN) com vistas à 

prospecção e proteção intelectual da pesquisa com potencial de inovação 

criativa e de novas tecnologias.  

5.5. Extensão universitária 

É grande o número de atividades de extensão desenvolvidas na Unesp. Em 

cada Câmpus, um diferenciado perfil de atividades pode ser claramente 

identificado. Essas atividades são relevantes para levar o conhecimento para a 

comunidade e retroalimentar os saberes, com isso prover mecanismos de 

interação entre a universidade e a sociedade. 

Cabe ao pesquisador, além da geração do conhecimento, agir como 

decodificador capaz de extrair avanços na sua área específica de trabalho e 

torná-lo acessível ao público para uma transferência de conhecimento muito 

mais eficaz. 
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A criação de atividades extraclasse focadas no aluno é mais expressiva 

em alguns Câmpus, em outros ganham expressão as atividades relacionadas à 

questão social. Grande parte dessas está em articulação com setores da 

administração municipal e com inúmeras entidades sociais. Pela variedade, por 

serem realizadas intra e extra-câmpus, originárias de iniciativa docente e não 

docente, com participação ou não de servidores técnico-administrativos 

(participação fundamental, em muitas delas), de naturezas culturais, esportivas, 

formativas, intervencionistas, as atividades de extensão devem ser continuadas 

e avaliadas. 

Destacamos alguns campos da extensão universitária, relativos à questão 

social, onde a universidade pode e deve, com especial propriedade ou 

pertinência, atuar, no limite de suas possibilidades: as ações voltadas ao apoio 

didático-pedagógico das escolas do ensino fundamental e médio em especial 

daquelas situadas nas cidades-sede de Câmpus da Unesp,  por meio de 

convênios institucionais; os cursinhos preparatórios ao vestibular, gratuitos, para 

estudantes de baixa renda; apoio aos programas especiais de atendimento à 

saúde animal e humana; preservação ambiental e  o apoio aos estudantes com 

demanda socioeconômica da nossa Universidade.  

Destaca-se neste contexto, a importância da ampliação de acordos e 

convênios com os municípios, com a iniciativa privada e organizações sem fins 

lucrativos. Além disso, incentivar o desenvolvimento de espaços de ensino e 

aprendizagem que incluam parcerias com os parques tecnológicos e indução 

de criação de empresas de base tecnológica e criativa (incubadoras, empresas 

juniores), de alto impacto para a universidade e a sociedade.  

Na atual gestão, um grande esforço foi realizado para o cadastramento 

dessas atividades, a fim de dar maior consistência à ordenação delas, por 

programas ou categorias, para análise de mérito daquelas demandantes de 

apoio financeiro da PROEX. 

Laços mais fortes entre a extensão, a pesquisa e o ensino precisam ser 

construídos para que mais conhecimentos gerados na Universidade atendam à 

melhoria das condições de vida dos cidadãos e que melhorem o 

desenvolvimento e a criação de empregos. Estamos sugerindo o programa 

Unesp Cidade, que por meio da integração das pro-reitorias possa discutir ações 

que estimulem cada vez mais a extensão das atividades da Universidade.  
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cursos de línguas estrangeiras para as comunidades interna e externa e de

português como língua estrangeira. 

Adotar política abrangente para estimular seus docentes a terem 

experiência internacional e melhorar o impacto da pesquisa produzida na Unesp, 

dando continuidade as ações em andamento de apoio a divulgação da pesquisa 

científica. 

A vinda de estudantes e pesquisadores internacionais deve ser 

estimulada por programas induzidos de intercâmbio, cujo principal produto seria 

a construção de projetos para serem desenvolvidos conjuntamente: incentivar 

teses em co-tutela e dupla diplomação; intensificar as cooperações 

internacionais com Universidades pré-selecionadas; consolidar a nova estrutura 

de internacionalização (CSURI, CERI e CLI) e capacitar os atores locais (CLI); 

ampliar a infraestrutura para receber professores e estudantes do exterior e 

desburocratizar normas e procedimentos para dinamizar o processo de 

internacionalização da instituição; divulgar os projetos de extensão da 

universidade no exterior como ferramenta de atração de estudantes 

internacionais. 
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6. INTERNACIONALIZAÇÃO

A internacionalização deve ser integrada de forma abrangente a todas 

as atividades desenvolvidas na Unesp.  

Considerando que nos últimos oito anos a Universidade fez 

intensa prospecção com a assinatura de mais de 300 acordos de 

cooperação com instituições estrangeiras, priorizaremos aquelas com 

maior aderência e similitude de interesses para a criação de alianças 

estratégicas.  

A implementação da cooperação internacional pelo uso de 

recursos virtuais no oferecimento de disciplinas por pesquisadores do país e 

do exterior que permitam compartilhar ambientes plurais e intercâmbio de 

conhecimentos na comunidade também será priorizada. 

Apoiaremos a política de Idiomas e os Centros de Línguas que 

são iniciativas importantes para a internacionalização, pois oferecem



 patrimônio, seus recursos humanos, frente à crise financeira que se verifica no

7. GOVERNANÇA

Aproximar as esferas acadêmica, administrativa e o corpo técnico para 

dar agilidade e eficiência ao atendimento e o diálogo entre todas as instâncias 

da universidade.  

Será dada ênfase ao desenvolvimento e ao fortalecimento institucional. 

Qualidade (com responsabilidade) e consolidação do ajuste pelo ganho de 

eficiência: “fazer (o que deve ser feito) mais e melhor com menos”. 

O modelo proposto explora o sistema de cooperação, o conceito de 

aprendizado e melhoria contínua, cujo funcionamento é inspirado no planejar, 

fazer, verificar, capacitar e aprender. Desta maneira, pretende-se proporcionar 

um referencial para a gestão, promover o aprendizado organizacional, 

possibilitar a avaliação e a melhoria da gestão de forma abrangente. Para isso, 

é imprescindível contar com os nossos profissionais de cada área: técnica, 

administrativa e acadêmica, para auxiliar na qualificação de seus pares, 

colocando a sua experiência a favor de toda a universidade.  

Consolidar o processo de planejamento, de acompanhamento da 

execução e da avaliação das políticas das atividades-fim e meio da 

Universidade, visando garantir e consolidar a cultura do planejamento e a prática 

de gestão de qualidade para maior eficiência administrativa e descentralizada. 

Para avançar na gestão da universidade, é fundamental que cada 

Unidade Universitária e cada Câmpus Experimental, assim como cada 

Departamento ou Conselho de Curso, organizem, à luz do PDI e a partir de 

amplo debate com toda a comunidade, seus próprios planos (PDU e PDD), 

instrumentos que contribuem para a difusão da prática do planejamento de longo 

prazo no âmbito da instituição. 

8. ADMINISTRAÇÃO

A Unesp é dotada de autonomia financeira desde 1989. A autonomia e o 

caráter público e gratuito da universidade devem ser fortemente defendidos. 

Para essa defesa há a necessidade de manter-se o equilíbrio financeiro com 

transparência e com a participação dos órgãos colegiados e das unidades nas 

discussões. 

O esforço dessa gestão será o de cuidar da Instituição e do seu maior 

âmbito do estado e do país. Para isso, será preponderante uma gestão 
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responsável. Medidas de caráter estruturador e operacional serão tomadas, com 
vistas a prover um novo, moderno e dinâmico desenho institucional, com a 

função de integrar planejamento, finanças e ação cotidiana de administração e 

obter resultados baseados na qualidade e na transparência. A reitoria 

funcionará em rede para promover ações conjuntas com todas as unidades 

universitárias criando uma plataforma de integração entre ações estratégicas e 

capacidade de implementação de boas políticas universitárias. 

Externamente, trabalharemos na concepção de um projeto junto ao 

Cruesp na busca por mais recursos para o financiamento da universidade, assim 

como buscar parcerias com instituições públicas e privadas para os programas 

institucionais. 

Pretendemos incentivar as ações de captação externa de recursos em 

agências de fomento via projetos específicos, e por meio de convênios com 

organismos federais, estaduais e municipais, além de propor políticas públicas e 

de cooperação entre a Universidade e o setor produtivo. 

A Pró-Reitoria de Administração atua nas áreas de Recursos Humanos, 

Saúde e Segurança do Trabalhador, Sustentabilidade Ambiental, Contabilidade 

e Finanças, Materiais, Serviços Gerais, Comunicações e Transportes. 

Verificados os bons resultados, manteremos os programas, porém, 

pretendemos descentralizar, desburocratizar, informatizar, dar continuidade a 

valorização dos recursos humanos e o desenvolvimento de competências com 

foco nas atividades-fim; privilegiar as Unidades como instância executiva e 

assim aproximar a gestão administrativa daqueles que realizam o ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

Reconhecemos que o Plano de Carreira dos docentes e dos servidores 

técnico-administrativos é uma conquista justa e fundamental dentro de uma 

universidade que reconhece as suas competências. Essas conquistas não 

podem ser comprometidas e para isso requer permanentes discussões, e busca 

da melhoria dos recursos econômicos, que faremos de forma contínua e 

incansável.  

O grande desestímulo para nossa comunidade de docentes e 

servidores técnico-administrativos, que construíram uma carreira ao longo de 

pelo menos 20 anos, é a politica de teto salarial. O Cruesp tem trabalhado o 

assunto junto às lideranças políticas na Alesp e também diretamente com o 

governo. Essas ações serão mantidas e intensificadas. 
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Conforme nossa perspectiva, em uma universidade com as 

características da Unesp, a contratação de docentes deverá ser 

preferencialmente em RDIDP. A contratação em outros regimes de trabalho 

poderá ocorrer desde que devidamente justificada e alicerçada em 

características intrínsecas de determinados cursos de graduação. 

Será necessário proceder a uma discussão conjunta e compartilhada com 

os órgãos colegiados sobre as necessidades de pessoal, destacando-se que é 

necessário discutirem-se as contratações de docentes/pesquisadores por 

subáreas do conhecimento, bem como a de servidores técnico-administrativos. 

Discutir a possibilidade de aproveitamento de todas as competências de 

profissionais do programa de pós-doutorado e contratar professores substitutos 

apenas para atender situações emergenciais. 

Com o processo de inclusão social há uma demanda crescente por 

recursos orçamentário-financeiros para permanência estudantil. Com o apoio 

dos órgãos criados, tanto na reitoria (COPE e CPPE) como nos diversos 

Câmpus da Unesp, dentro das possibilidades, nos comprometemos a trabalhar 

para a consolidação do processo de inclusão e de permanência estudantil, 

enfatizando a necessidade de uma rede de proteção social ao estudante da 

Unesp, em corresponsabilidade com o estado. 

Implantar o programa de dimensionamento do quadro de pessoal técnico-

administrativo, com vistas a uma melhor distribuição da força de trabalho na 

Universidade. Para tanto, deve-se elaborar projeto para implantação de 

metodologia a ser discutida e realizar projeto-piloto. 

Implantar programas permanentes e sistemáticos de revisão 

administrativa com a finalidade de reduzir a burocracia, mapear e otimizar 

processos e reduzir custos de gestão.  

Construir com auxílio do corpo de servidores, a otimização nos padrões 

de funcionamento de setores como gestão de contratos e convênios, compras, 

transportes, licitações e concursos. 

Trabalhar pela manutenção e fortalecimento dos programas do PDI 

dentro das pró-reitorias, das ações das assessorias (ACI, AI, AJ, APE, APLO e 

AREX), bem como Agência Unesp de Inovação (AUIN) e Coordenadoria Geral 

de Bibliotecas (CGB). 

 Manter e otimizar as parcerias com as fundações de apoio, em especial a 

Fundação Editora da Unesp (FEU),  a Fundação para o Desenvolvimento da 
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Unesp (FUNDUNESP) e a Fundação para o vestibular da Unesp (VUNESP) 

para iniciativas de interesse geral da universidade e da sociedade, 

principalmente nas ações ligadas às atividades fim da instituição..  

Discutir a Escola de Liderança e Gestão como instrumento de qualificação 

de nossa comunidade, consolidar os escritórios de pesquisa da Unesp, bem 

como apoiar os colégios técnicos no sentido de seu aprimoramento. 

9. INFRAESTRUTURA DE APOIO

A interlocução e a comunicação em uma universidade multicampus como 

a Unesp dependem de tecnologias de informação e comunicação avançadas. 

Para isso será priorizado nessa gestão a modernização da rede de 

computadores, a internet, sistemas de vídeo conferência, incluindo as salas de 

vídeo aulas.  

Prover a infraestrutura de TIC necessária ao desenvolvimento da 

pesquisa na Universidade, objetivando o melhor aproveitamento dos recursos 

existentes e dos investimentos realizados. 

Há necessidade do aprimoramento do sistema integrado de comunicação, 

incluindo-se o Centro de rádio e televisão, de tal forma a permitir o acesso às 

informações administrativas, acadêmicas, científicas, técnicas e artísticas, para 

ampliação ativa no fluxo informacional entre os diversos agentes visando à 

transparência pública interna e externa. 

Atuar-se-á para que haja um reestudo que assegure a pretendida 

integração dos sistemas de informação e comunicação e a simplificação de 

processos com vistas a maior eficiência administrativa e diminuição de custos.  

Com base no PDU e no PDI pretende-se rediscutir com toda a 

comunidade as metas para assegurar o desenvolvimento sustentável para todos 

os Câmpus. Articular soluções que integrem o planejamento de obras e 

reformas, nos Câmpus da universidade. Proporcionar infraestrutura física que 

garanta acessibilidade e segurança, incluindo prevenção de incêndios e 

acidentes.  

Continuar trabalhando na política multiusuária dos laboratórios, na 

melhoria dos biotérios e das redes de bibliotecas e apoiar as unidades 

complementares e as auxiliares como polos de ensino, pesquisa e extensão 

inovadora. 
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10. REITORADO

No presente momento da vida da Unesp precisamos recorrer: à 

ponderação, para preservar conquistas duramente alcançadas; ao 

planejamento, para a tomada de decisões mais racionais; à criatividade, para o 

enfrentamento dos novos desafios que se nos apresentam; à coesão interna, 

para tudo isso viabilizar-se. 

Consideramos legítimo que todas as forças políticas, representantes das 

diversas categorias, façam as exigências com a intensidade que queiram fazer. 

Encontrar-nos-ão prontos ao diálogo e à negociação, com a consideração dos 

interesses maiores da Unesp. Acreditamos no diálogo e na negociação assim 

conduzidos para a desejada coesão interna. 

Honrados pela escolha da comunidade, cuidaremos para que prevaleça 

entre nós unespianos um clima de trabalho solidário; daremos consequência às 

decisões dos órgãos colegiados com total transparência e defenderemos com 

firmeza os interesses da Unesp.  

Maria José Soares Mendes Giannini 

Candidata a Reitora 

Roberval Daiton Vieira 

Candidato a Vice-Reitor 

http://www.unesp.br/portal#!/secgeral/eleicoes-2016/reitor-e-vice-2017-2021/ 
E-mail: paratodosunesp@gmail.com
Facebook: / Unesp para todos
Site: unespparatodos.wordpress.com
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