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1 Introdução
Este documento contém a Parte III da Proposta de Sustentabilidade para a
Universidade Estadual Paulista (Unesp), que aponta para linhas de ação no campo do
ensino, da pesquisa e da extensão universitária. O propósito é, sem perder o olhar crítico,
propor e acompanhar estratégias de enfrentamento sustentável frente às crescentes
transformações da sociedade no século XXI, relacionadas à necessidade de inclusão de
competências diversificadas na formação dos profissionais, ao debate sobre o futuro do
trabalho, às inovações tecnológicas e sociais, às novas demandas sociais e políticas que
uma universidade pública deve atender e à internacionalização do ensino e da pesquisa.
Adicionalmente, com vistas à ampliação de receitas alternativas, serão apontadas
estratégias para aumentar e para facilitar a prestação de serviços, estimular, regulamentar
e criar ambiente favorável às parcerias entre o setor público e o privado e, finalmente, por
meio de um portal de egressos, criar um contexto favorável para obtenção de fundos
patrimoniais (endowments), a partir de doações de pessoas físicas e jurídicas, com ou
sem renúncia fiscal.
Este documento é precedido de duas outras partes. A Parte I apresenta propostas
para o enfrentamento dos problemas financeiros e orçamentários da Unesp, elaborado
como reflexo, parcialmente, da crise econômica e fiscal que o país vem enfrentando nos
últimos anos. A Parte II ressalta a necessidade da efetiva implantação de uma reforma
administrativa, associada à implantação de uma política de gestão de recursos humanos
mais efetiva.
Esta Parte III da Proposta de Sustentabilidade da Unesp está organizada em três
seções. Na primeira, apresentamos contextualização das dimensões centrais da vida
universitária, de modo a que se possa ter informações e análises que subsidiem as ações
estratégicas inseridas na segunda seção. A terceira seção apresenta as contribuições
enviadas pelas Unidades da Unesp, encaminhadas como resposta ao Ofício Circular nº
02/2018 – Runesp, bem como as contribuições individuais.
O objetivo maior das três partes da proposta é contribuir para que a Unesp pense o
futuro como um desafio à sua própria sustentabilidade e legitimidade social.

4

2 Contextualização
2.1 Ensino de graduação e de pós-graduação
O papel do ensino na Unesp é amplo e estratégico. Além de promover a formação
de profissionais de alto nível para o mundo do trabalho cada vez mais complexo, fomenta
a nucleação e o fortalecimento de novos cursos e grupos de pesquisa, contribui para
ações extensionistas e para a melhoria da ciência e da qualidade de vida da sociedade.
Para que a missão da Unesp seja cumprida, seus cursos de graduação e de pósgraduação devem estar em consonância com as demandas da sociedade, as quais têm
sido crescentes.
É preciso, então, mostrar como está a Unesp, avaliando o ensino nesses dois
níveis, para propor mudanças e soluções que possibilitem avanços e ajustes importantes
e necessários.
Relativamente ao interesse de ingresso na graduação, a relação média candidatovaga no vestibular de 2018 foi de 14,3 (107.735 candidatos para 7.365 vagas). Somandose ao vestibular de verão a disputa pelas 360 vagas oferecidas no meio do ano, para as
quais concorreram 10.448 candidatos em 2018, a relação média candidato-vaga nos dois
vestibulares sobe para 15,3, com amplitude desde 1,1 (Licenciatura em Matemática,
Câmpus de São José do Rio Preto) até 312,8 (Medicina, Câmpus de Botucatu). O esforço
despendido no vestibular do meio do ano, quando comparado ao do final do ano, é muito
desproporcional à pequena quantidade de vagas oferecida.
É crescente a busca pelos dois vestibulares da Unesp (Figura 1). Entretanto,
mesmo com o aumento na procura, há cursos que não conseguem preencher todas as
vagas. Para solucionar o problema das vagas remanescentes de concursos vestibulares,
as demais universidades estaduais paulistas adotaram formas alternativas de entrada,
tais como, na Universidade de São Paulo (USP), o Sistema de Seleção Unificado do
Ministério da Educação (SISU-MEC) e, na Universidade de Campinas (Unicamp), o
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), via Comissão Permanente para os
Vestibulares (Comvest), distribuindo suas vagas entre as diferentes possibilidades de
entrada.
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Figura 1. Evolução do número de vagas, inscritos no vestibular e relação
candidato/vaga – 1ª fase.
Fonte: Vunesp, 2000 - 2018.

São oito os cursos da Unesp que de 2015 a 2018 têm apresentado maiores
dificuldades em preencher todas as vagas oferecidas no vestibular. Nessa evolução, foi
considerado o percentual de preenchimento de vagas após todas as chamadas realizadas
pela Vunesp e todos os procedimentos de listas adicionais e reopção, ou seja, é
computado o percentual de todos os matriculados que confirmaram sua matrícula, em
relação à quantidade de vagas oferecidas.
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Figura 2. Cursos com menores percentuais de preenchimento de vagas no
vestibular.
Fonte: SisGrad, 2015 - 2018.

Apesar de alguns indicadores de qualidade da graduação oferecida pela Unesp
revelarem seu reconhecimento internacional1 e nacional2, isso não basta.
De 2001 a 2017 a Unesp abriu nove novos câmpus universitários, instalou 29
novas carreiras e 52 novos cursos. Evoluiu de 87 para 136 cursos de graduação (64%) e,
como alguns são oferecidos em mais de um turno, o total de opções para a graduação
chegou a 183 (incremento de 72%)3. Na pós-graduação, o número de cursos aumentou
de 107 para 149 (39%).

1

QS (Quacquarelli Symonds).
Guia do Estudante, 2017 e Ranking Universitário Folha – RUF, 2017.
3 Fonte: Anuário Estatístico da Unesp. Disponível em: https://ape.unesp.br/anuario/, acesso em 19 jun 2018.
2
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No que tange aos egressos, somados os da graduação (5,6 mil por ano) aos da
pós-graduação (3,2 mil em 2017), a Unesp forma anualmente cerca de 10 mil novos
profissionais para o mundo do trabalho.
Sintetizando esse conjunto de indicadores, verificamos que, no período de 1995 a
2017, embora tenha ocorrido crescimento de quase 100% no número de alunos
matriculados nos cursos de graduação (19.618 para 39.047 alunos) e de 200% nos
programas de pós-graduação (4.777 para 14.431 alunos) e, ainda, houve evolução no
número de unidades (24 para 34) e de câmpus universitários (15 para 24), a quota-parte
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para financiar as três
universidades estaduais paulistas mantém-se inalterada desde 19954.
A evolução do quadro de servidores docentes e técnico administrativos não
acompanhou a evolução do número de alunos de graduação e de pós-graduação. Como
no contexto atual de dificuldade de reposição de recursos humanos, a recomposição do
quadro não se resolverá no curto prazo, será necessária a adoção de iniciativas
transformadoras mais profundas que possibilitem manter e melhorar a qualidade da
formação nos dois níveis, ainda que não seja possível, no curto ou médio prazo,
ampliação do quadro de servidores.
Em 2013, 34% do total dos alunos ingressantes eram oriundos de escolas públicas.
Naquele ano, o Conselho Universitário aprovou a criação do Programa de Inclusão da
Unesp, segundo o qual 50% das vagas para cada curso e turno deveriam ser preenchidas
por estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas; desse
total, 35% passaram a ser reservadas para pretos, pardos e indígenas. O prazo
estabelecido foi de cinco anos, progressivamente: 15% em 2014, 25% em 2015, 35% em
2016, 45% em 2017 e 50% em 2018. A metodologia adotada é o Sistema de Reserva de
Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP), que, apoiado na classificação no
concurso vestibular, convoca os candidatos aprovados até o limite de vagas fixadas para
cada curso e turno.
Essas metas já foram atingidas desde 2017, com a inclusão média de mais de 50%
de ingressantes de escolas públicas nos diferentes cursos. Entretanto, o percentual total
4

Fonte: Impacto Financeiro dos Programas de Expansão e de Inclusão na Unesp, Administração Central da Unesp,
2017.
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de egressos de escolas públicas matriculados nos cursos da Unesp, em junho de 2018,
corresponde a 43% (fonte: SisGrad). A avaliação da evolução do desempenho dos
egressos provenientes das escolas públicas permitirá verificar o impacto que a formação
universitária provocou sobre sua vida e as possibilidades que foram criadas de acesso ao
mundo do trabalho.
A implantação desse programa foi acompanhada de aumento significativo da
demanda sobre os programas de permanência estudantil (restaurantes universitários,
moradias estudantis e diversos auxílios socioeconômicos), e que as estimativas para o
ano de 2018 apontam a necessidade de investimento da ordem de R$ 71 milhões5 (Figura
3). Deve ser ressaltado que nunca houve suplementação para a implantação desse
Programa de Inclusão da Unesp pelo Governo do Estado de São Paulo, comprometendo
assim o orçamento da universidade.

Figura 3. Evolução dos recursos financeiros aplicados nos três programas
principais de permanência estudantil em milhões de reais.
(**Valor estimado para 2018)
Fonte: Impacto Financeiro dos Programas de Expansão e de Inclusão na Unesp de 2014 a 2018,
Administração Central da Unesp, 2017.

5 Fonte: Impacto Financeiro dos Programas de Expansão e de Inclusão na Unesp de 2014 a 2018, Administração

Central da Unesp, 2017.
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Outro desafio para a universidade é o da acessibilidade, direito legítimo e garantido
por lei. Em 2011, a Unesp instituiu a Comissão Permanente de Acessibilidade, para
discutir ações visando atender as demandas das unidades, “assegurando às pessoas
deficientes condições para sua inclusão e acessibilidade ao ambiente universitário e seus
recursos materiais e didáticos”. Tais demandas assumem características variadas:
reforma física, com instalação de rampas, elevadores e rebaixamento de sarjetas; acesso
e inclusão ao processo de ensino-aprendizagem: material didático adequado (Braille),
oferecimento de disciplina de LIBRAS e readequação de avaliações; mudança de cultura
e inclusão: conscientização e orientação dos três segmentos da Unesp. As readequações
físicas estão sendo realizadas de forma criteriosa e encontram desafios associados ao
custeio. A inclusão no processo de ensino-aprendizagem está sendo realizada à medida
que avança a oferta da disciplina de LIBRAS por meio de Ensino à Distância para os
cursos de licenciatura, mas ainda assim é onerosa para a instituição. A Unesp está
ampliando sua Política de Inclusão e Acessibilidade e em 2018 inseriu programa no Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) com recursos para o atendimento imediato de
questões pontuais.
Adicionalmente às dificuldades decorrentes dos processos de expansão e de
inclusão, alguns pontos merecem atenção especial. Apesar do grande aumento no
número de matriculados na graduação, o número de alunos formados tem se mantido
estagnado ou mesmo decrescente, situação explicada, em parte, pelo aumento do índice
de evasão e/ou retenção6.
O índice de evasão anual dos cursos de graduação da Unesp, em 2017, foi de
6,9% ao ano - semelhante ao da Unicamp (7,3% em 2016)7 e quase três vezes inferior ao
da USP (20,2% em 2015)8. Na Unesp, é ampla a dispersão percentual de evasão entre os
cursos, variando de zero a 41,1% em 2017, o que requer análise caso a caso. Também
há grande variação da evasão, considerando-se a modalidade do curso (Figura 4), pois
bacharelados (4,0 - 5,6%) apresentam índices médios anuais de evasão inferiores às

6 Anuário Estatístico, 2017.
7 Anuário Estatístico da Unicamp de 2017. Base de dados 2016. Disponível em:

https://www.aeplan.unicamp.br/anuario/2017/filipeta2017_port.pdf,acesso em 19 jun 2016. p. 54.
8 In: QUEIROZ, L. Mais de 20% dos alunos deixam a USP. Jornal do Câmpus. 19 de outubro de 2016. Disponível em
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2016/10/basic-2/, acesso em 31 jan 2018.
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licenciaturas (6,7 - 19,4%) e aos cursos que oferecem possibilidades das duas
modalidades (bacharelado/licenciatura, 5,7 - 12,8%).

Figura 4. Índices médios anuais de evasão dos cursos de graduação, conforme a
modalidade (bacharelado; bacharelado/licenciatura; licenciatura).
Fonte: SisGrad, 2017.

Nota-se uma relação entre o índice anual de evasão e a procura pelo curso no
vestibular: os cursos que apresentam maiores índices anuais de evasão (acima de 16%,
em 2017, calculado sobre o número de matriculados) apresentam baixa relação
candidato/vaga no vestibular (média de 1,8), não ultrapassando 4,6 (Figura 5). Os índices
anuais de evasão devem ser complementados por análise da retenção por disciplina
desses cursos, uma vez que reiteradas reprovações podem redundar em abandono, além
das demais causas da evasão, muitas delas externas à universidade, mas em relação às
quais devemos ficar atentos para pensar em ações que minimizem seus efeitos.
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Figura 5. Relação entre índices de evasão e procura no vestibular.
Fontes: SisGrad e Vunesp, 2017.

A Unesp é uma das universidades públicas do Brasil que oferece cursos similares
em diferentes câmpus (Figura 6), em todas as regiões do Estado de São Paulo. Sendo
assim, é necessário repensar a criação de cursos novos, evitando o oferecimento de
cursos semelhantes aos já existentes e priorizando demandas de cursos ou modalidades
ainda não existentes na Unesp, inovadores, de importância social e/ou tecnológica. Para
tal, é necessário considerar a concorrência com outros cursos criados em instituições
públicas nos últimos dez anos no estado de São Paulo. Por exemplo, os Institutos
Federais ofereceram 22 cursos de licenciatura em Química, 14 cursos de Física, dois
cursos de licenciatura em Ciências Naturais, com habilitação em Química e Física, 24
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cursos de licenciatura em Matemática, 8 cursos de Ciências Biológicas e dois cursos de
licenciatura em Geografia9.

Figura 6. Cursos oferecidos em três ou mais câmpus e número de opções de
entrada.
Fonte: Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), 2018.

Entre as três universidades estaduais paulistas, a Unesp é a que oferece mais
cursos de licenciatura: 32 opções de ingresso em licenciatura e 37 opções em
bacharelado/licenciatura, totalizando 69 possibilidades em 48 cursos, enquanto há 21
opções na Unicamp10 e 26 na USP.11 Portanto, entre as 183 opções de entrada nos
cursos de graduação da Unesp, 37% abrem-se à formação de professores, o que

9 Fonte:

portal E-MEC, http://emec.mec.gov.br/, acesso em 04 jun 2018.
https://www.dac.unicamp.br/portal/graduacao/cursos, Acesso
em 14 jun 2018.
11 Fonte: USP, Sobre a Graduação. http://www4.fe.usp.br/graduacao/institucional/sobre-a-graduacao, Acesso em 14
jun 2018.
10 Fonte: Unicamp, Cursos Regulares de Graduação.
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corresponde a um investimento significativo e maior do que a média nacional (25% em
2013), de acordo com a Diretoria de Estatísticas Educacionais do Inep.12 Tal envolvimento
com a formação de professores confirma-se pelo fato de que, em 2017, 1014 (32%) dos
3169 docentes da Unesp atuavam em cursos de licenciatura13.
Ainda com relação às licenciaturas, as adequações exigidas pelo Conselho
Estadual de Educação (CEE) às Resoluções 111/2012 e 154/2017 (esta última
regulamentando a adequação à Resolução 2/2015 do Conselho Nacional de Educação)
geraram pressões no que tange à composição do corpo docente e à estruturação dos
cursos, uma vez que a ação do CEE, na análise e na aprovação das reestruturações
curriculares resultantes dessa adequação, impôs necessidade de contratação de
docentes em áreas ainda não contempladas e promoveu uma fixidez curricular que não
combina com as necessidades de formação diversificada e abrangente com vistas a
profissionais aptos a atuar frente à complexidade dos problemas do século XXI.
Por outro lado, considerando que a maioria dos cursos de licenciatura da Unesp
apresenta também, ao aluno, a possibilidade de cursar simultaneamente o bacharelado, o
distanciamento promovido entre essas duas opções por essas resoluções traz como
consequência o aumento do tempo de integralização de ambas as modalidades. Dessa
maneira, faz-se necessário rever o oferecimento concomitante delas, além de viabilizar o
oferecimento de bacharelados e licenciaturas que possibilitem, a partir de uma entrada
única, habilitações múltiplas (como, por exemplo, licenciatura em Ciências, habilitando
para a docência em Física, Química, Matemática e Biologia).
Apesar de todo o investimento feito pela Unesp nos cursos de licenciatura, com o
objetivo de contribuir para a formação de bons professores para o ensino básico, a maior
parte dos egressos desses cursos universitários acaba por não atuar como professores
da rede pública14.
Um agravante a este fato é a queda verificada na busca por cursos de licenciatura,
em nível nacional. Pesquisa realizada pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino
12 Cursos de licenciatura enfrentam queda na procura em todo o Brasil.

Educação e emprego. Disponível em:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2015/07/cursos-de-licenciatura-enfrentam-queda-naprocura-em-todo-o-brasil-4793025.html, acesso em 14 jun 2018.
13 Fonte: SisGrad.
14 KUSSUDA, S. R. A escolha profissional de Licenciados em Física de uma universidade pública. Bauru: Unesp, 2012.

Dissertação - Mestrado em Educação para a Ciência.
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Superior (Semesp) mostra que o número de alunos que se matricularam em cursos de
licenciatura presenciais no país caiu 10%, no período de 2010 a 2016.15 Segundo o
mesmo estudo, dos alunos que concluíram a licenciatura, apenas 47% trabalham em sua
área de formação, 19% trabalham em área diferente da que se formaram e 34% não
estão trabalhando.
Outro fato que pode contribuir para a evasão e a retenção é que, dos 136 cursos
da Unesp, cerca de 60% possuem carga horária maior do que a exigida pelo MEC, em
muitos casos ultrapassando-a em mais de mil horas. Além disso, os cursos são
estruturados de maneira estritamente disciplinar, com a maior parte das atividades
apenas em sala de aula. Iniciação científica e participação em projetos de extensão
universitária não são consideradas como práticas didáticas, distanciando-se das
demandas atuais da sociedade.
Para se projetar a formação a ser ofertada a possíveis alunos de graduação da
Unesp, um aspecto a ser considerado são as mudanças constantes e céleres no mundo
do trabalho.
Pesquisa realizada pela Pearson, em parceria com a Fundação Britânica de
Inovação e Universidade de Oxford16, focaliza a predição de empregabilidade em 2030.
Analisando tendências globais (urbanização crescente, mudanças demográficas,
crescimento da desigualdade, sustentabilidade, avanços tecnológicos, incertezas políticas
e globalização), identificou as ocupações que devem crescer, diminuir e outras sobre as
quais ainda há indefinição. Carreiras de baixa especialização técnica, que exigem menos
criatividade e são mais repetitivas, estariam mais seriamente ameaçadas pela automação.
Assim sendo, habilidades tais como adotar estratégias de aprendizado, desenvolver
capacidade para tomar decisões, ter fluência de idéias, aprender de modo ativo e com
originalidade, etc. aparecem como algumas das que serão mais importantes no mundo do
trabalho em um futuro próximo17.

15 CRAIDE, S. Pesquisa mostra queda por interesse nos cursos de Licenciatura.

Agência Brasil. Educação. Disponível
em http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-11/pesquisa-mostra-queda-no-interesse-por-cursos-delicenciatura, acesso em 14 jun 2018.
16 The future of Skills. Disponível em: https://futureskills.pearson.com, acesso em 19 jun 2018.
17 Norte, D. B. Quais habilidades devem ser privilegiadas. Ensino superior. Edição 229. Disponível em:
http://www.revistaensinosuperior.com.br/habilidades-privilegiadas/, acesso em 13 jun 2018.
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Os alunos que hoje ingressam na Unesp precisam ser preparados para atuar de
forma crítica e criativa e gerar oportunidades em uma conjuntura em que não há garantias
de que as carreiras para as quais os estamos preparando ainda existirão em uma década.
Neste contexto, uma formação disciplinar, ancorada em uma única opção de carreira, não
se apresenta como a mais adequada. Portanto, é essencial que os cursos sejam
transformados, de maneira que os egressos tenham formação de cidadãos globalmente
engajados, com sensibilidade para os grandes problemas mundiais, bem preparados e
com capacidade de solucionar problemas complexos de uma sociedade em constante
transformação.
Assim, são necessários currículos construídos a partir da possibilidade de
personalização da formação dos estudantes, preparando-os para capacitação mais plural
ou múltipla, e que ofereçam oportunidades de atuação humanística, democrática,
interdisciplinar e transdisciplinar, valorizando as diferenças e a diversidade cultural. Frente
a esta situação de rápida mudança nos cenários de empregabilidade das mais variadas
profissões e para melhor compreender os caminhos que nossos ex-alunos trilham no
mundo do trabalho, o acompanhamento dos egressos fornecerá elementos importantes
para repensarmos a formação universitária, tanto na graduação, quanto na pósgraduação.
A internacionalização do ensino é uma das forças motrizes para propiciar aos
estudantes da Unesp essa formação plural, transdisciplinar e engajada socialmente.
Desde 2009, diversas ações estratégicas foram implementadas para alavancar a
internacionalização do ensino, sendo a mobilidade estudantil a de maior visibilidade. Ela
foi incrementada pelos programas: Ciências sem Fronteiras (CsF), viabilizado em 2011,
pelo governo federal e implantado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino
Superior (Capes); Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE), sob responsabilidade
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Com o
encerramento do CsF para a graduação, a Unesp vem procurando estimular essa
mobilidade através de recursos próprios (Associação de Universidades Grupo Montevidéu
- AUGM, International Association for the Exchange of Student - IAESTE, etc.) e com
projetos específicos submetidos a editais nacionais e internacionais de diferentes
instituições,

tais

como

BEPE/FAPESP,

Programa

Santander,

Capes/Brafitec,
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Capes/Brafagri, Erasmus, entre outros. Em 2016, 734 estudantes de graduação tiveram
parte da sua formação realizada em instituições estrangeiras (em sua maioria na França,
Estados Unidos, Austrália e Reino Unido) e a Unesp recebeu 594 alunos de graduação
estrangeiros (principalmente do Japão, França, Alemanha e Colômbia) (Figura 7).

Figura 7. Mobilidade internacional. Países com maior frequência em 2016.
Fonte: Anuário Estatístico da Unesp, 2017.

De 2012 a 2016, aprimoramentos nas normas, procedimentos e regulamentações
da Unesp, que se tornaram referência inclusive para outras instituições brasileiras, e a
assinatura de acordos de colaboração com universidades e centros de pesquisa dos cinco
continentes, propiciaram aos estudantes dessas universidades o aproveitamento de
créditos internacionais e a obtenção de duplas diplomações, especialmente em nível de
graduação. Neste último caso, há necessidade de ampliação do número de instituições e
dos países envolvidos, pois a quase totalidade dos estudantes de graduação da Unesp
obteve duplos diplomas nas áreas de Engenharia e Ciências Agrárias com instituições
francesas, em função da participação da Unesp nos Projetos Capes - Brafitec e Brafagri.
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A baixa proficiência em língua estrangeira de estudantes de graduação e de pósgraduação é outra das grandes barreiras associadas à internacionalização do ensino. A
aplicação do Test of English as a Foreign Language - Institutional Testing Program
(TOEFL - ITP) em 9470 alunos da Unesp mostrou que os níveis de proficiência, segundo
o Quadro Comum de Referência Europeu (QCRE), concentrou-se nos níveis básicos (A2 30,5%) e intermediários (B1 + B2 - 65,3%), sendo que apenas 4,1% dos estudantes
atingiram o nível avançado (C1) (Figura 8). Apesar de os percentuais serem melhores do
que os obtidos por estudantes em nível nacional e na Região Sudeste, estes ainda são
insuficientes, pois a formação de alunos com talentos globais deve envolver habilidades e
competências sociais e relacionais, sendo que a fluência em língua estrangeira é
fundamental.

Figura 8. Percentual dos alunos nos cinco níveis de proficiência em língua inglesa
do Quadro Comum de Referência Europeu (QCRE) e sua comparação com os
percentuais regional e nacional.
Fonte: Relatório de Gestão do Programa Idiomas sem Fronteiras (Secretaria de Ensino Superior SESu/MEC), Brasília, Junho de
2017.
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Para buscar uma solução para o problema da baixa fluência em língua estrangeira,
nos últimos oito anos a instituição desenvolveu uma inédita política de idiomas bem como
projetos específicos para a aprendizagem de línguas, especialmente inglês e francês.
Esses projetos foram desenvolvidos em parceria (inclusive financeira) com o British
Council e o Consulado da França, como cursos preparatórios para estudantes que
pretendiam realizar mobilidade internacional.
Outra lacuna, considerando a tendência mundial da “Internacionalização em Casa”,
é a falta de ações que levem à internacionalização do currículo dos cursos de graduação
e pós-graduação. A carência do oferecimento de mais disciplinas e mesmo de cursos de
graduação e pós-graduação completos em inglês também precisa ser considerada. O
oferecimento de 60 disciplinas de pós-graduação em inglês, agrupadas em quatro áreas
de conhecimento, escolhidas com base no potencial interesse de alunos estrangeiros, foi
ação inovadora tentando superar essa carência. Porém, esse projeto necessita ser
reformulado, pois não houve a atratividade esperada.
Ações

específicas

estão

propostas

no

recente

Plano

Estratégico

de

Internacionalização (PEI)18, elaborado em 2017, que estabelece como um de seus pilares
a formação de cidadãos com talentos globais. Isso será feito por meio da implementação
de visão mais ampla de internacionalização para o ensino, numa perspectiva intercultural,
com foco nos objetivos éticos, sociais e acadêmicos das instituições de ensino superior.
O Plano Estratégico de Internacionalização também propõe que a Unesp busque o
diálogo internacional tendo como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), definidos na Agenda 2030, aprovada em 2015 pelos Estados membros da
Organização das Nações Unidas (ONU). Trata-se de um esforço global de enfrentamento
dos desafios do milênio, integrando os três pilares do desenvolvimento - social,
econômico e ambiental -, mediados por tecnologia e informação.
Neste contexto, é imprescindível reconfigurar os cursos da Unesp, promovendo a
formação voltada à busca de soluções para os grandes problemas econômicos e sociais
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Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1t_MoujH6vUFnW5LK2ncWJjMSQTvVGt4r/view, acesso em

04 set 2018.
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da atualidade, à contribuição da inovação inclusiva para o crescimento econômico, ao
combate à pobreza e ao bem-estar social19.
As carreiras das áreas tecnológicas necessitam ser avaliadas a partir das
demandas da atualidade. Por exemplo, o desenvolvimento da indústria 4.0 (também
conhecida como manufatura avançada ou indústria inteligente) transcende para as áreas
agropecuárias, biológicas, saúde e engenharia. Assim, a revolução está se direcionando
para a utilização de novas técnicas e conceitos, tais como a inteligência artificial, robótica,
big data, machine learning, veículos autônomos, impressão 3D, nanotecnologia,
biotecnologia, ciências dos materiais, armazenamento de energia e computação quântica.
Ressalta-se que muitas dessas inovações estão apenas no início, mas já chegando no
ponto de inflexão de seu desenvolvimento, pois elas constroem e amplificam umas às
outras, fundindo as tecnologias dos mundos físico, digital e biológico. Para essa
finalidade, é necessário fortalecer a interação entre as várias áreas do conhecimento,
para formar um profissional capaz de resolver problemas de forma interdisciplinar e
inovadora.
Além da mudança na concepção dos currículos, é preciso reconhecer que a sala
de aula e a relação entre professor e aluno ganharam novas configurações e formas de
intermediação. Parcela desse fenômeno decorre de reflexos das tecnologias digitais de
informação e comunicação, que contribuem para a construção, a apropriação e a difusão
do conhecimento, tendo como base a interdisciplinaridade e a transversalidade. Por isso,
é preciso ressignificar o conceito de aula, reconhecendo que há novas dinâmicas capazes
de contribuir para a busca do saber.
Uma ferramenta importante para a modernização dos currículos consiste em obter
o feedback dos egressos, tanto com relação aos aspectos positivos quanto aos negativos
associados à formação profissional, nos níveis de graduação e de pós-graduação. Apesar
de a Unesp dispor do portal Sempre Unesp, no qual os egressos podem ser cadastrados,
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é necessário aperfeiçoá-lo e instituir uma cultura adequada de comunicação, o que já vem
sendo feito com a implantação do portal Alumni Unesp20.
A evolução da pós-graduação da Unesp é significativa. Atualmente envolve cerca
de 80% dos docentes credenciados em 150 programas de pós-graduação reconhecidos
pela Capes (Figura 9) e seus egressos contabilizam mais de 50.000 titulados (Figura 10).

Figura 9. Evolução do número de cursos de pós-graduação.
Legenda: M – Mestrado acadêmico; D – Doutorado acadêmico; F – Mestrado Profissional
Fonte: Anuário Estatístico da Unesp e DataCapes, 2018.
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Disponível em: https://alumni.unesp.br, acesso em 04 set 2018.
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Figura 10. Evolução do número de titulados nos programas de pósgraduação.
Legenda: M – Mestrado acadêmico; D – Doutorado acadêmico; F – Mestrado Profissional
Fonte: SisPG

A evolução das notas obtidas pelos programas nas avaliações da Capes (Figura
11) e o conjunto dos dados anteriores atesta a melhoria da qualidade e da excelência da
pós-graduação, projetando a Unesp como uma das melhores do país.
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Figura 11. Evolução dos conceitos Capes obtidos pelos programas de pós-graduação.
Fonte: Capes, Anuários Estatísticos da Unesp.

Entretanto, a despeito desse crescimento, quando comparada com outras
universidades de mesmo porte, a proporção de programas de excelência da Unesp ainda
é baixa (Figura 12). Comparando-se universidades com mais de 50 programas de pósgraduação, a Unesp encontra-se na 7a posição nacional na proporção de programas de
excelência (conceitos 6 e 7) na avaliação quadrienal da Capes 2017.
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Figura 12. Proporção de programas de pós-graduação com notas 6 e 7 das
universidades brasileiras com mais de 50 programas, nas avaliações da Capes 2013 e
2017.
Fonte: Relatório Capes 2017.

A estrutura multicâmpus da Unesp implica em obstáculos a serem enfrentados. No
caso da pós-graduação, o baixo número de docentes credenciados em cada programa é
um deles, quando nos comparamos às outras instituições de ensino superior (IES) de
mesmo porte, o que é resultado da existência de programas de mesma área, em
diferentes unidades e câmpus experimentais. Cerca de 60% dos programas de pósgraduação agregam menos de 20 docentes e 24% menos de 15 (Figura 13). No entanto,
existe correlação entre o maior número de docentes credenciados e a melhor qualificação
do programa de pós-graduação.
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Figura 13. Relação entre o número de docentes credenciados nos programas de
pós-graduação e o conceito obtido por eles na avaliação Capes.
Fonte: SisPG, 2018

Uma das consequências imediatas dessa duplicidade de cursos é o número de
disciplinas ofertadas pelos programas de pós-graduação da Unesp. Considerando-se a
média de disciplinas ministradas anualmente pelos programas no período de avaliação da
Capes de 2013-2016, por grande área de conhecimento, (Figura 14), observa-se que a
maioria dos programas ministrou cerca de 15 disciplinas por ano. As áreas das Ciências
Biológicas, Engenharias e Ciências Agrárias são as que ofereceram maior número de
disciplinas (mais de 20) por ano, enquanto as áreas de Ciências da Saúde e a
Multidisciplinar, as que ofereceram menor número de disciplinas (menos de 15) por ano.
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Figura 14. Média anual de disciplinas oferecidas pelos programas de Pósgraduação no quadriênio de avaliação da Capes, por grandes áreas do conhecimento.
Fonte: SisPG, 2013-2016.

Do total de disciplinas ministradas no quadriênio 2013-2016, 22,5% foram
ministradas para número menor ou igual a cinco alunos, com destaque para Ciências
Exatas e da Terra (31,9%), Engenharia (31,1%), Ciências Biológicas (28,9%) e
Multidisciplinar (24,4%) (Fonte: SISPG).
Portanto, de maneira análoga e em conjunto com as ações a serem desenvolvidas
na graduação, na pesquisa e na extensão universitária, é preciso viabilizar a
diversificação das estruturas curriculares e a articulação entre elas, fomentar o uso de
tecnologias digitais de informação e comunicação para a difusão de conhecimentos e de
desenvolvimento de práticas pedagógicas, promover o permanente diálogo com o mundo,
e reorganizar a pós-graduação a partir de uma nova concepção para aproximá-la das
demandas globais sumariadas pelas ODS.
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Uma das formas de a pós-graduação da Unesp ampliar a sua rede de cooperação
é mapeando a inserção dos nossos egressos de graduação e pós-graduação em
universidade brasileiras e estrangeiras, de tal sorte que possam ser integrados de
diferentes formas, como oferta/participação em disciplinas dos programas de pósgraduação, intercâmbio de alunos com outros centros de pesquisa, usos compartilhado de
laboratórios, entre outras possibilidades. Tudo isso requer um aprendizado e a
experiência internacional é um dos fatores que contribui para ampliar possibilidades ainda
inexploradas e aperfeiçoar procedimentos tradicionalmente solidificados. Nesse processo,
a mobilidade de alunos de pós-graduação é essencial, pois eles entram em contato com
realidades diferentes daquelas da Unesp e ampliam as relações de seus orientadores na
Unesp com os supervisores e as instituições de destino.
O intercâmbio de alunos na Unesp envolve forte concentração na recepção de
estudantes sul-americanos (72%), destacando-se colombianos e peruanos (Figura 15). Se
considerados oriundos de outros países da América Latina e África, esse percentual
aumenta para 90%. Quanto aos países de destino, 86% dos alunos dos programas de
pós-graduação da Unesp buscam predominantemente universidades e centros de
pesquisa dos países europeus e estadunidenses (Estados Unidos, Portugal, Espanha e
França). Esse conjunto de dados demonstra o papel de liderança da Unesp junto a
instituições de ensino superior da América Latina e da África, mas evidencia a
necessidade de se ampliar a quantidade e a qualidade da mobilidade com universidades
de classe mundial de outros continentes e subcontinentes.
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Figura 15. Mobilidade mais frequente de discentes da pós-graduação em 2016.
Fonte: Anuário Estatistico da Unesp, 2017.

Nesse contexto, os acordos internacionais são de fundamental importância, pois
dão o amparo legal à realização de diversas modalidades de mobilidade. Entretanto,
deve-se ressaltar que a assinatura de 652 acordos de colaboração internacional (alguns
deles

renovações),

no

período

2005-2017,

não

representa

necessariamente

internacionalização ampla e qualificada da Unesp. Muitos desses acordos apresentam
baixa efetividade, mesmo sendo assinados para alcançar determinado objetivo comum e
buscando sempre interesses recíprocos e convergentes de ensino, pesquisa e extensão
universitária entre as instituições. Uma análise aprofundada sobre as dificuldades para a
efetivação dos acordos merece ser realizada.
Essa nova conjuntura levou à necessidade de a Unesp implementar o seu Plano
Estratégico de Internacionalização, construído também a partir de consultas a toda a
Unesp, que se manifestou favoravelmente sobre a importância do processo de
internacionalização da Universidade. No Plano estão apontadas as prioridades da Unesp,
focando metas, estratégias, ações e parceiros estratégicos. Derivado do Plano
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Estratégico de Internacionalização, a Unesp elaborou projeto de internacionalização
submetido à chamada Capes/PrInt e aprovado em 2018, que garantirá cerca de duas mil
bolsas de mobilidade para docentes e discentes de pós-graduação e consequentemente
contribuirá para o financiamento da internacionalização da Unesp. Tudo isso favorece a
consolidação da qualificação acadêmica, ampliando o diálogo global e aumentando a
captação de recursos advindos de órgãos nacionais e internacionais.

2.2

Pesquisa,

Extensão

Universitária,

Inovação

e

Empreendedorismo
As universidades públicas podem ser definidas como instituições intensivas em
pesquisa que servem como um componente crítico do cenário geral do ensino superior.
Essa característica as distingue das universidades baseadas exclusivamente no ensino
de graduação, pois proporcionam oportunidades educacionais de alta qualidade aos
estudantes em todas as faixas sociais, uma vez que o ensino se articula com a pesquisa e
a extensão universitária. Além de gerarem conhecimento, inserem os alunos nesse
contexto, pois oferecem formação técnico-científica e subsidiam o desenvolvimento
econômico da sociedade, com efetivos reflexos para o Estado e a nação.
O relatório acerca da produção científica de vinte universidades brasileiras, que a
Clarivate Analytics apresentou à Capes, com base nas publicações realizadas nos
periódicos que compõem a Web of Science, expõe vários desafios para a pesquisa e a
inovação na Unesp (Figura 16).
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Figura 16. Produção científica de vinte universidades brasileiras.
Fonte: Relatório Clarivate Analytics/Capes, 2017.

A Unesp ocupa a segunda posição em termos de produção científica, mas a 11ª
em relação às citações recebidas por suas publicações, a 12 a entre as publicações Top
10%, a 15a em colaborações internacionais e a última nas colaborações com a indústria.
Apresentamos a série histórica da evolução da percentagem de publicações com
coautoria entre empresas e algumas universidades públicas paulistas, num estudo
realizado com metodologia que abrange número maior de empresas (Figura 17). Note que
nesta Figura o percentual de publicações da Unesp em coautoria com empresas (~2,0%)
é bem superior aos dados da Figura 16 (~0,3%). No entanto, a Unesp continua entre as
cinco universidades com menor participação de coautoria com empresas. Portanto,
embora a Unesp tenha boa produtividade e um bom número de colaborações
internacionais, há necessidade de aumentar seu impacto e ampliar as parcerias com a
sociedade. Em especial, parcerias entre o setor público e a iniciativa privada, para as
quais nossos egressos inseridos no mundo do trabalho podem dar efetiva contribuição. O
conjunto desses resultados sugere que é fundamental estabelecer novas ações
estratégicas para a adequada escolha de temas e parcerias.
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Figura 17. Artigos em coautoria com empresas (% do total de publicações).
Fonte: C.H. Brito Cruz, Fapesp, 2018.

Um panorama da situação da produção científica da Unesp pode ser visualizado a
partir de duas informações (Figura 18): 1 - o número total de publicações (Artigos, Artigos
em conferências, Artigos de revisão, Capítulos, Letters, Notas, Editorial, Artigos in press,
Livros e Resumos) dividido pelo número de docentes credenciados em programas de pósgraduação da Unesp pertencentes a cada uma das nove grandes áreas de conhecimento,
nos últimos cinco anos (2013-2017), e 2 - o número de citações/publicação em cada área.
Como há grande diversidade entre as áreas de conhecimento, os dados de cada área
foram normalizados por meio da razão número de publicações/número de autores.
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Figura 18. Relação entre publicações por pesquisador/autor e citações por
publicação, por grande área de conhecimento no período de 2013 a 2017.
Legenda: CA = Ciências Agrárias, CB = Ciências Biológicas, CS = Ciências da Saúde, CET = Ciências Exatas e da
Terra, Eng= Engenharias, Multi = Multidisciplinar, CH = Ciências Humanas, CSA = Ciências Sociais Aplicadas e LLA =
Linguística, Letras e Artes.
Fonte: SciVal, 2018.

As áreas de Ciências Exatas e da Terra e Ciências Biológicas são as que
alcançaram maiores índices (15,9 e 15,2 artigos por autor e citação média por publicação
de 11,0 e 6,5 respectivamente). As áreas de Ciências Agrárias e Ciências da Saúde
apresentam valores muito próximos de número de publicações por docente autor (12,8).
No entanto, entre elas, a de Ciências Agrárias é a que apresenta o menor indicador de
citação média por publicação (3,9). As áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais e
Aplicadas, e Linguística, Letras e Artes são as que apresentam menores razões entre
publicações e docente autor, e número de citações por publicação. Duas áreas
apresentam razões muito próximas, Engenharias e Multidisciplinar, com ~10 publicações
por autor e ~5 citações por publicação.
No aspecto qualitativo, o impacto ponderado de citações (Field Weighted Citation
Impact - FWCI), indicador utilizado pelo SciVal, mede a proporção de citações recebidas
em relação à média mundial (base Scopus), que tem como índice referência 1, podendose avaliar percentualmente o quanto as publicações são mais ou menos citadas que a
média mundial para cada área de conhecimento (Figura 19). Para se extrair estes dados
do SciVal foi necessário criar grupos da Unesp, organizados de forma que, em cada uma
das nove áreas de conhecimento, estivessem os programas de pós-graduação avaliados
na área, com seus respectivos docentes e pesquisadores credenciados. É importante
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informar que o SciVal apresenta limitações com relação à área de Humanidades, devido à
abrangência da base; por isso, os dados foram compilados usando como base os
programas de pós-graduação da Unesp.

Figura 19. Fator de impacto da área relativo ao fator médio mundial, por grande
área de conhecimento, no período de 2013 a 2017.
Legenda: CA = Ciências Agrárias, CB = Ciências Biológicas, CS = Ciências da Saúde, CET = Ciências Exatas e da
Terra, Eng= Engenharias, Multi = Multidisciplinar, CH = Ciências Humanas, CSA = Ciências Sociais Aplicadas e LLA =
Linguística, Letras e Artes.

Fonte: SciVal, 2018.

Se considerarmos todas as publicações de docentes e pesquisadores da Unesp,
verificamos que são citadas 10% menos que a média mundial. É preocupante o fato de
que somente as publicações das áreas Ciências Biológicas (7%) e Ciências Exatas e da
Terra (83%) apresentam percentual de citação maior que a média mundial. Notem que no
caso da área CET, se retiramos os docentes/pesquisadores do Instituto de Física Teórica
- IFT do cálculo do fator de impacto, o valor diminuiria de 83% acima da média mundial
para 10% abaixo da média mundial, ou seja, o valor também se torna negativo (Figura
20).
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Figura 20. Fator de impacto da área relativo ao fator médio mundial, por grande
área de conhecimento excluindo-se a produção do Instituto de Física Teórica - IFT na
avaliação da CET no período de 2013 a 2017.
Legenda: CA = Ciências Agrárias, CB = Ciências Biológicas, CS = Ciências da Saúde, CET = Ciências Exatas e da
Terra, Eng= Engenharias, Multi = Multidisciplinar, CH = Ciências Humanas, CSA = Ciências Sociais Aplicadas e LLA =
Linguística, Letras e Artes.

Fonte: SciVal, 2018.

As áreas de Ciências da Saúde e Engenharias são aquelas que estão mais
próximas de atingir a média mundial (9% e 6% menos citados que a média mundial,
respectivamente). Com 20% a 40% abaixo da média mundial estão as áreas de Ciências
Agrárias e Multidisciplinar. As médias do impacto das publicações das áreas Ciências
Humanas, Sociais e Aplicadas e Linguística, Letras e Artes estão, respectivamente, 60, 50
e 75% abaixo da média mundial. A área Multidisciplinar conta com 19 programas de pósgraduação e, destes, nove foram avaliados pela Capes com nota 4, cinco com nota 5 e
apenas três com 6.
No entanto, o uso de apenas um indicador da qualidade da produção intelectual
(Figuras 19 e 20) não necessariamente reflete a qualidade do programa de pósgraduação, pois dos 26 programas de pós-graduação da área de Ciências Agrárias,
quinze programas de pós-graduação foram avaliados pela Capes com nota 5, seis com
nota 6 e um com nota 7.
Na área de Humanidades, a Unesp revela forte compromisso com a formação de
professores, pesquisadores e profissionais liberais, em áreas como Administração,
Arquitetura, Artes, Ciência da Informação, Ciências Políticas, Comunicação, Direito,
Economia, Educação, Filosofia, Geografia, História, Letras, Linguística, Planejamento
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Urbano, Psicologia, Serviço Social e Sociologia, entre outras. Isso se revela, por exemplo,
pelo fato de que 15% das Bolsas de Produtividade em Pesquisa CNPq da Unesp são da
área de Humanidades, contando com 112 pesquisadores bolsistas. Na Fapesp, esse
cenário se mantém, uma vez que as Humanidades respondem por 16% de todos os
projetos da Unesp em andamento ora financiados. Essa qualidade em pesquisa se reflete
de forma ainda mais nítida nos programas de pós-graduação de excelência da Unesp
(conceitos 6 e 7 da Capes), em que as Humanidades representam 1/3 desse universo.
Análise das áreas científicas de maior proeminência da Unesp, realizada por meio
da plataforma SciVal (“Topics”), indica nichos de pesquisa com maior potencial de
liderança e capacidade de financiamento (Figura 21). Nessa análise estão as publicações
em periódicos com maior índice de impacto (Top 1%). O diâmetro dos círculos reflete a
quantidade de publicações contidas no 1% dos periódicos de maior índice de impacto. A
intensidade das cores reflete a subárea. Observa-se o destaque da área de Física e a
presença de focos de liderança nas áreas biológicas, agrárias e de engenharia. Essa
representação (Figura 21) abrange subáreas específicas de liderança e excelência, o que
explica a aparente contradição com o baixo impacto médio da nossa pesquisa quando
comparada com aquela mundial (Figuras 19 e 20).
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Figura 21. Áreas de pesquisas de destaque na ciência (1% mais competitivas) no
período de 2013 a 2017. O diâmetro dos círculos reflete a quantidade de publicações
contidas no 1% dos periódicos de maior índice de impacto. A intensidade das cores reflete
a subárea.
Fonte: SciVal, 2018.

A análise de desempenho, em termos de produção científica nas universidades
mundiais, pode ser mensurada por meio de diferentes métricas e pelo uso de diversas
metodologias. Ainda fazendo uso da Plataforma SciVal para o período 2010 - 2017,
embora a Unesp apresente significativa produção em termos quantitativos, o impacto
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desta produção é relativamente baixo, corroborando os resultados do estudo da Clarivate
Analytics (Figura 16).
Estudo comparativo do desempenho da Unesp frente a um grupo de universidades
mostra a produção intelectual (schorlarly output) em função da razão entre o número total
de citações e o conjunto da produção da universidade (field-weighted citation impact),
sendo que 1 representa a média global (Figuras 22 e 23). Para estas figuras, o tamanho
do círculo representa o percentual de publicações nos periódicos mais citados na base
Scopus (Top 10%).
Quando se compara o desempenho de impacto da produção da Unesp com o de
algumas universidades latino-americanas (Universidade de Buenos Aires, Universidade
do Chile, Universidade dos Andes da Colômbia e Universidade Nacional Autônoma do
México, fica evidente que o impacto das nossas publicações é relativamente baixo: somos
aquela que possui menor impacto nas citações e menor inserção nos periódicos Top 10%
da base Scopus (Figura 22). Destaca-se aqui a Universidade dos Andes da Colômbia,
que, possui menor produção quantitativa, mas com maior impacto.

Figura 22. Produção científica por impacto das citações no período de 2010 a 2017.
O tamanho do círculo representa o percentual de publicações nos periódicos mais citados
na base Scopus (Top 10%).
Fonte: SciVal, 2018.
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Outra correlação possível é a que compara a Unesp ao conjunto de universidades
consideradas

suas

parceiras

estratégicas,

incluídas

no

Plano

Estratégico

de

Internacionalização (Figura 23). A comparação permite avaliar o desempenho da Unesp
tendo como referência universidades estrangeiras com as quais já temos colaboração
internacional em áreas específicas.

Figura 23. Universidades parceiras estratégicas da Unesp no Plano Estratégico de
Internacionalização. Produção científica por impacto das citações no período de 2010 a
2017. O tamanho do círculo representa o percentual de publicações nos periódicos mais
citados na base Scopus (Top 10%).
Fonte: SciVal, 2018.

A primeira análise dos resultados permite deduzir que o impacto da produção
conjunta da Unesp com quaisquer das universidades estudadas será positivo.
Considerada a produção com autores apenas da Unesp, o impacto da produção tem valor
de 0,85. Quando considerada a produção em parceria com a Universidade do Porto, por
exemplo, o índice geral sobe para até 1,96 e para a Universidade Técnica de Munique
para índices de até 3,63. Por outro lado, em algumas áreas específicas, a produção
conjunta com a Universidade de Glasgow e a Universidade de Birmingham chegam a
impacto de até dez pontos.
É importante notar que a internacionalização da pesquisa é crescente nas
universidades paulistas (Figura 24). Essa é uma tendência mundial, o que reforça a
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necessidade de a Unesp buscar estratégias claras de parceria internacional, como
proposto no Plano Estratégico de Internacionalização.

Figura 24. Artigos publicados por instituições paulistas de pesquisa em coautoria
com instituições estrangeiras. Artigos publicados por % do total.
Fonte: C.H. Brito Cruz, Fapesp, 2018.

Nos últimos anos, a Unesp vem se posicionando regularmente com sucesso nos
rankings, mesmo considerando os diferentes critérios utilizados por cada uma das
instituições avaliadoras. No Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings 2018,
a Unesp ocupa a 4ª posição entre as universidades brasileiras, a 20ª. na América Latina e
está incluída no grupo 491-500 em escala internacional. No Times Higher Education
(THE) Young University Rankings, a Unesp está posicionada na faixa 151-200, entre as
universidades mundiais com menos de 50 anos. Deve ser lembrado que no mundo hoje
existem cerca de 25.000 universidades.
É fato inegável que a presença de estrangeiros como coautores em publicações de
nossos docentes e pesquisadores aumenta a qualidade e a visibilidade dessa produção,
por meio de maior índice de citações. Universidades dos denominados “Tigres Asiáticos”
já vêm, há alguns anos, direcionando suas ações para alcançar maior visibilidade
científica, mas essa questão deve ser tomada antes como possibilidade de cada vez mais
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ampla democratização e alargamento de fronteiras da ação investigativa da universidade
do que mera subserviência a rankings internacionais.
Ebrahim et al. (2013)21 já apontavam algumas estratégias para aumentar essa
visibilidade. Ainda que o referido artigo deva ser tomado com bastante cautela, dada sua
natureza eminentemente operacional e pouco reflexiva, alguns aspectos merecem
destaque, tais como: a correta menção da vinculação institucional e do nome do autor; o
cuidado com as palavras-chave, com o título e com o resumo, de modo a que sejam
representativos da temática, visto que serão minerados por mecanismos de busca; a
escolha criteriosa da revista onde publicar, em termos de prestígio científico e de
especialidade; a manutenção de páginas pessoais da vida acadêmica do pesquisador, a
busca por publicações em open access; a escolha criteriosa dos coautores; a inserção
das publicações em sites de redes sociais acadêmicas; a inserção dos autores em
currículos online como ORCID ou Research ID, etc. Esses aspectos vêm sendo objeto de
preocupação específica da Pró-Reitoria de Pesquisa, que vem publicando textos na série
Propetips. Outro aspecto importante, nesse sentido, é a preocupação com a realização de
pesquisa e consequente produção científica que vá ao encontro das grandes questões
globais, sem se ater única e exclusivamente a problemas locais, de difícil replicabilidade.
No tocante aos projetos de pesquisas financiados pela Fapesp para as
universidades estaduais públicas (Biblioteca Virtual, 31/01/2018), a Unesp conta hoje com
682 auxílios-pesquisa, respondendo por 22,3% dos projetos em andamento nessa
agência (57,7% da USP e 20,0 % da Unicamp). No entanto, desses 682 (72,0%) são
Auxílios Regulares e apenas 6,2% projetos de grande porte (como, por exemplo, os
Projetos Temáticos), o que corresponde à metade do observado na USP e UNICAMP
(~14%). Em suma, tem-se, na Unesp, média de 11,7 Auxílios Regulares para cada
Projeto Temático, enquanto que essa razão na USP é 4,0 e na Unicamp 4,7. Estes dados
revelam a necessidade de a Unesp investir em estratégias mais agressivas para a
elaboração de projetos de grande porte e da intensificação de sua colaboração
internacional.

21

EBRAHIM, N.A. et. al. Effective strategies for increasing citation frequency.
Studies, v.6, n. 11, 2013. p. 93-99.
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A distribuição dos projetos Regulares e Temáticos Fapesp em todos os câmpus da
Unesp evidencia que os projetos Temáticos são poucos e concentrados em alguns deles
(Figura 25).

Figura 25. Auxílios Regulares e Projetos Temáticos financiados pela Fapesp em
andamento.
Fonte: Fapesp, 2018

Alguns motivos que podem justificar o relativamente baixo número de projetos
temáticos podem estar relacionados: 1 - à estrutura multicâmpus da Unesp, que dificulta o
compartilhamento de informações e experiências, bem como a realização de debates que
contribuam para análises mais complexas; 2 - às dificuldades de gestão dos projetos de
grande porte, que desestimulam os docentes a pleitearem esse tipo de auxílio. Em
especial, podemos citar o número pequeno de servidores técnicos especialistas
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responsáveis por equipamentos multiusuários ou mesmo de apoio de secretaria para
grandes grupos e redes de pesquisa.
A estrutura multicâmpus da Unesp reflete-se em ampla diversidade e duplicidade
de grupos de pesquisas cadastrados no CNPq (1101 grupos), a exemplo do que ocorre
com os cursos de graduação e pós-graduação. Para evitar a dispersão e a pulverização
dos recursos, é necessário incentivar ações aglutinadoras como a criação de laboratórios
multiusuários, o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares, intra e interunidades e
as colaborações nacionais e internacionais. Assim, devem ser envidados esforços para
que todo esse potencial seja otimizado, aumentando o impacto das pesquisas da Unesp.
No sentido de aumentar o número de projetos de pesquisa de maior complexidade,
a política a ser adotada é de criar mecanismos que facilitem tanto o diálogo entre os
pesquisadores na Unesp, quanto com pesquisadores egressos da Unesp que atuam em
outras instituições de pesquisa. Para tal, é vital oferecer suporte para que os
pesquisadores que tenham liderança num determinado tema possam realizar oficinas
para a montagem e discussão de propostas de projetos de pesquisa. Por sua vez, é
importante proporcionar ferramentas de busca que identifiquem e analisem a produção
técnico-científica. Em muitos casos, os potenciais colaboradores sentem falta de suporte
tanto no momento da submissão, quanto na gestão dos recursos. É crucial a criação de
um escritório central de gestão de projetos, que, além do suporte já mencionado, terá a
missão de buscar oportunidades, em especial de financiamento à pesquisa e inovação no
exterior.
Outro aspecto relacionado ao financiamento envolve novas alternativas para
captação de recursos, as quais foram regulamentadas no Marco Legal da Ciência,
Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243, de 11/01/2016; Decretos 9.283, de 7/02/2018 e
62.817, de 4/09/2017). Esse instrumento dá clareza e segurança para a contratação de
serviços oferecidos pela universidade, agilizando o processo e minimizando custos e
riscos. A interação entre Universidade, o setor público e o privado favorece a inovação e o
empreendedorismo, refletindo-se no desenvolvimento, na avaliação e no aperfeiçoamento
de produtos, serviços e processos. Como resultado, há aumento na geração de patentes
e produtos, que fornecem recursos (Ex.: royalties) para a aplicação em novas pesquisas,
criando um círculo virtuoso e contribuindo para a diversificação de receitas da Unesp.
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Nessa conjuntura, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão universitária estará
também contemplada pelo fortalecimento das empresas juniores da Unesp (que envolvem
alunos

de

graduação

e

pós-graduação),

pela

desejada

formação

de

microempreendedores e pela criação de startups e spinoffs que poderão ser incubadas
em diversos espaços da Unesp, em particular pela atuação alunos de graduação e de
pós-graduação e de egressos recrutados a partir do Portal Alumni Unesp. O número atual
de incubadoras de empresas nos câmpus da Unesp é de apenas duas incubadoras
formais e três incubadoras de natureza social, que não abrigam empresas. Há algumas
outras que estão sediadas em espaços municipais, das quais a Unesp tem alguma
participação. O aumento das incubadoras e dos espaços de incubação nos vários câmpus
é essencial para o desenvolvimento de empresas filhas da Unesp, que podem trazer
dividendos sociais e financeiros para a universidade. Até o presente, foram levantadas
cerca de 70 empresas filhas, mas esse número é certamente muito maior.
Ainda na perspectiva da busca por receitas alternativas, o Portal Alumni Unesp terá
papel fundamental no sentido de favorecer a construção de um fundo patrimonial
(endowments) a partir de doações de pessoas físicas e jurídicas, com ou sem renúncia
fiscal.
Os fatos mencionados anteriormente poderão impactar sobre outro problema da
Unesp: apenas cerca de 2% das 550 propriedades industriais registradas foram
licenciadas (Tabela 1), resultado semelhante ao da USP (~2%) e bem inferior ao da
Unicamp (~13%), esta última tradicionalmente voltada à inovação. O aumento no número
de patentes (Tabela 1) gera melhoria nos indicadores de inovação da universidade, os
quais consideram apenas o número de patentes, ignorando os demais registros de
propriedade industrial e os licenciamentos. Por outro lado, isso gera gastos pouco
consequentes, pois registrar e manter as patentes tem custo alto para a universidade. A
partir de 2017, adotou-se uma política de licenciamento pautada na demanda estimada e
no potencial de licenciamento, o que aumentou o licenciamento de patentes. Até 2016,
apenas 8 licenciamentos foram realizados, sendo um deles por cessão gratuita; em 2017,
foram licenciadas3 patentes e negociadas mais 4, cujos contratos estão em vias de ser
assinados em 2018. De 1980 até 2018 a Unesp registrou 309 patentes, 150 marcas, 12
desenhos industriais e 93 softwares. Não há nenhum registro de cultivares, embora a
Unesp seja forte na área de ciências agrárias, circuitos impressos ou denominações de
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origem. Além disso, balizados pelos ODS, as inovações sociais, que não geram royalties,
mas trazem melhorias na qualidade de vida da população, precisam ser exploradas e
melhor divulgadas. Ao contrário dos instrumentos para medir o impacto da pesquisa no
avanço do conhecimento, não há ainda indicadores bem estabelecidos para medir o
impacto social e econômico das atividades de pesquisa e extensão universitária em
especial no nível regional.22

Tabela 1. Evolução dos registros de propriedades industriais na Unesp.

* Formulários de Comunicações de Invenção gerados no sistema da AUIN.
** Depósitos de pedidos de patente de invenção e modelo de utilidade no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.
*** Extensões internacionais realizadas via Patente Cooperation Treaty (PCT), com base o ano de prioridade do pedido de patente.

Fonte: Agência Unesp e Inovação - AUIN, 2018.

Ao longo de sua história, a Unesp criou uma série de unidades complementares, a
fim de impulsionar pesquisas em determinadas áreas tidas como promissoras e que
poderiam contribuir para a implementação de pesquisa de qualidade associada às
necessidades da sociedade em determinados momentos históricos. A regulamentação
sobre a criação, organização e funcionamento das Unidades Complementares na Unesp
estão regidas pelas Resoluções Unesp nº 74 de 12 de novembro de 2009 e nº 71 de 02
de dezembro de 2013. Atualmente a Unesp possui 11 Unidades complementares (UCs),
sendo 5 na modalidade Centros Interunidades e 6 na modalidade Institutos Especiais,
incluindo o Instituto de Fìsica Teórica que, embora não tenha sua modalidade definida em
22

Uma discussão recente sobre tal assunto pode ser acessada em: A Regional Innovation Impact Assessment
Framework for universities, Koen Jonkers, Robert Tijssen, Athina Karvounaraki, Xabier Goenaga, JRC Discussion Paper,
Joint Research Centre, Brussels, janeiro de 2018. Disponível em: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eurscientific-and-technical-research-reports/regional-innovation-impact-assessment-framework-universities, acesso em
22 jun 2018.
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resolução, foi classificado neste estudo como instituto especial em razão de suas
atividades (Quadro 1).
No entanto, há grande diversidade de situações. Algumas funcionam de forma
adequada, mas outras não apresentam alinhamento com as atividades das unidades
universitárias às quais se vinculam ou com as da Unesp. É essencial alterar a legislação
vigente, estabelecendo uma política clara sobre os objetivos e atribuições dessas
unidades, dando maior clareza aos instrumentos de planejamento e avaliação para as
mesmas.

Quadro 1. Unidades complementares nas modalidades “Centros Interunidades” e
“Institutos Especiais”. 2018
Centros Interunidades
Cidade

Unidade

Sigla

Bauru

Centro de Rádio e Televisão Cultural e Educativa CRTVCE
da Unesp

Botucatu

Centro de Estudos
Peçonhentos

Botucatu

Centro de Raízes e Amidos Tropicais

CERAT

Jaboticabal

Centro de Aquicultura da Unesp

CAUNESP

Rio Claro

Centro de Estudos Ambientais

CEA

de

Venenos

e

Animais CEVAP

Institutos Especiais
Bauru

Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas

CENEPP

Botucatu

Instituto de Biotecnologia

IBTEC

Rio Claro

Instituto de Pesquisa em Bioenergia

IPBEN

São Paulo

Instituto de Políticas
Internacionais

São Vicente

Instituto de Estudos Avançados do Mar

IEAMAR

São Paulo

Instituto de Física Teórica

IFT

Públicas

e

Relações IPPRI
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Dentro da perspectiva de expandir a inserção social da Unesp, a extensão
universitária, sempre indissociada do ensino e da pesquisa, é a dimensão acadêmica que
oferece a oportunidade de diálogo e construção de vínculos sólidos com os setores
representativos da sociedade e com o poder público, para a definição conjunta de
desafios estratégicos que orientem interação da universidade com outros setores da
sociedade.
A extensão universitária na Unesp é caracterizada por atividades que incluem os
serviços de extensão, as prestações de serviços, os cursos de extensão universitária
(presenciais e EaD), os eventos e a Revista Ciência em Extensão. A extensão
universitária inclui ainda 27 cursinhos pré-universitários, 21 grupos da Universidade
Aberta da Terceira Idade (Unati), três Centros de Línguas e Formação de Professores,
cinco grupos do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), Núcleo Negro
Unesp para Pesquisa e Extensão (NUPE) e mais de 50 empresas juniores. Além disso,
aproximadamente 400 projetos de extensão universitária são desenvolvidos nas regiões
onde se localizam os câmpus da Unesp, o que possibilita forte interação da Unesp com a
sociedade em escala local. Contudo, é necessário avançar na integração desses projetos
estimulando a interdisciplinaridade, para que possamos abordar a complexidade dos
problemas sociais da atualidade. É importante, também, avançar para a extensão
universitária inovadora, com a produção e transferência de conhecimento e tecnologias
que possam trazer impactos frente aos desafios globais.
A extensão universitária na Unesp é consolidada. Contudo, falta ainda a
sistematização dos resultados e a publicação do conhecimento gerado especificamente
por essa dimensão acadêmica, o que dificulta a avaliação do impacto das ações
extensionistas. Não há dúvida de que mensurar os impactos da extensão universitária é
uma meta altamente complexa. Entretanto, é fundamental que a Universidade se debruce
em estudos que possam resultar em metodologias e indicadores que evidenciem os
impactos da extensão universitária nas dimensões social, econômica, cultural, política e
organizacional.
No âmbito da cultura, o potencial de interação e articulação interinstitucional e
social também se apresenta de forma significativa; como na grande maioria das
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universidades brasileiras, as atividades culturais, na Unesp, estão alocadas junto à
extensão universitária. Ao longo de sua história, a Universidade vem proporcionando à
sociedade e à comunidade interna importantes atividades, como o Coral Unesp (que
completa 40 anos de ações ininterruptas em 2018) e a Orquestra Acadêmica, com mais
de 20 anos de existência; além disso, cumpre ressaltar a existência de importantes
acervos e espaços museológicos em diversos câmpus (Museu do Café, Museu de
Minerais e Rochas, Museu de Paleontologia e Estatigrafia, Museu de Arqueologia
Regional

de

Presidente

Prudente,

Chácara

Sapucaia,

importantes

acervos

arqueológicos).
A dimensão cultural, organizada e estruturada, contribui no sentido de proporcionar
uma formação mais ampla a nossos estudantes; possibilita também atuação junto às
comunidades, tornando-se o espaço universitário, em alguns casos, o único equipamento
público que contempla esse escopo - o que pode representar significativo enriquecimento
cultural e impacto social.
As mais renomadas e importantes universidades, em todo o mundo, dedicam
considerável atenção a seu papel de difusão e incentivo às práticas culturais; embora sob
outras condições, no Brasil não é diferente: todas as universidades federais e as demais
estaduais paulistas (USP e Unicamp) possuem sistemas coordenados e sistematizados
de ação cultural.
A Unesp é a única grande universidade brasileira em que a área da cultura não se
encontra estruturada - o processo está em seu estágio inicial, mas já apresenta resultados
promissores: a partir da publicação do documento “Em direção a uma nova política
cultural para a Unesp” (2017), foi rearticulada a rede de Comitês Locais de Ação Cultural,
bem como foi reestruturado seu Comitê Central; foram buscadas importantes parcerias
(SESC, Ecofalante Cinema Ambiental, Biblioteca Mário de Andrade) e estabelecidas
linhas de atuação por meio de iniciativas como o edital conjunto com a Coordenação
Geral das Bibliotecas. De outra parte, está sendo promovida a articulação entre produção
artística oriunda de cursos específicos e ações extensionistas qualificadas.
Os projetos de extensão universitária e as diversas ações extensionistas e culturais
são majoritariamente financiados pelos recursos orçamentários oriundos do Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI. A dependência de recursos orçamentários limita
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fortemente a capacidade de ampliação da extensão universitária e principalmente a
possibilidade de financiamento de projetos de grande porte. A captação de recursos
extraorçamentários é crucial para sustentabilidade da extensão universitária da Unesp.
Ainda considerando o impacto social da universidade, é fundamental que a
pesquisa esteja mais articulada com a inovação e a extensão universitária e, dessa forma,
a Unesp participe efetivamente na resolução dos grandes problemas definidos pelos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Dessa forma, estará ainda mais
comprometida com o impacto social, econômico e cultural de suas atividades acadêmicas.
Essa articulação interna contribuirá para ampliar as parcerias locais, regionais, nacionais
e internacionais com potencial de aumentar a participação em editais, inclusive em
grandes editais de financiamento internacionais.
A Unesp tem grande diversidade de serviços de extensão universitária
(assistências, atendimentos e orientações) e prestação de serviços. Entretanto, o registro
sistematizado dessas atividades ainda é precário. Essas modalidades de extensão
universitária ainda necessitam um diagnóstico preciso e avaliação de sua abrangência
visando evidenciar seu impacto social.
A prestação de serviços, oferecimento de cursos e realização de eventos de
extensão universitária, que derivam das competências e da infraestrutura instaladas na
Universidade, em muitos casos envolvem a captação de recursos, e, dessa forma, são
atividades que podem gerar novas receitas, tanto para a autossustentabilidade dos
serviços e cursos, quanto para o apoio de outras atividades acadêmicas da Unesp.
Embora a legislação da Universidade discipline o retorno de parte dos recursos gerados
por meio da Taxa de Desenvolvimento da Unesp (TCDU) e da Taxa da Unidade, para
garantir o repasse efetivo dessas taxas é imprescindível o aprimoramento e a unificação
da legislação que regulamenta a prestação de serviços e os cursos de extensão
universitária. Além disso, é necessário o acompanhamento rigoroso das parcerias entre
universidade e beneficiados pelos serviços, bem como da relação com as fundações de
apoio.
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2.3 Estrutura Departamental
Frente a esses grandes desafios, que exigem uma postura de integração, torna-se
necessária a reestruturação dos departamentos pautada na interdisciplinaridade e
indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão universitária, de modo a
contribuir com a sustentabilidade acadêmica.
Há grande variedade na relação entre o número de departamentos e o número de
docentes por departamentos e por unidades universitárias (Figura 26). Não há
correspondência entre departamentos, número de profissionais e número de cursos de
graduação, mesmo quando se observa unidades de natureza similar, sendo esta mais
uma das assimetrias que caracterizam a Unesp. Entre as unidades com elevado número
de departamentos, há as que: a) têm apenas um curso de graduação, b) são de porte
médio em número de docentes, e têm sob sua responsabilidade poucos cursos de
graduação, c) têm muitos docentes e número médio de cursos de graduação, d) são de
maior porte em número de docentes, e têm muitos cursos de graduação sob sua
responsabilidade.
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Figura 26. Distribuição do número de departamentos, {número de cursos de graduação} e
[número de docentes nas Unidades Universitárias].
Fonte: Comissão de Contratação Docente - CCD e Comissão de Gestão de Pessoas - CGP, Agosto 2018.

Em dissonância ao estabelecido estatutariamente, 45 departamentos possuem
menos de 10 docentes, alguns com apenas 5 a 7 docentes. Considerando-se a hipótese
de exonerações, aposentadorias, atuação atual no ensino, na pesquisa e na extensão,
bem como o exercício de outras atividades extradepartamentais, torna-se claro que é
necessário repensar a estrutura departamental, promovendo maior coesão interna,
segundo critérios acadêmicos e respeito às especificidades das áreas de conhecimento.
A atual estrutura departamental em várias Unidades universitárias decorre do fato
de que os departamentos da Unesp foram constituídos com base em disciplinas de
graduação e não em áreas do conhecimento e, na maior parte das situações, sem
considerar linhas de pesquisa e atuação na pós-graduação e na extensão universitária.
Contudo, essa estrutura departamental, predominantemente fragmentada, gera inúmeros
problemas e assimetrias, tais como a duplicação de esforços para as atividades de
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ensino, pesquisa e extensão universitária, a falta de cooperação entre as várias
disciplinas de um mesmo curso ou de cursos diferentes, a repetição dos mesmos
conteúdos em disciplinas diversas do mesmo projeto político-pedagógico, a excessiva
compartimentação disciplinar, a multiplicação de programas de pós-graduação (ainda
tidos como departamentais), o custo elevado da gestão em detrimento das atividades fins,
a multiplicação de infraestruturas, equipamentos e serviços de apoio técnico-acadêmico, a
existência de docentes atuando isoladamente - quando poderiam favorecer ações multi,
inter e transdisciplinares -, a resistência em se proceder a reformas curriculares nos níveis
de graduação e pós-graduação enfrentadas pelos conselhos responsáveis por essas
instâncias, a ampliação das representações nos órgãos colegiados locais, os conflitos e a
morosidade dos processos decisórios.
Ainda que isso possa derivar da história dessas Unidades, do modo como foram
sendo implantados cursos e linhas de pesquisa no decorrer do tempo e da natureza mais
ou menos específica das atividades realizadas por seus profissionais, análise preliminar
das áreas de pesquisa, da participação em disciplinas de graduação e em programas de
pós-graduação indica que há docentes que têm grande afinidade acadêmica (ensino,
pesquisa e extensão universitária), mas que, por motivos diversos, estão lotados em
departamentos diferentes, ao invés de estarem agrupados no mesmo departamento. Além
disso, Unidades que oferecem cursos e desenvolvem atividades de pesquisas similares
são constituídas por departamentos diferentes, vários deles compostos também por
número diverso de membros.
A superação da estrutura departamental fragmentada e assimétrica pode ocorrer
por fusões, desmembramentos de alguns departamentos para recomposição em número
menor deles, transferências interdepartamentais que visem agregação de expertises, etc,
desde que esse processo seja orientado por critérios estritamente acadêmicos, buscando
superar ações do passado que se pautaram em razões de ordens diversas.
Para ilustrar a necessidade de enfrentarmos o desafio de repensar os
departamentos e sua composição, apresentamos a situação das Unidades A, B e C, com
perfis e histórias diferentes entre si, para mostrar algumas evidências de que há
possibilidades de reestruturação departamental (Quadro 2). Nos três casos, há
departamentos que estão abaixo do número mínimo estabelecido estatutariamente (dez),
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o que pode decorrer, em parte, de perdas recentes de profissionais que não puderam ser
repostos nos últimos anos, mas também pode expressar situações de fragmentações que
devem e podem ser superadas.

Quadro 2. Número de departamentos e docentes e pesquisadores das unidades A, B e C.
2018.

Unidades

Número de
Departamentos

Número de docentes e
pesquisadores do
Menor
departamento

Maior
departamento

A

10

7

18

B

7

5

19

C

8

10

27

Contudo, os critérios de agrupamento não devem se pautar apenas no atendimento
do número mínimo ou máximo de docentes, nem tampouco exclusivamente nas áreas de
pesquisa. É importante considerar outros aspectos do tripé da atividade acadêmica, como
atuação em cursos de graduação e de pós-graduação, pois isso pode levar ao
agrupamento de expertises de campos de trabalho acadêmico e científico similares.
Nas Figuras 27 a 29, no gráfico superior, cada barra corresponde a um
departamento e as divisões internas referem-se à área de conhecimento dos docentes,
conforme a autoclassificação em seus Currículos Lattes; no gráfico intermediário, relativo
à pós-graduação, cada barra corresponde também a um departamento e as divisões
internas à participação em diferentes programas de pós-graduação; no gráfico inferior, as
cores das barras correspondem aos diferentes cursos de graduação ministrados pelos
docentes do departamento.
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A Unidade A (Figura 27) possui três departamentos em que parte grande dos
docentes se classificam na área de conhecimento da cor rosa (26 docentes), 16 dos quais
participam do programa de pós-graduação de cor azul claro e todos eles ministram aulas
no mesmo curso de graduação da Unidade (cor salmão) Três outros departamentos
agrupam 28 docentes na área de conhecimento representada pela cor verde, 26 deles
participam do programa de pós-graduação de cor vinho e todos eles ministram aulas no
mesmo curso de graduação. Esses são fatos que sugerem uma possível reestruturação
departamental (cor azul claro).
Na Unidade B (Figura 28), o grau de identidade das áreas de pesquisas é ainda
mais notório (cor lilás), mas o elevado número de docentes (73) que se autoclassifica na
mesma área de conhecimento requer análise das subáreas (não incluída aqui). Ademais,
na Unidade B há apenas um curso de graduação (cor lilás escuro). Contudo, no tocante à
pós-graduação, é possível reconhecer que a participação de docentes nos programas
representados por tons pêssego, roxo, vinho e pink evidencia que esse critério pode
auxiliar na reestruturação departamental.
A Unidade C (Figura 29) apresenta 20 docentes distribuídos em dois
departamentos (cor uva), que participam do mesmo programa de pós-graduação e
ministram aulas no mesmo curso de graduação (cor bege). Por outro lado, os 44 docentes
dos dois departamentos destacados pela cor verde claro participam em programas de
pós-graduação diferentes (barras verde-azulado e marrom), o que indica que esses
critérios devem ser adequadamente aplicados para que se chegue a um bom resultado,
buscando maior simetria dentro da Unesp, sem deixar de respeitar especificidades que
sejam relevantes academicamente.
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Departamento X Número de disciplinas/turmas por ano ministradas em cursos de Graduação - na Unidade ou em outras Unidades da UNESP (Fonte:SisGrad 2018)
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Eliminada a disciplina : Libras, Educação Especial e Inclusiva (Modalidade a Distância) para não provocar distorções
Figura 27. Distribuição de
docentes e pesquisadores na Unidade A. Gráfico superior:
Não estão sendo consideradas disciplinas ministradas por colaboradores, substitutos e bolsistas
áreas de conhecimento do CNPq; gráfico intermediário: participação em programas de
pós-graduação; gráfico inferior: participação em cursos de graduação.

Fonte: Currículos Lattes dos docentes e pesquisadores, SisPG, 2018.
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Departamento X Número de disciplinas/turmas por ano ministradas em cursos de Graduação - na Unidade ou em outras Unidades da UNESP (Fonte:SisGrad 2018)
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Eliminada a disciplina : Libras, Educação Especial e Inclusiva (Modalidade a Distância) para não provocar distorções
Não estão sendo consideradasedisciplinas
ministradas por colaboradores, substitutos
Figura 28. Distribuição de docentes
pesquisadores
nae bolsistas
Unidade B. Gráfico superior:
áreas de conhecimento do CNPq; gráfico intermediário: participação em programas de
pós-graduação; gráfico inferior: participação em cursos de graduação.

Fonte: Currículos Lattes dos docentes e pesquisadores, SisPG, 2018.
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Departamento X Número de disciplinas/turmas por ano ministradas em cursos de Graduação - na Unidade ou em outras Unidades da UNESP (Fonte:SisGrad 2018)
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Eliminada a disciplina : Libras, Educação Especial e Inclusiva (Modalidade a Distância) para não provocar distorções
Não estão sendo de
consideradas
disciplinas ministradas porecolaboradores,
substitutos e bolsistas
Figura 29. Distribuição
docentes
pesquisadores
na Unidade C. Gráfico
superior: áreas de conhecimento do CNPq; gráfico inferior: participação em programas de
pós-graduação.

Fonte: Currículos Lattes dos docentes e pesquisadores, SisPG, 2018.
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É, portanto, importante que haja um estudo mais aprofundado antes de serem
alteradas as atuais estruturas, de modo a se viabilizar uma atuação mais estratégica, que
aumente a interação entre os atores que circulam num mesmo ambiente acadêmico.
Essa reestruturação não deve decorrer apenas da definição do número mínimo de
docentes por departamento, mas sim daquilo preconizado pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB) e pela Reforma Universitária, em adição ao processo de
autoconhecimento

dos

departamentos

como

vem

propiciando

o

processo

de

“Planejamento e Avaliação Departamental na Unesp”. As atividades em ensino, pesquisa
e extensão universitária devem ser os focos principais dessa reestruturação. Segundo
essa sistemática em etapa de implantação, em função do princípio da equidade, as
diferenças e similaridades entre áreas de conhecimento, entre unidades, departamentos e
indivíduos podem e devem ser consideradas. No entanto, é fundamental que haja
equiparação entre trabalhos que não são iguais ou homogêneos no âmbito da
universidade. Além disso, é necessário articular os projetos individuais de docentes e
pesquisadores

ao

projeto

coletivo,

promovendo

uma

maior

responsabilidade

compartilhada sobre o futuro da Unesp.
A contratação docente baseada em carga horária e em disciplinas ou conjunto de
disciplinas de graduação é um modelo que está sedimentado na Unesp e que precisa ser
modificado, pois tem levado a uma excessiva disciplinaridade nas atividades do ensino de
graduação. O docente muitas vezes é contratado por dominar uma área muito restrita do
conhecimento, em geral relacionado à sua formação em nível de pós-graduação,
deixando de lado um contexto mais amplo e integrador da(s) disciplina(s) que ministra, e
que seria fundamental para a adequada formação dos alunos. Além disso, esse modelo
gera dificuldades na manutenção do quadro docente no caso de exonerações e
aposentadorias, pois é necessário repor cada um desses profissionais dedicados a
ministrar disciplinas específicas, implicando no aumento do investimento em pessoal. Em
oposição, tomando como base o conceito de departamento da LDB, as contratações
deveriam contemplar as necessidades em termos das linhas de atuação em ensino,
pesquisa e extensão universitária, de forma a se aglutinar competências afins.
Outro problema reside na contratação quase que exclusiva de profissionais em
RDIDP. Isso ocorre historicamente, com origens em um período em que era necessário
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construir as bases da universidade com profissionais dedicados ao ensino, à pesquisa e à
extensão, sem atividades externas que pudessem desviá-lo de seu foco interno. Contudo,
a universidade evoluiu, e hoje ela é instada a fazer frente não apenas às demandas
internas, mas também às externas, num cenário de rápidas transformações sociais. Por
isso, é necessário que a Unesp repense a contratação de docentes majoritariamente em
RDIDP, pois essa atividade intrinsecamente interna tem impedido que a universidade
absorva os ares do mundo profissional e com ele dialogue, o que é fundamental face ao
ritmo de mudanças observadas no mundo atual. É importante que a universidade
constantemente se renove e que disponha de profissionais fortemente conectados ao
mundo do trabalho e ao atendimento de uma agenda mundial voltada ao ensino superior,
de forma a retroalimentar suas atividades-fim, incluindo aquela referente à docência
universitária.
Nesse contexto complexo, o Plano de Desenvolvimento das Unidades (PDU)
deveria também contemplar aspectos relacionados às contratações de docentes, nos
seus diversos regimes de trabalho, e de outros profissionais que possam contribuir nas
atividades de formação dos estudantes (Ex: médicos, arquitetos, engenheiros, etc). Tais
contratações devem estar profundamente relacionadas ao projeto político-pedagógico dos
cursos oferecidos, às atividades de pesquisas, de extensão e de gestão, bem como ao
papel estratégico da universidade para exercer seu papel no desenvolvimento social.

58

3 Desafios e Ações Estratégicas

Feita a contextualização de dimensões acadêmicas e apresentadas as sugestões
formuladas pelo conjunto da universidade, apontamos 10 desafios a serem enfrentados
prioritariamente para contribuir para o alcance da sustentabilidade da Unesp, que já estão
sendo ou serão abordados em curto, médio e longo prazo, sendo incluídas ações
estratégicas, promovendo uma reforma acadêmica para solucionar ou minimizar cada um
deles. Esses desafios poderão ser objeto de programas específicos no Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI.
Todas as medidas, além de otimizar o uso dos recursos públicos destinados para o
ensino, podem ser canalizadas para a construção da nossa identidade – de discentes e
servidores docentes e técnico administrativos - como Unespianos, o que poderá ter como
resultado o maior envolvimento dos atuais alunos e dos egressos com o desenvolvimento
e a sustentabilidade da Unesp.

3.1 Limitações do modelo de acesso à Graduação
● Aperfeiçoar o modelo do vestibular, dando maior peso às matérias da área de escolha
do candidato, bem como aproveitando a avaliação das escolas públicas, por meio do
Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP).
● Eliminar ou reformular o oferecimento do vestibular do meio do ano, cujo oferecimento
de vagas é muito desproporcional ao vestibular de verão.
● Implementar possibilidades de entradas alternativas e de regionalização do ingresso
do estudante de escolas públicas, selecionando os candidatos entre estudantes dos
colégios técnicos da Unesp e das FATECs, ganhadores de Olimpíadas Científicas,
bolsistas destacados de Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior
(PIBIC Júnior), a partir do aproveitamento do SARESP e do ENEM.
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● Aperfeiçoar o modelo de divulgação dos cursos da Unesp e de seu vestibular nas
escolas públicas, de modo a alavancar a procura, enfrentar a competitividade, atraindo
os melhores candidatos e ampliando as taxas de preenchimento de vagas dos cursos
menos procurados na Unesp.

3.2 Incongruência entre as demandas sociais de inclusão e a
capacidade de financiamento
● Viabilizar a sustentabilidade do programa de inclusão, buscando suplementação
orçamentária junto ao Governo do Estado de São Paulo para implementar, por
exemplo, auxílios para os ingressantes pelo SRVEBP, bem como a criação do Bom
Prato Universitário.
● Buscar receitas alternativas para o financiamento da permanência estudantil, por meio
de editais públicos (PIBIC/Ações Afirmativas), convênios e doações.
● Construir um Plano de Acessibilidade de forma a viabilizar a captação de receitas
alternativas.

3.3 Redundância, baixa procura e evasão em cursos de graduação
● Otimizar a distribuição de formações semelhantes nos diferentes câmpus da Unesp,
concentrando oferecimentos e transferindo cursos e vagas, a partir da consideração
de critérios como índice de procura, índice de evasão, empregabilidade, etc.
● Reduzir o oferecimento simultâneo de bacharelado e licenciatura nos chamados
“Cursos Bach./Lic.”, especialmente quando essas duas modalidades estiverem
sustentadas por currículos muito diferenciados, privilegiando o oferecimento delas em
períodos diferentes.
● Avaliar a pertinência de manutenção de oferecimento de cursos com baixa procura e
de altos índices históricos de evasão.
● Possibilitar, a partir de uma entrada única, a formação em mais de uma habilitação
(Exemplo: entrada única em Ciências Exatas e formação em Física, Química e
Matemática);
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● Otimizar o oferecimento de disciplinas que são compartilhadas por mais de um curso
da mesma Unidade, agrupando turmas.
● Favorecer a capacidade de mobilidade física e virtual, de modo a aumentar o
intercâmbio entre docentes e discentes de câmpus diferentes, que atuam em cursos
semelhantes ou pertencentes a áreas conexas, a partir do oferecimento de editais de
incentivo ao aproveitamento da infraestrutura de videoconferência e de tecnologias
digitais de informação e comunicação.
● Elaborar critérios restritivos para a proposição de novos cursos, objetivando o
oferecimento de opções ainda não disponíveis na Universidade e de caráter inovador,
avaliando-as quanto à sua pertinência atual e futura.
● Combater os fatores que levam à evasão e à retenção, por meio da identificação das
causas e do acompanhamento mais próximo dos alunos.

3.4 Descompasso entre as formações oferecidas e as demandas
do mundo contemporâneo
● Aproximar a Unesp das demandas do século XXI, associadas à necessidade de
formação de profissionais com competências múltiplas e diversificadas, revendo as
que oferecemos quanto à sua pertinência atual e futura, por meio de editais de
incentivo técnico e financeiro para a modernização das estruturas curriculares dos
cursos, alinhando-as às necessidades do mundo contemporâneo.
● Avançar na personalização da formação do aluno, diminuindo a quantidade de
disciplinas obrigatórias comuns e o tempo do aluno em sala de aula e aumentando
suas possibilidades de escolha, tanto em termos de disciplinas optativas, quanto em
termos de atividades de formação alternativas, garantindo a atribuição de crédito, bem
como facilitando a mobilidade nacional e internacional.
● Garantir o reconhecimento de atividades realizadas em intercâmbios no exterior,
otimizando os procedimentos de reconhecimento de créditos a partir de iniciativas
como o Recognition Matters (REC-MAT) (projeto Erasmus+ coordenado pela
Universidade do Porto e com participação da Unesp, totalmente financiado pela
comunidade europeia).
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● Promover a Internacionalização em Casa (Internationalization at Home), a partir de
diferentes ações como o oferecimento de disciplinas presenciais com interação
síncrona ou assíncrona via Internet com turmas de disciplinas oferecidas em
universidades no exterior (Programa Brazilian Virtual Exchange - BRAVE), a atração
de profissionais estrangeiros, para atuar na Unesp e fundamentalmente ações
voltadas à Internacionalização do Currículo (IoC).
● Redefinir o conceito de aula, ampliando seu escopo, incorporando novas práticas
pedagógicas, novos ambientes e novas tecnologias de informação e comunicação.
● Aperfeiçoar oferecimento de oportunidades de capacitação/qualificação dos docentes,
alinhando as iniciativas de capacitação em práticas pedagógicas ao treinamento em
novas tecnologias digitais de informação e comunicação, articulando melhor o NEAD
com o CENEPP, por meio da estruturação do Instituto de Educação e Pesquisa em
Práticas Pedagógicas (IEP³).
● Revitalizar e reconceituar o espaço biblioteca de acordo com as tendências
contemporâneas, transformando-o em centro de aprendizagem e de convivência,
incluindo o suporte para o desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino,
pedagógicas e/ou tecnológicas.
● Desenvolver ações de manutenção, implantação e atualização de laboratórios
didáticos e de bibliotecas, bem como criar espaços de coworking.
● Reavaliar as carreiras tecnológicas a partir das demandas da atualidade,
reconceituando a concepção de seus currículos, com vistas a formar alunos
autônomos, criativos e empreendedores, habilitando-os inclusive à possível criação de
start-ups e spin-offs, nas áreas em que a interação com as empresas é importante,
especialmente as engenharias.
● Estreitar a integração entre Graduação e Pós-graduação, promovendo disciplinas
conjuntas, formação concomitante e a atuação de pós-graduandos como monitores e
professores em disciplinas de Graduação, a partir da criação e implantação do
Programa de Aperfeiçoamento e Apoio à Docência no Ensino Superior (PAADES).
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● Criar um novo Portal Unesp-Alumni, para monitorar a inserção de nossos egressos no
mundo do trabalho e reavaliar de forma permanente o projeto político pedagógico dos
cursos de graduação e dos programas de pós-graduação ofertados pela Unesp.
● Criar Fundo Patrimonial (endowment) da Unesp, gerado por doações de ex-alunos e
empresas, para financiamento das atividades fins da universidade.
● Rediscutir as atividades desenvolvidas pelas Unidades Auxiliares, de forma a garantir
que suas atividades estejam associadas diretamente ao suporte e ao apoio aos cursos
de graduação, a partir de uma reestruturação geral das resoluções sobre sua criação,
organização

e

o

funcionamento

e

garantindo

mecanismos

eficazes

de

acompanhamento das atividades que são desenvolvidas.

3.5 Fragmentação e redundância da Pós-graduação
● Reduzir a sobreposição temática entre os Programas de Pós-graduação, incentivando
a colaboração multicâmpus, o compartilhamento da infraestrutura e o oferecimento de
disciplinas por videoconferência ou outras tecnologias digitais de informação e
comunicação, com financiamento prioritário a projetos e ações conjuntas entre dois ou
mais

programas

de

pós-graduação,

favorecendo

fusões

nas

modalidades

interunidades e interinstitucionais.
● Aproximar os cursos de mestrado e doutorado acadêmicos e profissionais às
demandas da sociedade, promovendo a reorganização da pós-graduação aderindo-os
aos temas aglutinadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
rearticulando o conhecimento produzido e a formação de mestres e doutores às
demandas da sociedade, por meio de fóruns e do financiamento por meio de editais
que favoreçam a interdisciplinaridade na fronteira do conhecimento.
● Revisar o Regulamento Geral da Pós-graduação para possibilitar o aumento da
autonomia e da responsabilidade dos programas, para a implementação de projetos
políticos-pedagógicos mais adequados à formação diversificada de seus alunos,
priorizando as atividades que estimulem a criatividade, a atitude, o espírito crítico e a
aquisição de conhecimento prático e teórico.
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3.6 Baixa proporção de programas de pós-graduação de
excelência
● Ampliar o número de programas de excelência (conceitos 6 e 7), por meio do
incremento da mobilidade internacional de docentes e discentes (in e out), da atração
de talentos (Exemplo: Excellence Chair - FAPESP), da ampliação das parcerias
nacionais e internacionais com grupos de excelência, da capacitação em língua
estrangeira, do aumento do impacto das publicações, entre outras ações,
estabelecidas no Plano Institucional de Internacionalização da Unesp.
● Fortalecer a internacionalização pelo oferecimento de programas e/ou disciplinas em
língua inglesa, pela seleção de estudantes estrangeiros (exemplo: sistema Graduate
Record Examination - GRE/Fapesp), pelo aumento das cotutelas, e pela criação de
Joint Programs.
● Incentivar a solidariedade dos programas de pós-graduação consolidados da Unesp
com outros programas stricto sensu de outras instituições, por meio de acordos de
cooperação formais e/ou de Mestrados e Doutorados Interinstitucionais (Minter/Dinter).
● Estimular a inserção de atividades de extensão universitária, empreendedorismo e
inovação em programas de Pós-graduação, articulados ao ensino e à pesquisa, por
meio de editais específicos e/ou da criação de doutorados acadêmicos de inovação.

3.7 Impacto assimétrico da produção técnico-científica e/ou
humanística da pesquisa
● Apoiar, orientar e incentivar a elaboração de projetos em áreas estratégicas,
articulando expertises da Unesp e de outras instituições de excelência, com
financiamento externo (agências de fomento, empresas, órgãos públicos, etc), criando
o Escritório de Gestão de Projetos, e a plataforma de prospecção de lideranças
técnico-científicas, bem como reorganizando as unidades administrativas locais de
pesquisa e internacionalização, em ação integrada entre as pró-reitorias, a Arex e a
Auin.
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● Incentivar a consolidação da infraestrutura de pesquisa, ampliando o acesso e
priorizando o apoio a laboratórios e instalações multiusuários, a bibliotecas e biotérios,
criando plataforma para potencializar o uso dos recursos e equipamentos.
● Potencializar a pesquisa e a inovação nas unidades complementares, por meio da
reestruturação delas e da atualização da legislação pertinente, com a inclusão de um
plano de sustentabilidade financeira.
● Aumentar a visibilidade e a internacionalização das revistas científicas editadas pela
Unesp, com a capacitação dos editores, visando maior inserção no Scielo e em bases
internacionais.
● Difundir boas práticas que resultem em maior visibilidade da produção e difusão do
conhecimento científico e humanístico, por meio da série Propetips e do oferecimento
de cursos e oficinas.

3.8 Baixo impacto econômico da pesquisa
● Adequar a legislação interna da Unesp às novas normas estabelecidas no Marco Legal
de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de ação conjunta entre a Assessoria
Jurídica, AUIN, PROPE, AREX e PROEX.
● Aumentar a captação de recursos provenientes do licenciamento das propriedades
industriais por meio do desenvolvimento de pesquisa conjunta com o setor produtivo
para a geração de produtos, serviços e processos demandados pelo mercado; da
prospecção das demandas das empresas e das nossas expertises, promovendo a
negociação entre as partes para realizar contratos de co-desenvolvimento; da criação
de Fab Lab e intensificação de convênios para aumentar o nível tecnológico das
descobertas da Unesp e do levantamento de todas as formas de financiamentos
disponíveis para empresas desenvolverem inovação.
● Criar startups e spin-offs, com participação acionária ou não da Unesp, por meio da
criação de incubadoras de empresas, da integração com os parques tecnológicos
instalados no Estado de São Paulo e da estruturação de plataforma de inovação,
integrada com outras plataformas de empreendedorismo.
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● Criar um centro de engenharia com a participação da FAPESP e de grande empresas e
uma unidade EMBRAPII na Unesp, por meio da prospecção de grupos de pesquisa da
Unesp e empresas com potencial para participar nestes programas.
● Desenvolver cultura empreendedora e ampliar o interesse na pesquisa voltada para a
inovação, criando espaços de inovação nos câmpus da Unesp, oferecendo disciplinas
de empreendedorismo, realizando desafios e competições e incentivando a
participação em empresas juniores.
● Estruturar a Rede de Fundações da Unesp, compartilhando boas práticas e
informações entre as fundações e a universidade, visando aumentar a captação de
recursos e ampliar a interação universidade - empresas.

3.9 Impacto assimétrico da pesquisa, da extensão universitária e
da cultura na solução de problemas sociais
● Identificar temas do conhecimento, associados aos ODS, por meio da realização de
seminários e workshops temáticos visando a articulação de grupos que possam atuar
na direção de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, os quais exigem
articulação entre pesquisa e extensão universitária.
● Fortalecer a articulação da extensão universitária com a gestão pública e os setores
organizados da sociedade, promovendo o diálogo em torno de temas de interesse
social que resultem na proposição de políticas públicas e no desenvolvimento regional.
● Criar um grupo de trabalho para sistematizar indicadores que possam se constituir
num modelo de avaliação do impacto social das ações da Unesp.
● Mapear e disseminar a tecnologia social gerada pela Unesp, promovendo seu
licenciamento junto a órgãos públicos, organizações não governamentais e empresas
que fazem marketing social.
● Ampliar a submissão de projetos de extensão universitária com financiamento externo
à Unesp, por meio de maior participação em editais que oferecem recursos públicos e
privados.
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● Fortalecer ações culturais em rede entre as diversas instâncias envolvidas por meio da
articulação entre Comitê de Ação Cultural - CAC Central e CACs locais.
● Estruturar articulações locais/regionais com aproximação e reuniões junto a
Secretarias e Departamentos de Cultura dos diversos municípios e também coletivos
culturais organizados, além de ampliar parcerias estratégicas com

instituições de

referência (Ecofalante Cinema Ambiental, Rede de Unidades do SESC, Secretaria
Estadual da Cultura) para promover a difusão e divulgação de produtos e processos
culturais.

3.10 Estrutura departamental fragmentada e assimétrica
● Desenvolver e implantar a sistemática de “Planejamento e Avaliação Departamental
na Unesp”, aproveitando e valorizando a pluralidade e a diversidade, bem como as
escolhas e as competências individuais e coletivas, na direção de maior equidade em
vários planos.
● Reestruturar os departamentos, com base na integração do trabalho de ensino,
pesquisa e extensão, aproximando os docentes e pesquisadores em torno de linhas
de atuação comuns, evitando duplicidades e estimulando recomposições e/ou fusões.
● Diversificar

a

composição

departamental,

pela

contratação

de

docentes

e

pesquisadores, em diferentes regimes de trabalho (RDIDP, RDIPD, RTC, RTP), e de
outros profissionais necessários (dentistas, médicos, arquitetos, engenheiros etc.) às
atividades de ensino, da pesquisa e extensão da universidade ao mundo do trabalho.
● Aperfeiçoar as normas referentes à contratação, desenvolvendo o processo de tal
forma a garantir o recrutamento de docentes e pesquisadores mais bem qualificados e
adequados às suas atribuições .
● Contribuir para a diversificação e atualização das atividades de ensino, pesquisa e
extensão da universidade, avaliando a possibilidade da criação de novos regimes de
trabalho, no sistema de ensino superior estadual paulista.
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4 Sugestões encaminhadas pelas unidades
universitárias e contribuições individuais
As propostas aqui apresentadas no formato de ações estratégicas também se
pautam nas contribuições encaminhadas pelas Unidades da Unesp, como resposta ao
Ofício Circular nº 02/2018 – RUnesp, bem como contribuições individuais. No Quadro 3,
foram recortadas e sistematizadas apenas as sugestões relativas à reforma acadêmica.
As demais sugestões foram objeto de análise das duas primeiras partes deste
documento.

Quadro 3. Sugestões encaminhadas pelas unidades universitárias e contribuições

Araçatuba

Bauru

Bauru

Botucatu

FO

Câmpus
Experimental

Instituto

Câmpus

Faculdade

individuais.

Sugestões recebidas para reforma acadêmica

Avaliar a suspensão de cursos de graduação com
baixo índice de procura e/ou falta de condições
estruturais e humanas para seu adequado
funcionamento.

FC

Posicionamento oficial da reitoria sobre a suspensão
de criação: i) de novas unidades universitárias e
câmpus experimentais; e ii) de novos cursos de
graduação e de pós-graduação, por prazo vinculado
ao estabelecimento de índices de reserva financeira a
serem definidos por colegiados centrais

FE

Regionalização das potencialidades de graduação,
pós-graduação, pesquisa e extensão. Regionalização
da “organização acadêmica (órgãos colegiados) e
setorização de fóruns por áreas de conhecimento:
exatas, biológicas, humanidades e agrárias”.

FCA

Discussão prévia de sugestões para reforma
acadêmica seja feita no CADE. Expedir Portaria
suspendendo a criação de novos campi ou cursos de
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graduação e de pós-graduação que envolva
investimentos em infraestrutura ou em contratação de
pessoal, por um período mínimo de dois anos, ou
enquanto não houver equacionamento do déficit de
servidores docentes e técnico-administrativos, a
recuperação salarial do seu quadro e a adequação
física necessária em todos os câmpus da Unesp,
inclusive, Campi experimentais.

Dracena

FMB

Manifestação contrária da congregação a qualquer
medida que leve a fechamento de campi universitário
e cursos de graduação

IB

Flexibilizar as grades curriculares dos cursos de
graduação. Reestruturar os cursos de graduação
para atividades diferenciadas de ensino. Elaborar e
avaliar plano de ação para cursos que apresentam
pouca procura no vestibular. Avaliar a manutenção de
cursos de pós-graduação com baixas demandas e
avaliação na Capes e considerar a fusão de
programas cujas linhas de ação apresentem
sobreposição. Valorizar a criação de cursos de pósgraduação multicampi. Consolidar políticas eficientes
de permanência estudantil. Definir novas formas de
ingresso na Universidade, que valorizem a inclusão
com mérito, justiça social, equidade e diversidade

FCAT

Estudar a possibilidade de unificação de faculdades e
institutos de um mesmo Câmpus, reduzindo cargos,
gratificações e todas as funções administrativas
inerentes. Melhor aproveitamento dos equipamentos
de videoconferência em práticas pedagógicas,
bancas de qualificação, defesas de mestrado e
doutorado, respeitando a especificidade de cada
curso. Eventos organizados pela Reitoria por
videoconferência; extinção da 2ª fase do CIC.
Adequação de salas de aula para transmissão de
aulas virtuais, para que disciplinas, cursos, palestras
e demais conteúdos, quando possível, possam ser
ministrados à distância. Valorização dos docentes
que queiram ministrar aulas de forma presencial ou
virtual, em outros câmpus da própria Unesp. Para
redução da evasão, avaliar a possibilidade de criação
de cursos novos, com menor carga horária, não
integrais, com perfis profissionais diferentes e
mantendo-se mesmo número de vagas. Avaliar a
possibilidade de redução das exigências com ensino,
pesquisa e extensão para os docentes que estão em
vias de se aposentar, permitindo que os mesmos
possam
contribuir
com
a
Universidade,
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desempenhando as atividades que possuem mais
afinidade, conhecimento e competência, respeitando
os interesses em termos de local de trabalho,
exigências de carga horária de disciplinas de
graduação e pós-graduação, regime de dedicação,
estimulados por atividades de pesquisa ou
consultoria, fazendo que os mesmos permaneçam
por mais tempo na Universidade.

Ourinhos

Registro

Rio Claro

CE

Avaliar a realização de reforma acadêmica e a
realocação estratégica de cursos de graduação,
sendo necessariamente implantado um segundo
curso e, Ourinhos, único câmpus com um único
curso. Avaliar todos os departamentos e buscar a
redução do número, mantendo a qualidade e
otimizando recursos financeiros e humanos.
Repassar ao Governo estadual os gastos com
permanência estudantil.

CE

Consolidação
dos
câmpus
experimentais e
adequação de infraestrutura e das novas Unidades
Universitárias, visando a redução das assimetrias de
suporte acadêmico na Unesp.

IGCE

Realizar estudos para um único regime de trabalho
para as futuras contratações. Suspensão temporária
dos concursos de livre-docência e para o cargo de
professor titular, que acabam onerando a folha de
pagamento, retornando quando houver plano de
carreira para todas as categorias. Realizar estudos a
respeito da demanda versus evasão de cursos de
graduação e de programas de pós-graduação, com
vistas à avaliação da sua manutenção, bem como
das Unidades que os oferecem. Otimização dos
recursos da videoconferência no âmbito da
Universidade. Verificar qual o impacto no orçamento
da Unesp de unidades que estão funcionando com
um curso. Sabemos da importância de se ter ensino
público em todo o Estado de São Paulo, mas às
vezes torna-se inviável pela procura e pelo custo.

Buscar junto ao Governo Estadual recursos para
consolidar políticas afirmativas e de permanência
estudantil. Realocação de cursos de graduação e
pós-graduação em unidades com melhores
IB,
condições de atendimento. Implementação e
Congregação
manutenção de AGs em unidades complexas. Junção
dos Departamentos (de Ensino) por eixos temáticos.
Defesa dos contratos em RDIDP. Política de
permanência de docentes e técnicos administrativos
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em condições de aposentadoria. Pensar e
implementar uma política educacional visando uma
reforma acadêmica, pelo olhar pedagógico e
administrativo de como as propostas formativas dos
cursos de graduação contidos nos Projetos
Pedagógicos dos Cursos devem estar imersos em
aspectos teórico-conceituais sobre as bases que os
sustentam.
Contratação de docentes por terceirização para as
disciplinas comuns dos anos iniciais OU contratação
de docentes em RTP para docência nos anos iniciais
com bolsas de estímulo à pesquisa (sugerem a última
como mais recomendável). Unificação de laboratórios
individuais. Disponibilizar um sistema institucional
para controle de todo o processo de captação de
recursos externos para a pesquisa. Ensino superior
gratuito apenas para a primeira graduação, com
pagamento simbólico e com definição de vagas e
acesso diferenciado no vestibular. Unificação de
IB, servidores
currículos iniciais com disciplinas gerais. Vestibular
técnicos e
com análise de currículo, cartas de recomendação ou
administrativo
outros documentos pertinentes. Priorizar bolsas aos
s
alunos de ensino médio com projetos de iniciação
científica. Bolsas de discentes devem ser
relacionadas ao desempenho dos alunos. Parcerias
para um programa “adote um aluno”, com descontos
ou abatimentos em impostos. Parametrização mínima
da carga horária docente, em ensino, pesquisa e
participação administrativa. Não se basear somente
em rankings mas na finalidades social da
universidade. Repensar a gestão da universidade,
melhorando seu aspecto profissional, sem ferir a
gestão democrática.

Rosana

CE

Melhor entendimento de como se dará o processo de
avaliação departamental. Estudos que corroborem
que os métodos atuais de ensino são errados ou
insatisfatórios. Valorização de fato do ensino e não
somente da pesquisa. Melhor discussão da iniciação
científica quanto aos processos de seleção.
Discussão mais franca e aberta quanto ao
fechamento de câmpus.

São João da
Boa Vista

CE

Envio de questionário às unidades com base nas
atuais sugestões da atual administração para
elaboração de proposta de discussão nas unidades.

São José do
Rio Preto

IBILCE

Definir a missão, visão e valores da Unesp.
Discussão de novos paradigmas de ensino superior
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para revisão dos PPPs e introdução de novas
tecnologias no ensino. Congelamento da expansão
até que as contratações de servidores docentes e
técnico-administrativos, bem como a revitalização da
infraestrutura dos cursos sejam plenamente
atendidas. Estudos para adesão ao SISU e Enem
para aumentar relação candidato/vaga, minimizar o
não preenchimento de vagas e maximizar a oferta de
vagas da Unesp em todo país. Criar maneiras para
que as tramitações das reestruturações de PPPs seja
mais rápida, evitando prejuízos aos departamentos e
conselhos de curso. Continuidade às fusões de
programas de pós-graduação e aumento da
mobilidade de docentes. Desburocratizar serviços ao
não usar papel e sistemas informatizados. Integralizar
e descentralizar os sistemas valorizando a
autonomia. Fusão de institutos com localização na
mesma cidade. Que a Prograd dê suporte técnico
para práticas pedagógicas centradas na participação
ativa dos alunos. Discussão ampla dos novos
paradigmas de nossa sociedade. Revisão das bases
conceituais dos PPPs. Apresentação do número
necessário de contratações e de um plano de
contratações. Atividades de formação aos servidores.
Não realizar no momento a semestralização das
disciplinas. Investimentos em infraestrutura para a
revisão de novas práticas pedagógicas. Integração
dos
sistemas
institucionais.
Melhoria
das
funcionalidades do sistema evitando o uso de papel.
Informatização intensa da STPG. Certificação digital
de documentos expedidos. Cobrança de taxa de
inscrição dos alunos especiais em pós-graduação.
Extinção
dos
departamentos
de
ensino.
Redistribuição das vagas iniciais dos cursos para
fechamento de cursos. Revisão e flexibilização da
Portaria 469/2012. Tornar os cursos de pós em
Física, Microbiologia, Biociências e Engenharia em
um curso só de Ciências. Informatizar a biblioteca de
modo a prescindir de serviços de funcionários.
Estimular os moradores das moradias a se
responsabilizarem pela manutenção dessas. Extinção
das unidades experimentais e incorporação de seus
componentes em unidades próximas. Estudos para
fechar unidades com menos de 10 anos. Geração de
receita por meio da produção acadêmica. Cancelar a
impressão do jornal Unesp.
São José dos
Campos

ICT

Ensino: verificação no número de chamadas para a
matricula de ingressantes poderia ser um bom
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parâmetro para avaliar a excelência do curso em
questão. Extensão universitária: necessidade de se
seguir as recomendações da legislação federal, mas
evitar excessivo rigor, na classificação das diversas
modalidades das atividades de extensão. Pesquisa:
valorização de pesquisas que atendam as demandas
que surgiram pela percepção colhida pelo docente
durante a execução de um projeto de extensão e que
tenha mudado algum conceito no ensino oferecido.
Atividade
Docente: Apesar da função
da
Universidade estar baseada no tripé ensino, pesquisa
e extensão, acredito que o professor não
necessariamente deve exercer todas as funções de
maneira igualitária. Em consonância com o projeto de
avaliação departamental, sugere-se que a reforma
acadêmica valorize todos os perfis de professores,
seja com foco prioritário no ensino, pesquisa,
extensão, ou ainda gestão. Não se estimule que
alunos de mestrado e doutorado ministrem aulas para
a graduação, na forma de alunos bolsistas. Isso
diminui a qualificação do quadro docente e impacta o
ensino da graduação, atividade-fim que é a razão de
ser da universidade.

São Paulo

Sorocaba

IA

Sugere avaliação interna em cada unidade com a
participação de todos servidores, conselhos e
comissões sobre a necessidade de existência dos
departamentos e seções técnicas, e suas dimensões,
tendo em vista não apenas a economia de recursos
mas a eficiência no atendimento à atividade-fim e a
realização profissional do servidor. Entende que as
reformas não devam comprometer a existência de
nenhum dos cursos oferecidos atualmente.

ICT

Institucionalização do regime acadêmico flexível
como princípio norteador da formação universitária.
Aprimoramento de programas de intercâmbio.
Ampliar a visão multidisciplinar, indo além das
categorias
específicas
do
conhecimento
departamental. Readequar a política interna de
acesso ao ensino gratuito superior (com revisões
periódicas), visando o equilíbrio qualitativo e
quantitativo na produção acadêmica da universidade.
Como principal sugestão, encontra-se a criação de
um “CEPE local” que agrupasse as discussões das
comissões permanentes, reduzindo o número de
reuniões e procedimentos (confecção de pautas, atas
e deliberações), agilizando a tramitação de
processos. Ainda, em sua discussão, as diretorias
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técnicas acadêmicas julgaram importante a
integração dos sistemas acadêmicos, bem como a
informatização dos processos da permanência
estudantil (inscrição, seleção e implementação dos
auxílios) e integração com o SisGrad, o que permitiria
a convergência de procedimentos em toda a área
acadêmica da Unesp, com mínimo de padronização,
além de eliminar equívocos nos pagamentos com
alunos com atividades suspensas na Universidade.
Ainda,
entendem que há necessidade de revisão da
legislação da Unesp que trata de assuntos
acadêmicos, visando à agilização dos processos,
bem como redução no número de comissões
assessoras que apreciam processos, como exemplo,
processos de convênio, com redução nos tempos de
tramitação.

Contribuição
conjunta de
algumas
Unidades

Contribuição
Professores
José Antônio
Segatto e
José Murari
Bovo
(proposta na
íntegra em
anexo, a
pedido dos
autores na
Parte II).

No que se refere à organização das DTA’s, há o
entendimento entre as diretorias técnicas acadêmicas
de que as seções de graduação e de pós-graduação
devem ser mantidas como seções independentes e,
inclusive, sugerem que o modelo deve ser
reproduzido nas unidades universitárias mais novas,
FMVA, FOA,
que contam com uma seção única para atender a
FCAT/Dracen
graduação e pós-graduação. Não houve consenso,
a, FCT/PP,
neste grupo, sobre a manutenção ou não da seção
CE/Rosana,
técnica acadêmica, mesmo por que ela não existe em
FCE/Tupã
todas as estruturas administrativas. Entre os diretores
de unidade, distintamente, há o entendimento de que
a Seção Técnica Acadêmica pode ser extinta,
transformando-se numa assessoria da Diretoria
Técnica Acadêmica ou fundida com a Seção Técnica
de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (STAEPE).
Restabelecimento de mínimo de 8 horas aulas para
professores em programas de pós-graduação, com
orientação, pesquisa e publicação, os que não
estiverem nesses critérios deverão ministrar 16 horas
aulas ou migrar para regime de tempo parcial.
Estabelecimento de um departamento de ensino por
curso. Em unidades com apenas um curso extinção
do conselho de curso. Extinção ou fusão de cursos
nas unidades experimentais. Avaliação de pesquisa e
extensão nas unidades experimentais com fim de
extinção.

