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Unesp e Secretaria da Habitação
assinam convênio
AÇÃO BUSCA DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM COMUNIDADES DE CUBATÃO
Daniel Patire

D

ia 17 de novembro, a
Unesp assinou, em
Cubatão, SP, convênio com
a Secretaria da Habitação
do Estado de São Paulo. A
cerimônia de assinatura foi
realizada em um espaço
para projetos de arte e artesanato do bairro na cidade
paulista. A parceria visa a
implantação do projeto de
turismo na comunidade do
bairro Cota 200.
O convênio dispõe
recursos para um trabalho
de formação e capacitação
de guias turísticos da própria
comunidade. O trabalho será
desenvolvido pelo Instituto de
Biociências, Câmpus do Litoral
Paulista (IB/CLP) da Unesp em
São Vicente e pela Companhia
de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano –
CDHU, ligada à Secretaria.
Estudos verificaram o
potencial de turismo ecológico e histórico da região
onde está localizado o bairro
Cota 200. Dessa forma, a
parceria objetiva reunir os
diferentes projetos sociais
realizados pela companhia
em torno do turismo de
base comunitária, segundo

Parceria objetiva reunir diferentes projetos sociais
o professor Davis Gruber
Sansolo, do IB/CLP. “Desde
sua urbanização, a comunidade recebe constantemente
visita de escolas, por conta
do seu patrimônio histórico e
ambiental”, salientou.
Em 2015, cerca de 500
escolas públicas e privadas visitaram o bairro.
Cercado por uma vegetação
e fauna preservadas da Mata
Atlântica, tem ainda valor
histórico, como as trilhas indígenas e a importante ligação
que realizava entre o porto da
então colônia portuguesa e o
planalto. “Esse local preserva

não só esse patrimônio
histórico e natural, mas
envolve a própria história
de São Paulo e sua relação
com o mundo”, explicou o
professor. “Queremos gerar na
comunidade a consciência que
ela integra um amplo e rico
universo de elos.”
De acordo com o secretário
da Habitação do Estado de São
Paulo, Rodrigo Garcia, as atividades já realizadas pela CDHU
voltadas para o turismo ecológico recebem um incremento
importante com a participação
dos professores e estudantes do
Câmpus do Litoral Paulista com

foco na profissionalização dos
agentes comunitários. “Com o
know-how da Unesp, buscamos
a formação profissional da
comunidade”, destacou.
O processo de urbanização do bairro e o desenvolvimento de projetos sociais
ligados à arte já trouxeram
visitantes ilustres à comunidade, como o príncipe
Harry, do Reino Unido,
durante a Copa do Mundo de
Futebol, realizada no Brasil
em 2014. Além do príncipe,
o Cota 200 virou rota turística de canadenses e visitantes vindos da África do Sul,

segundo Roque Bispo Costa
Sobrinho, 55 anos. Ele se
mudou para a então vila de
trabalhadores que construíram a Rodovia Anchieta
em 1962. “Este projeto de
turismo vai valorizar tanto
o bairro quanto a nós, moradores. O mundo vai saber
que existe o Cota 200”, diz
Sobrinho. “E acreditamos
que essa atividade vai trazer
e gerar renda para nós.”

Mais informações:
<http://goo.gl/dtod1N>.
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O

Manual de
Protocolo e Normas
Processuais da Unesp,
aprovado pela Portaria n°
484/2015, foi publicado
em outubro deste ano.
Sua versão eletrônica está
disponível para download
na página do selo Cultura
Acadêmica, no site da
Editora Unesp.

HISTÓRICO
Em 2013, houve a
necessidade de uma
atualização no Manual de
Normas Processuais (2008),
em decorrência de mudanças ocorridas nas Seções
Técnicas de Comunicações
e sugeridas pela CADA
(Comissão de Avaliação
de Documentos e Acesso),
tais como a implantação
do SIGAD (Sistema de
Gestão Arquivística de
Documentos), a aprovação
da Gestão Documental
da Unesp e as mudanças impostas pela Lei de
Acesso à Informação, que
regula o SIC (Serviço de
Informações ao Cidadão).
Para essa atualização,
uma comissão da CADA
foi designada para revisar
as normas e atualizar
os procedimentos na
efetivação dos documentos e processos da Unesp.
Para tanto, iniciaram um
levantamento de manuais
de outras Universidades
e também de outras
instituições ligadas ao
Governo do Estado de São
Paulo, a fim de verificar
os procedimentos similares e rotineiros da Seção.
A seguir, pesquisaram
as Normas institucionais

Evento: revisão de normas e atualização de procedimentos foi enfatizada

Treinamento reuniu 50 funcionários técnico-administrativos
e Legislações estaduais
que definem e estabelecem a legalidade na
produção documental
das Seções Técnicas de
Comunicações. Uma preocupação constante nessa
revisão foi identificar as
rotinas da Seção inseridas
no SIGAD e os procedimentos vinculados a um

sistema institucional geral
e não mais local.
A padronização das
ações e termos se tornou
necessária e premente,
pois a inserção de dados
deve ser idêntica em todas
as unidades. Foram necessárias mudanças dos procedimentos e uma ampliação no que diz respeito à

padronização das atividades cotidianas das Seções.
Houve, também, a necessidade de alteração no
título do Manual por meio
da incorporação do termo
“Protocolo”, uma vez que
a nova versão destaca as
atividades de protocolo.
Para a implementação das novas normas

processuais, a CADA
realizou treinamento
voltado às Seções Técnicas
de Comunicações da
Universidade. O treinamento sobre Instrumentos
de Gestão de Documentos
aconteceu entre os dias
5 e 8 de outubro, em São
Paulo e em Marília, e
reuniu 50 funcionários
técnico-administrativos.
Além da atualização
a respeito das normas
processuais, os participantes receberam informações sobre o Plano de
Classificação e a Tabela
de Temporalidade de
documentos da Unesp:
atividades-meio. O Plano
e Tabela, recém-publicados no Diário Oficial do
Estado, foram aprovados
pela Resolução nº 62/2015.
Dando continuidade
às atividades de elaboração dos instrumentos
de gestão documental da
Universidade, em 2016
serão publicados o Plano de
classificação e a Tabela de
temporalidade de documentos da Unesp: atividades-fim. Busca-se, assim, a
otimização da organização
dos arquivos, uma maior
transparência nas ações
da Universidade através de
ampliação do acesso aos
arquivos e suas informações e a preservação
adequada dos documentos
que necessitam de guarda
permanente.

Faça o download
do Manual:
<http://goo.gl/VALyHV>.
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação realiza treinamento
CURSOS OCORRERAM NAS UNIDADES DA UNESP DE BAURU, SÃO PAULO E ARARAQUARA
Fotos Fabiana Manfrim

Atividades foram organizadas pelo Grupo de Suporte do Sistema em conjunto com a Equipe de Desenvolvimento e com a aprovação do Comitê Gestor

A

Pró-Reitoria de Pós-Graduação (Propg)
realizou, de 4 a 12 de
novembro, treinamentos
regionalizados de capacitação para gerenciar informações da Pós-graduação
da Universidade, por meio
da nova versão do Sistema
Acadêmico da Pós-graduação
(Sispg). Os cursos ocorreram
nas unidades da Unesp
de Bauru, São Paulo e
Araraquara.
O sistema, além de ser
desenvolvido para atender
às novas necessidades da

Pós-graduação, foi elaborado
dentro da proposta de desenvolvimento dos sistemas
institucionais estabelecida
pelo Comitê Superior de
Tecnologia da Informação
(CSTI), garantindo uma maior
interação com as demais
bases de dados institucionais.
De acordo com Luis
Fernando Xavier D’Almeida,
da Propg, a Pró-Reitoria
vem intensificando esforços,
no sentido de desenvolver
uma ferramenta para que as
informações constantes do
sistema institucional sejam

migradas para a plataforma
Sucupira da Capes de forma
automática, garantindo a
fidedignidade dos dados e
evitando o retrabalho na alimentação das informações.
“Existe atualmente,
em funcionamento, um
sistema implantado em
2001, desenvolvido em uma
plataforma ultrapassada para
as atuais necessidades, e
com a evolução contínua da
Pós-graduação houve a necessidade de modernizar essa
ferramenta. Desta forma um
novo sistema foi desenvolvido

para atender às novas necessidades. A Propg pretende ainda
investir mais na capacitação
dos servidores técnicos”, diz.
O treinamento foi
organizado pelo Grupo
de Suporte do Sistema da
Pós-Graduação (GS), em
conjunto com a Equipe
de Desenvolvimento do
Sistema (EDM), tendo a
aprovação final do Comitê
Gestor do Sistema (CGS).
“Não podemos deixar de
agradecer o empenho das
equipes de desenvolvimento
do sistema e principalmente

da equipe de suporte, que
é composta por pessoas
atuantes nas STPs — Seções
Técnicas de Pós-Graduação,
que se desdobram para
viabilizar a implantação do
sistema, acumulando as suas
funções diárias nas seções
com as atividades ligadas ao
desenvolvimento e implantação do sistema”, conclui.
O treinamento capacitou mais de 130 servidores
técnico-administrativos, responsáveis pelo gerenciamento
das informações da Pósgraduação na Universidade.

Mestrados profissionais aprovados pela Capes
T

rês mestrados
profissionais
da Unesp foram aprovados, em outubro,
pela Coordenação
de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível
Superior (Capes/ MEC).
São eles: Gestão e

Reg ulação de Recursos
Hídricos (Faculdade
de Engenharia de Ilha
Solteira), cujo lançamento oficial ocorreu
em Brasília, DF, dia 24
de novembro, durante o
X X I Simpósio Brasileiro
de Recursos Hídricos

— SBR H; Educação Física
(Instituto de Biociências
de R io Claro); e Ciência
e Tecnologia Aplicada à
Odontologia (Instituto de
Ciência e Tecnologia /São
José dos Campos), com
as notas iniciais 4,3 e 4,
respectivamente.

Reprodução

ÁREAS SÃO CIÊNCIAS AMBIENTAIS, EDUCAÇÃO FÍSICA E ODONTOLOGIA
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II Encontro dos
Centros de Ensino de Línguas
OBJETIVO FOI PROMOVER TROCA DE EXPERIÊNCIAS
REITOR:

Fotos Divulgação

VICE-REITORA:

N

os dias 9 e 10 de
novembro, o Centro de
Línguas e Desenvolvimento
de Professores da FCL/
Assis realizou o II Encontro
dos Centros de Línguas da
Unesp, com o apoio da direção local, da Pró-reitoria de
Extensão (Proex), da Fapesp
e dos Departamentos de
Educação e Letras Modernas.
O evento contou com a
participação de professores da Educação Básica,
professores universitários,
pesquisadores, alunos
de licenciatura da Unesp
e de outras instituições
brasileiras, tais como
UEL/PR, CEFET/MG, USP/
SP, Unifesp/SP, UFMT e
Unicamp. Em sua segunda
edição, o encontro teve
como objetivo promover
a troca de experiências
acerca das atividades
desenvolvidas nos diversos Centros de Línguas da
Unesp e de outras universidades brasileiras.
Nesse espaço de integração, os coordenadores
e professores dos Centros
de Línguas da Unesp de
Assis, Araraquara, Marília,
São José do Rio Preto e de
outras instituições puderam partilhar práticas
pedagógicas, discutir
resultados de pesquisas e
refletir sobre as demandas
de suas unidades.
Além de conferências
e mesas-redondas com
pesquisadores da área de
Ensino de Línguas, houve
espaço para minicursos, que atenderam a
um grande número de
alunos e professores.
Nessa ocasião, também,
ocorreram reuniões de
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Coordenadores e professores partilharam práticas pedagógicas
planejamento, entre os
coordenadores presentes.
Marcou o evento o discurso proferido pela pró-reitora de Extensão, Profa.
Dra. Mariângela Spotti
Lopes Fujita, que anunciou
que os Centros de Línguas

da Unesp passarão a configurar-se como programas
de extensão, já a partir de
2016. Tal fato representa
um grande avanço para as
atividades desenvolvidas
nos Centros de Línguas,
pois esses projetos passam

a constituir-se como atividades previstas no PDI.
O próximo Encontro
dos Centros de Línguas da
Unesp está previsto para
2016 e será organizado pela
equipe do Centro de Línguas
de São José do Rio Preto.
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