
Tempo de inovação
POSSE TEVE PRESENÇA DE GOVERNADOR E VICE E PÚBLICO DE MAIS DE 1 MIL PESSOAS

A Unesp inicia o ano de 
2017 sob uma nova 

gestão. O reitor Sandro Roberto 
Valentini e o vice-reitor Sergio 
Roberto Nobre até janeiro de 
2021 estarão à frente de uma 
das principais instituições de 
ensino superior do Brasil, com 
projeção internacional.

A cerimônia, que 
foi transmitida pela TV 
Unesp, aconteceu no Teatro 
Santander, na capital 
paulista, e reuniu cerca de 
mil participantes. Entre os 
presentes estavam depu-
tados federais e estaduais, 
representantes da Fapesp, 
prefeitos de várias cidades 
paulistas, reitores e lide-
ranças do meio acadêmico, 
membros de consulados, 
dirigentes de instituições 
bancárias, além de repre-
sentantes da comunidade da 
Unesp de todas as unidades.

O evento foi presidido 
pelo governador do Estado de 
São Paulo Geraldo Alckmin. 
Ele integrou a mesa dire-
tora dos trabalhos, que, 
além de Valentini e Nobre, 
foi composta pelo vice-go-
vernador e secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia do 
Estado, Márcio França; pelo 
reitor e o vice-reitor cessantes 

da Unesp, respectivamente, 
Julio Cezar Durigan e Eduardo 
Kokubun; pelo reitor da USP, 
Marco Antonio Zago; pelo rei-
tor em exercício da Unicamp, 
Álvaro Penteado Crósta – que 
representou o reitor José Tadeu 
Jorge, presidente do Cruesp –; e 
pela secretária-geral da gestão 
que se encerrava, Maria Dalva 
Silva Pagotto.

Em seu discurso, o gover-
nador destacou a presença 

da Unesp em todo o Estado 
de São Paulo e frisou que a 
Universidade é a que mais 
inclui estudantes vindos das 
camadas menos favorecidas 
da população, assinalando 
que 48% dos seus alunos 
são provenientes de escolas 
públicas. “E a Unesp tem uma 
pós-graduação e uma produ-
ção científica extremamente 
relevantes para São Paulo e 
para o Brasil”, acrescentou.

Governador Alckmin, reitor Sandro Roberto Valentini, vice-reitor Sergio 
Roberto Nobre e vice-governador Márcio França

Chello Fotógrafo e Paulo Lopes

SIMBOLISMOS
Em sua intervenção, o 

reitor Valentini analisou o 
simbolismo presente nas 
apresentações musicais da 
cerimônia, destacando em 
primeiro lugar o diálogo 
entre a tradição e o novo 
– conceitos apresentados, 
respectivamente, por quatro 
árias de ópera e pela obra 
contemporânea A cura pela 
música, de Alisson Amador. 

“Nossa equipe está disposta 
a adotar atitudes inovadoras 
tanto nos procedimentos 
de gestão como no con-
tato com a comunidade”, 
argumentou.

As transformações, 
de acordo com Valentini, 
também devem ocorrer 
em nível de ensino. “O 
jovem hoje, além de fazer 
a conectividade física, 
conecta-se muito no mundo 
virtual. Então é papel da 
Universidade, sim, ir ao 
mundo virtual dizer ‘aqui 
também é um espaço 
para se fazer ensino e 
aprendizado’.”

O reitor acentuou ainda 
a necessidade de vigília 
constante pelo sistema de 
ensino superior paulista, 
constituído principalmente 
por USP, Unicamp e Unesp, 
além da Fapesp. Nesse 
conjunto, a Unesp tem 
a peculiaridade de estar 
presente em todo o Estado, 
levando ensino superior de 
qualidade e dinamizando a 
economia dos municípios. 
“Se mantivermos a junção 
das qualidades da USP, 
da Unicamp e da Unesp, 
com certeza esse sistema 
continuará sempre muito 
robusto”, argumentou.

2 e 3  
páginas

unespinforma
FEVEREIRO 2017 - Nº 87

página

4NOVOS PRÓ-REITORES E  
CHEFE DE GABINETE

WORKSHOP DE ALINHAMENTO 
DA NOVA EQUIPE



2unespinforma unespinforma3
Novos Pró-reitores e Chefe 

de Gabinete
Fotos Divulgação

Formado em Agronomia 
pela Unesp. Ingressou na 
Unesp como auxiliar de 
ensino em 1979. Mestrado 
e doutorado em Solos 
e Nutrição de Plantas 
pela USP. Estágio Pós-
Doutorado no Tropical 
Agriculture Research 
Center, Tsukuba, Japão. 
Livre-Docente e Professor 
Titular em Fertilidade 
do Solo. Bolsista de 
Produtividade em Pesquisa 
do CNPq – Nível 1D. Autor 
ou co-autor de 108 artigos 
completos em periódicos 
e 194 resumos publica-
dos em anais de eventos 
científicos. Coordenou 16 
projetos de pesquisa com 
financiamento de agências 
de fomento ou da iniciativa 
privada. Supervisionou um 
estágio de pós-doutorado 
e concluiu a orientação de 
54 trabalhos de iniciação 
Científica, 18 disserta-
ções de Mestrado e 22 
teses de Doutorado. Foi o 
primeiro coordenador da 
CENAGRI Empresa Júnior 
de Consultoria Agrícola. 
Primeiro Coordenador 
do “US-Brazil Higher 
Education Consortia 
Program - Consortium for 
International Advancement 

PRÓ-REITORA 
DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA
Cleopatra da Silva Planeta
Formada em Farmácia-
bioquímica pela USP - SP. 
Ingressou na Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas 
- Unesp como Professor 
Assistente em 1990. 
Mestrado e Doutorado 
em Farmacologia pelo 
Instituto de Ciências 
Biomédicas da USP – SP, 
Pós-doutorado na Harvard 
University – Estados 
Unidos, Livre-docente 
e Professor Titular em 
Farmacologia. Bolsista 
produtividade em pes-
quisa do CNPq - Nível 
1D. Autora de 77 artigos 
completos em periódicos 
indexados, 167 resumos 
publicados em anais de 
congressos, coeditora 
de um livro e autora de 
27 capítulos de livros 
didáticos. Coordenou 
6 projetos de pesquisa 
com financiamento de 
agências de fomento, 
com destaque para um 
“Jovem Pesquisador” 
e um “Equipamento 
Multiusuários”, finan-
ciados pela Fapesp. 
Supervisionou 3 está-
gios de pós-doutorado 
e concluiu a orientação 
de 8 teses de douto-
rado, 11 dissertações de 
mestrado e 25 trabalhos 
de Iniciação Científica. 
Foi coordenadora do 
Projeto PRO-PET Saúde 
e da Escola de Férias em 
Psiconeurofarmacologia. 

PRÓ-REITOR DE 
PESQUISA
Carlos Frederico de 
Oliveira Graeff
Bacharel em Física (1989), 
mestre em Física (1991) e 
doutor em Ciências (Física, 
1994) pela Universidade 
Estadual de Campinas 
(UNICAMP), livre-do-
cente na área de Física 
(1999) pela Faculdade 
de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão 
Preto da Universidade 
de São Paulo, FFCLRP-
USP.  Realizou estágio 
de pós-doutorado na 
Universidade Técnica 
de Munique (TUM), 
Alemanha (1994-1996) 
bolsista da Fundação 
Alexander von Humboldt; 
na  Escola Politécnica de 
Lausanne (EPFL), Suiça 
(2003-2004), como profes-
sor visitante (EPFL); além 
de ter realizado está-
gios curtos em diversas 
instituições no exterior, 
mais recentemente na 
Beijing Jiatong University 
(BJTU), China (2015) como 
professor visitante (Project 
111, BJTU). Foi professor 
da FFCLRP-USP, Ribeirão 
Preto (1996-2006) e é pro-
fessor titular da Faculdade 

CHEFE DE GABINETE
Carlos Eduardo Vergani
Formado em Odontologia 
pela Faculdade 
de Odontologia de 
Araraquara - Unesp. 
Ingressou na Unesp 
como Auxiliar de Ensino 
em 1987. Mestrado e 
Doutorado em Dentística 
Restauradora – Unesp, 
Especialização em Prótese 
Dentária, pela Escola 
de Aperfeiçoamento 
Profissional de 
Araraquara, da 
Associação Paulista de 
Cirurgiões-Dentistas, 
Pós-Doutorado no 
Eastman Dental Institute 
da University College 

PRÓ-REITOR DE 
ADMINISTRAÇÃO
Leonardo Theodoro Bull

PRÓ-REITOR DE PÓS- 
-GRADUAÇÃO
João Lima Sant’Anna Neto
Formado em Geografia 
pela USP em 1980, atuou 
como professor dos ensinos 
Fundamental e Médio por 
12 anos até o ingresso 
na Unesp (FCT/PP) como 
Auxiliar de Ensino em 

PRÓ-REITORA DE 
GRADUAÇÃO
Gladis Massini-Cagliari

É formada em Letras 
pelo Instituto de Estudos da 
Linguagem, Unicamp, onde 
cursou também o Mestrado e 
o Doutorado em Linguística. 
Fez Pós-Doutorado na 
University of Oxford. 
Obteve a Livre-Docência em 
Fonologia, no Departamento 
de Linguística, Faculdade 
de Ciências e Letras, Unesp, 
Câmpus de Araraquara, 
onde exerce atualmente a 
função de professor titular. 
No âmbito da Faculdade de 
Ciências e Letras da Unesp 
-Araraquara, atuou como 
chefe do Departamento de 
Linguística, coordenadora 
do Programa de Pós-
Graduação em Linguística 
e Língua Portuguesa e 
Presidente da Comissão 
Permanente de Pesquisa 
(CPP). Foi Presidente 
da Comissão de 
Acompanhamento da Pós-
Graduação Stricto Sensu 
da Unesp (CAPG) e sempre 
participou ativamente 
de diversos conselhos e 
comissões, entre os quais 
o Conselho Universitário 
(CO), o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 
(CEPE), a Câmara Central 
de Pós-Graduação (CCPG), 
a Comissão Permanente de 
Avaliação (CPA), o Conselho 
de Curso e a Comissão 
Especial de Proposta e 

Reformulação Curricular 
– CEPReC do Curso de 
Graduação em Letras e a 
Congregação da Faculdade 
de Ciências e Letras - Unesp, 
Câmpus de Araraquara. É 
bolsista Produtividade em 
Pesquisa do CNPq – nível 
1C, atualmente atuando 
como membro do Comitê 
Assessor da área de Letras 
e Linguística (CA-LL). Sua 
pesquisa está concentrada 
principalmente na busca 
de pistas nos registros 
das cantigas medievais 
profanas e religiosas que 
permitam vislumbrar 
a história do ritmo e da 
prosódia do português, de 
suas origens até os dias de 
hoje, desenvolvida junto 
ao Grupo de Pesquisa 
“Fonologia do Português: 
Arcaico & Brasileiro”, que 
coordena. Sua experiência 
inclui a atuação como: 
Vice-Presidente do Grupo 
de Estudos Linguísticos 
do Estado de São Paulo e 
editora da revista Estudos 
Linguísticos; membro do 
Comitê de Avaliação da 
Capes, área de Letras e 
Linguística; coordenadora 
do Grupo de Trabalho 
em Estudos Medievais da 
ANPOLL – Associação de 
Pesquisa e Pós-Graduação 
em Letras e Linguística; 
e co-editora da revista 
Alfa. É autora de 5 livros e 
organizadora de outros 7, 
tendo publicado diversos 
artigos em periódicos, 
capítulos de livros e textos 
completos em anais, 
no Brasil e no exterior, 
nas áreas de Linguística 
Histórica, Fonologia, 
Alfabetização. Atuando 
tanto em Graduação quanto 
em Pós-Graduação, concluiu 
a orientação de 15 teses de 
Doutorado, 17 dissertações 
de Mestrado, 2 supervisões 
de Pós-Doutorado, 35 
projetos de Iniciação 
Científica e 15 monografias 
de Graduação.

and Achievement: Global 
Precision Agriculture” 
entre a Unesp, Western 
Illinois University e 
Arkansas State University 
(USA) Capes/FIPSE, 
2002-2006 . Coordenador 
do Convênio entre Unesp 
e Tokyo University of 
Agriculture and Tecnology, 
Japão. Foi Vice-Diretor e 
Diretor da Faculdade de 
Ciências Agronômicas 
e Presidente do Grupo 
Administrativo do Campus 
de Botucatu, Membro 
da CPA – Comissão 
Permanente de Avaliação, 
da Comissão do Plano 
de Expansão do Ensino 
de Graduação e Assessor 
da Pró-Reitoria de 
Administração da Unesp. 
É membro da Comissão de 
Avaliação dos Concursos 
de Professor Titular da 
Unesp e do Conselho 
Deliberativo do Centro 
Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza.  

1989. É especialista em 
Climatologia (1982), Mestre 
(1990) e Doutor (1995) 
em Geografia Física pela 
USP, atuando na área de 
variabilidade e mudanças 
climáticas. É Livre-Docente 
(2001) e Professor Titular 
(2009) pela Unesp (FCT/
PP). Foi coordenador dos 
cursos de graduação em 
Geografia da FCT/PP e da 
Unidade Experimental 
de Ourinhos. Coordenou 
o Programa de Pós-
graduação em Geografia 
(FCT/PP), atuou como 
chefe dos departamentos 
de Geografia e Educação 
(FCT/PP) e coordenador 
executivo da Unidade 
Experimental de Ourinhos. 
Participou de vários órgãos 
colegiados (Congregação 
da FCT/PP, Conselho 
Universitário) além do PDI 
e CPA. Realizou estágios e 
pós-doutorados nas univer-
sidades de Rovira i Virgili 
(Tarragona, Espanha), de 
Rennes2 (Rennes, França), 
do Porto (Portugal) e, de 
Barcelona (Espanha). Atuou 
como professor visitante na 
UERJ (RJ). Foi Supervisor 
da Estação Meteorológica, 
Coordenador do Laboratório 
de Climatologia e Líder do 
grupo de pesquisa GAIA 
(FCT/PP), cadastrado no 
CNPq. Fundador e edi-
tor da Revista Brasileira 
de Climatologia (RBC) e 
presidente da Associação 
Brasileira de Climatologia 
(ABClima). Atuou como 
Coordenador Adjunto e 
Coordenador da área de 
Geografia na Capes no 
período entre 2008/2014. 
Foi Secretário Geral da 
Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-graduação 
em Geografia (ANPEGE), 
no biênio 2014/2015. É 

membro do conselho 
editorial de 17 periódicos 
nacionais e internacio-
nais. Membro do Painel 
Brasileiro de Mudanças 
Climáticas, Pesquisador 
Colaborador do INCT de 
Mudanças Climáticas, do 
INCLINE/USP e do Instituto 
de Estudos Avançados 
da USP. Coordenou e/ou 
participou de 27 projetos 
de pesquisa, em colabo-
ração com a Universidade 
do Chile, Universidade 
Nacional de Rio Cuarto 
(Argentina), Universidade 
de Coimbra, Universidade 
do Porto, Universidade de 
Barcelona, Universidade 
de Lleida, Universidade 
Rennes2, Instituto 
Helmholtz (Alemanha) e 
CEPAL (ONU), financiados 
pela Capes, CNPq, FAPESP, 
INCRA/SP, FCT/Portugal, 
entre outros. É bolsista de 
produtividade em pesquisa 
do CNPq (nível 2). Publicou 
82 artigos científicos em 
periódicos especializa-
dos, 9 livros (autorais e 
organizador) e 27 capí-
tulos de livros no Brasil, 
Argentina, Chile, Portugal, 
Espanha, Estados Unidos, 
França, Noruega, Holanda 
e Alemanha. Publicou 
278 artigos completos 
em anais de congressos e 
apresentou 149 trabalhos 
em eventos científicos em 
diversos países da América 
Latina, EUA e Europa. 
Orientou 4 pós-doutorados, 
14 teses de doutorado, 21 
dissertações de mestrado 
e 68 alunos de gradua-
ção (IC e monografias de 
bacharelado). Participou 
de mais de 200 bancas de 
trabalhos de conclusão em 
várias IES nacionais e em 
Portugal, Espanha, França, 
Argentina e Chile.

É membro da Sociedade 
Brasileira de Neurociência 
e Comportamento - 
SBNeC. Foi Vice-diretora 
e Diretora da Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas 
– Unesp, câmpus de 
Araraquara.

de Ciências da Unesp, 
câmpus Bauru desde 
2006, onde desenvolve 
pesquisas em Ciência 
dos Materiais, atuando 
principalmente nos 
seguintes temas: ressonân-
cia magnética eletrônica, 
semicondutores orgânicos, 
dispositivos opto-eletrô-
nicos e biomateriais.  Foi 
coordenador e coordena-
dor adjunto do mestrado 
profissional da área 47, 
Materiais na CAPES/
MEC (2009-2016), Diretor 
Científico da Sociedade 
Brasileira de Pesquisa em 
Materiais, SBPMat (2012-
2014) e Presidente do 
Clube Humboldt do Brasil 
(2011-2013). É bolsista pro-
dutividade em pesquisa 
1B do CNPq e coordenador 
de área: Engenharias na 
FAPESP (2016 -).

London (UCL) – Reino 
Unido, Livre-Docente 
e Professor Titular em 
Prótese Parcial Removível. 
Bolsista de Produtividade 
em pesquisa do CNPq – 
Nível 1C. Autor de 181 
artigos completos em 
periódicos indexados e 
270 resumos publicados 
em anais de eventos 
científicos. Coordenou 
25 projetos de pesquisa 
com financiamento de 
agências de fomento. 
Participa como pesqui-
sador principal e Diretor 
de Internacionalização 
do Centro de 
Desenvolvimento de 
Materiais Funcionais 
(CDMF), um dos Centros 
de Pesquisa, Inovação e 
Difusão (CEPIDs) financia-
dos pela Fapesp e coor-
dena três projetos de pes-
quisa com financiamento 
de agências de fomento. 
Supervisionou quatro 
estágios de pós-douto-
ramento e concluiu a 
orientação de 36 trabalhos 
de Iniciação Científica, 11 
dissertações de Mestrado e 
10 teses de Doutorado. Foi 
coordenador do Programa 
de Pós-Graduação em 
Reabilitação Oral e do 
Curso de Especialização 
em Prótese Dentária. 
Atuou como Presidente da 
Comissão Permanente de 
Pesquisa (CPP) e partici-
pou ativamente de diver-
sos órgãos colegiados e 
comissões, entre os quais 
o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 
(CEPE), a Câmara Central 
de Pós-Graduação 
(CCPG), a Comissão de 
Contratação Docente (CCD) 
e a Comissão Gestora do 
Plano Institucional de 
Desenvolvimento (PDI). 
No período de janeiro de 
2013 a janeiro de 2017, 
foi assessor da Assessoria 
de Relações Externas da 
Unesp – AREX.



O s membros da nova 
equipe de gestão 

Unesp 2017-2021 reuniram-
-se, de 9 a 12 de janeiro, para 
a realização de um workshop 
de alinhamento da equipe, 
no qual foram delineadas 
estratégias e ações do projeto 
Unesp 2020. Sob a orienta-
ção do Prof. Gilberto Tadeu 
Shinyashiki, docente da USP 
com larga experiência na 
área de Recursos Humanos, 
foi provocada uma reflexão 
sobre a cultura organizacio-
nal da Unesp, bem como os 
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Workshop de alinhamento 
da nova equipe

Fabiana Manfrim e Roberto Rodrigues

Reprodução

desafios e as oportunidades 
para o seu aprimoramento.

Com base no histórico 
da Universidade, o grupo 
identificou como principais 
valores da Unesp a busca 
da excelência, tanto nas ati-
vidades acadêmicas quanto 
na gestão de seus recursos 
humanos e financeiros, e a 
manutenção da autonomia 
administrativa e financeira 
em relação ao Estado de 
São Paulo, considerando a 
essencialidade de sua natu-
reza pública e gratuita.

Outros valores foram des-
tacados, como a garantia da 
liberdade acadêmica de seus 
docentes, o compromisso 
que a Universidade mantém 
com a sociedade e a valori-
zação da sua constituição 
diversificada, assegurando a 
possibilidade de convivência 
harmônica entre posições 
divergentes e respeitando a 
pluralidade de opiniões.

Numa segunda etapa 
dos trabalhos, as áreas 
de Ensino, de Pesquisa, 
de Extensão e de 

Atividades-meio identifi-
caram os eixos principais 
de atuação para o cum-
primento da missão da 
instituição, de acordo com 
o plano de gestão validado 
pela comunidade acadê-
mica, quando da eleição do 
reitor e do vice-reitor. Em 
relação à situação finan-
ceira e orçamentária, as 
áreas têm por parâmetro 
o projeto de sustentabili-
dade da Unesp, amparada 
pelo seu planejamento 
estratégico.

Quatro dias de debates: discussão de estratégias e ações do projeto Unesp 2020
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MEMBROS REUNIRAM-SE DE 9 A 12 DE JANEIRO


