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Novos diretores executivos na Vunesp
APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DOS PROCEDIMENTOS É UMA DAS METAS
Bob Souza

N

omeados em 16 de
janeiro para compor
a Diretoria Executiva da
Fundação Vunesp, três
professores da Unesp já
atuam em suas novas funções na presidência e nas
superintendências administrativa e de planejamento:
Antonio Nivaldo Hespanhol,
Antonio Carlos Simões Pião
e Henrique Luiz Monteiro.
Eles se juntam a Tania
Cristina Arantes Macedo de
Azevedo, superintendente
acadêmica desde 2009.
A indicação da Diretoria
Executiva da Vunesp é de
responsabilidade do reitor
da Unesp, Sandro Roberto
Valentini.
Conhecedor da Vunesp
em função de sua participação por oito anos
no Conselho Curador da
instituição, o Professor
Antonio Nivaldo aponta
como principal objetivo
de sua gestão “o aperfeiçoamento contínuo dos
procedimentos da Vunesp
para oferecer sempre um
trabalho de excelência, seja
em vestibulares, concursos
ou avaliações, em todo o
território nacional, como
já fez em vários de seus
projetos”.

Monteiro, Pião, Tania e Hespanhol
Com a experiência
de quem atua à frente da
Diretoria Acadêmica da
Vunesp há vários anos,
a Professora Tania estabeleceu como meta para
os próximos quatro anos
“manter a boa performance
no trabalho em grandes
projetos que vêm sendo

realizados com sucesso
pela Vunesp, bem como
dezenas de vestibulares de
Medicina, a parceria com o
Inep, do Governo Federal,
o Saresp, da Secretaria da
Educação de São Paulo e o
SisPAE, da Secretaria da
Educação do Pará, ambos
com mais de 1 milhão de

alunos avaliados”.
Responsável pela
Diretoria Administrativa,
o Professor Pião identifica
como principais pontos
positivos da Vunesp “a
grande especialização dos
profissionais e a qualidade
do trabalho realizado,
conforme atesta a própria

certificação do sistema de
gestão da qualidade da
Vunesp, inclusive com uma
área de coordenação deste
sistema ligada à Diretoria
Administrativa”. Durante
sua gestão à frente do
Instituto de Geociências e
Ciências Exatas da Unesp,
em Rio Claro, o Professor
Pião viu de perto o trabalho
da Vunesp, pois atuou como
coordenador de meios em
Rio Claro, garantindo os
bons resultados quanto às
atividades que envolvem
desde o levantamento de
escolas para alocação dos
candidatos até a correção
das provas de diversos
concursos públicos, vestibulares e avaliações desenvolvidos pela Vunesp.
Com a bagagem de ter
sido diretor da Faculdade
de Ciências da Unesp, em
Bauru, o Professor Henrique
pretende aplicar na
Diretoria de Planejamento
sua experiência como
dirigente para “o desenvolvimento estruturado
de uma instituição muito
respeitada, com 37 anos
de experiência e hoje com
214 funcionários, sendo
94 ligados à Diretoria de
Planejamento”.
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Nova Comissão Permanente
de Avaliação toma posse
PRÁTICAS CRITERIOSAS CONTINUARÃO A SER OBSERVADAS
Fabiana Manfrim
Divulgação

Nova Comissão Permanente de Avaliação

D

ia 16 de março
de 2017, tomou
posse a nova Comissão
Permanente de Avaliação
(CPA). Para sua composição, o reitor da Unesp,
Sandro Valentini, considerou os seguintes critérios:
A. manutenção de alguns
membros que já tiveram
ou que tinham assento
nesta comissão, de modo
a se manter o conhecimento histórico sobre
processos que estão ainda
sem conclusão, de modo
a não se alterar critérios

e procedimentos e tratar
casos semelhantes de
modo equitativo;
B. escolha de novos membros, com vistas a propiciar a renovação de ideias
e iniciativas, preparando
a CPA para enfrentar
novos desafios;
C. distribuição proporcional de membros da
CPA, segundo a composição relativa do corpo
docente conforme as
grandes áreas de pesquisa
– quatro membros de
“Exatas”, quatro membros

de “Biológicas” e três de
“Humanas”.
D. escolha dos membros
de unidades universitárias diferentes, de modo
a ampliar a representatividade de visões que
expressam histórias
diferentes da Unesp;
E. reconhecimento acadêmico e científico dos membros da comissão em suas
unidades e seus campos de
conhecimento.
A nova Comissão
Permanente de Avaliação é
composta por:

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

Profª Dra. MARIA
ENCARNAÇÃO BELTRÃO
SPOSITO
FCT – Presidente
Prudente – Departamento
de Geografia
Á rea de atuação: Tem
experiência na área de
Geografia, com ênfase
em Geografia Urbana,
atuando principalmente
nos seg uintes temas:
produção do espaço
urbano, estr uturação urbana e cidades
médias.

Prof. Dr. GILSON HELIO
TONIOLLO (Coordenador
do GRAD)
FCAV – Jaboticabal –
Medicina Veterinária
Preventiva de
Reprodução Animal
Área de atuação: Tem
experiência na área de
Medicina Veterinária, com
ênfase em Fisiopatologia da
Reprodução Animal, com
abordagem nas várias espécies animais. É diretor-presidente da Fundação de Apoio a
Pesquisa, Ensino e Extensão
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– Funep. Atualmente exerce
a chefia do Departamento
de Medicina Veterinária
Preventiva e Reprodução
Animal.

Materiais e Tratamento
de Superfície de Materiais
para aplicações na área de
Biomateriais e Materiais
Biocompatíveis.

MEMBROS

Prof. Dr. CARLOS
GILBERTO RAETANO
FCA – Botucatu –
Produção Vegetal
Grande área: Tem
experiência na área de
Agronomia, com ênfase
em Defesa Fitossanitária,
atuando principalmente
nos seguintes temas:
tecnologia de aplicação,
controle químico, pulverização, produtos fitossanitários e adjuvantes de
pulverização.

Prof. Dr. ALVARO DE
SOUZA DUTRA
FE – Guaratinguetá –
Física e Química
Área de atuação: Tem
experiência na área de
Física, com ênfase em
Física das Partículas
Elementares e Campos.
Atuando principalmente
nos seguintes temas:
Soluções analíticas,
Classes de potenciais.
Profª Dra. ANA PAULA
ROSIFINI ALVES CLARO
FE – Guaratinguetá –
Materiais e Tecnologia
Área de atuação:
Possui experiência
no Processamento de

Prof. Dr. EUDES BORGES
DE ARAÚJO
FE – Ilha Solteira – Física
Química
Área de atuação: Tem
experiência no estudo da

síntese, caracterização e
fenomenologia de cerâmicas
e filmes finos ferroelétricos
e no estudo de mecanismos
de nucleação e cristalização
de materiais vítreos.
Prof. Dr. JEAN MARCEL
CARVALHO FRANÇA
FCHS – Franca – História
Área de atuação:
Desenvolve pesquisa sobre
a construção do Brasil nos
escritos em língua portuguesa redigidos e publicados
entre os séculos XVI e XVIII.
Prof. Dr. MARCOS
FERREIRA MINICUCCI
FM – Botucatu – Clínica
Médica
Área de atuação: Tem
experiência nas áreas de
Clínica Médica, Terapia
Intensiva e Nutrologia.
As principais áreas de
atuação em pesquisa são:
remodelação cardíaca,

infarto do miocárdio, choque séptico e nutrição.
Profª Dra. MARIA
VALNICE BOLDRIN
IQ – Araraquara –
Química Analítica
Área de atuação: Tem
experiência na área de
Química Analítica e atua
principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento
de métodos eletroanalíticos
e cromatográficos para análise de corantes, fármacos
e moléculas de interesse
ambiental, métodos de
degradação usando processos fotoeletrocatalíticos,
sensores eletroquímicos e
fotoeletrocatálise.
Profª Drª VERA TERESA
VALDEMARIN
FCL – Araraquara –
Ciências da Educação
Área de atuação: Tem
experiência em ensino

e pesquisa na área de
Educação, com ênfase em
Filosofia da Educação,
atuando principalmente nos
seguintes temas: fundamentos filosóficos dos métodos
de ensino, concepções
filosóficas na educação
brasileira, cultura escolar,
discurso pedagógico.
Prof. Dr. WAGNER
COTRONI VALENTI
CLP – São Vicente
Área de atuação:
Atua principalmente em
Aquicultura e Recursos
Pesqueiros, com ênfase
em biologia e cultivo de
camarões de água doce
e sistemas sustentáveis
de produção. Isto inclui
estudos de toda a cadeia
produtiva com abordagens
da economia neoclássica
e ecológica, do balanço de
nutrientes e energia e das
interações com o ambiente.
Fabiana Manfrim

Reitor Sandro Valentini e vice-reitor Sergio Nobre participaram da posse
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Marco Legal da Ciência,
Tecnologia e Inovação
GRAVAÇÃO DE PALESTRAS E DEBATE DISPONÍVEIS NA INTERNET
REITOR

E

m 2016 foi sancionado o “Marco Legal
da Ciência, Tecnologia
e Inovação”, que traz
importantes medidas que
afetam o funcionamento
das Universidades, com
vistas a facilitar as importações, parcerias público-privadas e contratações
para o desenvolvimento
da ciência e tecnologia em

nosso país.
Duas apresentações
seguidas de debate sobre o
assunto foram realizadas
no início da reunião do
Conselho Universitário, no
dia 23 de fevereiro.
Os expositores foram
Sebastião Machado
Oliveira, o Sibá, secretário
do Desenvolvimento da
Indústria e Comércio do

Estado do Acre, e Prof. Dr.
Fernando Dias Menezes de
Almeida, professor titular
da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo.
Antes das apresentações, os palestrantes
foram recebidos pelo
reitor no Gabinete da
Reitoria. O evento foi
transmitido ao vivo por
meio da TV Unesp.

As duas apresentações
e o debate estão
disponíveis em:
<http://tv.unesp.br/co> ou
diretamente em:
<https://goo.gl/fU8sHs>.
O material apresentado
pelo secretário Sebastião
Machado de Oliveira está
disponível em:
<https://goo.gl/cRaK4L>.

Sandro Roberto Valentini
VICE-REITOR

Sergio Roberto Nobre
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POSSIBILIDADE DE NOVAS PARCERIAS INTEGROU A PAUTA
Fabiana Manfrim

N

esta última terça-feira, dia 7 de março,
o reitor da Unesp, Sandro
Roberto Valentini, juntamente com o vice-reitor,
Sergio Roberto Nobre, e o
chefe de Gabinete Carlos
Eduardo Vergani receberam
no gabinete do reitor, em
São Paulo, os executivos do
Santander para discutir com
a nova gestão o convênio com
a Unesp dentro do Programa
Santander Universidades
e a sua renovação, além da

possibilidade de novas parcerias com o Universia, que
promove oportunidades aos
jovens universitários.
Estiveram presentes
os executivos do Banco:
Ronaldo Rondinelli, diretor
do Santander Universidades;
Steven Assis, superintendente executivo do Santander
Universidades; Afranio
Pereira, superintendente do
Santander Universidades; e
Luís Cabañas, diretor geral
do Universia Brasil.

Esta publicação é elaborada mensalmente
pela Assessoria de Comunicação
e Imprensa (ACI), órgão da Reitoria da Unesp.
A reprodução de
artigos ou reportagens é permitida,
desde que citada a fonte.
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