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Ginásio terá piscina semiolímpica, arquibancada, vestiário, anfiteatro e sala de aula. Espaço também será usado para atividades de extensão

Bauru finaliza construção do
Centro de Esportes Aquáticos
Ginásio faz parte de plano de obras realizado com recursos do MEC/Sesu

A

construção do Centro de Esportes
Aquáticos da Faculdade
de Ciências, no câmpus
de Bauru, deve ser concluída no início de 2011.
O complexo esportivo é
uma das obras que estão
sendo realizadas pela
Unesp com recursos
da Secretaria de Ensino Superior (Sesu), do
Ministério da Educação
(MEC), e que beneficiarão, além de Bauru, mais
sete câmpus – Araçatuba, Araraquara, Botucatu,
Jaboticabal, Presidente
Prudente, Rio Claro e São
José do Rio Preto.
O ginásio, com quase
2 mil metros quadrados,
contará com uma piscina semiolímpica, uma

arquibancada para 300
pessoas, um vestiário,
um anfiteatro e uma sala
de aula. Além de ser utilizado pelo Departamento de Educação Física, o
espaço poderá atender
a projetos de extensão
voltados à comunidade
de Bauru.
Acordo – As construções são resultado de
um convênio firmado
entre a Universidade e a
Sesu, em 2007. Naquele
ano, foram indicadas 19
obras – nove de infraestrutura elétrica e dez
de edificações. Depois,
outras duas iniciativas
foram incluídas no pacote – uma quadra poliesportiva e um bloco

de moradia estudantil,
ambos no câmpus de
Bauru – totalizando 21
projetos. Desses, oito já
foram concluídos, dois
estão em andamento e
o restante está em fase
de licitação.
Dentre as obras concluídas estão a construção da central de laboratórios didáticos de
Engenharia de Alimentos, em São José do Rio
Preto; e a reforma das
instalações elétricas do
departamento de genética do Instituto de Biociências, em Botucatu.
Outras importantes
obras em andamento,
de acordo com o engenheiro Brasilino Nildo
de Rosa, responsável

pelo Grupo Técnico de
Investimento em Obras
e Equipamentos da
Assessoria de Planejamento e Orçamento
(Aplo), são a construção
do restaurante universitário na Faculdade de
Ciências e Tecnologia,
em Presidente Prudente, e a edificação do
anexo da biblioteca central do Instituto de Biociências, em Rio Claro.
Brasilino está otimista com o andamento
das obras. “As etapas
de análise das propostas em âmbito federal
são mais demoradas
por conta do volume
de processos vindos de
todos os cantos do país.
Mesmo com essa difi-

culdade, o estágio atual
de conclusão do plano
de obras é satisfatório”,
afirma Brasilino.
O engenheiro acrescenta que a Universidade adota o modelo de
construção convencional, que não utiliza componentes pré-fabricados ou pré-moldados
nem estruturas metálicas. Segundo ele, com
esse modelo, as obras
têm um custo menor,
embora levem um pouco mais de tempo para
serem concluídas.
Investimento – Até o
momento, já foram investidos R$ 7,8 milhões
– de um total de R$ 15
milhões – nas obras.
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Páginas da Universidade na
internet ganham “cara nova”
Com conteúdo e layout padronizados, usuários terão mais facilidade para
navegar no portal. Nova interface também fortalece imagem da Unesp
A nova interface do
Portal Unesp começa
a ser implementada,
este mês, em todas as
unidades. As configurações, criadas pela
Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI)
e pela Assessoria Especial de Planejamento
Estratégico (APE), têm
como objetivo facilitar
e qualificar o acesso
para os usuários – em
sua maioria pessoas externas à Universidade
– às páginas da Unesp.
“Nosso intuito é fortalecer a imagem da
Unesp e mostrar ao
internauta que a instituição tem uma identidade definida”, afirma
a jornalista Genira Chagas, da ACI, que é responsável pela gestão
do conteúdo do portal.
De acordo com a
webdesigner Maria Elisabete Lima, da APE,
uma das principais mudanças propostas é a
disposição dos elementos na tela do compu-

tador. “A navegação ficará mais fácil porque
os itens de acesso no
portal estarão melhor
distribuídos e melhor
localizados”, diz Maria
Elisabete, que criou o
novo layout do portal.
A interface propõe,
por exemplo, que as
informações institucionais de cada unidade, como dados de
graduação, pós-graduação, administração e extensão, sejam dispostas
no menu esquerdo da
página. O menu direito, por sua vez, ficará
reservado aos eventos,
enquanto que o centro
da página deverá conter temas de destaque
na unidade. Além disso,
cada website terá uma
galeria de fotos e haverá
sistemas de busca para
localizar professores e
projetos de pesquisa e
de extensão.
Padronização – Outra
preocupação para garantir uma identidade

Uniformização tem
como objetivo evitar:
Erros de grafia e gramática
Temas que não interessam ao público
Informações desatualizadas ou incompletas
Artigos sem data
Siglas desconhecidas da população
Repetições de dados na mesma página
Publicação de assuntos alheios à instituição
Dificuldades de encontrar informações
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As diretrizes para o desen-

Visitas ao Portal Unesp*

volvimento dos websites podem ser obtidas no endereço
www.unesp.br/padrao

única ao portal foi a padronização do conteúdo
institucional. De acordo
com Genira, a partir de
agora, todos os websites
terão de seguir a norma
da Universidade de empregar o termo aportuguesado “câmpus” – com
acento e sem mudança
de grafia no caso de citação no plural. Além
disso, siglas desconhecidas da população não
serão mais adotadas e

Em 1996, 23 mil acessos por ANO
Em 2009, mais de mil acessos por DIA

assuntos exclusivamente internos da Universidade não serão incluídos
no portal.
“Muitas páginas locais traziam equivocadamente o termo ‘portal’ em seus cabeçalhos,
mas essa denominação
é exclusiva para a página principal da Unesp”,
acrescenta Genira.
A previsão é de que
todos os câmpus já te-

nham se adaptado ao
novo layout do portal
– que também estará
disponível em inglês
e, futuramente, em espanhol, francês e mandarim – até março de
2011. Em www.unesp.
br/padrao é possível
acessar um vídeo com
instruções sobre as novas configurações.
*somente Reitoria

Sistemas darão mais agilidade à
gestão acadêmica e administrativa
Dois sistemas informatizados darão mais
agilidade ao cotidiano
acadêmico e administrativo da Unesp: o
Sistema Acadêmico de
Graduação (Sisgrad) e o
Sistema Orçamentário,
Financeiro e Contábil
(Sisofc). Os programas,
que devem ser implementados em todas
as unidades nos próximos meses, integrarão
informações da graduação e dados orçamentários, financeiros
e contábeis de toda a
Universidade.
Os sistemas foram
desenvolvidos por analistas de unidades e
pela Assessoria de Informática, coordenados pelo Comitê Superior de Tecnologia da
Informação (CSTI), com
base em modelos já
existentes em unidades
da Unesp. O Sisgrad
nasceu a partir das
experiências bem-sucedidas de Bauru e Ilha
Solteira e foi readaptado para a realidade de
toda a instituição, expli-

Noélia Ipê

Ferramentas de gestão são fruto do trabalho conjunto da área de informática,
coordenada pelo CSTI, e de servidores que usarão os programas no dia a dia

Estudantes poderão fazer matrícula ou verificar notas por meio do Sisgrad

ca José Remo Ferreira
Brega, membro do CSTI
que integrou a equipe de
desenvolvimento desse
sistema.
Já o Sisofc nasceu
da necessidade de unificar todas as funcionalidades dos programas
existentes nas áreas
que lidam com as despesas da Universidade.
José Remo ressalta a
importante colaboração
dos funcionários dos
setores que utilizarão as
ferramentas de gestão
no seu dia a dia durante
o desenvolvimento dos
dois sistemas.

O vice-reitor Julio
Cezar Durigan, que é
assessorado pelo CSTI,
destaca a importância
de a Unesp, com sua
estrutura multicâmpus,
manter as informações
reunidas e disponíveis
em um único sistema.
Segundo ele, a implantação do Sisgrad, por
exemplo, será útil na
avaliação da própria
graduação e no direcionamento de políticas de
ensino da Universidade.
Fácil acesso – Elizabeth
Stucchi, assessora da
Pró-Reitoria de Gra-

duação, explica que,
com o Sisgrad, será
possível acompanhar
todo o “conjunto” da
graduação, por meio
da criação de um banco de dados on-line
com informações sobre cursos, matrículas,
docentes, salas de aula
e laboratórios, entre
outras. Todos os dados serão atualizados,
periodicamente, pelos
funcionários das seções
de graduação de cada
unidade, de modo que
os alunos possam fazer
matrícula nas disciplinas, verificar notas e

horários de aula ou solicitar o histórico escolar,
exemplifica Stucchi.
Para isso, será necessário “migrar” todas as
informações disponíveis nas bases de dados
das unidades para o Sisgrad. De acordo com o
CSTI, essa transferência
de informações deve
ocorrer ainda este ano.
Já o Sisofc será implantado em toda a
Unesp em janeiro do
próximo ano. “Desde
setembro, o programa
vem sendo testado e os
servidores que utilizarão
a ferramenta, nas áreas
orçamentária, financeira e contábil, estão recebendo treinamento”,
explica José Jorge Gebara, assessor-chefe de
Planejamento e Orçamento. Ele acrescenta
que, uma vez em uso,
esse sistema facilitará
a prestação de contas
da instituição para órgãos do governo do
Estado e ajudará na
execução do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI).



Evento promove intercâmbio
de boas práticas de gestão
Durante encontro, foram apresentados projetos bem-sucedidos nas
áreas de informática, biblioteconomia, manutenção e administração
Um sistema de gerenciamento de eventos,
um plano de metas para
o setor de transportes e
um projeto de incentivo
à leitura para os alunos

– essas foram algumas
das experiências bem-sucedidas de administração
desenvolvidas
em unidades da Unesp
que foram apresenta-

Fotos Eliza Muto



Durante o encontro, foram expostas e discutidas
iniciativas criadas em diferentes câmpus,
como Araraquara, Bauru e São Paulo
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das durante o evento
Melhores Práticas de
Gestão, promovido pela
Pró-Reitoria de Administração (Prad) entre
27 e 29 de setembro. O
objetivo do encontro,
que reuniu cerca de 250
servidores em Águas de
Lindoia, foi difundir essas ações entre os câmpus da Universidade.
“A expectativa é de
que as unidades possam replicar essas iniciativas”, avalia Emília
Maria Tóvolli, coordenadora de Recursos Humanos. “Pretendo discutir os programas que
geram economia e qualificam a gestão universitária com o pró-reitor de Administração
[Ricardo Abi Rached]
e verificar se, no futuro, podemos institucionalizar alguns deles”,
acrescenta Emília.
Foram apresentados
26 projetos que promovem melhorias em
diversas áreas, como
informática, bibliote-

conomia, manutenção
e administração, e que
podem ser implantados
em outros contextos.
É o caso do projeto de
Qualidade Total em Serviços na Seção de Conservação, implantado na
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, que
se baseou na discussão
sobre os problemas, e a
consequente identificação de soluções, entre
a equipe. “A experiência
mostra a importância
de investir no servidor,
que se sente motivado
e importante dentro da
instituição”, afirma o supervisor da seção, Adival Praxedes Sobrinho.
“E isso se reflete na melhora do setor.”
Empenho – Os trabalhos, apresentados em
exposições orais ou por
meio de painéis, foram
selecionados por uma
comissão julgadora composta por cinco integrantes. “Ficamos impressionados com o número de

projetos inscritos e com
o empenho dos profissionais da Unesp em
melhorar a gestão universitária”, diz Emília.
Ela explica que o encontro nasceu a partir
da experiência da Prad,
que desde 2007 promovia a divulgação de práticas de gestão em recursos humanos entre as
unidades. “Percebemos
que havia muitos projetos mas também muita
dificuldade de troca de
informações entre os
câmpus. Por isso, decidimos ampliar o evento
para todas as áreas.”
“De acordo com Emília, o encontro – que
também contou com
uma apresentação do
vice-reitor Julio Cezar
Durigan e com palestras
sobre temas de gestão
universitária, como ética no século XXI, qualidade de vida, formação
de parcerias e convívio
de diferentes gerações
– será realizado a cada
dois anos.”
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