
Comunidade debate
planejamento estratégico

Esforço de reflexão sobre o
futuro da Unicamp mobiliza todos

os setores da UniversidadeO

Ações
prioritárias
devem ser
aprovadas
até o final
de 2003

Conferências/Programação
Dia: 30 de outubro
Local: Auditório da BC
Horário: a definir
Palestrante: Marisa Barbosa
Instituição: Embrapa

Dia: 19 de setembro
Local: Auditório da BC
Horário: 10h
Palestrante: Marcos Zabotto
Instituição: UFSCar

Dia: 19 de novembro
Local: Auditório da BC
Horário: 14h
Palestrante: Fernando Cabral
Instituição: UFSC

� Correio Popular
30 de agosto - Mais da metade dos prefeitos
dos 583 municípios do Estado de São Paulo
estarão nesta sexta e sábado na Unicamp para
debater com 35 especialistas em políticas pú-
blicas da universidade os principais problemas
enfrentados pelas administrações municipais.

29 de agosto - Uma coordenadoria voltada
exclusivamente para os cursos de extensão
já está em operação na Unicamp, que acre-
dita ter encontrado, enfim, um canal para
responder de imediato às necessidades da
comunidade, segundo Edson Matsura, pro-
fessor da Faculdade de Engenharia Agríco-
la (Feagri), nomeado coordenador do novo
órgão ligado diretamente à Pró-reitoria de
Extensão e Desenvolvimento Universitário.

28 de agosto – Uma boa notícia para os pa-
cientes com Hepatite C. A partir de setem-
bro, o Sistema Único de Saúde (SUS) pas-

sará a disponibilizar para o tratamento da do-
ença um novo medicamento, o Interferon
Peguilado (PegInterferon).(...) De acordo com
o médico Fernando Gonçales Júnior, professor
de Infectologia da Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM) da Unicamp, os resultados preli-
minares (em 12 semanas de tratamento) mos-
traram que entre 70% e 80% dos pacientes con-
seguiram negativar (ter quantidade tão peque-
na que não é detectada) o vírus da hepatite.

27 de agosto - Um dos destaques do Arrastão
da Prevenção é o jogo do Saber Dengue, de-
senvolvido pelo Programa Comunidade Sau-
dável, numa parceria entre a equipe do Distrito
de Saúde Norte e Laboratório Interdisciplinar
de Pesquisa – Ação (Lipa) da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), estabelecida
por meio do Instituto de Pesquisas Especiais
para a Sociedade (Ipes)

� Folha
30 de agosto  - Não se trata de massagem
com pedra vulcânica, banho de vinho, sessão
de microcorrentes para rugas ou aula nova na
academia. Um novo serviço voltado para quali-
dade de vida tem um perfil muito diferente do
que costuma ser oferecido pelo frenético mer-

cado do bem-estar. (...) As atividades são vol-
tadas para o público leigo e têm a participação
de professores da PUC e da Unicamp, entre
outros profissionais.
Altas relações entre dívida pública e PIB (Pro-
duto Interno Bruto) não são necessariamente
vistas com maus olhos pelo mercado, como
acontece com o Brasil. (...) “O que importa não
é o tamanho da relação dívida/PIB em si, mas
a avaliação do mercado da probabilidade de
calote”, diz o economista Otaviano Canuto, pro-
fessor da Unicamp.

� Panorama Brasil
29 de agosto - Os investimentos diretos es-
trangeiros no Brasil devem ser mais restritos
no próximo ano, devido à crise que atinge a
economia mundial, de acordo com economis-
tas. O professor da Unicamp Luiz Gonzaga
Belluzzo levantou a possibilidade de setores
de serviços, como telecomunicações e ener-
gia serem menos visados pelos investidores,
visto os resultados das privatizações e da atu-
al conjuntura da economia.

� Valor
29 de agosto -  A vantagem competitiva do real

em relação do dólar desviou parte dos
investimentos diretos estrangeiros do setor de
serviços para os da indústria voltados ao co-
mércio exterior, o que terá impacto positivo so-
bre a balança de pagamentos no futuro. (...)
Luiz Gonzaga Belluzzo, da Unicamp, afirmou
que o país não poderá repetir o processo radi-
cal de substituição de importações registrado
nos anos 80, sob pena de ameaçar a compe-
titividade da economia.

27 de agosto - O aumento da qualifica-
ção e da escolaridade do trabalhador não
foi capaz de fazer frente à acirrada con-
corrência do mercado nos anos 90. (...)
“O determinante da lucratividade vai além
do discurso da valorização do trabalho”,
diz a pesquisadora do Instituto de Eco-
nomia da Unicamp Eliane Navarro Ro-
sandiski.

� Galileu

28 de agosto - Aprender música pela internet
pode ficar tão fácil quanto ‘queimar CDs’.
Pesquisadores da Unicamp estão desenvol-
vendo um software que permite a edição de
partituras e o ensino a distância.

MANUEL ALVES FILHO
manuel@reitoria.unicamp.br

Planejamento Estratégico (Pla-
nes) da Unicamp, ferramenta
que permite programar as ações
da Universidade no médio e

longo prazo, em função da sua missão
e de seus compromissos sociais, acaba
de ingressar na segunda fase de implan-
tação. A atual etapa envolve um traba-
lho de sensibilização da comunidade in-
terna, cuja participação espontânea nas
discussões é fundamental para o suces-
so do processo. Unidades de Ensino e
Pesquisa, órgãos da área de saúde, cen-
tros e núcleos interdisciplinares de pes-
quisas e todo o setor administrativo/
operacional estão sendo visitados pelo
vice-reitor e coordenador geral da Uni-
versidade, professor José Tadeu Jorge,
que tem explicado aos membros das
congregações os principais aspectos que
envolvem a elaboração do Planes bem
como sua importância.

A primeira etapa do Planejamento
Estratégico da Unicamp teve início em
2000 e se estendeu até o ano seguinte.
Na oportunidade, foram estabelecidas
diversas ações de caráter administrati-
vo. O trabalho culminou com a aprova-
ção, pelo Conselho Universitário (Con-
su), da distribuição dos recursos dispo-
níveis e na constituição da Comissão de
Planejamento Estratégico Institucional
(Copei). O valor aprovado, de cerca de
R$ 30 milhões, está em fase de execução,
sendo que a maior parte foi destinada
a projetos de infra-estrutura, obras e
ações emergenciais, de modo a atender
as prioridades elencadas pelas unidades
e órgãos da Universidade.

De acordo com o vice-reitor, a fase ini-
cial do Planes foi formatada para atender
à necessidade específica de definir como
o dinheiro disponível naquele momento
seria aplicado. “O Planejamento Estraté-
gico não é, porém, uma ferramenta que
deva estar vinculada apenas à questão
orçamentária, embora esta também seja
umadassuasaplicações.É,sobretudo,um
mecanismo que possibilita pensar a Uni-
versidade de um modo mais amplo, vis-
lumbrando ações e projetos de médio e
longoprazos”, explicaoprofessorTadeu.
O estágio atual, segundo ele, tem por ob-
jetivojustamenteretomarosprincípiosde

queoplanejamentoéuminstrumentode
maior abrangência, que deve orientar
todas as providências administrativas e
operacionaisvisandoàqualificaçãoecres-
cimentodaUnicamp,envolvendoounão
autilizaçãoderecursos. “Háquestõesad-
ministrativas, comomedidasdedesburo-
cratização,quesãoimportantesdentrodo
planejamentoeenvolvemeconomiaenão
gasto de dinheiro”, exemplifica.

Obviamente, a definição dos
objetivos maiores de uma ins-
tituição da envergadura da Uni-
camp não pode ser feita somen-
te pela Administração Superior.
A missão e a definição dos com-
promissos sociais requerem a
participação de toda a comuni-
dade interna. No processo an-
terior, em que esteve em foco
predominantemente a questão
financeira, foram envolvidas nos deba-
tes apenas as Unidades de Ensino e Pes-
quisa e a Reitoria. Agora, o compromisso
é o de mobilizar todos os segmentos da
Universidade, num esforço de reflexão
sobre o futuro da Instituição. O profes-
sor Tadeu já se reuniu com dirigentes e
gerentes de diversas áreas. Outras uni-
dades e órgãos serão visitados nas pró-
ximas semanas. A receptividade às pro-
postas do Planes, segundo o vice-reitor,
tem sido muito significativa.

Ainda como parte do trabalho de sen-
sibilização da comunidade interna, a
Coordenadoria Geral da Universidade
(CGU) estará promovendo uma série de
conferências (confira programação)
para debater os variados aspectos liga-
dos à elaboração do Planejamento Estra-
tégico. Estão sendo convidados repre-

sentantes de instituições públicas e
empresas privadas que têm ou tiveram
alguma experiência na condução desse
tipo de processo. A idéia é aprender um
pouco mais sobre o assunto. Três des-
sas palestras, que ocorrerão no auditó-
rio da Biblioteca Central (BC), já estão
definidas.

Elas serão proferidas por dirigentes da
Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar), Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa) e Universidade
Federal de Santa Catarina (UF-
SC). As conferências estarão
abertas à participação de toda
a comunidade interna, especi-
almente aos diretores, coorde-
nadoresegerentes.ACGUpro-
moverá outros encontros se-
melhantes, sendo que um de-

les deverá contar, provavelmente, com
umconsultordegestãodeplanejamento
quetenhaexperiêncianotrato tantocom
empresas privadas quanto com órgãos
públicos.

De acordo com o vice-reitor e coorde-
nador geral da Universidade, a atual Ad-
ministração teve uma preocupação adi-
cional, que é a de não manter os deba-
tes em torno do Planes restritos ao âm-
bito administrativo. A dimensão políti-
ca, nesse caso, também deve ter papel
de destaque no conjunto das reflexões.
Por isso, estão sendo convidadas a par-
ticipar do processo a Associação dos Do-
centes da Unicamp (Adunicamp), o Sin-
dicato dos Trabalhadores da Unicamp
(STU), o Diretório Central dos Estudan-
tes (DCE) e a Associação dos Pós-Gra-
duandos (APG).

Outra providência para estimular o
engajamento da comunidade ao proces-
so, conforme o professor Tadeu, foi
encaminhar às unidades e órgãos o do-
cumento “Visão de Futuro da Universi-
dade”, gerado ainda na primeira fase do
Planes pela Reitoria e diretores de Uni-
dades de Ensino e Pesquisa. O docu-
mento, que estabelece a missão e os ob-
jetivos da Unicamp, não foi validado
pelo conjunto da Universidade. A inten-
ção é que novas contribuições sejam
agregadas ao documento original, para
que ele possa ser submetido à aprecia-
ção do Consu. “Assim, ele servirá como
guia na seqüência das discussões, que
contará também com as metas traçadas
pelas unidades e órgãos a partir dos ob-
jetivos maiores da Universidade”, afirma
o vice-reitor.

A proposta é que esse trabalho este-
ja concluído até março de 2003. A par-
tir disso, os documentos provenientes
das unidades e órgãos serão organiza-
dos e sistematizados, de modo que haja
uma classificação por tipo de ação a ser
executada. Encerrada essa tarefa, os do-
cumentos, já refletindo o pensamento
de toda a Universidade, serão devolvi-
dos, até meados do ano que vem, às
fontes de origem. A perspectiva é que até
o final de 2003 as ações prioritárias se-
jam aprovadas e, até onde seja possível,
vinculadas à execução do orçamento do
período posterior. Como o Planes apon-
ta para um horizonte de médio e longo
prazo, mas ao mesmo tempo é um ins-
trumento dinâmico, a expectativa é que
ocorram atualizações anuais.

Todo esse processo, como lembra o
professor Tadeu, requer a criação de
um sistema de avaliação institucional,
que já vem sendo tratado na esfera da
Copei, vinculada ao Consu. “O Planes
só poderá funcionar se houver um
mecanismo que permita aferir os seus
resultados”, esclarece o vice-reitor.
Uma outra Comissão dentro da Copei
está dimensionando e regulamentan-
do os procedimentos de avaliação, o
que inclui a definição de metodologia
e de indicadores. Informações mais de-
talhadas sobre o Planes e seu crono-
grama de implantação podem ser ob-
tidas na página da CGU (http://www.c-
gu.unicamp.br) ou diretamente nas
unidades e órgãos.
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