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1. AVALIAÇÃO INTERNA DA 
GRADUAÇÃO 

- INSTITUTO DE BIOLOGIA -



AVALIAÇÃO Institucional (2004-2008)

Graduação: 
Cursos de Ciências Biológicas 

Licenciatura e Bacharel 
(Integral e Noturno)



Relatório Comissão externa do período anterior

Com relação aos  cursos de Licenciatura e Bacharel em Ciências 
Biológicas: 

• O curso tem grande demanda, é de alta qualidade e está bem 
conceituado pelos alunos e ex- alunos; (que se encontram 
cursando pós-graduação na própria Instituição) 

• Conta com um corpo docente bem titulado, capacitado e 
participativo, bem como com ótima infraestrutura em 
equipamentos de pesquisa e ensino

• Bom acervo bibliográfico e de apoio técnico-administrativo.
• Porém, as salas de aula são em número insuficiente para 

atendimento de toda a demanda de disciplinas oferecidas pelo IB,
o que leva docentes e alunos a buscarem salas em outros locais 
na Universidade.



- Consideram insatisfatório o fato do currículo não 
conter disciplinas da área de Ciências Humanas e 
Sociais e outras atividades que levem a uma 
formação mais completa (cidadania).

- O acadêmicos elogiaram unanimemente o processo de 
avaliação por eles feita sobre as disciplinas 
ministradas a cada semestre, mas lamentam que não 
haja retorno das conclusões destas.



Gestão Curricular: 

• Destacou-se na AI, a reforma das licenciaturas 
com a inserção das disciplinas denominadas 
para o Ensino Médio e Fundamental voltadas 
para os Conteúdos de Biologia;

• Disciplinas relacionadas aos Fundamentos 
Filosóficos e Sociais com a criação de disciplinas 
(Fundamentos legais para a atuação do Biólogo).



Análise da Excelência da 
Docência

Colocou-se os métodos utilizados como a Avaliação de 
Curso, que é feito em dois momentos e a ficha de 
avaliação docentes que é realizada semestralmente.

Porém destacou-se que ainda é um ponto fraco nesse 
processo, a discussão desses resultados pelos 
conselhos departamentais e retorno aos alunos.

Já, a Avaliação de Curso, o resultado dessa é divulgado 
no site da Graduação/IB.



Infraestrutura/IB

• Melhorias ocorreram tanto com relação ao 
espaço físico das salas de aulas, mobiliário 
como atualização dos recursos áudio-
visuais e climatização das salas. Contudo 
ainda há necessidade de salas que tenham 
capacidade para mais de 110 alunos.

• Colocou-se ainda mais espaços para 
convivência dos alunos, muito embora isso 
também tenha ocorrido como volta da 
cantina.



Quanto às particularidades dos cursos 
diurnos e noturno destaca-se

• O impacto positivo do programa PAD 
sobre as disciplinas do IB, hoje com 13 a 
15 bolsas.





Estrutura curricular do CCBn (Licenciatura) totalizo u no período 
de 2004-2008, médias de 219 créditos em disciplinas  
supervisionadas, sendo que desse número de créditos  em 
média 70% pertencem ao chamado núcleo comum (obriga tório) 
e o restantes para a integralização do curso, també m há uma 
utilização quase que total dos períodos semanais pa ra 
realização de disciplinas eletivas 

Concluindo, há um aspecto extremamente positivo ness e tipo de 
estrutura curricular o aprendizado para desenvolvim ento do 
estudo e da resolução de problemas em grupo o que é fator 
interessante para a atuação no mercado de trabalho atual que 
tem se mostrado extremamente diversificado e multid isciplinar. 
Por outro lado, baseando-se na proporção do número de 
créditos do curso e na distribuição desses na grade  curricular, 
há poucos períodos de reflexão para o aluno e flexib ilidade 
curricular.



Farmácia - 2004-2008



2.1 Avalie o perfil acadêmico dos ingressantes e o im pacto da sua 
formação prévia no desempenho no decorrer do curso

• notas de entrada dos alunos (nota máxima 621,03 e nota mínima 
561,58)

• candidatos/vagas (46/1 na 1ª fase; 8/1 na 2ª fase) do vestibular

• é um dos cinco cursos mais procurados em toda a Universidade, e 
entre os três mais concorridos nas áreas Biológicas e da Saúde

• os CR oscilam entre 0,86 e 0,68 e não estão necessariamente 
correlacionados com a nota de entrada do aluno



2.2 Analise e comente a evolução do número de formand os e da 
taxa de evasão do curso 

• taxa de evasão (2004 a 2008) 2,1% (13/594)

• dos alunos ingressantes em 2004 somente 50% se 
formaram em 2008

– estágios (de 6 meses) no exterior
– estágios profissionais remunerados



3.1. Comente o desempenho dos egressos considerando a 
sua forma de inserção no mercado de trabalho, seu 

desempenho em exames específicos e acesso à pós-
graduação ( lato e stricto sensu )

• 55% indústria farmacêutica

• 18% programas de pós graduação (UNICAMP, USP) 

• 3% farmácia de manipulação

• 24% não foram obtidas informações



4.1. Estrutura curricular e carga horária

• profissional com formação generalista

• programa de disciplinas e atividades: grandes áreas 
Exatas, Biológicas e da Saúde, Humanas e 
Farmacêuticas (Diretrizes Curriculares da Câmara de 
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 
e na legislação federal

• grade curricular 
– 4.545 horas/aula (no total de 303 créditos).



É importante ressaltar que o curso de Farmácia da UNICAMP 
é um curso novo (cinco anos), sendo que a primeira turma se 
graduou em 2008. Como todo curso recém implantado há
necessidade de ajustes visando a excelência na formação. 
Sendo assim, durante estes anos foi diagnosticada a 
necessidade de introduzir correções na grade curricular. 
Embora fora do período estabelecido para a presente 
avaliação Institucional, em 2009 foi elaborada uma 
adequação curricular que estará presente no catálogo de 
2010 da UNICAMP. 



4.1.2 - Comente o quanto a estrutura curricular e a carga  horária 
contemplam atividades complementares/interdisciplinare s

• alunos são estimulados a participar:

– monitorias
– estágios
– iniciação científica
– participação e organização de reuniões científicas, 

esportivas e político-acadêmicas
– participação em programas de intercâmbio



4.1.3 - Comente o quanto a estrutura curricular e a carga  horária 
encorajam o aluno para a prática do estudo individual

• disciplinas: atividades práticas ou de laboratório

“nestas atividades os alunos têm contato com métodos que 
lhes permitem interpretar, analisar, elaborar e executar 
pequenos projetos de pesquisa, que podem ser reforçados 
nas atividades de Iniciação Científica”



4.2. Caracterize a contribuição efetiva do programa PAD  
(Programa de Apoio Didático)

• o convívio com as responsabilidades do programa 
podem complementar sua formação

• recursos do programa PAD não atende a toda demanda
– muitos alunos não contemplados com bolsa fazem 

voluntariamente



4.3. Avalie a importância do Programa de Iniciação Cie ntífica na 
formação dos alunos

• 4 bolsistas CNPq/PIBIC 2005

• 15 bolsistas CNPq/PIBIC 2006

• 21 bolsistas CNPq/PIBIC 2007

• estímulo à realização de estágio de Iniciação Científica
– FR325, FR326



4.4. Caracterize a contribuição dos programas de as sistência estudantil 
para o desempenho acadêmico dos alunos beneficiados , especialmente 

quanto a sua eficácia para garantir a conclusão do curso.

• 2004 a 2008 - 73 alunos 
– Bolsa Trabalho
– Bolsa Alimentação
– Transporte
– Moradia Estudantil

• 19% alunos ingressantes pelo PAAIS (Programa de 
Ação Afirmativa e Inclusão Social)

• 3,5% isentos de taxa de inscrição



4.5. Identifique os programas institucionais de volu ntariado em 
que houve participação dos alunos e comente a sua i mportância 

na formação dos mesmos

• Semana de Farmácia

• Campanha do Uso Racional de Medicamentos

• Unicamp de Portas Abertas (UPA)

• Semana da Saúde



4.6. A aferição dos conteúdos programáticos e das com petências 
propostas para cada disciplina foi implantada eficazm ente?

• discussão em grupo entre os docentes e discentes do 
curso, uma vez ao ano

• relatórios de bolsistas PAD

• relatórios de atividades do docente

• relatório de avaliação de disciplinas discente

• conferência do plano de trabalho
(Secretaria de Graduação e a Diretoria Acadêmica)



5. Avaliação Global do curso



Uma vez que, o curso de Farmácia/UNICAMP 
iniciou-se em 2004 e a primeira turma formou-se 
em 2008, ainda é prematuro avaliar a relevância e 
reconhecimento acadêmico do curso frente as 
outras instituições similares na área

5.2. Com relação à relevância e reconhecimento acadêmic o 
do curso de graduação faça uma avaliação global 

comparando-o com similares na área no Brasil e no exteri or.





Conceito médio do IB = 5,88

Média dos conceitos dos PPG da UNICAMP = 5,32



Número de docentes credenciados nos Programas de Pós-Graduação do IB. Total: Total de 
docentes credenciados (inclui apenas uma vez os docentes credenciados em mais de um Programa 
do IB); Total IB: Total de docentes do IB credenciados; IB Pleno: Total de docentes do IB 
credenciados em pelo menos um Programa de Pós-Graduação do IB com o Pleno. (Fonte: CAPES)



Número de alunos matriculados nos Programas de Pós-Graduação do IB nos cursos de Mestrado 
(MS), Doutorado (DR) e alunos especiais (ESP). O Total representa o número total de alunos de 
cada categoria e o Geral representa o número total de alunos, somando-se os regulares (entre 
parênteses) e os especiais. (Fonte: CAPES e DAC)

Alunos Especiais 22%                28%                   21%               20%                20%



Número de bolsas de MS e de DR por agência, somados os seis Programas de Pós-
Graduação do IB, no período de 2004 a 2008. (Fonte: CAPES)

CAPES = 36,9%                  FAPESP = 36,9%
CNPq = 23,0%                    Outras = 3,2%



Número de oferecimentos de disciplinas por ano e por Programa de Pós-Graduação. (Fonte: CAPES 
e DAC)

Foram oferecidas 213 disciplinas pelos seis Programas de Pós-Graduação no período de 
2004 a 2008. As disciplinas foram oferecidas 713 vezes (média de 142,6 por ano), 
somando 3818 créditos (média de 763,6 por ano; 1 crédito corresponde a 15 horas aula 
por semestre)



26,9% das teses e dissertações defendidas nos 36 anos desde a primeira defesa
21,5% das dissertações de MS
35,0% das teses de DR

805 X 696 � crescimento de 15,7% em relação ao período anterior (1999 a 2003)



Número de defesas de teses (DR) e dissertações (MS) defendidas no IB por ano e por
Programa de Pós-Graduação. (Fonte: CAPES)







3. Avaliação Interna das
Atividades de Pesquisa



Avaliação da produtividade de 
pesquisa do IB, 2004-2008

• Itens que serão abordados:
• 1.  Ambiente de pesquisa
• 2. Projetos financiados 
• 3. Produtividade em pesquisa
• 4. Impacto e reconhecimento acadêmico
• 5. Outros aspectos



Ambiente de pesquisa



Projetos financiados 
Projetos FINEP obtidos ou coordenados por docentes do IB



Projetos financiados 2

Evolução dos recursos captados de agências  financiadoras por docentes do IB



Produtividade em Pesquisa 1
Quantitativamente, produção tem aumentado sistematicamente e de 

forma significativa nos últimos 6 anos, mesmo não aumentando o número de docentes



Produtividade em Pesquisa 2
Produtividade média (artigos publicados) dos docentes 

do IB por nível, por ano.

Categoria 2004 2005 2006 2007 2008 Média ± dp
2004-2008

(N)
MS-3 1.73  ±

1.39
1.60 ±
1.50

1.37 ±
1.54

1.50 ±
1.53

2.07 ±
1.68

1.65 ± 153
(150)

MS-5 2.54 ±
2.21

2.78 ±
2.49

3.07 ±
2.60

3.24 ±
2.78

3.12 ±
2.64

2.95 ± 2.54
(205)

MS-6 4.70 ±
2.50

3.20 ±
1.58

5.39 ±
2.78

5.90 ±
3.66

5.23 ±
3.86

5.25 ± 3.22
(155)

Novos 
docentes

2.36 ±
3.04

2.72 ±
2.10

2.45 ±
2.94

2.09 ±
2.81

2.45 ±
2.70

2.33 ± 2.64
(55)

Total 2.90 ±
2.47

3.03 ±
2.77

3.19 ±
2.86

3.40 ±
3.25

3.35 ±
3.06

3.18 ± 2.89
(565)

Ano



Produtividade em Pesquisa
Bolsistas de produtividade do CNPq por nível



Resumo Geral

1. Captação de Recursos para a Pesquisa
Adequada: Há poucos projetos meritórios sem financiamento ou com 

financiamento insuficiente
2. Qualidade da produção intelectual
Muito boa. Abaixo dos padrões internacionais, mas bem acima da média 

brasileira
3. Evolução quantitativa da produção intelectual:
Produtividade vem aumentando sistematicamente ao longo dos últimos 5 anos.
4. Produção em inovação tecnológica:
Boa, comparável aos melhores padrões brasileiros
5. Inserção Internacional da Unidade:
(X) Uma proporção substancial da produção intelectual da Unidade teve co-

autores estrangeiros.
(X) Uma fração substancial dos docentes da Unidade tem em seu currículo pelo 

menos 2 anos de atividade profissional fora do país. 
(X) Diversos docentes da Unidade possuem visibilidade internacional segundo 

os critérios definidos abaixo. (*)
(X) A Unidade recebeu visitas estrangeiras constantemente.
(X) A Unidade tem recebido pós-doutorandos vindos de fora do país.
(X) A Unidade estimulou e apoiou a vinda de pesquisadores visitantes 

estrangeiros. 



4. ATIVIDADES DE 
EXTENSÃO DO IB



Cursos e disciplinas via Extecamp – 57 (2004/2008)
Convênios e contratos – 49 (2004/2008)
Teia do Saber – 160 professores da rede pública (2004-2005)
Editais PREAC – 7 projetos aprovados (2007, 2008), R$ 47 mil
Museu
Biblioteca
Lab. Microscopia Eletrônica
Herbário
Biblioteca Digital de Ciências
Projeto Rondon – 4 docentes e 6 alunos (2006-2008)
Ciência e Arte nas Férias – 67 alunos atendidos (2004/2008)
Iniciação Científica Júnior – 21 alunos atendidos (2008)
Univ. de Portas Abertas – 270 envolvidos (2004/2008) 
Ativ. de iniciativa dos alunos (Alpha Bio, CAEB, Ver de novo)
Editoração de revistas por docentes do IB

Atividades de Extensão



5. AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

GESTÃO ACADÊMICA



GESTÃO - ITENS AVALIADOS

1. Estrutura organizacional da Unidade
2. Gestão de pessoal docente
3. Distribuição/obtenção de recursos
4. Planejamento Estratégico
5. Avaliação Institucional 1999-2003 x 

atual
6. Atividades administrativas na 

Unidade



Estrutura organizacional da Unidade –
atividades / mudanças no período

Re-estruturação Departamental

Até 2008: 11 departamentos                 Dez/2008 : 7 departamentos

Algumas ações relacionadas:
. Implantação da secretaria centralizada;
. Medidas de segurança para os prédios dos deptos;
. Desenvolvimento de vários sistemas informatizados na intranet;

Algumas vantagens:  
. Enxugamento da máquina administrativa;
. Re-alocação de funcionários para setores estratégicos deficientes em 
recursos humanos e criacão do novo setor (Apoio Acadêmico);

. Maior integração de áreas de ensino e pesquisa.



Estrutura organizacional da Unidade : 
atividades/melhorias no período

SETORES NOVOS
SERDIB – Seção de registro e divulgação

- Atualização do SIPEX (Sistema de Informação de Pesquisa e Extensão 
da Unicamp) 

. melhoria na dotação orçamentária qualificada da Unidade

. auxiliar os docentes na elaboração de seus relatórios de 
atividades;

- Página do IB atualizada
- Divulgação (retorno para a sociedade) de pesquisa, ensino e extensão;
- Apoio às comissões  assessoras;
- Montagem de projetos de grande porte (por ex. FINEP);
- Montagem do relatório anual de atividades do IB.

. apoio importante às atividades dos docentes e aos coorden adores
de comissões.



Estrutura organizacional da Unidade : 
atividades/melhorias no período

SETORES NOVOS

APOIO ACADÊMICO

- zelar pelas salas de aula e seus equipamentos, e 
- auxiliar os docentes  antes e durante as aulas;
- instalar programas nos computadores e preparar material 

de aula
- Funcionamento  - 7:30h às 23:00h. 

. apoio aos docentes em suas atividades de ensino e à
manutenção da infra-estrutura para aulas.



Comissões Assessoras modificadas

- Unificação das Comissões de Extensão e 
de Pesquisa

- Comissão de Especialistas - Modificação da  
composição e ampliação das atribuições

- Re-estruturação da Comissão de Resíduos

Estrutura organizacional da Unidade : 
atividades/melhorias no período



Evolução do quadro docente e dos técnicos e administrativos

Ano
(dezembro

)

Docentes
MS-3

Servidores técnicos-edministrativos

Médio Superior Total

2004 118 126 68 194
2005 120 126 68 194
2006 121 124 68 192
2007 122 120 77 197
2008 122 115 85 200

Docentes aposentados = 10  + Demissão = 1              Servidores aposentados =  14 
Contratados = 15 (4 doutores pela Unicamp)               Contratados = 20 (+5 temporários)

Ponto negativo: apenas reposição (prioridade - graduação) é insuficiente
- necessidade de preservar e fortalecer áreas e grupos existentes; implantar
áreas estratégicas ou novas. 



Ano
Número de docentes 
(janeiro e dezembro)

Contratações 
durante o ano

Saídas 
(aposentadoria+demissão+mo

rte) durante o ano
(1998) 134/133 4 5 (5+0+0)

1999 133/131 3 5 (5+0+0)
2000 131/128 0 3 (3+0+0)
2001 128/123 0 5 (3+2+0)
2002 123/124 2 1 (1+0+0)
2003 124/118 2 8 (6+1+1)

Sub-total (1999-2003) 7 22 (18+3+1)

2004 118/120 3 1 (1+0+0)
2005 120/120 3 3 (2+1+0)
2006 120/121 4 3 (3+0+0)
2007 121/122 2 1 (1+0+0)
2008 122/122 3 3 (3+0+0)

Sub-total (2004-2008) 15 11 (10+1+0)

Total – 10 anos (1999-2008) 22 33

2009 122/121 1 2 (1+0+1)
2010 121/----

Evolução das aposentadorias e contratações de docentes



ACÕES RELACIONADAS AOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS

AÇÕES Pontos positivos

Descentralização orçamentária 
(50% do orçamento 
administrado pelos chefes de 
departamento)

Chefes como co-gestores do 
orçamento, tornando adequado
o uso do recurso no depto.

Criação do Almoxarifado 
Interno informatizado

Economia de recursos e maior 
rapidez de atendimento. 

Preenchimento completo da
produção do IB no SIPEX 
/criação do SERDIB 

Aumento: até 2008 - 34% a 
Parte Qualificada do Orçamento
(2010 – 44%)



EVOLUÇÃO DOS RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
CAPTADOS PELO IB

*RT Institucional-FAPESP - para infra-estrutura geral de pesquisa 
do IB

2006: ~R$ 530 mil
2007: ~R$ 560 mil
2008: ~R$ 350 mil   

FINEP - editais de Infra-estrutura 
2006-2008:  R$ 2,1 milhões para O prédio de Obesidades e Diabetes.
2008:  R$ 1,5 milhão reais para construção do Lab. de Experimentação Animal 

(biotério central do IB) – em andamento solicitação complementar.  

Edital PRPG 
2008: R$ 580 mil reais, para elevador, sala de EA/video-conferência e reforma 

do Almoxarifado de Resíduos.

*Expressiva captação de recursos em auxílios à projetos de pesquisa 
individuais e temáticos - refletindo a intensa atividade de pesquisa no 
IB.

. investimento na modernização da informática no IB, ampliação de 
rede; aquisição de servidores; 
. Complementação de infra-estrutura de laboratório para alguns 
docentes recém-contratados. 



Destaques: azul – triplicou no período; Vermelho - prestação de serviços de pequena monta 
e cursos de extensão  mostram potencial para obter recursos e expandir o orçamento do IB. 

EVOLUÇÃO DOS RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
CAPTADOS PELO IB



Impacto do desempenho administrativo da 
Unidade sobre as atividades acadêmicas

. Descentralização de recursos orçamentários e de RT institucional;

. Secretaria de Graduação: re-organização e infra-estrutura

- aumento de pessoal: 2 novos servidores por concurso público       
e um re-alocado das secretarias extintas dos departamentos

- Adequações físicas internas na secretaria (divisórias)

. Organização de procedimentos e da página da internet; 

. Salas de aula – troca de todos os aparelhos de ar-condicionado; 
pintura interna; troca de equipamentos de projeção; 

. CIEGIB - adquiridos vários computadores; adequação das salas e 
ar condicionados; 

. Desenvolvido sistema para reserva online de salas de aula;



. Desenvolvido projeto e iniciada a finalização do prédio para
ampliação da Biblioteca;

. Laboratórios de aulas práticas (LBs) - melhor equipados, com 
armários, capelas, bancadas etc. e implantou-se um sistema de 
controle de estoque e consulta de reagentes – passou a atender 
também disciplinas de farmácia e levou a economia de recursos.

. Substituição de 96 microscópios monoculares por binoculares em 
laboratórios (MBs).

.  Obtidos recursos adicionais do orçamento da Universidade para 
excursões de campo, melhorando o orçamento da graduação para 
garantir as excursões.

Impacto do desempenho administrativo da 
Unidade sobre as atividades acadêmicas



. Criação do Setor de Apoio e montagem de sua infra-estrutura para facilitar as 
atividades de ensino dos docentes;

. Melhorias no lab de aulas práticas de anatomia, tanques de conservação de 
peças;

. Desenvolvido projeto para construção de um auditório e reforma interna para
implantar mais um lab para aulas práticas e estudo para os alunos;

. Montada a infra-estrutura na sala-sede da Alpha-Bio – Empresa Júnior;

. Construção da sede do Centro Acadêmico;

. Construção de mesas e bancos ao ar livre para uso dos alunos;

. Montagem de uma sala para Ensino à distância/video-conferência/computadores
para aula de PG.

. Re-organização (funcional e física) do Museu de Zoologia, visando também
investimento em extensão.

Impacto do desempenho administrativo da 
Unidade sobre as atividades acadêmicas



INFORMÁTICA:
- Contratação de pessoal – estagiários, transferências e novos servidores;
- Implantação da área de desenvolvimento; 
- Aquisição de novo Backbone para a rede;
- Substituição de servidores e compra de novos (web, banco de dados, back

up, anti-vírus) – ampliando capacidade e segurança dos dados e da rede;
- Implantação da Rede sem fio
- Melhoria de infra-estrutura de trabalho: troca de computadores e monitores, 

reforma da área etc.;
- Desenvolvida nova página para o IB, um sistema dinâmico de gerenciamento 

de conteúdo; 
- Criação da INTRANET (dezenas de sistemas) - melhoria de comunicação

interna e aumento da eficiência administrativa.

Impacto do desempenho administrativo da 
Unidade sobre as atividades acadêmicas



SISTEMAS DA INTRANET



DEMIB

- Criado um almoxarifado interno para controle de 
estoque; 

- Contratado (terceirizado) um eletricista;

- Re-estruturações organizacionais internas.

Medidas ainda insuficientes - há necessidade de 
melhorar a qualidade do serviço e eficiência no 
atendimento de O.S.; e de contratação de pessoal.

Impacto do desempenho administrativo da 
Unidade sobre as atividades acadêmicas



Gestão de resíduos:
. Controle informatizado do Almoxarifado de 

Produtos e Resíduos Químicos : 
. Reforma física do prédio e organizacional; 
. Re-estruturação da Comissão Interna de Resíduos 

Químicos, Biológicos e Radioativos e indicação de 
“facilitadores” nos departamentos para orientação e 
controle.

descarte/remoção adequada e maior segurança 
para pessoas e ambiente. 

Impacto do desempenho administrativo da 
Unidade sobre as atividades acadêmicas



RE-ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL E FÍSICA DA ADMINIST RAÇÃO 
CENTRAL

- Redefinição de atribuições e responsabilidades; 

- Re-adequação do fluxo de documentos;

- Redigidos procedimentos e vários formulários, disponibilizados na intranet do IB. 

- Implantado um sistema de registro e etiquetagem eletrônicos para o Setor de 
Expediente e Protocolo – controle de tramitação de documentos.

- Re-organização da seção de compras e suprimentos:  ampliação de recursos humanos; 
estabelecidos procedimentos e prazos; desenvolvido um sistema de controle 
informatizado.

. objetivo: aumentar a eficiência

Dificuldade com compras: não é mais ágil por conta da burocracia imposta pela 
universidade e pelas normas estaduais e federais. 

- Melhorias de infra-estrutura – adquiridas estações de trabalho,  novos computadores e 
monitores etc.

Impacto do desempenho administrativo da 
Unidade sobre as atividades acadêmicas



Outras ações no período

- Revisão do Planes (2006/2007)

- IB na mídia  (2006: 12;  2007 :66; 2008:  27 matérias)

- Ações direcionadas aos servidores: 

. ginástica laboral

. ciclo de palestras

. cursos (de informática básica e de redação)

. cursos de treinamento técnico (compras; informática; rede, etc) específicos 
para determinadas áreas oferecidos pela própria Unicamp e externos, à
Instituição. 

Impacto do desempenho administrativo da 
Unidade sobre as atividades acadêmicas



Avaliação Institucional anterior X atual

Comentários da Comissão Externa 
de Avaliação Institucional 1999-2003 

Acões no período de 2004-2008

1 ... Um fator impeditivo na 
eficiência da gestão é notoriamente 
a dificuldade de se obter dados 
sobre muitas atividades do IB no 
sistema de banco de dados 
existente. Os usuários (docentes e 
discentes) e o corpo administrativo 
(aqui incluído a administração 
universitária realizada por chefes de 
Departamentos e coordenadores), 
não têm a sua disposição um banco 
de dados amigável e ágil.

. Criado o SERDIB, que atualiza 
semanalmente o SIPEX/UNICAMP; 
. Relatórios de atividades anuais do IB e os 
relatórios de gestão, disponíveis na 
página;
. Outros relatórios acessíveis via sistemas 
da Intranet: de viagens, de compras, 
andamento de processos, O.S. da 
Informática e DEMIB , transporte, RH 
(afastamentos, férias e licenças), reservas 
de salas etc. 



Comentários da Comissão 
Externa de Avaliação 
Institucional 1999-2003 

Acões no período de 2004-2008

2. ... Seria importante um 
planejamento de otimização dos 
espaços já existentes ou de futuras 
expansões.

Expansão - Dois novos prédios em
construção;

Ações isoladas de otimização dos 
espaços existentes para pesquisa; 

Ação melhor planejada para ensino
(novas salas, projeto de ampliação do lab 
anatomia e construção de auditório…).

Avaliação Institucional anterior x atual



comentários da Comissão 
Externa de Avaliação 
Institucional 1999-2003 

Acões no período de 2004-2008 que denotam melhoria
nessa articulação

3. ... foi verificada a 
dificuldade de articulação da 
administração do IB com a 
administração superior da 
UNICAMP e com lideranças 
acadêmicas captadoras de 
recursos externos, na 
consecução de prioridades de 
uso comum, especialmente no 
que se refere a manutenção 
predial..... 

Entre 2004 e 2008 - intenso contato com a administração 
superior da universidade. 
Foram obtidos recursos  e apoio da administração central da 
Unicamp para, por ex:
- reformas na área da administração central;
- recuperação do telhado do prédio antigo do IB;
- recupera cão da área experimental de plantas,
- recursos para montagem de sala de aula teórica;
- recursos para adequação da secretaria de graduação;
- reforma de banheiros;
- parte dos recursos para pintura interna de todas as salas de 
aula;
- recursos para compra de destiladores, para economia de 
água e energia;
- recurso extra para excursões; 
- apoio na elaboração do novo projeto para finalização da 
Biblioteca do IB, paralisada desde 2001.  
- apoio na elaboração de Projetos de novos prédios; etc. ....

Avaliação Institucional anterior x atual



comentários da Comissão Externa de 
Avaliação Institucional 1999-2003 

Acões no período de 2004-2008

4. ....como um desafio de gestão, o IB 
tem que proceder com brevidade a um 
detalhado estudo de uma 
reestruturação departamental a qual foi 
fortemente verbalizada pelos docentes 
entrevistados e previamente 
identificada pela comissão de avaliação 
externa

Re-estruturação concluída em dezembro de 
2008.

5. ...uma reivindicação apresentada pelos 
servidores técnico-administrativos foi cursos 
de capacitação profissional notadamente no 
setor de informática do IB.

Foram oferecidos/apoiados no período:
- Cursos de atualização em informática 
oferecidos pela seção de Informática do IB, pela 
Unicamp e externos 
- Ciclo de Palestras visando capacitação de 
funcionários
- Outros cursos específicos de áreas de atuação
do servidor (compras, por ex.)

Avaliação Institucional anterior x atual



Alguns pontos questionados no relatório, a 
melhorar

. Critérios bem definidos para a distribuição dos técnicos e espaço físico para a 
execução das atividades administrativas e acadêmicas. 

– não existe uma política da Instituição. 

. Equilíbrio entre as diversas atividades exercidas pelos docentes, entre docência de 
graduação e pós-graduação, pesquisa, extensão e atividades administrativas 

– visível desequilíbrio em extensão.

. Apoio institucional aos grupos existentes através do fomento às iniciativas inovadoras 
de pesquisa;  e, desenvolvimento e implantação de políticas de atração e fixação de 
jovens talentos.

- não existe uma política da Instituição

. Definição de um programa integrado e permanente de qualificação e 
aprimoramento profissional para servidores 

- existe um programa da Universidade e algumas iniciativas da própria Unidade.


