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O período para Avaliação Externa é de 10/03/2014 à 08/01/2015 
Avaliação Externa - INSTITUTO DE BIOLOGIA 

Para auxiliar a busca de informações, as principais pergunta/respostas da Comissão Interna que tratam do tema, estão disponíveis diretamente. Entretanto, é
possível que exista comentários em outras partes do relatório da Avaliação Interna, de modo que seria importante a leitura do material todo. 

Cada membro da comissão externa poderá, se quiser, fazer seu Rascunho Individual que só ele terá acesso. Os formulários da “Avaliação da Comissão” podem
ser atualizados por todos, mas somente o presidente terá permissão para Enviar. 

Avaliações

Avaliação Finalizada Sendo Editada? Última Alteração

Avaliações das Atividades da Unidade

Ensino de Graduação - Responsabilidade Exclusiva Sim Não 22/10/2014 18:17:37

Ensino de Graduação - Responsabilidade Compartilhada Sim Não 22/10/2014 18:17:54

Ensino de Pós-Graduação Stricto sensu - Responsabilidade Exclusiva Sim Não 22/10/2014 18:18:14

Pesquisa e Inovação Sim Não 22/10/2014 18:18:58

Extensão e Ações Comunitárias Sim Não 22/10/2014 18:19:34

Recursos Humanos e Infraestrutura Sim Não 22/10/2014 18:19:54

Organização do Processo da Avaliação Institucional Externa pela Unidade Sim Não 22/10/2014 18:20:55

A etapa de avaliação externa foi concluída pelo(a) presidente da comissão externa. Apenas a visualização das avaliações é possível à partir deste momento.

25/08/2015 11:38 - UNICAMP

100 % das avaliações estão finalizadas100 % das avaliações estão finalizadas

Fontes de Dados Comissões Avaliações Planes Documentos Contato
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Voltar Para Menu de Avaliações

Avaliação Externa - INSTITUTO DE BIOLOGIA

Ensino de Graduação - Cursos de Responsabilidade Exclusiva

O período para Avaliação Externa é de 01/09/2014 à 12/01/2015
Clique aqui para visualizar informações gerais da Unidade 

Questão A

a. Os currículos dos cursos estão atualizados, otimizados e são compatíveis com as melhores universidades do país e do exterior? Qual a percepção do corpo docente
e dos alunos sobre este assunto? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Durante o período referente à avaliação (2009-2013) os currículos dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto de Biologia, sem dúvida eram 
compatíveis com aqueles das melhores universidades do país, com características de excelência daqueles de formação de biólogos de universidades do exterior.

O curso de Bacharelado mostra um elenco de disciplinas atualizado, com relação às áreas de possíveis atuações do Biólogo, capacitando-o a atuar com competência em áreas 
tradicionais e de ponta das Ciências Biológicas. 

Embora o curso de Licenciatura tivesse um currículo adequado à formação de professor de biologia nos ensinos Fundamental e Médio, não atendia às exigências do Conselho 
Estadual de Educação (CEE) para a formação de professores. Assim, estão em processo de reformulação para atender às deliberações do referido Conselho

Os Cursos de Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura) passaram por reformulações em 2014 e encontram-se em processo de nova alteração, devido às deliberações do 
Conselho Estadual de Educação, principalmente quanto ao Curso de licenciatura em Ciências Biológicas, além dos requisitos básicos para o registro profissional de Biólogo junto 
ao Conselho Federal de Biologia. Assim, o novo Projeto Político-Pedagógico a ser implantado para os ingressantes a partir de 2015 contempla as reformulações de carga horária 
mínima de disciplinas pedagógicas voltadas à formação de professores de Biologia no Ensino Médio.

Desde a criação do curso noturno do Instituto de Biologia, na década de 1990, é oferecido apenas o curso de Licenciatura nesse período. Uma vez que há um grande empenho da 
Comissão de Graduação em fazer as adequações curriculares compatíveis com a realidade atual do país, sugerimos para o curso noturno a mesma grade curricular oferecida para o 
curso integral, com a possibilidade do aluno, em entrada única no vestibular, poder cursar o Bacharelado e/ou a Licenciatura. Certamente, para o curso noturno haveria uma 
ampliação quanto ao tempo de titulação, mas um maior número de alunos teria acesso à formação em pesquisa. Além do mais, outras experiências mostram que o aproveitamento 
dos estudantes que cursam o Bacharelado no período noturno é semelhante àqueles do período integral, mesmo porque os alunos conseguem cursar, dentro de certos limites 
algumas disciplinas no período integral, principalmente a de Iniciação Científica. Isto se justifica pelo Curso de Ciências Biológicas da Unicamp ser de excelência, com forte suporte 
na pesquisa científica. 

Os alunos, de maneira geral, consideram o curso de qualidade e concordam que recebem excelente formação biológica. Porém, alguns estudantes apontam a ausência de 
disciplinas que abordem interesses diversos, como disciplinas de enfoque humanístico, tais como antropologia, bioética, tecnologia etc., inclusive para a ampliação do Curso de 
Bacharelado em Ciências Biológicas para 5 anos (10 semestres). No entanto, tais considerações traduzem abordagens pontuais, embora considerem o Curso de Ciências Biológicas 
de qualidade. Vale ressaltar que já foram introduzidas, em 2013, disciplinas que visam aprimorar a formação ética, humanística, técnica e de cidadania dos alunos, e que não 
contemplavam as diretrizes curriculares para a formação do biólogo. Assim, foram introduzidas as disciplinas Fundamentos Éticos para o Exercício Profissional do Biólogo, 
Legislação e Normas para o Profissional de Biologia, Introdução à Filosofia das Ciências Naturais, como disciplinas obrigatórias, além de outras disciplinas. Como os interesses são 
muito variáveis, os alunos têm ainda a possibilidade de cursar disciplinas optativas em outras unidades de ensino e pesquisa da universidade.

A percepção dos docentes é que os cursos são de qualidade e estão sempre procurando adaptações ao sistema de ensino.

Questão B

b. Há redundâncias de conteúdos das disciplinas da Unidade? Qual a percepção do corpo docente e dos alunos sobre este assunto? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Aparentemente, não há redundância, uma vez que tal aspecto não fora mencionado por alunos e docentes entrevistados.  

Questão C

c. O conteúdo e a forma como são ministradas as disciplinas de serviços do currículo destes cursos é adequada e contribui substancialmente para o processo de
aprendizagem? Qual a percepção do corpo docente e dos alunos sobre este assunto? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 O Instituto de Biologia ofereceu 42 disciplinas de serviços, durante o período em avaliação, para diferentes cursos da universidade, participando da formação de profissionais de 
diferentes áreas biológicas. Os docentes consideram tais disciplinas bem ministradas e com bom material didático disponível para as aulas práticas. Atualmente, são 52 disciplinas 
de serviços uma vez que o curso de Farmácia não é mais de responsabilidade compartilhada pelo Instituto de Biologia. 

Questão D
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d. A infraestrutura é compatível com as melhores universidades do país? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 A infraestrutura para os cursos de Graduação é compatível com aquela das melhores universidades do país, com bons laboratórios para aulas de microscopia, informática, 
equipamentos áudio-visuais e excelente biblioteca. Como o Instituto de Biologia ofereceu um grande número de disciplinas de serviços (42), além do Curso de responsabilidade 
compartilhada (Farmácia) até 2013, o número de estudantes atendidos foi, e continuará sendo, muito elevado. Dessa maneira, a ampliação do espaço físico, com salas de aula 
maiores, poderá ser uma solução para atender turmas com elevado número de alunos.

O Instituto de Biologia comporta laboratórios modernos de pesquisa, refletindo a vocação científica da unidade. Para acompanhar as mudanças que podem ser implementadas no 
ensino, faz-se extremamente importante a disponibilidade de boas ferramentas e recursos modernos aos docentes e alunos nas salas de aula. 

Alguns itens específicos são mencionados, pois necessitarão de novos investimentos em rede cabeada, readequação da rede sem fio, criação do sistema de nuvem para 
armazenamento de dados, lousa interativa móvel, obtenção de sistemas de avaliação em tempo real ("iclikers"), tablets, microcomputadores, projetores, sonorização das salas de 
aula, adequação da acústica das salas de aula, tela retrátil elétrica, licenças de softwares e demais recursos que facilitem o trabalho do professor. A ampliação/atualização dos 
laboratórios de Informática (CIEGIB) é muito importante, uma vez que atende diariamente alunos dos cursos de Biologia, Medicina, Enfermagem e Farmácia, e atende também alunos 
de outros cursos que estão matriculados em disciplinas do IB. Deve-se ter um planejamento anual de investimentos para atualização constante destes recursos e aquisição rápida 
de suprimentos de TI de uso frequente e diário. Implantação de sistema de monitoramento das salas de aula com câmeras de seguranças IP.   

Questão E

e. Há processos organizados de acompanhamento e tempo hábil para atividades extraclasse dos alunos como forma de melhoria do processo de aprendizagem? Os
alunos se sentem motivados a participar deste tipo de atividades? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Os alunos têm oportunidade de desenvolver várias atividades extraclasse, valendo ressaltar o Congresso Aberto aos Estudantes de Biologia (organizado pelos próprios alunos) que 
ocorre a cada 2 anos e congrega mais de 1.000 estudantes com palestras proferidas por pesquisadores de diferentes áreas da Biologia.

Além do congresso, outras atividades, tais como Bio na Rua, Bioart, AlphaBio, elaboração e cuidados com a horta e viveiro da Moradia Estudantil (ligada ao projeto de extensão 
"Sementes Crioulas"), participação na organização do Cursinho Popular Parque Oziel e do Projeto Herbert de Souza, entre outras.

Há uma percepção de que os alunos são extremamente motivados, o que é um aspecto muito positivo. 

Questão F

f. As iniciativas implantadas ou as propostas feitas para a redução do tempo de titulação são adequadas, viáveis e necessárias? Há um plano de metas com métricas
bem estabelecidas e com compromisso dos docentes em executá-las? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Aparentemente, o  tempo de titulação está adequado, permitindo aos alunos a conclusão do curso até mesmo antes do tempo proposto. 

Questão G

g. As iniciativas implantadas ou propostas feitas para a redução da evasão são adequadas, viáveis e necessárias? Há um plano de metas com métricas (padrões,
objetivos) bem estabelecidas e com compromisso dos docentes em executá-las? Esta questão deverá ser considerada apenas se a evasão dos cursos for superior a
5%. 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 As taxas de evasão durante o período não são motivo de preocupação na Unidade, uma vez que se situam abaixo da média da Unicamp e de outros cursos de Ciências Biológicas 
do país.  

Questão H

h. Há iniciativas já consolidadas de uso sistemático de novas mídias para otimizar o processo de aprendizagem? Há propostas para este tipo de desenvolvimento? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Há propostas extremamente válidas para a criação de estrutura para que os professores possam criar materiais didáticos, tais como vídeos, softwares e jogos que possam ser 
aplicados no ensino de graduação, como material de suporte às aulas expositivas ou ainda em cursos à distância.  

Questão I

i. Quais são os estímulos dados aos alunos para que realizem estágios no exterior? O modo como estas atividades são convalidadas é adequado? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 São vários os estímulos, tanto que no período de 2009 a 2013 foram enviados 29 alunos em estágios no exterior.

Muitas vezes há um bom aproveitamento, porém nota-se que os alunos nem sempre estão cientes do quanto tais oportunidades são importantes em sua formação, além da 
importância de que ao retornar à universidade possam expressar e difundir seus novos saberes, caso contrário o programa servirá a poucos.

Cabe notar que há dificuldade na convalidação de disciplinas cursadas no exterior, o que leva a perdas de semestres inteiros e desmotiva a participação dos graduandos. Sabemos 
que o problema é complexo e sugerimos que seja buscado um alinhamento e certa flexibilidade que favoreça esta prática que é extremamente benéfica aos alunos e ao curso de 
graduação como um todo.

  

Questão J

j. Quais são os estímulos dados aos alunos para que realizem atividades de extensão universitária, atividades culturais, artísticas e esportivas e se e como estas
atividades são convalidadas/reconhecidas/registradas? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 A unidade apoia as atividades de extensão, já mencionadas no item "E" da avaliação do Ensino de Graduação - responsabilidade exclusiva. 

Questão K
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k. O Reconhecimento externo destes cursos (através das suas múltiplas formas) reflete a qualidade e o credencia como um curso de nível internacional? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Muitos egressos dos Cursos de Ciências Biológicas do Instituto de Biologia ocupam posição de destaque, como biólogos, em diferentes atividades de pesquisa do país. Grande 
parte deles, segue a vocação natural de uma universidade de pesquisa e ingressa em cursos de pós-graduação da própria unidade ou de outras áreas biológicas da própria 
Unicamp, ou ainda em outras conceituadas universidades do país e do exterior. Não há dúvida que o sucesso profissional de biólogos oriundos de tais cursos, reflete a sua 
excelente formação básica.
No entanto, a melhor métrica do sucesso da formação dos profissionais é acompanhar a sua progressão após a conclusão da sua formação. O IB deveria criar mecanismos que 
pudessem acompanhar esta progressão, o que iria revelar de modo mais objetivo o sucesso na formação de seus alunos. 

Anexar Arquivos

Arquivos Anexos

Data do Upload Usuário Arquivo

 

Topo ↑ 

Respostas da Avaliação Interna

1. Ingresso – Perfil do aluno Ingressante por curso 

1.1. De que modo as informações sobre o perfil acadêmico dos alunos ingressantes são divulgadas nas Unidades de Ensino e Pesquisa que oferecem aulas para os
alunos do curso, em particular para os docentes que ministram aulas para os ingressantes? 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

1.2. De que modo a formação prévia e o perfil acadêmico interferem no sucesso do aluno, no desempenho no decorrer do curso e na taxa de sucesso ao término do
curso? 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

1.3. Comentar o perfil socioeconômico dos alunos, o modo como esta informação é divulgada/utilizada na/pela Unidade e se os programas de Ações Afirmativas da
UNICAMP contemplam as necessidades dos alunos. 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

2. Currículo do Curso 

2.1. Estrutura curricular e carga horária 

2.1.1. Avaliar a consistência entre estrutura curricular do curso e as diretrizes curriculares do MEC. Justificar a necessidade de currículo mais extenso, se for o caso. 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

2.1.2. A Unidade se fez representar em missões no exterior visando a análise curricular implantada em outras instituições? Qual o reflexo deste tipo de ação na
atualização curricular do curso? 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

2.1.3. Comentar o quanto a estrutura curricular e a carga horária contemplam as atividades complementares/interdisciplinares. 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

2.1.4. Comentar o quanto a estrutura curricular e a carga horária encorajam o aluno para a prática do estudo individual. 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 
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2.1.5. Qual o reflexo do processo de avaliação interna das disciplinas na qualidade do ensino de Graduação e no aperfeiçoamento curricular do curso? 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

2.1.6. Identificar melhorias implantadas no ensino de Graduação em função das recomendações das últimas Avaliações Institucionais (1999-2003 e 2004-2008). 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

2.1.7. Analisar a evolução do número de reprovações tanto nas disciplinas próprias quanto nas disciplinas de serviço. Descrever os mecanismos já adotados e a
efetividade dos mesmos na redução do número de reprovações por disciplinas. 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

2.1.8. Analisar a evolução do número de formandos e da taxa de evasão do curso, com base no número de ingressantes na turma. Descrever os mecanismos já
adotados para reduzir a evasão do curso. 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

2.1.9. Comentar sobre em que medida o currículo contempla ou deveria contemplar disciplinas em inglês ou em outro idioma; comentar em que medida o duplo-
diploma internacional é uma possibilidade de qualificação da formação dos alunos da Unidade. 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

4. Infraestrutura e orçamento disponível para os Cursos de Graduação 

4.1. Avaliar a adequação da infraestrutura disponível para o curso: salas de aula, laboratórios, bibliotecas, acervo bibliográfico, laboratórios de informática, espaço
para estudo individual e em grupo, espaço de vivência, espaços para associações estudantis e empresas juniores. 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

4.2. Avaliar a disponibilidade de recursos orçamentários e extra-orçamentários destinados aos cursos de Graduação. 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

4.3. Bibliotecas e acervos 
Descrever a adequação dos acervos e das bibliotecas para a qualidade do curso. 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

5. Atividades Extracurriculares dos alunos de Graduação 

5.1. Descrever os tipos de atividades extracurriculares exercidas pelos alunos de Graduação e quais as contribuições para o desenvolvimento acadêmico e
profissional dos mesmos. 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

5. Atividades Extracurriculares dos alunos de Graduação 

5.3. Os alunos têm participado de atividades no exterior. Em que medida tais experiências resultam em créditos convalidados para efeito de cumprimento curricular?
Qual a avaliação que as coordenações de curso fazem sobre a importância dessas atividades na formação geral do aluno? Avaliar o Programa Ciência sem Fronteiras
na formação do aluno da Unidade. 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 
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7. Indicadores de Reconhecimento da Qualidade do Curso 

7.1. Descrever/listar prêmios e distinções recebidas pela Unidade, pelos docentes ou pelos alunos decorrentes das atividades de Graduação. 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

8. Internacionalização 

8.1. A Unidade se fez representar em missões no exterior visando a análise curricular implantada em outras instituições? Qual o reflexo deste tipo de ação na
atualização curricular do curso? 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

8. Internacionalização 

8.3. Comentar sobre a existência na Unidade ou a conveniência em se ter a atuação pessoas com atribuições específicas de lidar com as questões da
internacionalização, tanto acadêmica (duplo-diploma, intercâmbio, disciplinas em outro idioma, eventos internacionais para graduandos) quanto administrativa (vistos,
documentos, comunicações, convênios, moradia etc.). 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

9. Analisar a contribuição e efetividade das disciplinas ministradas para os cursos de outras Unidades. 

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

Arquivos complementares às respostas da Unidade - INSTITUTO DE BIOLOGIA

Ciências Biológicas - (Integral) | Código 6 - (Ativo) 

Licenciatura em Ciências Biológicas - (Noturno) | Código 46 - (Ativo) 

Topo ↑ 

Projetos de Revisão do Planes da Unidade - INSTITUTO DE BIOLOGIA - Área Estratégica: Ensino - Graduação

Nome Objetivo Questões Estratégias Programas/Linhas de Ação Sugestões / Outro

Construção de
Auditório.

Com a internacionalização cada vez mais sendo cobrada
de nossas universidades, seria de grande importância
termos uma estrutura compatível com o recebimento de
palestrantes internacionais de grande apelo. Para isto,
seria fundamental termos um auditório que comportasse
um número elevado de pessoas, aproximadamente 500
pessoas. É importante chamar atenção que este auditório
seria muito importante para reuniões de toda a
comunidade do IB, permitindo grandes encontros e
assembléias para discussão de assuntos importantes para
a unidade.

Formulário:
Graduação -
Questão: 4.1

E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos.
E1.7. Estímulo à criação
de novos programas de
formação acadêmica e
cidadã.
E1.9. Participação
institucional da
discussão dos grandes
temas das políticas
públicas relacionadas
com o ensino, incluindo
processos de avaliação
internos e externos.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA1.6. Estimular a
internacionalização no
ensino

E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
graduação objetivando a
excelência na formação
acadêmica e na
construção da

http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#myAnchor
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Ampliação do
Centro de
Informática para o
Ensino de
Graduação do
Instituto de
Biologia - CIEGIB.

A Graduação do Instituto de Biologia possui 03
laboratórios de informática, disponíveis para aulas e
estudo. No entanto, em virtude da demanda crescente,
esses laboratórios serão ampliados utilizando o espaço
que será liberado com a transferência da Secretaria de
Graduação para um novo prédio. Além da reforma predial
e adequação da rede elétrica e de internet, investimento
serão necessários para aquisição de novos computadores
e atualização das máquinas existentes.

Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.3
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.4
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.6
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.2.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.2

cidadania.
E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos.
E1.5. Aperfeiçoamento e
ampliação de programas
que garantam aos
alunos as condições
para a conclusão dos
cursos nos prazos
determinados.
E1.6. Incentivo às
iniciativas de
desenvolvimento e
implantação de novas
tecnologias
educacionais e
inovações curriculares.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA1.5. Estimular a
interdisciplinaridade no
ensino
LA1.6. Estimular a
internacionalização no
ensino

Aprimoramento da
infraestrutura de
ensino.

Envio de
comissão para
visitação das
estruturas de
cursos de
Ciências
Biológicas em
Universidades de
excelência.

Enviaremos projetos que permitam a visitação às
universidades conceituadas podendo desta forma trazer
para os nossos cursos possíveis inovações e
atualizações.

Formulário:
Graduação -
Questão: 8.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 8.2

E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
graduação objetivando a
excelência na formação
acadêmica e na
construção da
cidadania.
E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos.
E1.4. Estímulo às
atividades
interdisciplinares, inter-
unidades e inter-
instituições em
programas de
graduação, no Brasil e
no exterior.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.5. Estimular a
interdisciplinaridade no
ensino
LA1.6. Estimular a
internacionalização no
ensino

Contratação de
dois técnicos de
laboratório para
dar suporte a
aulas práticas.

Além dos Cursos de Biologia diurno e noturno e Farmácia,
o IB atende a outros 13 cursos de graduação, ministrando
mais de 45 disciplinas de serviço, onde são ministradas
inúmeras aulas práticas. Os laboratórios de Microscopia
são atendidos por servidores que auxiliam no preparo das
aulas. No entanto, as aulas práticas ministradas nos LBs
pelos Departamentos de Genética, Evolução e Bioagentes,
Bioquímica e Biologia Tecidual e Departamento de
Biologia Vegetal não são atendidos por servidores
específicos, sendo que servidores desses próprios
departamentos auxiliam no preparo dessas aulas. O
objetivo deste projeto é propor a contratação de dois
técnicos que trabalharão em períodos complementares
(7:00 as 16:00 e 14:00 as 23:00 hs) para atender as aulas
práticas de disciplinas diurnas e noturnas.

Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.6
Formulário:
Graduação -
Questão: 3.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 9.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.1
Formulário:
Graduação -
Questão:

E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
graduação objetivando a
excelência na formação
acadêmica e na
construção da
cidadania.
E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.5. Aperfeiçoamento e
ampliação de programas
que garantam aos
alunos as condições
para a conclusão dos
cursos nos prazos
determinados.
E1.6. Incentivo às
iniciativas de
desenvolvimento e
implantação de novas
tecnologias
educacionais e
inovações curriculares.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem

Contratação de
servidores para apoio
em aulas práticas nos
LBs.

E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
graduação objetivando a
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Contratação de
docentes com
formação
pedagógica na
área de Ensino
em Biologia.

Muito embora o IB esteja em processo de contratação de
um docente na área Pedagógica para o ensino de Biologia,
seria de fundamental importância a contratação de pelo
menos dois outros novos docentes nesta área,
fortalecendo-a e estabelecendo-a no Instituto de forma a
dar suporte ao curso de licenciatura em Biologia.

Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.3
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.1
Formulário:
Graduação -
Questão:

excelência na formação
acadêmica e na
construção da
cidadania.
E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos.
E1.7. Estímulo à criação
de novos programas de
formação acadêmica e
cidadã.
E1.10. Aprimoramento,
valorização e ampliação
dos programas de
formação de docentes e
de professores da rede
pública envolvendo os
alunos de graduação em
atividades de ensino.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA1.5. Estimular a
interdisciplinaridade no
ensino
LA1.6. Estimular a
internacionalização no
ensino

Contratação de
docentes na área
pedagógica para atuar
no curso de licenciatura
e assessorar atividades
de ensino no IB.

Melhoria de infra-
estrutura em
Ensino.

Buscar sempre a integração entre Diretoria, Graduação e
Pós-graduação, propondo ações conjuntas, como por
exemplo, revitalização e modernização das salas de aula,
renovação dos projetores multimídia e estudar a
viabilidade da instalação de lousas digitais, finalizar o
Auditório da Anatomia, o laboratório de aulas práticas de
vertebrados para graduação (em licitação) e recuperação
do LB5. Construção da nova estrutura física da Secretaria
de Graduação (em licitação). Trabalhar conjuntamente
com a Graduação no sentido de atualizar e modernizar os
currículos dos cursos 06 e 46 considerando sempre a
inserção no mercado de trabalho dos nossos egressos.
Apoiar e investir na adequação de infraestrutura de ensino
de graduação do IB para atender aos atuais alunos e
receber alunos de cursos novos, bem como adequar as
nossas instalações melhorando a acessibilidade para
pessoas com necessidades especiais. Criação de
laboratórios avançados extramuros para disciplinas
práticas e de campo com concomitante oferecimento da
logística necessária de transporte e alojamentos.
Sonorização das salas de aulas e adequação de seus
sistemas de acústica. Re-equipação dos laboratórios de
aula prática, com compra de novos equipamentos,
especialmente aqueles ligados à área de Biologia
Molecular, e recondicionamento de equipamentos em uso.

Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.6
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.9
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.2.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 8.3
Formulário:
Graduação -
Questão: 9.1

E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
graduação objetivando a
excelência na formação
acadêmica e na
construção da
cidadania.
E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos.
E1.5. Aperfeiçoamento e
ampliação de programas
que garantam aos
alunos as condições
para a conclusão dos
cursos nos prazos
determinados.
E1.6. Incentivo às
iniciativas de
desenvolvimento e
implantação de novas
tecnologias
educacionais e
inovações curriculares.
E1.7. Estímulo à criação
de novos programas de
formação acadêmica e
cidadã.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.
E1.9. Participação
institucional da
discussão dos grandes
temas das políticas
públicas relacionadas
com o ensino, incluindo
processos de avaliação
internos e externos.
E1.10. Aprimoramento,
valorização e ampliação
dos programas de
formação de docentes e
de professores da rede
pública envolvendo os
alunos de graduação em
atividades de ensino.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA1.3. Estimular a
iniciação científica
LA1.4. Implantar
programas de iniciação
profissional e
empreendedorismo
LA1.5. Estimular a
interdisciplinaridade no
ensino
LA1.6. Estimular a
internacionalização no
ensino

Integração entre a
Diretoria e as
Coordenadorias de
Ensino de Graduação e
Pós-Graduação.
Revitalização das salas
de aulas e uso de
equipamentos digitais.

Ampliação da
área de estudos
para os
estudantes de
graduação.

Ampliação da área de estudos para os estudantes de
graduação, no corredor principal do IB, com a construção
de novas mesas e cadeiras. Criação de áreas livres de
estudo junto a biblioteca do IB, com mesas, cadeiras,
áreas climatizadas e construção de salas de estudos
individuais.

Formulário:
Graduação -
Questão: 4.1
Formulário:
Graduação -
Questão:

E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais

Criação de espaço para
estudos, convivência e
interação entre alunos.

Criar estrutura para que os professores possam criar
materiais didáticos, tais como vídeos, softwares e jogos
que possam ser aplicados no ensino dentro da graduação,

Formulário:

E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos. LA1.1. Qualificar os

cursos de graduação
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Criação de
materiais de
ensino de
multimídia.

como material de suporte às aulas expositivas ou ainda
em cursos à distância. Estes materiais são de grande
importância para que nossos alunos busquem sua
autonomia intelectual, aumentando a prática do estudo
individual. De modo especial, deve haver planejamento
para implantação de um sistema de filmagem de aulas
expositivas, para posterior oferecimento em formato
'streamline' aos alunos. As salas de aula seriam equipadas
para poder, sob demanda, gravar áudio, slides e/ou vídeo
das aulas. Esse sistema seria automatizado, sem
depender do deslocamento de funcionários para as salas
de aula a serem gravadas.

Graduação -
Questão: 2.1.4
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.3

E1.6. Incentivo às
iniciativas de
desenvolvimento e
implantação de novas
tecnologias
educacionais e
inovações curriculares.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.

buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA4.1. Estimular a
implantação de novas
tecnologias de ensino e
aprendizagem.

Ampliação do
número de Salas
de Aula.

Apesar de um bom número de salas de aula, temos
apenas duas salas que atendem um número de alunos
acima de 100. Temos também dois outros auditórios com
esta capacidade. Com o possível aumento de vagas em
nossos cursos, será de grande importância termos mais
salas com grande capacidade.

Formulário:
Graduação -
Questão: 4.1

E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos.
E1.4. Estímulo às
atividades
interdisciplinares, inter-
unidades e inter-
instituições em
programas de
graduação, no Brasil e
no exterior.
E1.7. Estímulo à criação
de novos programas de
formação acadêmica e
cidadã.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.
E1.9. Participação
institucional da
discussão dos grandes
temas das políticas
públicas relacionadas
com o ensino, incluindo
processos de avaliação
internos e externos.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA1.5. Estimular a
interdisciplinaridade no
ensino

Com a revisão dos
nossos cursos, existe a
possibilidade de
aumento no número de
vagas, o que está
diretamente ligado a
necessidade de salas
de aulas que
comportam um número
maior de alunos (acima
de 100).

Ferramentas e
Recursos para
atividades de
Ensino.

Para garantir disponibilidade de boas ferramentas e
recursos modernos aos docentes e alunos nas salas de
aula, serão necessários novos investimentos em rede
cabeada, readequação da rede sem fio, criação do sistema
de nuvem para armazenamento de dados, lousa interativa
móvel, obtenção de sistemas de avaliação em tempo real
("iclikers"), tablets, microcomputadores, projetores,
sonorização das salas de aula, adequação da acústica das
salas de aula, tela retrátil elétrica, licenças de softwares e
demais recursos que facilitem o trabalho do professor,
incorporando tecnologia, uso da internet e de novas
práticas pedagógicas mais interativas, eficazes e atraentes
para os alunos. A ampliação/atualização dos laboratórios
de Informática (CIEGIB) é muito importante, uma vez que
atende diariamente alunos dos cursos de Biologia,
Medicina, Enfermagem e Farmácia, e atende também
alunos de outros cursos que estão matriculados em
disciplinas do IB. Deve-se ter um planejamento anual de
investimentos para atualização constante destes recursos
e aquisição rápida de suprimentos de TI de uso frequente
e diário. Implantação de sistema de monitoramento das
salas de aula com câmeras de seguranças IP.

Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.6
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.2.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 3.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.2

E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
graduação objetivando a
excelência na formação
acadêmica e na
construção da
cidadania.
E1.6. Incentivo às
iniciativas de
desenvolvimento e
implantação de novas
tecnologias
educacionais e
inovações curriculares.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA1.5. Estimular a
interdisciplinaridade no
ensino
LA1.6. Estimular a
internacionalização no
ensino
LA4.1. Estimular a
implantação de novas
tecnologias de ensino e
aprendizagem.

Melhoria das atividades
de ensino com o uso de
ferramentas de
informática em sala de
aula.

Formulário:

E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
graduação objetivando a
excelência na formação
acadêmica e na
construção da
cidadania.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
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Revisão e reforma
dos cursos
oferecidos e
criação de outros.

Os cursos terão as suas grades de disciplinas revisadas e
reformuladas para que possa sempre atender às
demandas recentes e ser aumentado o número de vagas
oferecidas. Além disto, pretendemos criar novos cursos
como o de biotecnologia ou algum outro relacionado a
biologia como Bio-Engenharia.

Graduação -
Questão: 2.1.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.4
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.3
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.5
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.9
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.2.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 5.1

novos cursos.
E1.4. Estímulo às
atividades
interdisciplinares, inter-
unidades e inter-
instituições em
programas de
graduação, no Brasil e
no exterior.
E1.7. Estímulo à criação
de novos programas de
formação acadêmica e
cidadã.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.
E1.9. Participação
institucional da
discussão dos grandes
temas das políticas
públicas relacionadas
com o ensino, incluindo
processos de avaliação
internos e externos.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA1.3. Estimular a
iniciação científica
LA1.4. Implantar
programas de iniciação
profissional e
empreendedorismo
LA1.5. Estimular a
interdisciplinaridade no
ensino

Criação de um
núcleo de
Assessoria
Pedagógica e
Jurídica na
Graduação.

Já existente em outras unidades, seria importante termos
em nossa Secretaria de graduação profissionais para que
possamos criar programas de apoio efetivo aos alunos e
aos professores.

Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.7
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.8
Formulário:
Graduação -
Questão: 6.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 6.1

E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
graduação objetivando a
excelência na formação
acadêmica e na
construção da
cidadania.
E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos.
E1.5. Aperfeiçoamento e
ampliação de programas
que garantam aos
alunos as condições
para a conclusão dos
cursos nos prazos
determinados.
E1.6. Incentivo às
iniciativas de
desenvolvimento e
implantação de novas
tecnologias
educacionais e
inovações curriculares.
E1.7. Estímulo à criação
de novos programas de
formação acadêmica e
cidadã.
E1.9. Participação
institucional da
discussão dos grandes
temas das políticas
públicas relacionadas
com o ensino, incluindo
processos de avaliação
internos e externos.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA1.4. Implantar
programas de iniciação
profissional e
empreendedorismo
LA1.5. Estimular a
interdisciplinaridade no
ensino

Topo ↑
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Avaliação Externa - INSTITUTO DE BIOLOGIA

Ensino de Graduação - Cursos de Responsabilidade
Compartilhada

O período para Avaliação Externa é de 01/09/2014 à 12/01/2015
Clique aqui para visualizar informações gerais da Unidade 

Questão A

a. Como se dá este processo de gestão compartilhada dos cursos e como é a percepção do corpo docente e dos alunos sobre este assunto? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Até 2013 havia tal compartilhamento que a partir de 2014 passou para a nova unidade, ou seja Faculdade de Ciências Farmacêuticas.
Deste modo, acreditamos que não há necessidade de maiores discussões deste aspecto. 

Questão B

b. Os currículos dos cursos estão atualizados, otimizados e são compatíveis com as melhores universidades do país e do exterior? Qual a percepção do corpo docente
e dos alunos sobre este assunto? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Sim, o curso de Farmácia da UNICAMP possui currículo adequado, compatível com os requerimentos legais e com cursos do exterior. 

Questão C

c. Há redundâncias de conteúdos nas disciplinas da Unidade? Qual a percepção do corpo docente e dos alunos sobre este assunto? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Não há condições de avaliar. 

Questão D

d. O conteúdo e a forma como são ministradas as disciplinas de serviços do currículo destes cursos é adequada e contribui substancialmente para o processo de
aprendizagem? Qual a percepção do corpo docente e dos alunos sobre este assunto? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Não há condições de avaliar. 

Questão E

e. A infraestrutura é compatível com as melhores universidades do país? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 A infraestrutura é compatível com aquela das melhores universidades do país, uma vez que utiliza a mesma dos Cursos de Ciências Biológicas. 

Questão F

f. Há processos organizados de acompanhamento e tempo hábil para atividades extraclasse dos alunos como forma de melhoria do processo de aprendizagem? Os
alunos se sentem motivados a participar deste tipo de atividades? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Não há condições de avaliar. 

Questão G

g. As iniciativas implantadas ou as propostas feitas para a redução do tempo de titulação são adequadas, viáveis e necessárias? Há um plano de metas com métricas
bem estabelecidas e com compromisso dos docentes em executá-las? 

Fontes de Dados Comissões Avaliações Planes Documentos Contato

Avaliação Institucional

113956 - Flavio Antonio Maes Dos Santos
Opções  Sair

http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#planes
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#respostas
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#planes
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#respostas
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#planes
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#respostas
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#planes
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#respostas
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#planes
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#respostas
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#planes
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#


25/08/15 20:23::Avaliação Institucional ::

Page 2 of 8http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf

»

»

»

Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Não há condições de avaliar. 

Questão H

h. As iniciativas implantadas ou propostas feitas para a redução da evasão são adequadas, viáveis e necessárias? Há um plano de metas com métricas (padrões,
objetivos) bem estabelecidas e com compromisso dos docentes em executá-las? Esta questão deverá ser considerada apenas se a evasão dos cursos for superior a
5%. 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 A taxa de evasão do curso é baixa, ficando em torno de 1,85% a 3,73% se considerarmos o número de alunos que abandonaram o curso e o número de alunos matriculados no ano. 

Questão I

i. Há iniciativas já consolidadas de uso sistemático de novas mídias para otimizar o processo de aprendizagem? Há propostas para este tipo de desenvolvimento? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 O Instituto de Biologia dispõe de recursos, tais como iPads para suporte em aulas de graduação, e a comunidade docente está alerta ao surgimento de novas mídias como suporte 
às atividades didáticas. 

Questão J

j. Quais são os estímulos dados aos alunos para que realizem estágios no exterior? O modo como estas atividades são convalidadas é adequado? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 De acordo com Comissão Interna de Avaliação "Devido à crescente internacionalização dos cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, é de extrema importância se ter 
pessoas qualificadas para atuarem nesta questão. Na FCM e no IB já foram criadas comissões de internacionalização para auxiliarem tanto nas atribuições acadêmicas quanto nas 
administrativas."...."ao realizar um intercâmbio em uma das modalidades, o aluno acaba ficando um semestre defasado em relação à conclusão do seu curso. Este fato ocorre, pois 
muitas vezes as disciplinas cursadas no intercâmbio não são plenamente similares em conteúdo e carga horária e, portanto não são convalidadas como crédito em disciplinas 
obrigatórias. Procurando reduzir este problema, a coordenação tem se empenhado em convalidar os créditos em disciplinas eletivas. Entretanto, este atraso não é prejudicial ao 
aluno, tendo em vista as possibilidades de aprendizagem e ampliação dos horizontes acadêmicos que o aluno adquire durante o intercâmbio." 

Questão K

k. Quais são os estímulos dados aos alunos para que realizem atividades de extensão universitária, atividades culturais, artísticas e esportivas e se e como estas
atividades são convalidadas/reconhecidas/registradas? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Não há condições de avaliar. 

Questão L

l. O Reconhecimento externo destes cursos (através das suas múltiplas formas) reflete a qualidade e o credencia como um curso de nível internacional? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Durante o período 2009-2013 houve a conquista de diversos prêmios pelos alunos e docentes do curso em diferentes eventos científicos, o que demonstra o reconhecimento 
externo do mesmo. 

Anexar Arquivos

Arquivos Anexos

Data do Upload Usuário Arquivo

 

1. Ingresso – Perfil do aluno Ingressante por curso 

1.1. De que modo as informações sobre o perfil acadêmico dos alunos ingressantes são divulgadas nas Unidades de Ensino e Pesquisa que oferecem aulas para os
alunos do curso, em particular para os docentes que ministram aulas para os ingressantes? 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

1.2. De que modo a formação prévia e o perfil acadêmico interferem no sucesso do aluno, no desempenho no decorrer do curso e na taxa de sucesso ao término do
curso? 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

1.3. Comentar o perfil socioeconômico dos alunos, o modo como esta informação é divulgada/utilizada na/pela Unidade e se os programas de Ações Afirmativas da
UNICAMP contemplam as necessidades dos alunos. 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 
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2. Currículo do Curso 

2.1. Estrutura curricular e carga horária 

2.1.1. Avaliar a consistência entre estrutura curricular do curso e as diretrizes curriculares do MEC. Justificar a necessidade de currículo mais extenso, se for o caso. 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

2.1.2. A Unidade se fez representar em missões no exterior visando a análise curricular implantada em outras instituições? Qual o reflexo deste tipo de ação na
atualização curricular do curso? 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

2.1.3. Comentar o quanto a estrutura curricular e a carga horária contemplam as atividades complementares/interdisciplinares. 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

2.1.4. Comentar o quanto a estrutura curricular e a carga horária encorajam o aluno para a prática do estudo individual. 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

2.1.5. Qual o reflexo do processo de avaliação interna das disciplinas na qualidade do ensino de Graduação e no aperfeiçoamento curricular do curso? 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

2.1.6. Identificar melhorias implantadas no ensino de Graduação em função das recomendações das últimas Avaliações Institucionais (1999-2003 e 2004-2008). 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

2.1.7. Analisar a evolução do número de reprovações tanto nas disciplinas próprias quanto nas disciplinas de serviço. Descrever os mecanismos já adotados e a
efetividade dos mesmos na redução do número de reprovações por disciplinas. 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

2.1.8. Analisar a evolução do número de formandos e da taxa de evasão do curso, com base no número de ingressantes na turma. Descrever os mecanismos já
adotados para reduzir a evasão do curso. 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

2.1.9. Comentar sobre em que medida o currículo contempla ou deveria contemplar disciplinas em inglês ou em outro idioma; comentar em que medida o duplo-
diploma internacional é uma possibilidade de qualificação da formação dos alunos da Unidade. 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

4. Infraestrutura e orçamento disponível para os Cursos de Graduação 

4.1. Avaliar a adequação da infraestrutura disponível para o curso: salas de aula, laboratórios, bibliotecas, acervo bibliográfico, laboratórios de informática, espaço
para estudo individual e em grupo, espaço de vivência, espaços para associações estudantis e empresas juniores. 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

4.2. Avaliar a disponibilidade de recursos orçamentários e extra-orçamentários destinados aos cursos de Graduação. 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

4.3. Bibliotecas e acervos 
Descrever a adequação dos acervos e das bibliotecas para a qualidade do curso. 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

5. Atividades Extracurriculares dos alunos de Graduação 

5.1. Descrever os tipos de atividades extracurriculares exercidas pelos alunos de Graduação e quais as contribuições para o desenvolvimento acadêmico e
profissional dos mesmos. 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

5. Atividades Extracurriculares dos alunos de Graduação 

5.3. Os alunos têm participado de atividades no exterior. Em que medida tais experiências resultam em créditos convalidados para efeito de cumprimento curricular?
Qual a avaliação que as coordenações de curso fazem sobre a importância dessas atividades na formação geral do aluno? Avaliar o Programa Ciência sem Fronteiras
na formação do aluno da Unidade. 
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Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

7. Indicadores de Reconhecimento da Qualidade do Curso 

7.1. Descrever/listar prêmios e distinções recebidas pela Unidade, pelos docentes ou pelos alunos decorrentes das atividades de Graduação. 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

8. Internacionalização 

8.1. A Unidade se fez representar em missões no exterior visando a análise curricular implantada em outras instituições? Qual o reflexo deste tipo de ação na
atualização curricular do curso? 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

8. Internacionalização 

8.3. Comentar sobre a existência na Unidade ou a conveniência em se ter a atuação pessoas com atribuições específicas de lidar com as questões da
internacionalização, tanto acadêmica (duplo-diploma, intercâmbio, disciplinas em outro idioma, eventos internacionais para graduandos) quanto administrativa (vistos,
documentos, comunicações, convênios, moradia etc.). 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

9. Analisar a contribuição e efetividade das disciplinas ministradas para os cursos de outras Unidades. 

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

Arquivos complementares às respostas da Unidade - INSTITUTO DE BIOLOGIA

Farmácia - (Integral) | Código 63 - (Ativo) 

Topo ↑ 

Projetos de Revisão do Planes da Unidade - INSTITUTO DE BIOLOGIA - Área Estratégica: Ensino - Graduação

Nome Objetivo Questões Estratégias Programas/Linhas de Ação Sugestões / Outro

Construção de
Auditório.

Com a internacionalização cada vez mais sendo cobrada
de nossas universidades, seria de grande importância
termos uma estrutura compatível com o recebimento de
palestrantes internacionais de grande apelo. Para isto,
seria fundamental termos um auditório que comportasse
um número elevado de pessoas, aproximadamente 500
pessoas. É importante chamar atenção que este auditório
seria muito importante para reuniões de toda a
comunidade do IB, permitindo grandes encontros e
assembléias para discussão de assuntos importantes para
a unidade.

Formulário:
Graduação -
Questão: 4.1

E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos.
E1.7. Estímulo à criação
de novos programas de
formação acadêmica e
cidadã.
E1.9. Participação
institucional da
discussão dos grandes
temas das políticas
públicas relacionadas
com o ensino, incluindo
processos de avaliação
internos e externos.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA1.6. Estimular a
internacionalização no
ensino

Formulário:

E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
graduação objetivando a
excelência na formação
acadêmica e na
construção da
cidadania.
E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
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Ampliação do
Centro de
Informática para o
Ensino de
Graduação do
Instituto de
Biologia - CIEGIB.

A Graduação do Instituto de Biologia possui 03
laboratórios de informática, disponíveis para aulas e
estudo. No entanto, em virtude da demanda crescente,
esses laboratórios serão ampliados utilizando o espaço
que será liberado com a transferência da Secretaria de
Graduação para um novo prédio. Além da reforma predial
e adequação da rede elétrica e de internet, investimento
serão necessários para aquisição de novos computadores
e atualização das máquinas existentes.

Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.3
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.4
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.6
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.2.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.2

pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos.
E1.5. Aperfeiçoamento e
ampliação de programas
que garantam aos
alunos as condições
para a conclusão dos
cursos nos prazos
determinados.
E1.6. Incentivo às
iniciativas de
desenvolvimento e
implantação de novas
tecnologias
educacionais e
inovações curriculares.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA1.5. Estimular a
interdisciplinaridade no
ensino
LA1.6. Estimular a
internacionalização no
ensino

Aprimoramento da
infraestrutura de
ensino.

Envio de
comissão para
visitação das
estruturas de
cursos de
Ciências
Biológicas em
Universidades de
excelência.

Enviaremos projetos que permitam a visitação às
universidades conceituadas podendo desta forma trazer
para os nossos cursos possíveis inovações e
atualizações.

Formulário:
Graduação -
Questão: 8.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 8.2

E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
graduação objetivando a
excelência na formação
acadêmica e na
construção da
cidadania.
E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos.
E1.4. Estímulo às
atividades
interdisciplinares, inter-
unidades e inter-
instituições em
programas de
graduação, no Brasil e
no exterior.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.5. Estimular a
interdisciplinaridade no
ensino
LA1.6. Estimular a
internacionalização no
ensino

Contratação de
dois técnicos de
laboratório para
dar suporte a
aulas práticas.

Além dos Cursos de Biologia diurno e noturno e Farmácia,
o IB atende a outros 13 cursos de graduação, ministrando
mais de 45 disciplinas de serviço, onde são ministradas
inúmeras aulas práticas. Os laboratórios de Microscopia
são atendidos por servidores que auxiliam no preparo das
aulas. No entanto, as aulas práticas ministradas nos LBs
pelos Departamentos de Genética, Evolução e Bioagentes,
Bioquímica e Biologia Tecidual e Departamento de
Biologia Vegetal não são atendidos por servidores
específicos, sendo que servidores desses próprios
departamentos auxiliam no preparo dessas aulas. O
objetivo deste projeto é propor a contratação de dois
técnicos que trabalharão em períodos complementares
(7:00 as 16:00 e 14:00 as 23:00 hs) para atender as aulas
práticas de disciplinas diurnas e noturnas.

Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.6
Formulário:
Graduação -
Questão: 3.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 9.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.1
Formulário:
Graduação -
Questão:

E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
graduação objetivando a
excelência na formação
acadêmica e na
construção da
cidadania.
E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.5. Aperfeiçoamento e
ampliação de programas
que garantam aos
alunos as condições
para a conclusão dos
cursos nos prazos
determinados.
E1.6. Incentivo às
iniciativas de
desenvolvimento e
implantação de novas
tecnologias
educacionais e
inovações curriculares.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem

Contratação de
servidores para apoio
em aulas práticas nos
LBs.

E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
graduação objetivando a
excelência na formação
acadêmica e na
construção da
cidadania. LA1.1. Qualificar os
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Contratação de
docentes com
formação
pedagógica na
área de Ensino
em Biologia.

Muito embora o IB esteja em processo de contratação de
um docente na área Pedagógica para o ensino de Biologia,
seria de fundamental importância a contratação de pelo
menos dois outros novos docentes nesta área,
fortalecendo-a e estabelecendo-a no Instituto de forma a
dar suporte ao curso de licenciatura em Biologia.

Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.3
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.1
Formulário:
Graduação -
Questão:

cidadania.
E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos.
E1.7. Estímulo à criação
de novos programas de
formação acadêmica e
cidadã.
E1.10. Aprimoramento,
valorização e ampliação
dos programas de
formação de docentes e
de professores da rede
pública envolvendo os
alunos de graduação em
atividades de ensino.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA1.5. Estimular a
interdisciplinaridade no
ensino
LA1.6. Estimular a
internacionalização no
ensino

Contratação de
docentes na área
pedagógica para atuar
no curso de licenciatura
e assessorar atividades
de ensino no IB.

Melhoria de infra-
estrutura em
Ensino.

Buscar sempre a integração entre Diretoria, Graduação e
Pós-graduação, propondo ações conjuntas, como por
exemplo, revitalização e modernização das salas de aula,
renovação dos projetores multimídia e estudar a
viabilidade da instalação de lousas digitais, finalizar o
Auditório da Anatomia, o laboratório de aulas práticas de
vertebrados para graduação (em licitação) e recuperação
do LB5. Construção da nova estrutura física da Secretaria
de Graduação (em licitação). Trabalhar conjuntamente
com a Graduação no sentido de atualizar e modernizar os
currículos dos cursos 06 e 46 considerando sempre a
inserção no mercado de trabalho dos nossos egressos.
Apoiar e investir na adequação de infraestrutura de ensino
de graduação do IB para atender aos atuais alunos e
receber alunos de cursos novos, bem como adequar as
nossas instalações melhorando a acessibilidade para
pessoas com necessidades especiais. Criação de
laboratórios avançados extramuros para disciplinas
práticas e de campo com concomitante oferecimento da
logística necessária de transporte e alojamentos.
Sonorização das salas de aulas e adequação de seus
sistemas de acústica. Re-equipação dos laboratórios de
aula prática, com compra de novos equipamentos,
especialmente aqueles ligados à área de Biologia
Molecular, e recondicionamento de equipamentos em uso.

Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.6
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.9
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.2.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 8.3
Formulário:
Graduação -
Questão: 9.1

E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
graduação objetivando a
excelência na formação
acadêmica e na
construção da
cidadania.
E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos.
E1.5. Aperfeiçoamento e
ampliação de programas
que garantam aos
alunos as condições
para a conclusão dos
cursos nos prazos
determinados.
E1.6. Incentivo às
iniciativas de
desenvolvimento e
implantação de novas
tecnologias
educacionais e
inovações curriculares.
E1.7. Estímulo à criação
de novos programas de
formação acadêmica e
cidadã.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.
E1.9. Participação
institucional da
discussão dos grandes
temas das políticas
públicas relacionadas
com o ensino, incluindo
processos de avaliação
internos e externos.
E1.10. Aprimoramento,
valorização e ampliação
dos programas de
formação de docentes e
de professores da rede
pública envolvendo os
alunos de graduação em
atividades de ensino.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA1.3. Estimular a
iniciação científica
LA1.4. Implantar
programas de iniciação
profissional e
empreendedorismo
LA1.5. Estimular a
interdisciplinaridade no
ensino
LA1.6. Estimular a
internacionalização no
ensino

Integração entre a
Diretoria e as
Coordenadorias de
Ensino de Graduação e
Pós-Graduação.
Revitalização das salas
de aulas e uso de
equipamentos digitais.

Ampliação da
área de estudos
para os
estudantes de
graduação.

Ampliação da área de estudos para os estudantes de
graduação, no corredor principal do IB, com a construção
de novas mesas e cadeiras. Criação de áreas livres de
estudo junto a biblioteca do IB, com mesas, cadeiras,
áreas climatizadas e construção de salas de estudos
individuais.

Formulário:
Graduação -
Questão: 4.1
Formulário:
Graduação -
Questão:

E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais

Criação de espaço para
estudos, convivência e
interação entre alunos.

Criação de

Criar estrutura para que os professores possam criar
materiais didáticos, tais como vídeos, softwares e jogos
que possam ser aplicados no ensino dentro da graduação,
como material de suporte às aulas expositivas ou ainda
em cursos à distância. Estes materiais são de grande

importância para que nossos alunos busquem sua

Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.4
Formulário:

E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos.
E1.6. Incentivo às
iniciativas de
desenvolvimento e
implantação de novas

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
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Criação de
materiais de
ensino de
multimídia.

importância para que nossos alunos busquem sua
autonomia intelectual, aumentando a prática do estudo
individual. De modo especial, deve haver planejamento
para implantação de um sistema de filmagem de aulas
expositivas, para posterior oferecimento em formato
'streamline' aos alunos. As salas de aula seriam equipadas
para poder, sob demanda, gravar áudio, slides e/ou vídeo
das aulas. Esse sistema seria automatizado, sem
depender do deslocamento de funcionários para as salas
de aula a serem gravadas.

Formulário:
Graduação -
Questão: 4.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.3

implantação de novas
tecnologias
educacionais e
inovações curriculares.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.

o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA4.1. Estimular a
implantação de novas
tecnologias de ensino e
aprendizagem.

Ampliação do
número de Salas
de Aula.

Apesar de um bom número de salas de aula, temos
apenas duas salas que atendem um número de alunos
acima de 100. Temos também dois outros auditórios com
esta capacidade. Com o possível aumento de vagas em
nossos cursos, será de grande importância termos mais
salas com grande capacidade.

Formulário:
Graduação -
Questão: 4.1

E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos.
E1.4. Estímulo às
atividades
interdisciplinares, inter-
unidades e inter-
instituições em
programas de
graduação, no Brasil e
no exterior.
E1.7. Estímulo à criação
de novos programas de
formação acadêmica e
cidadã.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.
E1.9. Participação
institucional da
discussão dos grandes
temas das políticas
públicas relacionadas
com o ensino, incluindo
processos de avaliação
internos e externos.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA1.5. Estimular a
interdisciplinaridade no
ensino

Com a revisão dos
nossos cursos, existe a
possibilidade de
aumento no número de
vagas, o que está
diretamente ligado a
necessidade de salas
de aulas que
comportam um número
maior de alunos (acima
de 100).

Ferramentas e
Recursos para
atividades de
Ensino.

Para garantir disponibilidade de boas ferramentas e
recursos modernos aos docentes e alunos nas salas de
aula, serão necessários novos investimentos em rede
cabeada, readequação da rede sem fio, criação do sistema
de nuvem para armazenamento de dados, lousa interativa
móvel, obtenção de sistemas de avaliação em tempo real
("iclikers"), tablets, microcomputadores, projetores,
sonorização das salas de aula, adequação da acústica das
salas de aula, tela retrátil elétrica, licenças de softwares e
demais recursos que facilitem o trabalho do professor,
incorporando tecnologia, uso da internet e de novas
práticas pedagógicas mais interativas, eficazes e atraentes
para os alunos. A ampliação/atualização dos laboratórios
de Informática (CIEGIB) é muito importante, uma vez que
atende diariamente alunos dos cursos de Biologia,
Medicina, Enfermagem e Farmácia, e atende também
alunos de outros cursos que estão matriculados em
disciplinas do IB. Deve-se ter um planejamento anual de
investimentos para atualização constante destes recursos
e aquisição rápida de suprimentos de TI de uso frequente
e diário. Implantação de sistema de monitoramento das
salas de aula com câmeras de seguranças IP.

Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.6
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.2.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 3.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.1
Formulário:
Graduação -
Questão: 4.2

E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
graduação objetivando a
excelência na formação
acadêmica e na
construção da
cidadania.
E1.6. Incentivo às
iniciativas de
desenvolvimento e
implantação de novas
tecnologias
educacionais e
inovações curriculares.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA1.5. Estimular a
interdisciplinaridade no
ensino
LA1.6. Estimular a
internacionalização no
ensino
LA4.1. Estimular a
implantação de novas
tecnologias de ensino e
aprendizagem.

Melhoria das atividades
de ensino com o uso de
ferramentas de
informática em sala de
aula.

Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.1

Formulário:

E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
graduação objetivando a
excelência na formação
acadêmica e na
construção da
cidadania.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos.
E1.4. Estímulo às
atividades

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
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Revisão e reforma
dos cursos
oferecidos e
criação de outros.

Os cursos terão as suas grades de disciplinas revisadas e
reformuladas para que possa sempre atender às
demandas recentes e ser aumentado o número de vagas
oferecidas. Além disto, pretendemos criar novos cursos
como o de biotecnologia ou algum outro relacionado a
biologia como Bio-Engenharia.

Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.4
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.3
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.5
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.9
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.2.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 5.1

atividades
interdisciplinares, inter-
unidades e inter-
instituições em
programas de
graduação, no Brasil e
no exterior.
E1.7. Estímulo à criação
de novos programas de
formação acadêmica e
cidadã.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.
E1.9. Participação
institucional da
discussão dos grandes
temas das políticas
públicas relacionadas
com o ensino, incluindo
processos de avaliação
internos e externos.

cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA1.3. Estimular a
iniciação científica
LA1.4. Implantar
programas de iniciação
profissional e
empreendedorismo
LA1.5. Estimular a
interdisciplinaridade no
ensino

Criação de um
núcleo de
Assessoria
Pedagógica e
Jurídica na
Graduação.

Já existente em outras unidades, seria importante termos
em nossa Secretaria de graduação profissionais para que
possamos criar programas de apoio efetivo aos alunos e
aos professores.

Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.7
Formulário:
Graduação -
Questão: 2.1.8
Formulário:
Graduação -
Questão: 6.2
Formulário:
Graduação -
Questão: 6.1

E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
graduação objetivando a
excelência na formação
acadêmica e na
construção da
cidadania.
E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.3. Expansão do
número de vagas na
graduação, através dos
cursos existentes ou
através da criação de
novos cursos.
E1.5. Aperfeiçoamento e
ampliação de programas
que garantam aos
alunos as condições
para a conclusão dos
cursos nos prazos
determinados.
E1.6. Incentivo às
iniciativas de
desenvolvimento e
implantação de novas
tecnologias
educacionais e
inovações curriculares.
E1.7. Estímulo à criação
de novos programas de
formação acadêmica e
cidadã.
E1.9. Participação
institucional da
discussão dos grandes
temas das políticas
públicas relacionadas
com o ensino, incluindo
processos de avaliação
internos e externos.

LA1.1. Qualificar os
cursos de graduação
buscando a excelência
acadêmica, a inclusão e
o compromisso sociais
LA1.2. Buscar a
excelência na relação
ensino/aprendizagem
LA1.4. Implantar
programas de iniciação
profissional e
empreendedorismo
LA1.5. Estimular a
interdisciplinaridade no
ensino
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Avaliação Externa - INSTITUTO DE BIOLOGIA

Ensino de Pós-Graduação Stricto sensu - Cursos de
Responsabilidade Exclusiva

O período para Avaliação Externa é de 01/09/2014 à 12/01/2015
Clique aqui para visualizar informações gerais da Unidade 

Questão A

a. A avaliação da Capes reflete adequadamente o desempenho global de cada curso/programa de pós-graduação da Unidade? As propostas sugeridas pela Unidade
são adequadas para a superação dos problemas? O que pensam sobre este assunto os alunos e docentes credenciados? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 De modo geral, as análises feitas pelos programas de pós-graduação frente às avaliações da Capes são adequadas. O único programa que recebeu uma nota mais baixa (4) - 
Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos - é amplamente justificável pela sua recente criação e ausência momentânea de Mestres e Doutores já graduados por este curso.

As estratégias propostas pelos programas são positivas e visam a possibilidade de promover uma melhor avaliação para o próximo triênio. 

O programa de Biologia Animal, com nota 5, recebeu comentários negativos da Capes quanto à qualidade de publicações quanto ao índice de impacto. Assim, há propostas para 
atingir uma melhor classificação, com algumas reestruturações, melhorias na proporção aluno/docente como consequência da entrada de novos docentes em 2013, e os possíveis 
benefícios com a contribuição de um Professor Visitante estrangeiro, além do possível descredenciamento de docentes não produtivos.   

Questão B

b. A infraestrutura é compatível com as melhores universidades do país? É adequado o modo a Unidades está resolvendo ou propondo soluções para estes
problemas? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 A infraestrutura do IB é comparável, ou talvez ainda superior a aquela oferecida por outras universidades do Brasil. A unidade tem uma estrutura administrativa e um corpo docente 
dispostos a manter e melhorar a qualidade em ensino e pesquisa, o que será ainda melhorado com a futura duplicação do prédio da PG. Os departamentos responsáveis pelos 
programas avaliados pela CAPES propuseram estratégias bem pensadas e adequadas para resolver os problemas levantados. Como é de se esperar, os programas que receberam 
notas altas (7) estão muito satisfeitos e bem estruturados.  

Questão C

c. Os alunos participam de atividades de pesquisa no exterior e são incentivados a isto? O modo como estas atividades são convalidadas/registradas/acompanhadas é
adequado? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Evidentemente, o grau de participação de alunos em atividades no exterior varia entre os diversos departamentos. Em geral o número de alunos que participam de programas tipo 
"sandwich" em instituições no exterior é expressivo, chegando a 17/ano, como reportado pela PG em Genética e Biologia Molecular. A importância de tal processo para o 
estabelecimento de "networks" em nível de pós-graduação é bem apreciada, tanto nos departamentos individuais como pelo IB e também pela UNICAMP, além das agências de 
financiamento. 
A maioria dos cursos de PG do IB reconhece grandes dificuldades na convalidação de disciplinas cursadas pelos alunos no exterior, o que em geral representa um estímulo 
negativo a uma atividade que deveria ser recomendada. Deste modo, deveriam haver esforços dirigidos para que esta questão fosse solucionada. Do mesmo modo, existem 
dificuldades quanto à autorização de financiamento de despesas para cursos no exterior usando recursos PROEX e CAPES.  

Questão D

d. Qual o porcentual de docentes da Unidade que participam regularmente e amplamente das atividades de pós-graduação? A forma como a unidade administra este
assunto é adequada? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 A proporção de docentes participando no cursos de pos-graduação é alta e este aspecto é constantemente monitorado. Cada curso de PG tem seus critérios próprios para o 
credenciamento de orientadores, visando se adequar aos critérios de qualidade/produtividade exigidos pela CAPES. Deste modo, alguns cursos têm critérios extremamente 
exigentes para o credenciamento de novos orientadores e para a manutenção de orientadores credenciados. Além disto, os programas monitoram o número de alunos/orientador e 
número de teses defendidas/orientador durante os triênios, assim como a oferta de disciplinas pelos orientadores credenciados, que deve ter uma frequência mínima, dentro das 
exigências da CAPES. 

Questão E
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e. O Reconhecimento externo destes cursos (através das suas múltiplas formas) reflete a qualidade e o credencia como um curso/programa de nível internacional? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Quase todos os cursos atraem um número bem expressivo de alunos com interesse em pós-graduação - o que presumivelmente indica uma boa percepção da qualidade dos 
cursos. O reconhecimento externo pode ser pautado pela avaliação dos diferentes cursos pela CAPES, que atribui a dois destes cursos a sua nota máxima, equivalente a cursos de 
excelência de nível internacional. Quanto ao reconhecimento internacional este é um aspecto de difícil avaliação pois os programas de pós-graduação internacionais tem um 
enfoque diferente dos cursos oferecidos no IB e no Brasi como um todo.  

Questão F

f. Há alguma forma organizada de oferta à estudantes do exterior para realizarem mestrado e doutorado no Brasil? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 De modo geral o IB tem consciência dos benefícios de conexões internacionais e oferece apoio aos estudantes estrangeiros, inclusive tendo criado uma coordenadoria de ações 
internacionais (CAIn) que tem ajudado neste processo.  

Todos os departamentos fazem algum tipo de divulgação de seus cursos para a comunidade internacional.
A divulgação mais frequente é via website, o que em geral é adequado. 

Inevitavelmente, para a maior parte dos estrangeiros, a língua Portuguesa é um obstáculo importante e a oferta de cursos em língua Inglesa deveria ser estimulada. Deste modo, 
como de era de se esperar, há uma prevalência de estudantes estrangeiros oriundos de outros países latino-americanos ou ibéricos. 

Anexar Arquivos
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Topo ↑ 

Respostas da Avaliação Interna

2. Panorama das Avaliações do Programa pela CAPES 

2.1. Analisar a avaliação da CAPES e discutir as diretrizes para superação das dificuldades visando melhorar a avaliação ou manter o padrão já alcançado. 

Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos - (Integral) | Código 83 - (Ativo) 

Biologia Animal - (Integral) | Código 14 - (Ativo) 

Biologia Celular e Estrutural - (Integral) | Código 10 - (Ativo) 

Biologia Funcional e Molecular - (Integral) | Código 9 - (Ativo) 

Biologia Vegetal - (Integral) | Código 12 - (Ativo) 

Ecologia - (Integral) | Código 13 - (Ativo) 

Genética e Biologia Molecular - (Integral) | Código 11 - (Ativo) 

2.2. Como este curso ou programa se insere em termos qualitativos e quantitativos no cenário brasileiro e em comparação com outros centros desenvolvidos do
exterior? 

Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos - (Integral) | Código 83 - (Ativo) 

Biologia Animal - (Integral) | Código 14 - (Ativo) 

Biologia Celular e Estrutural - (Integral) | Código 10 - (Ativo) 

Biologia Funcional e Molecular - (Integral) | Código 9 - (Ativo) 

Biologia Vegetal - (Integral) | Código 12 - (Ativo) 

Ecologia - (Integral) | Código 13 - (Ativo) 

Genética e Biologia Molecular - (Integral) | Código 11 - (Ativo) 

2.3. Identificar as melhorias implantadas no programa em função das recomendações das últimas Avaliações Institucionais (1999-2003 e 2004-2008). Estas refletiram na
melhoria do conceito da Avaliação da Capes? Justificar. 

Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos - (Integral) | Código 83 - (Ativo) 

Biologia Animal - (Integral) | Código 14 - (Ativo) 

Biologia Celular e Estrutural - (Integral) | Código 10 - (Ativo) 

Biologia Funcional e Molecular - (Integral) | Código 9 - (Ativo) 

Biologia Vegetal - (Integral) | Código 12 - (Ativo) 
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Ecologia - (Integral) | Código 13 - (Ativo) 

Genética e Biologia Molecular - (Integral) | Código 11 - (Ativo) 

3. Corpo Docente 

3.1. Qual a relação entre o número de alunos e o número de docentes credenciados no programa? Comentar os critérios utilizados para o credenciamento e
descredenciamento de docentes na Pós-Graduação e justificar a porcentagem de docentes/pesquisadores em RDIDP não credenciados. 

Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos - (Integral) | Código 83 - (Ativo) 

Biologia Animal - (Integral) | Código 14 - (Ativo) 

Biologia Celular e Estrutural - (Integral) | Código 10 - (Ativo) 

Biologia Funcional e Molecular - (Integral) | Código 9 - (Ativo) 

Biologia Vegetal - (Integral) | Código 12 - (Ativo) 

Ecologia - (Integral) | Código 13 - (Ativo) 

Genética e Biologia Molecular - (Integral) | Código 11 - (Ativo) 

3. Corpo Docente 

3.2. Quais os incentivos ou a forma de reconhecimento acadêmico para a participação dos docentes/pesquisadores na Pós-Graduação? 

Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos - (Integral) | Código 83 - (Ativo) 

Biologia Animal - (Integral) | Código 14 - (Ativo) 

Biologia Celular e Estrutural - (Integral) | Código 10 - (Ativo) 

Biologia Funcional e Molecular - (Integral) | Código 9 - (Ativo) 

Biologia Vegetal - (Integral) | Código 12 - (Ativo) 

Ecologia - (Integral) | Código 13 - (Ativo) 

Genética e Biologia Molecular - (Integral) | Código 11 - (Ativo) 

4. Corpo Discente 

4.2. Quais as formas de divulgação dos programas de Pós-Graduação e qual o perfil geográfico dos ingressantes? Há alunos provenientes do exterior? 

Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos - (Integral) | Código 83 - (Ativo) 

Biologia Animal - (Integral) | Código 14 - (Ativo) 

Biologia Celular e Estrutural - (Integral) | Código 10 - (Ativo) 

Biologia Funcional e Molecular - (Integral) | Código 9 - (Ativo) 

Biologia Vegetal - (Integral) | Código 12 - (Ativo) 

Ecologia - (Integral) | Código 13 - (Ativo) 

Genética e Biologia Molecular - (Integral) | Código 11 - (Ativo) 

4. Corpo Discente 

4.7. Em que medida os alunos de mestrado e de doutorado têm participado de atividades no exterior e qual o resultado em créditos convalidados para efeitos de
cumprimento dos requisitos curriculares? 

Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos - (Integral) | Código 83 - (Ativo) 

Biologia Animal - (Integral) | Código 14 - (Ativo) 

Biologia Celular e Estrutural - (Integral) | Código 10 - (Ativo) 

Biologia Funcional e Molecular - (Integral) | Código 9 - (Ativo) 

Biologia Vegetal - (Integral) | Código 12 - (Ativo) 

Ecologia - (Integral) | Código 13 - (Ativo) 

Genética e Biologia Molecular - (Integral) | Código 11 - (Ativo) 

5. Indicadores de Reconhecimento da Qualidade do Curso 

5.1. Descrever/listar prêmios e distinções recebidas pela Unidade, pelos docentes ou pelos alunos, decorrentes das atividades de Pós-Graduação. 
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Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos - (Integral) | Código 83 - (Ativo) 

Biologia Animal - (Integral) | Código 14 - (Ativo) 

Biologia Celular e Estrutural - (Integral) | Código 10 - (Ativo) 

Biologia Funcional e Molecular - (Integral) | Código 9 - (Ativo) 

Biologia Vegetal - (Integral) | Código 12 - (Ativo) 

Ecologia - (Integral) | Código 13 - (Ativo) 

Genética e Biologia Molecular - (Integral) | Código 11 - (Ativo) 

6. Infraestrutura 

6.1. Avaliar o nível de adequação da infraestrutura de salas de aula, laboratórios, bibliotecas, acervo bibliográfico, laboratórios de informática, espaço para estudo
individual e em grupo, disponível para o programa. 

Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos - (Integral) | Código 83 - (Ativo) 

Biologia Animal - (Integral) | Código 14 - (Ativo) 

Biologia Celular e Estrutural - (Integral) | Código 10 - (Ativo) 

Biologia Funcional e Molecular - (Integral) | Código 9 - (Ativo) 

Biologia Vegetal - (Integral) | Código 12 - (Ativo) 

Ecologia - (Integral) | Código 13 - (Ativo) 

Genética e Biologia Molecular - (Integral) | Código 11 - (Ativo) 

6.2. Os laboratórios são equivalentes aos melhores centros de pesquisa na área? 

Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos - (Integral) | Código 83 - (Ativo) 

Biologia Animal - (Integral) | Código 14 - (Ativo) 

Biologia Celular e Estrutural - (Integral) | Código 10 - (Ativo) 

Biologia Funcional e Molecular - (Integral) | Código 9 - (Ativo) 

Biologia Vegetal - (Integral) | Código 12 - (Ativo) 

Ecologia - (Integral) | Código 13 - (Ativo) 

Genética e Biologia Molecular - (Integral) | Código 11 - (Ativo) 

Arquivos complementares às respostas da Unidade - INSTITUTO DE BIOLOGIA

Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos - (Integral) | Código 83 - (Ativo) 

Biologia Animal - (Integral) | Código 14 - (Ativo) 

Biologia Celular e Estrutural - (Integral) | Código 10 - (Ativo) 

Biologia Funcional e Molecular - (Integral) | Código 9 - (Ativo) 

Biologia Vegetal - (Integral) | Código 12 - (Ativo) 

Ecologia - (Integral) | Código 13 - (Ativo) 

Genética e Biologia Molecular - (Integral) | Código 11 - (Ativo) 

Topo ↑ 

Projetos de Revisão do Planes da Unidade - INSTITUTO DE BIOLOGIA - Área Estratégica: Ensino - Graduação

Nome Objetivo Questões Estratégias Programas/Linhas de Ação Sugestões / Outro

Formulário: Pós-
Graduação -
Stricto sensu -
Questão: 1
Formulário: Pós-
Graduação -
Stricto sensu -
Questão: 2.1
Formulário: Pós-
Graduação -
Stricto sensu -

E1.1. Atualização e
readequação dos
conteúdos curriculares
dos cursos de
pósgraduação
objetivando a excelência
na formação acadêmica
e na construção da
cidadania.
E1.2. Aprimorar a
infraestrutura de ensino
pessoal, física e de
recursos didáticos.
E1.4. Estímulo às
atividades
interdisciplinares, inter-
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Melhora Infra-
Estrutura da Pós-
graduação.

Buscar sempre a integração entre Diretoria, Graduação e
Pós-graduação, propondo ações conjuntas, como por
exemplo, revitalização das salas de aula já existentes,
renovação dos equipamentos multimídia, estudando a
viabilidade da instalação de lousas digitais, melhorando a
acessibilidade com trocas de portas e adequando piso,
melhorando a acústica e a rede elétrica. Apoiar e investir
na finalização da duplicação do prédio de Pós-graduação
e equipar as 6 salas que irão variar em capacidade sendo,
duas para 30 pessoas, duas para 40, duas para 70
(números aproximados) e um auditório com divisória
retrátil com capacidade para aproximadamente 150
pessoas. O futuro prédio e as salas já foram projetados
com acessibilidade, incluindo elevador e banheiros
adaptados, porém será necessário equipar os banheiros
com peças adequadas ao seu propósito; as salas deverão
ter tratamento acústico, equipamentos multimídia
completos (projetores, computadores e telas e/ou
televisões, apontadores, softwares), cadeiras e mesas,
sistema de ar condicionado, rede cabeada e rede sem fio,
sonorização das sala e estudo de novo sistema de
videoconferência. Investir na adequação de infraestrutura
do Centro de Microscopia Eletrônica, o Museu-Herbário, a
criação do Centro de Imageamento, de uma "Facility" de
Equipamentos Multiusuários, finalização do INFABIC
(Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Fotônica
Aplicada à Biologia Celular) que são laboratórios que
apoiam atividades de ensino e pesquisa da Pós-
graduação. As melhorias passam também pela
contratação de Docentes em áreas de pesquisa que
possam fortalecer os programas de PG, de servidores não
Docentes da área administrativa, secretarias de programas
e atendimento geral da PG, além técnicos em audiovisuais
ligados a Pós-graduação.

Questão: 2.3
Formulário: Pós-
Graduação -
Stricto sensu -
Questão: 3.4
Formulário: Pós-
Graduação -
Stricto sensu -
Questão: 4.4
Formulário: Pós-
Graduação -
Stricto sensu -
Questão: 4.5
Formulário: Pós-
Graduação -
Stricto sensu -
Questão: 4.6
Formulário: Pós-
Graduação -
Stricto sensu -
Questão: 4.7
Formulário: Pós-
Graduação -
Stricto sensu -
Questão: 4.8
Formulário: Pós-
Graduação -
Stricto sensu -
Questão: 6.1
Formulário: Pós-
Graduação -
Stricto sensu -
Questão: 6.2
Formulário: Pós-
Graduação -
Stricto sensu -
Questão: 7.1
Formulário: Pós-
Graduação -
Stricto sensu -
Questão: 7.2
Formulário: Pós-
Graduação -
Stricto sensu -
Questão:

unidades e inter-
instituições em
programas de
graduação, no Brasil e
no exterior.
E1.5. Aperfeiçoamento e
ampliação de programas
que garantam aos
alunos as condições
para a conclusão dos
cursos nos prazos
determinados.
E1.6. Incentivo às
iniciativas de
desenvolvimento e
implantação de novas
tecnologias
educacionais e
inovações curriculares.
E1.7. Estímulo à criação
de novos programas de
formação acadêmica e
cidadã.
E1.8. Indução e
viabilização de
programas de parcerias
com universidades e
centros de excelência
nacionais e
internacionais
estimulando o
intercâmbio de
estudantes e
professores em
atividades conjuntas.
E1.9. Participação
institucional da
discussão dos grandes
temas das políticas
públicas relacionadas
com o ensino, incluindo
processos de avaliação
internos e externos.
E1.10. Aprimoramento,
valorização e ampliação
dos programas de
formação de docentes e
de professores da rede
pública envolvendo os
alunos de pós-
graduação e pós-
doutores em atividades
de ensino.

LA2.1. Consolidar os
programas de pós-
graduação
LA2.2. Qualificar os
cursos de pós-
graduação
LA2.3. Implantar cursos
multi-unidades e
interdisciplinares
LA2.5.
Internacionalização dos
programas de pós-
graduação
LA2.6. Integrar os
programas de
graduação e pós-
graduação
LA2.7. Suporte ao
ensino público

Integração entre
Diretoria e Ensinos de
Graduação e Pós-
graduação. Melhoria e
ampliação da infra-
estrutura já existente,
revitalizando as salas
de aula e renovando
dos equipamentos
multimídia. Ampliação
da infraestrutura de
ensino com a
construção de novas
salas de aula e
auditórios e aquisição
de equipamentos para
equipar as novas áreas
de ensino. Melhoria no
quadro administrativo
com reposição de vagas
Docentes em áreas de
pesquisa que possam
fortalecer os programas
de PG e de servidores
não Docentes da área
administrativa e
técnicos em
audiovisuais.

Topo ↑
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Avaliação Externa - INSTITUTO DE BIOLOGIA

Atividades de Pesquisa e Inovação

O período para Avaliação Externa é de 01/09/2014 à 12/01/2015
Clique aqui para visualizar informações gerais da Unidade 

Questão A

a. Quais os temas de pesquisa mais representativos da unidade e em que medida os mesmos estão alinhados com políticas nacionais e com os grandes temas da
pesquisa internacional? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Como esperado, o IB abriga professores e grupos de pesquisa atuantes em uma vasta área de conhecimento, o que condiz com a diversidade de aspectos da Biologia. A estrutura 
atual do IB envolve 5 departamentos: Biologia Animal, Biologia Vegetal, Biologia Estrutural e Funcional, Bioquímica e Biologia Tecidual e Genética e Evolução e Bioagentes.
Temas relevantes e representativos, têm sido abordados não apenas no que se refere a linhas de pesquisa de importância internacional, mas também com enfoque marcante em 
termos de problemas nacionais.
Exemplos representativos são as linhas que contemplam técnicas avançadas de genômica, proteômica, estudos com células tronco,  pesquisas de doenças parasitárias de 
importância no Brasil, além de pesquisas em sistemática, taxonomia, biogeografia, anatomia e ecologia de nossa fauna e flora. 

Questão B

b. A produção científica/acadêmica/artística está bem representada pelos indicadores existentes para a área? Como se pode comparar o desempenho das pesquisas e
as melhores instituições brasileiras e estrangeiras? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 A produção científica, em termos quantitativos, é adequada e superior à média nacional. No entanto, faltam dados referentes à qualidade das publicações, tais como índice médio de 
citação dos artigos ou índice médio de impacto das revistas onde os artigos dos diferentes departamentos foram publicados. Tal métrica tem suas complexidades, diante da 
heterogeneidade de impacto médio das diferentes áreas cobertas pelos distintos departamentos, mas seria importante para permitir uma avaliação qualitativa da produção científica.

Questão C

c. As atividades de pesquisa resultam em ações de inovação visando setores públicos, privados ou do terceiro setor? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 A atuação do IB com setores não diretamente relacionados à universidade se dá por distintas frentes.
Seguindo uma tradição da UNICAMP o IB se coloca como um dos líderes locais (e certamente nacionais) em registro de propriedade intelectual, devendo ser positivamente 
destacada a produção de 75 patentes entre 2009 e 2013. 

Cabe ainda mencionar a importância local do Museu de Zoologia cujas coleções têm sido usadas por diversos grupos de pesquisa do país.

O Herbário com uma excelente representação da flora brasileira, encontra-se em avançado estágio de digitalização de seus espécimes, facilitando o desenvolvimento das pesquisas 
relacionadas à taxonomia, sistemática e biogeografia, além de ser depositário do patrimônio genético nacional. Ainda, o Herbário tem dado especial contribuição ao projeto sobre a 
Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo.

Questão D

d. A infraestrutura física disponível para as atividades de pesquisa é adequada? Quais são as principais lacunas e os principais pontos fortes da Unidade? Analisar em
função da visita às instalações em conjunto com a opinião dos docentes e pesquisadores. 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Foi observada uma importante heterogeneidade entre os diferentes departamentos que compõem o IB. Em geral, a infraestrutura é adequada, mas alguns departamentos padecem 
de falta de espaço físico adequado para a realização de atividades de pesquisa. Especificamente, observamos inadequação de espaço de escritório para os docentes do 
Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, onde docentes têm que dividir pequenas salas de trabalho. De modo consensual para a maioria dos Departamentos, foi 
demonstrada a falta de um espaço de convivência, que permitiria uma salutar troca de idéias e início de colaborações em projetos de pesquisa. De modo geral as instalações têm um 
perfil espartano, faltando conforto visual e funcional em diversos locais.
Os pontos fortes são o recente investimento em melhoria da estrutura de informática, incluindo acesso wireless e as salas de computadores destinadas aos alunos. O acesso a 
inúmeras publicações científicas online é um fator reconhecido e elogiado por docentes e discentes do IB e também por este comitê.
Certos professores demonstraram desconforto com a prática atual de centralização das "reservas técnicas institucionais (RTIs)" na diretoria do IB, ao invés de serem distribuídas 
respeitando a origem departamental do professor que conseguiu atrair o respectivo financiamento. Acreditamos que esta política talvez possa ser melhor discutida com a 
comunidade, possivelmente permitindo o compartilhamento da RTI entre a diretoria do IB e o departamento que captou as verbas, um modelo que certamente estimularia que o 
departamento atraia professores capazes de obter financiamentos expressivos (cuja RTI permita melhorias no próprio departamento) e ainda possibilitaria a existência de verba para 
cobrir gastos inesperados e justificados em certos setores, verba esta controlada pela diretoria do IB.   

Fontes de Dados Comissões Avaliações Planes Documentos Contato

Avaliação Institucional

113956 - Flavio Antonio Maes Dos Santos
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Questão E

e. A infraestrutura de apoio aos docentes pesquisadores é adequada? Quais são as principais lacunas e os principais pontos fortes da Unidade? Analisar em função
da visita às instalações em conjunto com a opinião dos docentes e pesquisadores. 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 De modo geral é uma estrutura adequada, mas há uma heterogeneidade entre os departamentos. A questão da necessidade de licitação para a maioria das intervenções burocratiza 
e atrasa a conclusão de intervenções que por vezes são simples. Recentemente, houve uma alteração de impacto positivo, a obrigatoriedade de garantia 'a priori' do espaço físico a 
ser utilizado pelo docente quando uma vaga for pleiteada por um departamento. Diante das dimensões do IB, que conta com mais de 100 docentes muito bem qualificados, por 
muitas vezes grupos de pesquisa que realizam atividades complementares não se conhecem. Deveria ser estimulada uma maior interação interna, talvez até propiciando a maior 
proximidade de grupos que pesquisem em áreas complementares, o que poderia alavancar a produção científica em seu aspecto qualitativo.
Os prédios do IB são em geral antigos, e em sua maioria necessita de renovação e melhorias qualitativas gerais. Vários alunos e docentes gostariam de poder contar com espaços 
que permitissem a maior convivência dos grupos, momento importante para a troca de idéias, discussões acadêmicas e efetivação de colaborações internas. 

Questão F

f. Existem e são adequadas as iniciativas para aumentar a produção acadêmica e para internacionalizar esta produção? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Um dos principais estímulos para aumento de produção científica é o requerimento pelo IB de níveis mínimos de publicação de artigos científicos, para a progressão na carreira 
docente. No entanto, estes requerimentos são mais quantitativos do que qualitativos, o que pode levar a sérias distorções. Cabe notar que recentemente as normas internas do IB 
sugerem mecanismos de compensação de produção científica, reconhecendo que a publicação em periódicos de alta qualidade pode compensar uma produção científica por vezes 
em baixa quantidade.
Quanto à internacionalização da produção científica, cabe notar a assinatura em 2012 de 12 contratos de colaboração científica com outros países da América Latina, Europa e 
América do Norte, além da criação da coordenadoria de ações internacionais, atitude louvável e que deve resultar em importantes frutos.
A efetivação de colaborações - sejam nacionais ou internacionais - depende de grupos pró-ativos neste sentido, algo que é apoiado e estimulado pelo IB. 

Questão G

g. O Reconhecimento externo das pesquisas realizadas (através das suas múltiplas formas) se dá em nível nacional e internacional? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Conforme destacado pela avaliação interna, pesquisadores, professores e alunos do IB foram contemplados com importantes prêmios nacionais e internacionais durante o período 
avaliado, o que reafirma a excelência e o impacto da produção científica local. Cabe destaque o prêmio CAPES de teses e prêmio Henry Ford (ambos em 2009) e o Prêmio Muriqui 
(2012). Tais prêmios são um reconhecimento importante da sociedade que reforçam a importância e o impacto da pesquisa científica realizada por este instituto. 

Questão H

h. Como se dá a relação entre projetos financiados por agências públicas, por empresas públicas ou privadas, por órgãos públicos e por entidades do terceiro setor?
Há uma distribuição adequada destes fomentos em relação às oportunidades existentes? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Durante o período avaliado houve uma alta captação de recursos junto a agências financiadoras de pesquisa, em especial junto à FAPESP. Conforme dados do IB, o total financiado 
no período está ao redor de 62 milhões de reais, incluindo projetos especiais, temáticos, regulares, multi-usuários, jovens pesquisadores e outros. Além disto, foram captados cerca 
de sete milhões de reais do convênio FINEP CT Infra. Conforme relatório da comissão Interna de avaliação este valor foi utilizado em 7 obras de construção ou readequação 
estrutural.

Não foi possível avaliar a captação de recursos do exterior, alternativa que não apenas auxiliaria no desenvolvimento de projetos (permitindo inclusive contratação de pessoal), mas 
também aumenta a credibilidade e a visibilidade internacional da instituição.

Questão I

i. Há na unidade busca organizada e sistemática de pós-doutores no exterior? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Conforme bem relatado pelo comitê de avaliação interna, o IB é procurado por diversos doutores para a realização de estágio de pós-doutoramento. Em média o IB possui 97 pós-
doutores a cada ano. No entanto, não é relatado quantos destes pós-doutores tiveram sua formação de doutorado e/ou pós-doutorado no exterior, ou qual o país de sua origem.
Não evidenciamos nenhuma iniciativa de busca organizada e sistemática de pós-doutores no exterior. No entanto, a inexistência de um mecanismo específico para tal fim é 
compensada pela clara visão de diversos docentes quanto à importância de atrair pesquisadores formados em grupos do exterior, como atividade fundamental para aumentar a 
relevância das pesquisas realizadas. Deste modo, há uma abertura da comunidade do IB neste sentido. 

Questão J

j. A participação de professores e pesquisadores do exterior nas colaborações acadêmicas segue padrões internacionais? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Conforme dados da comissão de avaliação interna, para os trabalhos publicados por docentes do IB em periódicos cadastrados (Web of Science) houve participação de 
pesquisadores estrangeiros em 21,5%. No período de 2009-2013 foram estabelecidos 16 convênios com 14 centros de pesquisa ou universidades no exterior. Estes convênios devem 
resultar em um aumento significativo das colaborações internacionais nos próximos anos, o que deverá refletir em maior e melhor produtividade, além de maior visibilidade 
institucional.

Anexar Arquivos
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Topo ↑ 

Respostas da Avaliação Interna

1. Produção Acadêmica da Unidade 

1.2. Comente o seguinte aspecto: 

PQ4 - Lista nominal da produção intelectual cadastrada nas bases de indexação correspondentes, por ano e estatística de citação. Fonte: PRP

PQ4

PQ17 - Produção média per capita Fonte: PRP-CCUEC/WoS/PRDU

PQ17

1.2.1 A produção acadêmica é quantitativa e qualitativamente consistente com a Missão, Visão e objetivos estratégicos definidos pela Unidade? 

Resposta: 
 A Missão do IB é:
Gerar e disseminar conhecimento de excelência, desenvolvendo atividades inter-relacionadas de Ensino, Pesquisa e Extensão nas diversas áreas das Ciências Biológicas, 
valorizando a criatividade e a capacidade de reflexão crítica, para formar profissionais competentes que respeitem os princípios da ética e do desenvolvimento responsável.

A Visão do IB é:
O IB é uma unidade acadêmica de referência nacional e internacional em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, comprometida com o desenvolvimento da sociedade.

No que se refere à Pesquisa, o IB tem atingido quase que plenamente sua Missão, dentro da Visão estabelecida, o que é reflexo dos Objetivos Estratégicos definidos no 
Planejamente Estratégico estabelecido pelo IB para o quinquênio anterior.

No quinquênio 2009-2013 o IB publicou 1959 artigos científicos cadastrados na base de dados Web of Science (WOS), sendo a produção média anual de 391,8 artigos. A média por 
docente foi de 3,37 artigos, levando em conta um número médio de 116,2 docentes. Esta é a produção de artigos que foram publicados em periódicos cadastrados na WOS, que tem 
sido o banco de dados de maior valorização na comunidade acadêmica brasileira. Considerando, porém, periódicos científicos não incluídos nesta base de dados, a produção é 
maior, conforma mostra a figura anexada, retirada da página do IB na internet: http://www.ib.unicamp.br/administrativo/relatorios. 
Por ela verifica-se que, mantendo o mesmo número médio de docentes, foram publicados 2293 artigos científicos, com média anual de 458,6 e de 3,95 trabalhos por docente por ano. 
Note que este número é discordante em 8 artigos dos dados fornecidos pela reitoria para esta avaliação, o que indica que o IB publicou 2391 artigos (ver tabela do item 1.4). Assim, 
este valor pode ser maior ainda, com média de 4,11 artigos por docente por ano.

Cabe aqui deixar claro que além dos artigos publicados por docentes, foram incluídos Professores Colaboradores (professores aposentados e que ainda continuam desenvolvendo 
suas atividades através da participação de programa de permanência da Unicamp) e Pesquisadores Colaboradores (pós-doutores, jovens pesquisadores Fapesp, pesquisadores 
visitantes, e outras formas de pesquisadores de alguma maneira vinculados formalmente ao IB/Unicamp). 

O comentário de que o IB tem atingido "quase que plenamente" sua Missão é pelo fato de que apesar de várias publicações em periódicos de excelente nivel dentro de cada área de 
pesquisa desenvolvida pelos Docentes da unidade, a distribuição não tem sido adequada, ou de outra forma, existem áreas (ou docentes) cuja produção de pesquisa tem sido 
aquém do desejado, seja ela traduzida por publicaçães ou captação de recursos.

Nas tabelas anexas Artigos.pdf, Bolsas.pdf, RT_Fapesp.pdf são mostrados dados retirados dos relatórios anuais do IB disponíveis para parte do período em questão (2009 a 2012, 
2013 ainda não disponível). O arquivo RT_Fapesp.pdf é relativo à Reserva Técnica Institucional Fapesp (RT) destinada ao IB, a qual de certa forma reflete o volume de recursos 
destinados a cada departamento. Uma vez que houve uma recente reforma departamental no IB, alguns departamentos foram fundidos e não aparecem em todas as tabelas. Os 
relatórios do IB não descrevem um-a-um cada projeto e seu coordenador, ou mesmo valores por docente/pesquisador. Certamente que existe certo erro nesta informação, uma vez 
que outras fontes de recursos podem estar sendo omitidas, mas considerando-se que o maior volume de recursos captados pelo IB provém da Fapesp, esta tabela é um bom reflexo 
da situação nos anos considerados. Como esperado, nota-se que existe certa variação anual, porém, para alguns departamentos o número de artigos, bolsas e RT é baixo em todo o 
período. Os relatórios do IB trazem a lista de cada trabalho publicado, onde percebe-se que alguns docentes tem produção muito alta, contrastando com alguns com produção muito 
baixa.

Apesar disso é interessante observar que produção média por nível docente (MS3, MS5, MS6) aumentou quando comparada à avaliação quinquenal de 2003-2008, principalmente 
nos dois primeiros níveis. Os valores que em 2008 eram MS3 = 1,65 / MS5 = 2,95 / MS6 = 5,25, agora são MS3 = 2,10 / MS5 = 4,04 / MS6 = 5,27. Isto claramente reflete que o IB tem 
contratado docentes mais qualificados quando considerada a produção acadêmica identificada pela publicação de artigos em periódicos científicos. 

1.2.2. Existem estratégias de incentivo e apoio ao aumento e qualificação da produção? 

Resposta: 
 Não é evidente uma ação direta neste sentido. Porém, há de se considerar que o IB estabelece em suas normas de progressão na carreira docente níveis mínimos para publicação 
de artigos científicos, que se seguem:

O requerente de mobilidade funcional deverá demonstrar textualmente já ser possuidor dos seguintes requisitos, dentre outros, quando a mobilidade for para nível:
MS-3.2 a produção científica do requerente no último triênio deverá ser superior à produção média do nível MS-3 (média de MS-3.1 + MS-3.2), aferida anualmente no Instituto de 
Biologia, calculada considerando os últimos 5 anos.
MS-5.1 a produção científica do requerente no último quinqüênio deverá ser 1,5 vezes a produção média do nível MS-3 (MS-3.1 + MS-3.2), aferida anualmente no Instituto de Biologia, 
calculada considerando os últimos 5 anos.
MS-5.2 a produção científica do requerente no último quinqüênio deverá ser superior à produção média do nível MS-5.1, aferida anualmente no Instituto de Biologia, calculada 
considerando os últimos 5 anos.
MS-5.3 a produção científica do requerente no último quinqüênio deverá ser superior à produção média do nível MS-5.2, aferida anualmente no Instituto de Biologia, calculada 
considerando os últimos 5 anos.
MS-6 a produção científica do requerente no último quinqüênio deverá ser 1,5 vezes a produção média do nível MS-5 (média de MS-5.1 + MS-5.2 + MS-5.3), aferida anualmente no 
Instituto de Biologia, calculada considerando os últimos 5 anos.

Recentemente o IB procurou sanar algumas possíveis distorções, tal como uma produção baixa mas de qualidade muito alta:

"Como fator compensatório do número de publicações, poderá ser considerado o fator de impacto dos veículos de suas publicações, o número de citações da produção científica 
do docente, seu índice h, obtidos nas bases de dados ISI, Scopus, Google Scholar, ou outra base confiável que venha a substituí-las e/ou complementá-las. A comparação dessas 
métricas deverá ser feita dentro da área de conhecimento em que o docente atua." - extraído das normas do IB.

De certa forma, existe nestas normas um estímulo indireto para que o docente do IB publique, o que na maioria das vezes implica em captação de recursos e estreita atuação na pós-
graduação.
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Além desse aspecto, algo bastante importante e recente, é a exigência de que os departamentos que estiverem pleiteando vagas novas de docentes comprovem espaço de escritório 
e laboratório para receber o futuro docente. Nota-se claramente no ítem 2.1 que os docentes no nível MS3 tem produção menor de artigos. Logo, tal medida pode dar maior 
velocidade para o início das atividades científicas do recém-contratado. No entanto, seria desejável que a unidade também destina-se parte de seu orçamento (podendo ser da RT-
Fapesp) para reforma de laboratório, quando necessário. Ainda seria interessante julgar a criação de algum sistema de tutoria, no qual um docente mais experiente e não 
necessariamente da mesma área, pude-se passar ao docente recém-contratado informações relativas à condução de pesquisa em São Paulo, Brasil e exterior, e os sistemas de 
financiamento existentes, para aumentar as chances de sucesso, com reflexo direto na carreira do recém-contratado.

Mesmo não sendo uma iniciativa do IB, existe na Unicamp o Escritório da Escrita, que faz traduções ou correções de artigos científicos ou outros tipos de produção acadêmica para 
a língua inglesa, de forma a aumentar as publicações internacionais. 

1.2.3. Existem estratégias de incentivo e apoio para um maior equilíbrio da produção entre os docentes, grupos de pesquisa e departamentos? 

Resposta: 
 Ainda que exista o acompanhamento anual através do relatório anual de atividades do IB, não existe uma estratégia neste sentido. A unidade sofreu recentemente uma re-
estruturação departamental (entre 2006 e 2010), quando passou de 11 departamentos para 6. Entre as justificativas encontradas para esta reforma estava a maior interação entre 
áreas e docentes dos departamentos. Em 2013 o Departamento de Bioquímica e o de Histologia e Embriologia se fundiram no atual Departamento de Bioquímica e Biologia Tecidual 
e atualmente o IB tem 5 departamentos. As mudanças foram portanto, as seguintes:

Depto Biologia Animal (Depto Zoologia + Depto Parasitologia)
Depto Biologia Estrutural e Funcional (Depto Anatomia + Depto Biologia Celular + Depto Fisiologia e Biofísica)
Depto Biologia Vegetal (Depto Botânica + Depto Fisiologia Vegetal)
Depto Bioquímica e Biologia Tecidual (Depto Bioquímica + Depto Histologia e Embriologia)
Depto Genética e Evolução e Bioagentes (Depto Genética e Evolução + Depto Microbiologia e Imunologia)

Algumas dessas fusões resultaram em interação entre docentes, como mostra a lista de publicações nos relatórios anuais do IB, contribuindo para um maior equilíbrio. Na 
eventualidade de adotar algum sistema de tutoria para recém-contratados, o IB poderia pensar em incluir estes novos docentes em grupos de pesquisa já em franca atividade 
científica, levando não só à uma integração maior e aumento da produção dos MS3, como também diminuindo possíveis desequilíbrios que possam se estabelecer.

Outro aspecto a considerar é o incentivo para que docentes que ainda não fizeram estágio no exterior o façam. Respeitadas particularidades profissionais e pessoais do recém-
contratado, neste sentido deve haver apoio institucional não só para contatar laboratórios assim como para aconselhar e acompanhar o processo de contato do recém-contratado. 

1.2.4. Existem estratégias relacionadas à nucleação de novos grupos e/ou expansão dos grupos existentes? 

Resposta: 
 Na avaliação anterior esta questão foi vagamente comentada, sendo baseada na reforma departamental, quando comentou-se que ela poderia potencialmente proporcionar a 
criação de novos grupos de pesquisa. Isto é difícil de se avaliar isoladamente, mas de certa forma em alguns novos departamentos houve o estabelecimento de novas parcerias. 
Porém, devido à característica extremamente diversa da Biologia, é natural que cada pesquisador contratado crie seu próprio grupo de pesquisa, principalmente levando-se em 
conta que, pelo menos pelo lado da pesquisa, as contratações são direcionadas para áreas novas ou para aquelas que ficaram debilitadas devido à aposentadorias. Usando como 
parâmetro os dados da Plataforma de Grupos de Pesquisa do CNPq, o número de grupos de pesquisa no IB tem flutuado ao redor de 50. Contudo, há certa variação nas definições 
desses grupos, pois alguns docentes participam de apenas um grupo, ligados por uma grande área (p.ex. Fisiologia Vegetal, com docentes desenvolvendo diferentes linhas de 
pesquisa na área vegetal) enquanto outros são formados por um docente e seus alunos, e em uma área específica. 

1.2.5. Existem estratégias de incentivo à internacionalização das atividades da Unidade? 

Resposta: 
 No sentido amplo da palavra o IB apresenta bom grau de internacionalização, fato que pode ser comprovado pelo número de colaborações de docentes com pesquisadors do 
exterior, conforme se verifica nos relatórios anuais do IB. Por exemplo, o relatório de 2012 do IB mostra a assinatura de convênios com:

Freie Universität Berlin - Alemanha
Gröningen University - Holanda
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH - Alemanha
Queen's University at Kingston - Austrália
Universidade Austral de Chile - Chile
Universidade de Roma "Tor Vergata" - Itália
Universidade Miguel Hernandez de Elche - Espanha
Università Degli Studi Di Parma - Itália
Universitat Autònoma de Barcelona - Espanha
Universite Paul Sabatier - Toulouse/França
University of British Columbia - USA
University of Hamburg - Alemanha
USDA - United States Department of Agriculture - USA
Instituto de Investigação Científica Tropical ¿ IICT / Portugal

Recentemente, e reconhecendo a necessidade de facilitar a recepção de delegações estrangeiras no IB, foi criada a Coordenadoria de Ações Internacionais do IB, para a qual foi 
designado como coordenador um docente e uma secretária fluente em inglês. Eventualmente, e aproveitando sugestão anterior, o IB poderia aumentar seu grau de 
internacionalização caso docentes recém-contratados fossem estimulados a desenvolverem atividades de pesquisa no exterior. 

1.2.6. As linhas de pesquisa estão alinhadas com as estratégias nacionais? 

Resposta: 
 Esta pergunta é um tanto difícil de ser respondida, pois estratégias variam de ano-a-ano, de acordo com inovações que despontam no meio científico. De modo geral tais estratégias 
são determinadas por agências de fomento, que em atenção à demanda frente a problemas nacionais ou mesmo motivadas por estímulos vindo do exterior, lançam editais de 
financiamento de pesquisa. Caso este seja um parâmetro de avaliação, dada a grande diversidade da pesquisa feita no IB, a resposta é positiva. 

1. Produção Acadêmica da Unidade 

1.3. Analisar a evolução da produção acadêmica/tecnológica/cultural/artística da Unidade nos últimos três quinquênios 1999-2003, 2004-2008 e 2009-2013. 

Resposta: 
 A evolução é muito positiva, conforme pode ser verificado no item 1.2.1. No entanto, vale a pena considerar os dados do período de 1999 a 2003, quando a média de publicações por 
docente era de 1,88 artigos. No relatório da avaliação quinquenal desse período não se especifica se eram apenas artigos publicados em periódicos cadastrados na WOS (Web of 
Science), mas provavelmente não. Assim, deve-se considerar aqui os artigos publicados em periódicos cadastrados e não cadastrados na WOS para se ter uma noção de 
continuidade. As médias de artigos científicos publicados por docente nos três periódos de avaliação foram:

1999 - 2003: 1,88
2004 - 2008: 3,28
2009 - 2013: 3,95 

1.4. Como se destacou a Unidade em termos da qualidade da produção acadêmica e dos meios que a veiculam: 
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PQ3 - Produção intelectual da Unidade em números, por tipo, por ano. Fonte: PRP/SIPEX

Ano

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Unidade Tipo de Produção Produção

Artigos

Art aceito em Periód - InterNacional 54 14 32 12 8 66 34 10 8 28

Art completo public em Anais - Congresso Int 12 16 16 5 3 2 1 6 3 2

Art completo public em Anais - Congresso Nac 16 8 11 16 3 4 4 5

Art public em Periód Espec Arbitrados - Int 268 261 309 334 407 449 435 428 481 437

Art public em Periód Espec Arbitrados - Nac 43 44 53 49 41 38 43 39 21 20

Art public em Periód Espec não Arbitrados 2 5 2 1 4 7 5 1 1

Art public em Periód não Espec - Inter 1 2 3

Art public em Periód não Espec - Nac 6 36 12 10 22 18 40 20 18

Capítulos de Livro

Capítulo de Livro Aceitos 2 1 2 1

Capítulo de Livro Didático Aceitos 2 1 2 1

Capítulo de Livro Didático public 5 18 5 14 2 4 3 2 3 26

Capítulo de Livro não Didático public 56 52 130 108 126 86 68 120 76 52

Livros

Livro Didático Public c/ Reedição s/ Revisão 2

Livro Didático Resenhas 2 2

Livro Didático public s/ Reedição 2 1 1

Livro não Didático Prefácios 1 1 1

Livro não Didático Resenhas 1 1

PQ20 - Distribuição da produção intelectual por ano. Fonte: SIPEX/PRDU

PQ20

 a. Excelente, próximo dos melhores padrões internacionais;

 b. Muito bom, abaixo dos melhores padrões internacionais, mas bem acima da média brasileira;

 c. Bom, comparável aos melhores padrões brasileiros;

 d. Regular, comparável à média brasileira;

 e. Ruim, produção muito abaixo da média brasileira dentro da área.

Justificar a alternativa assinalada fazendo referência à(s) produção(ões) intelectual(is) da Unidade listada na tabela de produção intelectual. 

Resposta: 
 Caso se avalie a qualidade da produção acadêmica pelas publicações no exterior, a Unicamp tem excelente padrão, muito acima da maioria das universidades brasileiras, 
confirmando sua posição de destaque em vários ranqueamentos internacionais, junto com USP e UNESP. No caso do IB, no quinquênio 2009-2013 o IB publicou 2230 artigos em 
periódicos no exterior, uma média de 446 por ano e 3,83 por docente por ano. Vale lembrar que os dados da tabela acima relacionam todos os artigos publicados, incluindo 
periódicos cadastrados na WOS ou não. Caso sejam considerados artigos em periódicos nacionais e internacionais esta média sobe para 4,11 artigos. A tabela também lista que 146 
artigos foram aceitos para publicação.

A leitura da relação dos trabalhos científicos publicados (ver tabela PQ4 - Lista nominal da produção intelectual) mostra que os docentes do IB de modo geral têm publicado em 
revistas de bom impacto em sua área de atuação. Mesmo que em pequeno volume, são encontrados também artigos publicados em periódicos como Nature Genetics, Cell e 
Proceedings of the National Academy of Science USA, que tem fatores de impacto muito altos. Seria muito importante verificar quais os periódicos vem sendo mais utilizados e 
quais seus fatores de impacto. Certamente que isto deve ser relativizado para cada área, mas uma vez que a produção acadêmica aferida pela publicação de artigos é intimamente 
relacionada à Pós-Graduação, uma análise por área de cada programa poderia apontar caminhos a serem seguidos em termos de estratégias para aumentar a qualidade das 
publicações.

As tabelas apresentadas no arquivo "PQ20 - Distribuição da produção intelectual por ano" mostram, contudo, que ainda existe um desbalanço muito grande em relação à 
distribuição de publicações. De modo geral, ao redor de 25 docentes todo ano não publicam nenhum trabalho. Isto representa 22% do corpo docente do IB (116,2 docentes - média 
de 5 anos). Certamente que estes docentes não devem ser os mesmos, mas ainda considerando que um certo docente não publicou apenas em um ano, este valor é alto e deve ser 
motivo de uma avaliação mais detalhada, verificando-se se os nomes dos docentes se repetem, e se isto acontece, porque acontece. Neste aspecto deve ser verificado se entre 
estes docentes estão recém-contratados, e se estiverem, a unidade deve fazer algum movimento em direção à integração mais rápida e eficaz do mesmo de tal forma que inicie suas 
atividades de pesquisa com todo apoio.

Algo que merece destaque na produção acadêmica do IB é a quantidade de capítulos de livros didáticos, sendo que foram publicados 402. Ainda que esta produção possa estar 
concentrada em alguns docentes, com maior afinidade ao ensino, é um número considerável. Eventualmente seria recomendável fazer um levantamento para verificar quais áreas 
têm publicado estes capítulos de livros e se outras podem e como devem ser estimuladas a fazer o mesmo.

A quantidade de patentes também é pequena, mas apenas confirma a principal aptidão do IB, que é a pesquisa básica. Nos seus critérios para progressão na carreira o IB considera 
patentes com o mesmo valor que uma publicação. Escrever uma patente é tão laborioso quanto um artigo científico e até mais complicado, pois demanda uma redação 
especializada. Também, o registro de uma patente é mais demorado que a publicação de um artigo. Assim, este baixo número de patentes não reflete uma "fuga" da redação de 
artigos. 

1.5. Com relação à produção acadêmica, há participação de colaboradores de outras instituições brasileiras e estrangeiras? 

Resposta: 
 Sim, a simples verificação do arquivo "PQ4 - Lista nominal da produção intelectual" mostra que existe bom nível de interação de docentes do IB com pesquisadores no exterior, e 
de boas instituições de pesquisa em vários países. 

2. Infraestrutura 

2.1. Descrever e avaliar a política da unidade para a distribuição de espaço físico para a pesquisa. 

Resposta: 

http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#
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 Não existe, sendo que isto já foi apontado na avaliação de relatórios quinquenais anteriores. Uma evolução é a garantia que o departamento deve dar em termos de espaço de 
escritório e laboratório para pleitear novas vagas docentes. Mas isto ainda é tímido, dada a necessidade de espaço para o crescimento de alguns grupos mais produtivos dentro do 
IB. O IB permite os departamentos praticar a distribuição de espaço de acordo com critérios internos, sem existir uma política única. É fato que existem peculiaridades para cada 
área de pesquisa, sendo que alguns laboratórios necessitam de maior espaço que outros, mas garantido que isto seja respeitado, a unidade deveria ao menos tentar mapear 
deficiências de espaço levando em conta a produtividade acadêmica de forma quanti- e qualitativa, e tomar ações que poderiam levar à maior qualificação da pesquisa. 

2.2. Os laboratórios de pesquisa são equivalentes aos melhores centros de pesquisa na área? 

Resposta: 
 De modo geral, sim, caso se considere a instrumentação, mas não a qualidade do espaço físico. Em parte, isto se deve à evolução da arquitetura e "design" para laboratórios de 
pesquisa. A maioria dos laboratórios do IB ficam em prédios que foram construídos há mais de 40 anos, não permitindo reformas que tornem os ambientes laboratoriais adequados 
de acordo com os conceitos modernos. Assim, quando muito as reformas permitem adaptações. No IB existem outros tipos de prédios, construidos na década de 1980, que são de 
blocos de concreto, mas que também não possuem padrão moderno e não permitem reformas que os levem a um padrão moderno. Prédios que estão sendo construídos mais 
recentemente no IB têm sido planejados e podem ser equiparados aos melhores centros de pesquisa.

No que se relaciona à instrumentação, o IB possui em seus vários laboratórios equipamentos modernos e, em muitos casos, são muito mais bem equipados que laboratórios no 
exterior. Isto tem sido obtido em função do grande número de projetos que o IB tem aprovado em agências de fomento, particularmente FAPESP. 

3. Recursos para a pesquisa 

3.1. Com relação aos recursos obtidos de agências financiadoras, a disponibilidade destes recursos pode ser considerada: 

PQ1 - Lista nominal dos projetos financiados pela FAPESP. Fonte: PRP

Ano

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sigla da
Unidade

Tipo de
financiamento Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor

Aux. Pesq. -
Res.Tec. p/
Infraestrutura
Institucional
de Pesquisa

1,00 531.841,25 1,00 570.197,59 1,00 355.881,17 1,00 1.047.153,67 1,00 997.529,18

Auxilio
Pesquisa -
Equipamentos
Multi-usuarios
2

1,00 262.043,60

Auxilio
Pesquisa -
Equipamentos 3,00 5.111.678,74

PQ2 - Lista nominal dos projetos financiados pela FINEP/CT-Infra. Fonte: CGU

PQ2

 a. Amplamente adequada – todo projeto com mérito obteve financiamento compatível com sua execução plena.

 b. Adequada – há poucos projetos meritórios sem financiamento ou com financiamento insuficiente.

 c. Moderadamente insuficiente – uma proporção substancial dos projetos foi adequadamente financiada, mas a disponibilidade de recursos é fator limitante na produção intelectual da Unidade.

 d. Insuficiente – poucos projetos encontraram financiamento adequado.

Justificar a alternativa assinalada. 

Resposta: 
 Os números relativos à captaçao de recursos junto à Fapesp impressionam. O total obtido pelo IB entre 2009-2013 está ao redor de 62 milhões de reais, distribuídos nas várias 
modalidades de financiamento, sem incluir bolsas. Assim como tem acontecido em anos anteriores, o IB se caracteriza por ter muito mais projetos regulares aprovados que 
temáticos. Em relação aos projetos regulares (incluídos alguns do BIOTA e BIOEN), o IB aprovou neste período 149 projetos, que juntos somam R$ 26.724.000,00. Em segundo lugar 
em termos de volume de recursos aparecem 10 projetos Temáticos aprovados, equivalente a aproximadamente R$ 16.250.000,00. Além disso, O IB teve 10 projetos de Jovens 
Pesquisadores aprovados, somando ao redor de R$ 5.900.000,00; 3 projetos Multiusuários no valor aproximado de R$ 5.100.000,00, 2 projetos PITE no valor aproximado de R$ 
1.235.000,00, 1 projeto em chamada para manutenção de Acervos Biológicos de R$ 550.000,00.

Seria importante confrontar estes dados com aqueles de docentes que não publicaram no período de 2009-2013 para verificação de possíveis problemas, mas principalmente com o 
olhar voltado aos recém-contratados. Cabe aqui insistir para que o IB destine parte da RT Institucional para auxiliar o estabelecimento desses docentes, permitindo rápida 
integração e maior velocidade no início de suas atividades de pesquisa. A RT Institucional no período acumulou ao redor de 4,5 milhões de reais.

Considerando apenas os projetos regulares (não incluídos os do BIOTA e BIOEN), foram 138 em 5 anos. Uma vez que estes projetos têm duração de dois anos, em uma estimativa 
simples um docente poderia ter 2 projetos no quinquênio. Logo, o número de projetos regulares em uma super-estimativa seria ao redor de 2 x 116,2 docentes = 232. Considerando 
que existem projetos de docentes aprovados na modalidade temático, que alguns desses projetos agregam mais de um docente no IB, e que também existem aprovações em outras 
agências de fomento, por exemplo CNPq, o número de projetos regulares aprovados na Fapesp é muito bom. Basta, porém, e apenas para tornar o sistema mais eficiente, verificar 
se existem docentes sem projeto aprovado e se estes são aqueles com poucas publicações. Sendo detectado isto, o IB deve pensar em avaliar este problema mais cuidadosamente, 
visando melhorar a produção acadêmica medida pela publicação de artigos científicos.

Além dos valores Fapesp, o IB captou ao redor de 7 milhões de reais para 9 projetos junto à FINEP no edital de Infra-Estrutura, que é lançado todo início de ano. Até então os 
projetos aprovados foram para construções. Dos 9, para 2 deles foram obtidos recursos duas vezes, o que faz com que este valor foi ou esteja sendo aplicado em 7 obras. 

4. Inovação e impacto social 

4.1. Identificar, se for o caso, os impactos preponderantes da produção intelectual da Unidade na sociedade, incluindo a realização de convênios, contratos com
entidades externas e a apropriação em geral dos resultados de pesquisa pela sociedade. 

Resposta: 

http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#
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 Como comentado, o IB se destaca por produzir em áreas mais relacionadas às ciências básicas. Isto não impede porém que sejam geradas patentes, que foram 75 neste quinquênio 
sob avaliação. É necessário porém, determinar quantas de fato foram licenciadas, o que daria a elas dimensão de sua utilidade pública. Contudo, o impacto social a pesquisa no IB 
pode ser medido de diferentes maneiras, como por exemplo se avaliada a produção de livros didáticos, entrevistas a meios de comunicação, textos publicados em periódicos não 
especializados (96 artigos), e assim por diante.

Deve-se mencionar ainda que o Museu de Zoologia e o Herbário, ambos órgãos complementares do IB, desenvolvem pesquisas e também fazem serviço de extensão social, como 
por exemplo, receber alunos de ensino médio de escolas públicas, trazendo perto deles a ciência desenvolvida nestes locais e sua importância. O Herbário UEC é considerado como 
herbário Fiel Depositário - (Deliberação no D.O.U. 6/5/2004 Seção 1, nº 86, pag.73) recebendo amostras do patrimônio genético, utilizadas em pesquisa. Desta forma, atende várias 
empresas com interesse em produtos naturais, assim como profissionais liberais que trabalham em levantamentos com finalidade de certificação ambiental, entre outras ações.

Outro orgão complementar, o Laboratório de Microscopia Eletrônica, atende estudantes, pesquisadores e docentes da Unicamp e de outros instituições de pesquisa e ensino, 
disponibilizando serviços de preparo de amostras e análises microscópicas.

Além deste tipo de atendimento ao público realizado por estes órgãos complementares, vários docentes do IB possuem áreas de prestação de serviços de pequena monta, via 
Fundação da Unicamp (Funcamp), onde colocam a serviço da sociedade o seu conhecimento para análises variadas, identificação de materiais, proposição de projetos e outras 
atividades ligadas às suas áreas de atuação em pesquisa.

Alguns docentes também desenvolvem softwares para computadores (ver item 4.2), que tem utilidade em pesquisa e ensino. 

4.2. Com relação à produção em inovação tecnológica, especialmente aquela incorporada em depósito e licenciamento de patentes, a produção da Unidade foi: 

PQ5 - Licenciamentos no período. Fonte: INOVA

PQ5

PQ6 - Pedidos de patentes no período. Fonte: INOVA

PQ6

PQ13 - Pedidos de PCT no período. Fonte: INOVA

PQ13

PQ14 - Registro de programas de computadores. Fonte: INOVA

PQ14

 a. Excelente, próxima dos melhores padrões internacionais.

 b. Muito boa, abaixo dos melhores padrões internacionais, mas bem acima da média brasileira.

 c. Boa, comparável aos melhores padrões brasileiros.

 d. Regular, comparável à média brasileira.

 e. Ruim, muito abaixo da média brasileira dentro da área.

 f. Não se aplica às áreas de pesquisa da Unidade.

Justificar a alternativa assinalada. 

Resposta: 
 A Unicamp se destaca no cenário nacional pelo número de depósito de patentes. Entre 2009-2013 o IB depositou 43 patentes, 14 depósitos pelo Tratado de Cooperação em Patentes 
(PCT na sigla em inglês) e 5 registros de programas de computadores. 

O IB recebeu em 2011 o Prêmio Inventores Unicamp, na categoria "Destaque na Proteção à Propriedade Intelectual" por ter sido a Unidade da Unicamp com maior número de 
patentes em 2010. 

Apesar disso, apenas 6 patentes foram licenciadas entre 2009 e 2013. De certa forma, isto é esperado dada a vocação do IB para a pesquisa básica, o que é demonstrado pelo alta 
média anual de artigos publicados pelos seus docentes. Entretanto, é sabido que muitos docentes do IB desenvolvem pesquisas com alto potencial para gerar patentes e 
desconhecem essa possibilidade. Eventualmente o IB poderia trazer a Agência de Inovação da Unicamp para dar esclarecimentos sobre este assunto. 

5. Impacto e reconhecimento acadêmico 

5.1. Descrever/listar prêmios e distinções recebidas pela Unidade, pelos docentes ou pelos alunos decorrentes das atividades de produção acadêmica, tecnológica ou
artística. 

Resposta: 
 O IB e seus docentes tem se destacado nos anos recentes, tendo recebido vários prêmios:

2009

PRÊMIO CAPES DE TESE
Ecologia e Meio Ambiente
Pós-Graduando: Rafael Dias Loyola
Orientador: Thomas Michael Lewinsohn
Título da Tese:Priorização de Ecorregiões para a conservação de vertebrados terrestres

CAPES - MENÇÃO HONROSA
Ciências Biológicas I
Pós-Graduando: Alberto da Silva Moraes
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Orientador: Maria Luiza Silveira Mello
Título da Tese : Supraorganização e extensibilidade da cromatina, e composição nuclear em células de camundongo 

Carlos Alfredo Joly - Premio HENRY FORD - Categoria Ciência e Formação de Recursos Humanos, Ford Motors.

2011

O IB recebeu em 2011 o Prêmio Inventores Unicamp, na categoria "Destaque na Proteção à Propriedade Intelectual" por ter sido a Unidade da Unicamp com maior número de 
patentes em 2010.

2012
O Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica fez a entrega do Prêmio Muriqui 2012 - uma das principais homenagens às ações ambientais no País, dentro da 
programação da conferência Rio+20, à SBPC e aos cientistas Carlos Alfredo Joly (docente do IB) e Thomas Lovejoy.

Giovana Signorelli Astolfi Cury
Prêmio Inova Unicamp de Iniciação à Inovação
Óleo essencial de citrus nobilis e citrus aurantifolia: perfil químico por cg-ms, desenvolvimento tecnológico e avaliação
in vitro da atividade antimicrobiana e do efeito na dinâmica da formação da placa bacteriana

Prof. Marcos José Salvador
Prêmio Inova Unicamp de Iniciação à Inovação
Óleo essencial de citrus nobilis e citrus aurantifolia: perfil químico por cg-ms, desenvolvimento tecnológico e avaliação
in vitro da atividade antimicrobiana e do efeito na dinâmica da formação da placa bacteriana

Amanda Harduim Valduga
Prêmio Inova Unicamp de Iniciação à Inovação
Influência do tratamento in vivo com nifedipina e coenzima Q10 sobre o processo de degeneração/regeneração muscular em camundongos mdx

Profa. Elaine Minatel
Prêmio Inova Unicamp de Iniciação à Inovação
Influência do tratamento in vivo com nifedipina e coenzima Q10 sobre o processo de degeneração/regeneração muscular em camundongos mdx

Prof. Marcelo Brocchi
Prêmio Inventores 2012 - Na categoria Tecnologia Licenciada
Vacinas compreendendo linhagens atenuadas, processo de construção de linhagens atenuadas, vetores vacinais e seu uso no tratamento da salmonelose

Prof. Gonçalo Amarante Guimarães Pereira
Prêmio Inventores 2012 - Na categoria Tecnologia Licenciada
Processo de identificação de linhagens de Saccharomyces baseado em marcadores moleculares

Além das citações colocadas aqui, no item 5.1 da avaliação da Pós-graduação, cada programa destaca vários outros prêmios e distinções recebidas por alunos e docentes, 
decorrentes das atividades de pós-graduação.  

5. Impacto e reconhecimento acadêmico 

5.2. Caracterizar o nível de inserção internacional da Unidade em termos de colaborações em produção intelectual, experiências no exterior,
visibilidade internacional e intercâmbios realizados: 

PQ8 - Número de artigos indexados de autores da UNICAMP. Fonte: PRP

PQ8

PQ9 - Lista nominal dos convênios de cooperação internacional da Unidade. Fonte: VRERI

PQ9

PQ19 - Lista nominal dos convênios de cooperação internacional da VRERI. Fonte: VRERI

PQ19

PQ16 - Lista nominal de docentes em corpos editoriais de periódicos indexados. Fonte: SIPEX

Sem informação 

http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#
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PQ15 - Número de docentes por afastamento para pós-doutoramento no exterior no período. Fonte: DGRH

Acumulado (Ano)

2009 2010 2012 2013

Unidade Instituição do Afastamento

IB

HELMHOLTZ - ZENTRUM FÜR INFEKTIONSFORSCHUNG 1 1

PURDUE UNIVERSITY 1 1

UNIVERSIDADE DE GENEBRA 1

UNIVERSITY OF LONDON 1

Total 2 2 1 1
Fonte:DGRH via S-Integra

OBS: Constam neste relatório apenas os afastamentos devidamente cadastrados no Sistema de Gestão de Pessoas da DGRH (Vetorh), desde que o afastamento esteja vigente na
data de carga (mensal). O País e a Instituição serão exibidos como linhas em branco caso estas informações não tenham sido adequadamente fornecidas.

5.2.1. Produção intelectual da Unidade com coautores estrangeiros. 

Resposta: 
 Se considerados os trabalhos publicados por docentes do IB em periódicos cadastrados na WOS, existe em média 21,5% deles com participação de estrangeiros (planilha PQ8 - 
Número de artigos indexados de autores da UNICAMP). No período de 2009-2013 foram estabelecidos 16 convênios com 14 centros de pesquisa ou universidades no exterior, que 
estão listados abaixo. Neste período a Unicamp estabeleceu um total de 276 convênios. De outra forma, o IB teve 5% dos convênios assinados. 

Freie Universität Berlin - Alemanha
Gröningen University - Holanda
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH - Alemanha
Queen's University at Kingston - Austrália
Universidade Austral de Chile - Chile
Universidade de Roma "Tor Vergata" - Itália
Universidade Miguel Hernandez de Elche - Espanha
Università Degli Studi Di Parma - Itália
Universitat Autònoma de Barcelona - Espanha
Universite Paul Sabatier - Toulouse/França
University of British Columbia - USA
University of Hamburg - Alemanha
USDA - United States Department of Agriculture - USA
Instituto de Investigação Científica Tropical / IICT / Portugal

No período coberto por este quinquênio houve 6 pedidos de afastamentos para pós-doutorado no exterior.

Certamente que o percentual de publicações com estrangeiros não deve ter relação direta com os convênios estabelecidos ou afastamentos no período, mas é interessante fazer 
algumas considerações. Por exemplo, a média anual de publicações da Unicamp (considerados artigos cadastrados e não cadastrados na WOS) é de 3895 para 2009-2013 (dado 
retirado dos anuários estatísticos disponíveis no site da Pró-Reitoria de Pesquisa). O IB publicou neste período uma média de 458,6 artigos, o que seria ao redor de 12% do total 
publicado na Unicamp. Se considerado apenas os artigos do IB publicados na WOS (1959 em 5 anos), isto representa 10% do total da Unicamp. O IB tem em média 116 docentes no 
quinquênio o que representa ao redor de 5-6% dos docentes.

Assim, este percentual maior de trabalhos publicados reflete, a princípio, que convênios e colaborações estabelecidos antes de 2009 continuam ativas.

Se estes dados forem olhados apenas pelo lado de convênios e pós-doutorados, a internacionalização poderia ser aquém do que se espera. Entretanto, deve-se considerar que 
muitos docentes possuem recursos de projetos para visitação por períodos não superiores a 30 dias, o que não caracteriza um afastamento formal com necessidade de aprovação 
na Congregação da unidade. Ainda, deve-se levar em conta que agências de fomento têm concedido bolsas de afastamento temporário para alunos de pós-graduação e até de 
graduação. Logo, a internacionalização da unidade medida pela publicação de trabalhos parece ser o melhor critério de julgamento. Com isto, a produção com parceiros 
estrangeiros é bastante satisfatória. 

5.2.2. Atividades dos docentes no exterior. 

Resposta: 
  Os docentes do IB tem atividades regulares no exterior participando principalmente de congressos como apresentadores de trabalhos científicos, oralmente ou sob forma de 
poster; organizando eventos científicos sendo coordenadores de secção ou temas específicos; missões de trabalhos em laboratórios de pesquisa, herbários e/ou museus;realizando 
estágios de pós-doutoramento e, em alguns casos em particular como o do Prof. Carlos Alfredo Joly que esteve a frente das preparações  das reuniões plenárias do IPBES 
(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), sendo a 1ª Reunião Plenária Preparatória IPBES, Nairobi, QUENIA (04/12); 2ª Reunião Plenária 
IPBES, Cidade do Panamá, PANAMÁ (08/2012) e 3ª Reunião Plenária IPBES, Bonn, ALEMANHA (12/2012), quando foi Diretor do Departamento de Políticas e Programas Temáticos do 
MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia). 

Também ver item 5.2.1 

5.2.3. Visitas de pesquisadores, professores e delegações estrangeiras. 

Resposta: 
 Estes dados não estão disponíveis no relatório do IB ou naqueles fornecidos pela reitoria para a elaboração dessa avaliação. De qualquer forma, no item 5.2.1 comenta-se sobre 
esta interação com pesquisadores estrangeiros. 
Embora esses dados não estejam de forma organizada e nem disponíveis em relatórios do IB ou da reitoria, essas informações, ou parte delas, podem ser encontradas nos cadernos 
de avaliação dos Programas de Pós-graduação da CAPES  http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/CadernoAvaliacaoServlet?acao=pesquisaAno&ano=2012, na Proposta do 
Programa (PO),  a partir das quais podemos relatar que o IB recebe pesquisadores/professores estrangeiros para discussão de pesquisa em colaboração, ministrar palestras e 
disciplinas, principalmente em nível de pós-graduação e algumas vezes participar em bancas de defesas de dissertações e teses.  

5.2.4. Participação dos docentes em corpos editoriais de periódicos indexados. 

Resposta: 
 Embora esses dados não estejam de forma organizada e nem disponíveis em relatórios do IB ou da reitoria, essas informações, ou parte delas, podem ser encontradas nos 
cadernos de avaliação dos Programas de Pós-graduação da CAPES  http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/CadernoAvaliacaoServlet?acao=pesquisaAno&ano=2012, na 
Proposta do Programa (PO),  a partir das quais podemos relatar que quase a totalidade dos docentes do IB participam de corpos editoriais de periódicos indexados.

Alguns exemplos abaixo:
Informação dos docentes do Programa de Pós-graduação em Biologia Vegetal
-Fernando R. Martins:Membro do corpo editorial do Global Journal of Biodiversity Science and Management ISSN 2074-0875
-Flavio A. Maes dos Santos: Membro do Comitê Editorial Oecologia Australis
-Marcelo Carnier Dornelas:Editor Associado da Tropical Plant Biology (USA) e Editor Associado da World Science Journal (USA)
-Marlies Sazima: Membro do Comitê Editorial de Revista Flora (Alemanha) e Membro do Comitê Editorial da Revista Plant Systematics and Evolution (EUA)
-Paulo Mazzafera: Editor Associado da Annals of Applied Biology, Association of Applied Biologists ¿ UK; Editor Associado da Food and Energy Security, Association of Applied 
Biologists ¿ UK
-Rafael Silva Oliveira: Editor de área da Revista Plant and Soil (Holanda)

http://www.siarh.unicamp.br/indicadores/View.jsf?id=95110
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O Programa de Pós-graduação em Biologia Funcional e Molecular disponibiliza esta informação apenas como lista das revistas sem fazer menção aos docentes envolvidos como 
segue:
African Journal of Biochemistry Research
Archives of Biochemistry and Biophysics
Biochemical and Molecular Biology Education
BMC Medical Genomics
BMC Research Notes
Brazilian Journal of Morphological Sciences
Brazilian Journal Plant Physiology
Computers in Biology and Medicine
Genetics and Molecular Biology
Neotropical Entomology
Protein and Peptide Letters
Schizophrenia Research and Treatment
ISRN Biochemistry

 Docentes do PPG-Genática e Biologia Molecular atuam como membros do corpo editorial de revista exterior:
- Clarice Arns: Brazilian Journal of Poultry Science e Virus Reviews & Research
- Fabio Trindade Maranhão Costa: PloSOne e Frontiers in Immunology
- Jorg Kobarg: Journal of Integrated OMICS e World Journal of Biological Chemistry
- Louis Bernard Klaczk: Editor Associado da Genetics and Molecular Biology
- Marcelo Menossi Teixeira:, Plant Cell Reports e Journal of Botany
- Marcelo Lima Ribeiro:World Journal of Gastroenterology.
- Marcelo Brocchi: BMC Microbiology
- Paulo Arruda: Associate Editor da The Plant Genome, Editor in Chief - Tropical Plant Biology, Subject Editor ¿Maydica, Review Editor -
Frontiers in Plant Biotechnology.

5.2.5. Organização de eventos no Brasil e no exterior, descrevendo a forma de participação e a entidade patrocinadora. 

Resposta: 
 Esta informação não está disponível nos relatórios do IB ou nos dados fornecidos pela reitoria.
Embora esses dados não estejam de forma organizada e nem disponíveis em relatórios do IB ou da reitoria, essas informações, ou parte delas, podem ser encontradas nos cadernos 
de avaliação dos Programas de Pós-graduação da CAPES  http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/CadernoAvaliacaoServlet?acao=pesquisaAno&ano=2012, na Proposta do 
Programa (PO),  a partir das quais podemos relatar que vários docentes do IB participam na organização de eventos no Brasil e no exterior.

Alguns exemplos:
-Carlos Alfredo Joly
IPBES - Meeting, Baltimore EUA 30/01 a 02/02/2012

-Marcelo Carnier Dornelas
Coordenador do V International Course on the Molecular Mechanisms in Plant Reproductive Development, de 08 a 12 de outubro de 2012, realizado em Campinas, SP, Brasil.

Dra. Ana Maria A. Guaraldo participou da organização do 1º Congresso Internacional, FESSCAL/SBCAL, realizado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP-SP, no período de 
04 ¿ 06 de dezembro 2012.

Dr. Gonçalo Amarante Guimarães Pereira: Membro do Comitê Organizador Local do 8th International Conference of the Brazilian Association for
Bioinformatics and Computational Biology - X-Meeting AB3C, realizado de 14 a 17/10/2012 no Centro de Convenções da UNICAMP, em
Campinas, São Paulo

5. Impacto e reconhecimento acadêmico 

5.3. Analisar a proporção de bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq dentro da Unidade. 

PQ11 - Docentes bolsistas de todas as áreas comparados com outras instituições. Fonte: PRP

PQ11

Resposta: 
 O IB possui em seu quadro 61 docentes com bolsas de produtividade do CNPq, o que é ao redor de 50% dos docentes do IB. Desses, 12 possuem bolsa 1A (19,7%), 13 bolsa 1B 
(21,3%), 4 bolsa 1C (6,6%), 13 bolsa 1D (21,3%), 18 bolsa 2, e 1 bolsa senior. Nestes níveis, pode-se considerar que o desempenho do IB quanto a este item é bastante significativo. 

6. Corpo docente e de pesquisadores 

6.3. A Unidade recebeu ou recebe professores visitantes estrangeiros? Quais as principais atividades que os mesmos realizam na Unidade? 

Resposta: 
 Sim, o IB recebe professores estrangeiros visitantes que, dependendo do propósito, permanecem por períodos variados. As atividades desenvolvidas vão desde palestras e cursos 
condensados para a graduação e pós-graduação, excursões de campo, permanência em laboratório, atividades conjunta de orientação com docentes do IB, entre outras. 

6.4. Os docentes têm colaborações acadêmicas com outros centros de pesquisa do exterior? 

Resposta: 
 Sim, vários docentes do IB tem colaboração com pesquisadores do exterior. Como comentado anteriormente, apesar do número de convênios não ser alto, a quantidade de projetos 
Fapesp é bastante alta. Uma vez que cada projeto tem sua Reserva Técnica, muito dela é usada para viagens a centros de pesquisa no exterior, não só congressos. Infelizmente a 
intranet do IB não permite filtrar os dados por afastamentos no exterior ou no Brasil, mas certamente que o número de afastamentos para o exterior é alto.

Podemos citar algumas dessas colaborações:
-Acordo de cooperação entre a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade de Roma Tor Vergata, Itália.
-Programa de Centros Associados de Pós-graduação Brasil/Argentina, Proj. CAPG/BA 06/02.
- Programas de Pós-graduação do Instituto de Biologia/Universidade Estadual de Campinas, Brasil e o Doutorado em Ciências Biológicas, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. Financiadopela CAPES/Brasil e SPU/Argentina.
- Colaboração com o Prof. Dr. Hartmut Derendorf, College of Pharmacy, University of Florida, USA.
 -Colaboração com a Profa. Dra. Stéphanie Bonneau, Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Paris 6, França. Vassya Bankova Institute of Organic Chemistry with Centre of 
Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Soa, Bulgária
-Houshang Afrouzan- Honeybee Department, Animal Sciences Research Institute Karaj, Iran 
-Prof. Dr. Antonio Zarzuelo, Universidade de Granada, Espanha
-Profa. Dra. Catalina Alarcon de la Lastra, Universidade de Sevilha, Espanha  
-Prof. Dr. Rolf Prade da Oklahoma State University, Stillwater (OK), USA 

http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#
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- FESSACAL/Colaboradores empresas Purina Mills, Charles River, Lab Products e Novartis.
- Dra. Jerri Bartholomew ¿ Diretora do John L. Fryer Salmon Disease Laboratory, Dept. of Microbiology, Oregon State/University, Corvallis, USA.
- Dr. Jorge da Costa Eiras. Professor Catedrático da Universidade do Porto, Portugal.
- Dr. Patrício Torres; Universidad Austral de Chile; Chile.
- Dr. Laurent Rénia; A-Star Singapore; Singapura; 
-  Dr. Rogério Amino; Institut Pasteur,França;  
- Dra. Letícia Aviléz; Columbia University, Vancouver, Canadá.
- Dr. Diego Baldo, Instituto de Biología Subtropical (CONICET-UNaM)
- Dra. Miryan Rivera, Pontificia Universidad Catolica del Ecuador
- Dr. Vladimir Krylov, Charles University, Faculty of Science, Department of Cell Biology, Prague, Czech Republic
- Dr. Timothy J. James, Cornell University
- Dr. Didier Stein, Institut de Chimie de Substances Naturelles (INSN), CNRS
- Pró-reitoria de pesquisa da UNICAMP e Alemanha /Univ. Técnica de Munique; 
- Pró-reitoria de pesquisa da UNICAMP e University of Western Australia;intercâmbio entre alunos australianos e brasileiros;
- Université Paul Sabatier (Toulouse, França);
- UNICAMP ¿ University of British Columbia (UBC), via acordo CAPES-DFAIT; intercâmbio entre alunos canadenses e brasileiros;
- UNICAMP - Cornell University, University of Michigan e University of Maine, via financiamento colaborativo entre NSF e FAPESP;
- Projeto multidisciplinar que envolve também instituições da Alemanha, Angola, Botswana e Namibia.Financiado por BMBF Alemanha Funding Measure Sustainable Land 
Management- The Future Okavango - Scientific support for sustainable land and resource management in the Okavango basin..
- UNICAMP e Universitat Johannes Gutenberg, Mainz (Alemanha)

Embora esses dados não estejam de forma organizada e nem disponíveis em relatórios do IB ou da reitoria, essas informações, ou parte delas, podem ser encontradas nos cadernos 
de avaliação dos Programas de Pós-graduação da CAPES  http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/CadernoAvaliacaoServlet?acao=pesquisaAno&ano=2012, na Proposta do 
Programa (PO),  a partir das quais podemos relatar que muitos docentes do IB tem colaborações acadêmicas com outros centros de pesquisa no exterior, como alguns citados 
acima. 

6.5. A Unidade tem atraído pós-doutores do Brasil e do exterior? Através de quais mecanismos? 

Resposta: 
 Sim, o IB possui número significativo de pós-doutores. O item 6.6.1 traz a planilha "PQ10 - Número de pós-doutores no período", que mostra que o IB teve entre 2009 e 2011 (dados 
de 2012 e 2013 não puderam ser coletados) 291 pós-doutores. Ou seja média de 97 ao ano. Do total de pós-doutores desses 3 anos, 145 (50% de todos os pós-doutores) deles tinham 
bolsas, sendo que 55% eram bolsa Fapesp (80), 27% CAPES (39), 13% CNPq (19) e 5% de outras fontes (7). Isto pode significar que vários pós-doutores (50%???) possuíam vínculo 
empregatício, pois sabe-se que é raro alguém desenvolver atividades de pesquisa sem uma fonte de renda. Desta forma, dentro de uma certa margem boa de segurança, pode-se 
dizer que o IB tem atraído docentes e pesquisadores de outros centros de pesquisa para qualificação científica através de um pós-doutoramento.

Os mecanismos que governam esta atração é difícil de definir, mas certamente que a qualidade da pesquisa aqui dsenvolvida é a principal. Normalmemnte docentes são procurados 
por doutores, mas é também comum projetos serem contemplados com bolsas e a posição aberta ser anunciada em meios acadêmicos.

Arquivos complementares às respostas da Unidade - INSTITUTO DE BIOLOGIA

Nome: RT_FAPESP.pdf
Tamanho (bytes): 183876

Nome: Artigos.pdf
Tamanho (bytes): 234087

Nome: Bolsas.pdf
Tamanho (bytes): 198792

Nome: Producao_cientifica_IB.pdf
Tamanho (bytes): 33905

Topo ↑ 

Projetos de Revisão do Planes da Unidade - INSTITUTO DE BIOLOGIA - Área Estratégica: Ensino - Graduação

Nome Objetivo Questões Estratégias Programas/Linhas de Ação Sugestões / Outro

Criação de
sistema online
para uso de
equipamentos
(Facilities
virtuais),
otimizando a
infraestrutura
existente.

Através da intranet do IB, incentivar que os diferentes
laboratórios disponibilizem, em períodos pré-
determinados, equipamentos como qRT-PCR, sistemas de
imageamento,cromatógrafos, espectrômetros etc. O
treinamento de funcionários deverá também ser
estimulado, a fim facilitar o uso desses equipamentos.
Haveria um custo pré-determinado para o uso dos
equipamentos, gerando receita para manutenção dos
mesmos.

Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 1.1
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 1.2.3
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 1.2.5
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão:

E2.1. Apoio institucional
aos grupos existentes
através do fomento às
iniciativas inovadoras de
pesquisas.

LA3.1. Estimular o
desenvolvimento de
atividades
interdisciplinares,
interinstitucionais e
internacionais
LA3.4. Consolidar o
apoio administrativo às
atividades de pesquisa e
de desenvolvimento
tecnológico.

Otimizar o uso e
disponibilidade de
equipamentos de
grande monta para o
desenvolvimento de
projetos científicos.

Investimento em
infraestrutura de
Laboratórios e
apoio aos

O investimento em infraestrutura de laboratórios, voltados
para adequação dos espaços físicos existentes e/ou para
a criação de novos espaços é uma atividade constante,
estratégica e necessária ao desenvolvimento de pesquisas
de ponta pelos Docentes. Neste sentido, novos espaços
de Laboratório estão em fase final de construção
(Laboratório de Doenças Tropicais, Laboratório de
Estudos da Dor, Laboratório de Diabetes e Obesidade) ou
em construção/ampliação já iniciadas ou a serem iniciadas
em breve (INFABIC, Centro de imageamento, Museu-

Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 1.1
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 1.2.2
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 1.2.4
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 1.2.6
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 1.4
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -

E2.1. Apoio institucional
aos grupos existentes
através do fomento às
iniciativas inovadoras de
pesquisas.
E2.2. Incentivo à
implantação de
programas inter-
unidadese inter-
instituições e indução
de atividades de
pesquisa científica e
formação de recursos
humanos in loco.
E2.6. Desenvolvimento e
implantação de políticas
de atração e fixação de
jovens talentos.

LA3.1. Estimular o
desenvolvimento de
atividades
interdisciplinares,
interinstitucionais e
internacionais
LA3.2. Ampliar o
fomento à pesquisa
LA3.3. Instituir um
programa de
identificação e

Investimento na
adequação e ampliação
predial para
desenvolvimento de
infra-estrutura de
pesquisa adequada e
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Docentes recém-
contratados.

Herbário, Biotério de Animais Transgênicos, Laboratório
de Proteômica). Existe, no entanto, a necessidade de
investimento constante em infra-estrutura para ampliação
de espaço para abrigar novos Docentes e/ou novos
equipamentos. A Diretoria, neste sentido, continuará
apoiando Docentes recém-contratados financiando
reformas de infra-estrutura laboratorial.

Questão: 2.2
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 5.2.1
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 5.2.3
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 6.5
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 6.6.3
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 6.6.4

E2.7. Incentivo às ações
de captação de recursos
e transferência de
conhecimento.
E2.8. Criação de uma
infraestrutura de apoio
que facilite a obtenção
de informações, a
elaboração e gestão dos
projetos, permitindo
uma maior agilidade e
um melhor
aproveitamento de
oportunidades de
financiamento às
pesquisas.

assimilação de jovens
talentos
LA3.4. Consolidar o
apoio administrativo às
atividades de pesquisa e
de desenvolvimento
tecnológico.
LA6.3. Publicações
acadêmicas

compatível com as
melhores Universidades
e Institutos de Pesquisa
Internacionais.

Implantação de
laboratórios com
nível 3 de
biossegurança.

O nosso País ainda é deficitário quanto a laboratórios com
capacidade para realizar pesquisas envolvendo
organismos infecciosos que requerem níveis de
biossegurança 3 (NB3) ou superior. Na UNICAMP não
existe nenhum laboratório deste tipo, o que nos deixa
incapacitados no estudo de algumas micro-organismos
patogênicos importantes do ponto de vista
epidemiológico, tais como vírus influenza, Arbovírus,
Chikungunya, Hantavírus, vários vírus causadores de
encefalites, HIV, prions, Rickettsia, Mycobacterium
tuberculosis, Brucella, Burkolderia mallei; B.
pseudomallei, Coxiella burnetii, Yersinia pestis,
Histoplasma, entre outros. Desta forma, torna-se
importante a construção de um Laboratório interunidades
NB3 para gabaritar a UNICAMP na realização de estudos
epidemiológicos, patogenicidade e desenvolvimento de
vacinas contra agentes de importância epidemiológica
mundial.

Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 1.1
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 1.2.4
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 1.2.6
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 2.2
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão:

E2.1. Apoio institucional
aos grupos existentes
através do fomento às
iniciativas inovadoras de
pesquisas.
E2.3. Incentivo à
participação dos
pesquisadores da
Unicamp em programas
de pesquisas de caráter
internacional, nacional
e/ou regional.
E2.4. Incentivo a
programas e acordos de
cooperação com
inserção internacional.

LA3.1. Estimular o
desenvolvimento de
atividades
interdisciplinares,
interinstitucionais e
internacionais
LA3.2. Ampliar o
fomento à pesquisa
LA3.4. Consolidar o
apoio administrativo às
atividades de pesquisa e
de desenvolvimento
tecnológico.

Construção de um
laboratório de
biossegurança 3
possibilitando a grupos
de pesquisa da
UNICAMP trabalhar com
micro=organismos que
requerem este nível de
biossegurança
ampliando a capacidade
instalada do País de
lidar com situações
epidemiológicas
emergenciais.

Manutenção e
reparo de
equipamentos.

Por ser uma ciência experimental, a biologia depende da
existência de um parque de equipamentos em pleno
funcionamento. Sendo assim, a existência de recursos
orçamentários e extra-orçamentários é fundamental para o
reparo e manutenção de equipamentos de uso científico e
também da infra-estrutura elétrica, tais como os
geradores.

Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 1.2.4
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão:

E2.1. Apoio institucional
aos grupos existentes
através do fomento às
iniciativas inovadoras de
pesquisas.
E2.8. Criação de uma
infraestrutura de apoio
que facilite a obtenção
de informações, a
elaboração e gestão dos
projetos, permitindo
uma maior agilidade e
um melhor
aproveitamento de
oportunidades de
financiamento às
pesquisas.

LA3.1. Estimular o
desenvolvimento de
atividades
interdisciplinares,
interinstitucionais e
internacionais
LA3.2. Ampliar o
fomento à pesquisa

Implementação de uma
sistemática permanente
de manutenção e reparo
de equipamentos e
manutenção da
existente para grupos
geradores.

Construção e/ou
reforma de
Biotérios.

Construção do Biotério Central, reforma e ampliação do
Biotério de transgênicos.

Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 1.1
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão: 6.6.3
Formulário:
Atividades de
Pesquisa -
Questão:

E2.1. Apoio institucional
aos grupos existentes
através do fomento às
iniciativas inovadoras de
pesquisas.
E2.2. Incentivo à
implantação de
programas inter-
unidadese inter-
instituições e indução
de atividades de
pesquisa científica e
formação de recursos
humanos in loco.
E2.3. Incentivo à
participação dos
pesquisadores da
Unicamp em programas
de pesquisas de caráter
internacional, nacional
e/ou regional.
E2.7. Incentivo às ações
de captação de recursos
e transferência de
conhecimento.

LA3.1. Estimular o
desenvolvimento de
atividades
interdisciplinares,
interinstitucionais e
internacionais
LA3.2. Ampliar o
fomento à pesquisa
LA6.3. Publicações
acadêmicas

Melhoria da
infraestrutura de
pesquisa relacionada a
biotérios.
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Avaliação Externa - INSTITUTO DE BIOLOGIA

Atividades de Extensão e Ações Comunitárias

O período para Avaliação Externa é de 01/09/2014 à 12/01/2015
Questão A

a. A produção intelectual resultante das ações de extensão está bem representada em termos de volume e relevância junto aos diversos segmentos sociais que são
alvos? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 As atividades de extensão do Instituto de Biologia são bastante diversas. Além dos cursos e disciplinas, há convênios e contratos de prestação de serviços e projetos específicos, 
tais como 'Ciência e Arte nas férias', 'Iniciação científica Junior', 'Universidade de Portas Abertas' e 'Projeto Rondon'.

Merecem destaque alguns serviços especiais, que atendem à comunidade em pesquisas científicas e didáticas (Biblioteca do Instituto de Biologia, a Biblioteca Digital de Ciências, o 
Laboratório de Microscopia Eletrônica, o Herbário e o Museu de Zoologia)

O Museu de Zoologia, além de suas coleções científicas possui uma mostra voltada ao público em geral que atende inúmeras escolas, de diferentes níveis, da região de Campinas, 
servindo como fonte de cultura e lazer, além de despertar vocação científica e estimular o respeito ao meio ambiente e ao conhecimento das ciências naturais.  

A perspectiva de um novo prédio, que abrigará tanto o Herbário como o Museu de Zoologia, será de grande relevância para as suas atividades fim, possibilitando inclusive a 
ampliação de seus acervos e área de exposição do Museu. 

Questão B

b. As atividades de extensão resultam em ações de inovação visando setores públicos, privados ou do terceiro setor? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Sim, algumas delas têm grande abrangência para os diferentes setores, atingindo prioritariamente a comunidade da região de Campinas. 

Questão C

c. Os cursos e programas oferecidos através da escola de extensão são de relevância e de qualidade? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Há cursos relevantes, alguns oferecidos regularmente, voltados para diferentes áreas de conhecimento da Biologia. Há cursos muito procurados e muito bem avaliados pelos 
alunos da Escola de Extensão. 

Questão D

d. Os mecanismos de gestão das ações de extensão e a infraestrutura de salas de aula, laboratórios e acervo dão sustentabilidade aos objetivos e metas do
Planejamento Estratégico para a Extensão? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Normalmente, o planejamento e a distribuição de recursos são elaborados pelo professor responsável pelo projeto, sendo submetidos à aprovação do Coordenador de Extensão ou 
pelo Diretor da Unidade. A prestação de contas é aprovada pela Congregação do IB.

A infraestrutura utilizada é aquela já existente para as atividades didáticas do Instituto.

Questão E

e. Comente sobre a participação e envolvimento de docentes, funcionários e alunos nas ações de extensão da Unidade? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 A participação docente nas atividades de extensão é bastante heterogênea e está relacionada às vocações individuais. A proposta de formação de uma comissão permanente que 
facilite tais atividades é extremamente pertinente, pois o apoio acadêmico poderá ser muito produtivo. Os docentes desenvolvem também as atividades regulares de assessorias ad 
hoc, editorias de revistas científicas, palestras, identificação de material biológico etc.

Os estudantes desenvolvem algumas atividades regulares, como por exemplo o Congresso Aberto aos Estudantes de Biologia (organizado pelos próprios alunos), a Empresa Júnior 
(Alphabio) e outras atividades junto à comunidade em geral.

Fontes de Dados Comissões Avaliações Planes Documentos Contato

Avaliação Institucional

113956 - Flavio Antonio Maes Dos Santos
Opções  Sair
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Os funcionários são estimulados a participar de diferentes atividades de extensão e, além de cursos patrocinados pela Agência de Formação Profissional, participaram de um 
grande número de cursos e oficinas. 

Anexar Arquivos

Arquivos Anexos

Data do Upload Usuário Arquivo
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Respostas da Avaliação Interna

2. Mecanismos de gestão das ações de extensão 

EXT1 - Auxílio financeiro obtido pela Unidade no período em função das ações de Extensão. Fonte: Extecamp

EXT1

EXT4 – Número de projetos submetidos e aprovados nos editais PREAC de extensão comunitária Fonte: PREAC

EXT4

2.1. Os procedimentos para planejamento, aprovação, acompanhamento e avaliação e distribuição de recursos para as ações de extensão estiveram claramente
definidos? 

Resposta: 
 Sim. Normalmente o planejamento e distribuição de recursos é feito pelo professor responsável pelo projeto, mas passa pela aprovação do Coordenador de Extensão ou pelo 
Diretor da Unidade. A prestação de contas é aprovada pela Congregação do IB. 

2.2. Os tipos de ações de extensão praticadas foram consistentes com os objetivos estratégicos e prioridades definidas pela Unidade? 

Resposta: 
 Até o presente não foi definido pela Unidade um objetivo estratégico com prioridades claras para nortear as ações de extensão. Algumas ações de extensão acontecem por 
iniciativa isolada de alguns membros da comunidade do IB (docentes, alunos e funcionários). Acreditamos que essa deva ser uma das prioridades para o próximo quinquênio em 
relação a Extensão. 

2.3. Os recursos financeiros oriundos das ações de extensão foram utilizados de forma criteriosa e transparente pela Unidade? 

Resposta: 
 Sim. A prestação de contas tem sido sistematicamente aprovada pelos membros da Congregação do IB. 

2.4. O envolvimento nas ações de extensão foi amplamente contemplado no processo de avaliação dos relatórios de atividades dos docentes? 

Resposta: 
 O envolvimento dos docentes do IB em atividades de extensão é discreto, principalmente em relação a cursos oferecidos via escola de extensão, e projetos apresentados nos 
editais PREAC, mas são contemplados no relatório de atividade docente e estão previstas serem consideradas no processo de avaliação.  

3. Avaliar o nível de adequação da infraestrutura de salas de aula, laboratórios e acervo bibliográfico disponível para as ações de extensão. 

Resposta: 
 A infraestrutura é a mesma utilizada pelos cursos regulares de graduação e pós-graduação e são adequadas (salas, laboratórios, equipamentos,...), principalmente porque temos 
poucos cursos de extensão, que são oferecidos em horários alternativos. Seria interessante que fosse considerado no planejamento estratégico do IB a disponibilidade de mais um 
anfiteatro grande, prioritariamente destinado às atividades de extensão. Seria uma forma tanto de fomentar o oferecimento de mais cursos como de poder alocar para eventos 
científicos e de assuntos comunitários de interesse da comunidade do IB. 

4. Analisar e comentar as ações de extensão realizadas pela Unidade no período 2009-2013. Considerar, também, as realizadas pelas empresas juniores, pelos centros
acadêmicos, atléticas etc. 

EXT2 - Número de cursos e disciplinas realizadas/matrículas/alunos por Unidade/ano. Fonte: Extecamp

EXT2

EXT5 - Cursos de Extensão iniciados e efetivados no período, por ano. Fonte: Extecamp
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EXT5

EXT3 - Número de convênios/contratos aprovados pelo CONEX/ano. Fonte: PREAC

EXT3

EXT4 – Número de projetos submetidos e aprovados nos editais PREAC de extensão comunitária Fonte: PREAC

EXT4

Resposta: 
 As atividades de extensão do IB são bastante diversas. Abrangem o oferecimento de cursos e disciplinas via Extecamp; estabelecimento de convênios e contratos de prestação de 
serviços; Serviços à comunidade (Biblioteca do Instituto de Biologia, Biblioteca Digital de Ciências, laboratório de Microscopia Eletrônica, Herbário, Museu de História Natural); 
projetos aprovados via editais PREAC/Unicamp, participação em atividades como 'Ciência e Arte nas férias', 'Iniciação científica Junior', 'Universidade de Portas Abertas', 'Projeto 
Rondon', além de atividades dos alunos (empresa Júnior: Alphabio), atividades de docentes como assessorias ad hoc, editorias de revistas científicas, palestras extra-muro, etc... 
Uma descrição detalhada destas ações e sua abrangência está apresentada no arquivo anexado ('Atividades de Extensão do IB'). 

5. Avaliar o envolvimento dos docentes, alunos e funcionários nas ações de extensão em termos do esforço investido nestas ações e do equilíbrio deste envolvimento
na comunidade interna da Unidade. 

Resposta: 
 Como dito acima (item 4), existe diversidade nas atividades de extensão oferecidas pelo IB, mas o envolvimento dos docentes do IB em atividades de extensão tem sido discreto 
(uma pequena porcentagem dos docentes se dedica efetivamente à atividades como oferecimento de cursos/disciplinas, apresentação de projetos nos editais PREAC, 'Ciência e 
Arte nas férias', 'Iniciação científica Junior'). Acreditamos que além da falta de uma política que fomente atividades de extensão no IB, a pouca valorização destas atividades (e 
supervalorização de atividades de pesquisa), por parte da instituição, também seja responsável pela baixa aderência do corpo docente. 

6. Avaliar a relevância e a qualidade dos cursos e programas oferecidos pela Unidade através da Escola de Extensão – EXTECAMP e o impacto destas atividades nas
atividades de ensino e pesquisa. Indicar se há participação de estudantes estrangeiros nestes cursos. 

Resposta: 
 A relevância é enorme. As disciplinas de extensão acontecem nas diferentes áreas de conhecimento da Biologia. Não temos dados sobre a participação de alunos estrangeiros nos 
cursos. Há cursos de extensão oferecidos com regularidade, com baixa inadimplência e constante procura como o curso Bio-0017 Biologia Tecidual aplicada à implantodontia, bem 
como o curso de especialização BIO-0100 que é ministrado com participação de alunos de pós-graduação, que são dessa forma também treinados para o ensino. A metodologia 
desenvolvida ao longo dos anos gera material inovador, impactando na produção do grupo de pesquisa da responsável, Dra D.V.Macedo. Tal curso tem tido procura acima do 
número de vagas oferecidas em todos os anos (463 vagas entre 2009 e 2013), sendo um dos mais bem avaliados pelos alunos da Escola de Extensão. Além destes cursos e outros 
que já constavam do catálogo do Instituto de Biologia (BIO-0014 e BIO-0033), novos cursos foram criados, atendendo outros setores da comunidade e possibilitando a transferência 
de conhecimento oriundo de pesquisa e outras atividades acadêmicas, como o curso Bio-045 e Bio-0058. 

8. Avaliar a integração entre o ensino e pesquisa e as ações de extensão considerando o estabelecimento de novas linhas de pesquisa, reorganização curricular, novos
cursos, entre outros. 

Resposta: 
 A integração entre ensino, pesquisa e extensão fica evidenciada no curso de especialização acima citado (item 6). Não temos outros dados que suportem o estabelecimento de 
novas linhas de pesquisa ou reorganização curricular que tenham advindo de atividades de extensão.  

9. Produtividade acadêmica das ações de extensão 

9.1. Avaliar o volume de produção intelectual decorrente das ações de extensão. 

Resposta: 
 Pequeno. 

11. Relevância das ações de extensão realizadas junto aos segmentos sociais que são alvos ou parceiros dessas atividades. 

11.1. As ações de extensão foram relevantes do ponto de vista social, econômico e político para o país? 

Resposta: 
 Sim. As várias ações de extensão desenvolvidas no IB tem relevância social para o País.  

11.2. As ações de extensão foram relevantes para a comunidade regional e local? 

Resposta: 
 Sim. Todas as ações de extensão e os cursos oferecidos atendem prioritariamente a comunidade regional e local.  

11.3. As ações de extensão interagiram com órgãos públicos e privados e segmentos organizados? 

Resposta: 
 A interação é tímida. 

11.4. As ações de extensão, na sua maioria, não tiveram o caráter de interação com órgãos externos, públicos ou privados? 

Resposta: 
 A interação com órgãos externos não tem sido a proposta prioritária envolvida nas ações da Extensão realizadas no IB.  
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11.5. O conhecimento envolvido nas ações de extensão foi apropriado, utilizado e reproduzido pelos parceiros? 

Resposta: 
 Não foi possível avaliar.   

11.6. Não se tem claro em que medida o conhecimento envolvido nas ações de extensão foi apropriado (tomar posse) pelos parceiros? 

Resposta: 
 Não foi possível avaliar.   

11.7. Os resultados das ações de extensão foram considerados no planejamento e na tomada de decisão da Unidade nas áreas de ensino, extensão e pesquisa? 

Resposta: 
 As atividades de extensão e os resultados provenientes das mesmas têm sido relatados nos relatórios do planejamento estratégico, mas são pouco considerados na tomada de 
decisões. 

Arquivos complementares às respostas da Unidade - INSTITUTO DE BIOLOGIA

Nome: ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO IB_2009-2013 FINAL.pdf
Tamanho (bytes): 1544541
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Projetos de Revisão do Planes da Unidade - INSTITUTO DE BIOLOGIA - Área Estratégica: Ensino - Graduação

Nome Objetivo Questões Estratégias Programas/Linhas de Ação Sugestões / Outro

Ampliação dos
eventos culturais
do IB.

Formação de uma comissão permanente que facilite: a.
Exposições na Biblioteca; b. Organização de workshops;
c. Reativação dos cursos de especialização para os
funcionários; d. Organização de apresentações culturais,
envolvendo docentes, funcionários e alunos; e.
Seminários docentes, para divulgar suas pesquisas.

Formulário:
Extensão e
Ações
Comunitárias -
Questão: 2.2
Formulário:
Extensão e
Ações
Comunitárias -
Questão: 2.3
Formulário:
Extensão e
Ações
Comunitárias -
Questão: 3
Formulário:
Extensão e
Ações
Comunitárias -
Questão: 5

E3.4. Promoção de
eventos.
E3.6. Ampliação dos
canais de comunicação
e divulgação.
E3.8. Definição e
implementação de
política cultural.

LA5.1. Parcerias Apoio a eventos
culturais.

Definição e
aplicação de
política para
nortear as ações
de extensão no
IB.

Definir mecanismos e ações que efetivamente sinalizem
para a Comunidade do IB o interesse do Instituto em
ampliar e fortalecer a área de extensão, como: oferecer
apoio acadêmico para os cursos (que frequentemente são
ministrados aos sábados) e disciplinas de extensão e/ou
especialização, criação do Fundo de Extensão na Unidade,
de forma a disponibilizar parte dos recursos oriundos das
atividades de extensão para fomentar melhoria de
estrutura, entre outras ações incentivadoras para essa
área. Ampliar as atividades desenvolvidas na Secretária de
Comissões do IB, no que diz respeito às ações de
extensão, de forma a oferecer mais apoio na criação,
tramitação e divulgação das ações de Extensão, bem
como, havendo nítido crescimento da demanda da
Unidade nesse setor viabilizar a criação de uma secretária
exclusiva de extensão, com contratação de funcionários
especificamente para esse setor. Desenvolver estratégias
para estimular a comunidade do IB a oferecer ou se inserir
em projetos de extensão nos seus vários formatos
(cursos, seminários abertos à comunidade como um todo,
projetos PREAC, etc). Estimular e oferecer mecanismos
viabilizadores de ações de extensão que incluam além de
docentes e funcionários, os graduandos em atividades
como visitas guiadas ou outras atividades monitoradas
para estudantes do ensino fundamental e médio,ou outros
setores da comunidade, com foco nas várias áreas de
atuação do IB ou em áreas de atuação do biólogo no
mercado de trabalho. Com a mesma estratégia, estimular
pós-graduandos e pós-docs a se inserirem nas atividades
de extensão praticadas no IB.

Formulário:
Extensão e
Ações
Comunitárias -
Questão: 2.2
Formulário:
Extensão e
Ações
Comunitárias -
Questão: 9.1
Formulário:
Extensão e
Ações
Comunitárias -
Questão: 10
Formulário:
Extensão e
Ações
Comunitárias -
Questão: 11.3
Formulário:
Extensão e
Ações
Comunitárias -
Questão: 11.7

E3.1. Implementação de
ações que facilitem o
desenvolvimento e a
transferência de
tecnologias.
E3.9. Ampliação,
diversificação e
avaliação da oferta de
cursos de extensão.
E3.6. Ampliação dos
canais de comunicação
e divulgação.
E3.3. Apoio às diversas
atividades de prestação
de serviços à
comunidade.
E3.5. Incentivo à
realização de ações
comunitárias.
E3.4. Promoção de
eventos.

LA5.1. Parcerias
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Avaliação Externa - INSTITUTO DE BIOLOGIA

Recursos Humanos e Infraestrutura geral da Unidade

O período para Avaliação Externa é de 01/09/2014 à 12/01/2015
Questão A

a. Existe um equilíbrio na distribuição das diversas atividades exercidas pelos docentes (docência graduação e pós-graduação, pesquisa, extensão e atividades
administrativas)? 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
  De modo geral, sim. O IB concluiu com êxito um abrangente processo de reestruturação que resultou em menor peso administrativo, aumento de espaço físico disponível e 
redução de gastos. Deste modo, para a maioria dos departamentos foi possível equilibrar a distribuição de atividades dos docentes, o que trará impacto positivo em um futuro 
próximo.  

Questão B

b. Existem mecanismos que garantam a qualidade das contratações docente? (verificar questão 2 do formulário de Recursos Humanos) 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Entre 2009 e 2013 foram contratados para os quadros do IB, 7 novos professores doutores. Mesmo assim, neste período o número de docentes sofreu uma redução de 9,1% contra 
um aumento no número de discentes correspondente a 14,1%. Tal aspecto é negativo pois sabemos que a relação docente/aluno é um fator que impacta diretamente a qualidade do 
ensino, da pesquisa, da pós-graduação e da universidade como um todo.
O principal fator que impacta na qualidade das contratações é a competitividade do processo e a transparência do sistema de concursos públicos. Ambos aspectos são adequados 
na UNICAMP como um todo e correm dentro das normas vigentes. 

Questão C

c. Existem ações de apoio ao desenvolvimento profissional/acadêmico dos docentes? (verificar questão 1.1 do formulário de Recursos Humanos) 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 A realização de estágios no exterior é estimulada para o corpo docente, o que leva a um importante avanço profissional e acadêmico. As ações mais concretas neste sentido se 
referem ao estabelecimento de convênios internacionais que possibilitam e concretizam destas ações, além da contratação de profissional de qualidade para coordenadoria de 
ações internacionais. Acreditamos que estas ações são efetivas e devem auxiliar bastante no desenvolvimento dos docentes em amplos aspectos.

Questão D

d. É possível identificar critérios para a distribuição dos espaços físicos e infraestrutura para a execução das atividades administrativas e acadêmicas? Eles são
efetivos? O que pensam os docentes destes tipos de critérios? (verificar questões 2 e 3 do formulário de Infraestrutura) 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Os critérios para distribuição de espaço físico e priorização de obras e de utilização de reserva técnica institucional não foram bem apresentados ou discutidos. Sugerimos que 
estes aspectos sejam bem discutidos e claramente determinados, para minimizar eventuais problemas futuros entre os docentes.

Espaço é um problema sério em alguns departamentos. Vários edifícios do IB são antigos e já inadequados ao momento atual, necessitando de reformas estruturais importantes. 
Tais problemas deverão ser reduzidos caso novos edifícios (com conclusão prevista para o ano 2015) sejam de fato finalizados. De modo particular, é aguardada a conclusão de um 
novo prédio que fornecerá salas para docentes além de laboratórios destinados a a docentes de diferentes departamentos, e também novo prédio para o Museu/Herbário que irá 
liberar espaço nos departamentos de Biologia Animal e Biologia Vegetal, aliviando a situação geral. Neste sentido, é essencial que as obras sejam entregues dentro do prazo. 

Questão E

e. O Planejamento Estratégico e a Avaliação Institucional da Unidade são utilizados como ferramenta de gestão e de tomada de decisões na Unidade? A comunidade
conhece o planejamento e há um bom sistema de divulgação das decisões tomadas com base nestes? (verificar questão 1 do formulário de Planejamento Estratégico) 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Sim, os processos de avaliação interna têm sido rigorosos e abrangentes. Com respeito à questão 2.1 do comitê de avaliação interna  ("Quadro de docentes etc.) são especialmente 
interessantes os comentários sobre a evolução do quadro docente onde apontam dados trazidos pelo Reitor da Universidade Católica do Chile (uma universidade de America Latina 
que recebeu recentemente um alto 'ranking' no QS) onde foi destacada a importância da proporção alunos/docente. Tal  universidade tem um proporção de 8 alunos/docente. Na 
universidade de Harvard, nos Estados Unidos, esta relação é de 7. No IB da Unicamp a proporção tem variado entre 10,2 a 12,8 com uma tendência recente de aumento, fruto da 
redução do corpo docente e aumento do número de alunos. Do mesmo modo, a relação servidores não-docentes/docentes poderia ser aumentada, o que levaria a uma melhora 

Fontes de Dados Comissões Avaliações Planes Documentos Contato

Avaliação Institucional

113956 - Flavio Antonio Maes Dos Santos
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qualitativa geral. Com base nas tabelas fornecidas pelo DGRH e pela DAC, conforme relatado no parecer da comissão interna, o número de docentes no IB sofreu uma redução de 
9,1% entre 2009 e 2013, o número de funcionários aumentou 2% entre 2011 e 2013 e o número de alunos cresceu 14,1% no período de 2009 a 2013. Dessa forma, entre 2011 e 2013, o 
número de funcionários por docente variou muito pouco, indo de 1,7 a 1,8 funcionários por docente, o que tem sido crítico para alguns professores, chegando a prejudicar 
atividades de pesquisa e de ensino. 

Tais fatores precisam ser considerados no planejamento estratégico global.  

Questão F

f. Comente sobre a percepção dos docentes sobre a forma como as rotinas impostas pela administração central da Unicamp impactam as atividades-fim da Unidade.
Considere também os aspectos relacionados à Qualidade de Vida no campus (transporte, segurança, estacionamentos, entre outros). 
Como auxílio na formulação das respostas, consulte as respostas das avaliações internas e os possíveis projetos de revisão do planes relacionados à estas respostas. 

Resposta: 
 Existe uma percepção geral que a carga administrativa imposta sobre os docentes tem aumentado de modo marcante nos últimos anos, e tem chegado a  um nível que pode 
prejudicar as atividades didáticas e de pesquisa. Ainda, existe uma opinião geral de que os diversos aspectos que determinam a "qualidade da vida" no campus - condições de 
acabamento das salas e demais espaços físicos nos departamentos etc - tem recebido pouca atenção e prioridade mínima por parte da administração da universidade. Isto é um 
aspecto importante e que por vezes requer um custo financeiro relativamente baixo, mas que teria um grande impacto positivo contribuindo para o bem estar e melhor produtividade 
dos docentes e discentes. Neste sentido, cabe notar que diversos docentes e discentes gostariam de um espaço de convivência e troca de experiências. Pessoas que têm uma 
'empatia' com o seu ambiente de trabalho, em geral, trabalham mais e são mais felizes e produtivas.  

Anexar Arquivos
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Respostas da Avaliação Interna

Atividades de Gestão Recursos Humanos Recursos orçamentários e extra-orçamentários Infraestrutura Processo de Planejamento Estratégico e Avaliação Institucional

1. Estrutura Organizacional 

1.1. Avaliar a relevância e a eficácia da estrutura organizacional da Unidade enfocando: 

a. os departamentos ou equivalentes;
b. as áreas administrativas;
c. os colegiados, para as atividades fim da Unidade.

Em cada área avaliar a adequação dos recursos disponíveis para o desempenho das suas funções e a qualidade deste desempenho. Descrever as modificações
mais relevantes ocorridas na estrutura no período de avaliação, se houver. 

GA1- Organograma da Unidade válido em 2013. Fonte: DGRH

GA1

Resposta: 
 O Instituto de Biologia deu prosseguimento ao processo de reestruturação departamental iniciado na gestão anterior. Em 2013, foi certificado o novo organograma do Instituto 
de Biologia (ver arquivo GA1), o qual já sofreu algumas adequações (ver arquivo anexo OrganogramaIB2014.pdf). Assim, atualmente, o IB é composto por 5 Departamentos, uma 
Biblioteca e três órgão complementares (Museu de Zoologia, Herbário e Laboratório de Microscopia Eletrônica). As alterações no número de Departamentos, levaram à 
necessidade de dar continuidade à adequações da estrutura administrativa. O IB é responsável por 2 cursos de Graduação em Ciências Biológicas, co-responsável por 1 curso 
de Graduação em Farmácia, além de atuar em outros 13 cursos de Graduação da UNICAMP e atender a cerca de 1300 alunos de outras Unidades, além de ser responsável por 7 
Programas de Pós-Graduação.
A área administrativa conta com uma Secretaria Centralizada que atende às demandas administrativas dos Departamentos. Possui ainda, um setor de Apoio Acadêmico que tem 
como função zelar pelas salas de aula e seus equipamentos, e auxiliar os docentes no uso de recursos audiovisuais, instalar programas nos computadores e preparar material 
de aula (cópias de provas, roteiros e protocolos de aulas práticas). A Secretaria de Apoio Administrativo tem como objetivo auxiliar os docentes na elaboração de seus relatórios 
de atividades, secretariar as várias comissões assessoras do IB, auxiliar na montagem de projetos de maior porte, como os de Infra-estrutura FINEP, promover a divulgação de 
atividades internas e externas do IB de interesse para o ensino, pesquisa e extensão, manter a página da internet do IB atualizada e auxiliar a diretoria na obtenção dos dados e 
montagem do relatório anual de atividades do Instituto. Esta secretaria mantém ainda, a base de dados SIPEX (Sistema de Informação de Pesquisa e Extensão da Unicamp) 
atualizada semanalmente, cujos dados são utilizados para a dotação orçamentária qualificada da Unicamp para as unidades de ensino e pesquisa. O IB conta ainda com uma 
Diretoria de Engenharia e Manutenção, responsável pelo acompanhamento de obras e pelos serviços de manutenção nas instalações da Unidade. Há uma Diretoria Financeira, 
responsável pela execução de compras, execução financeira e prestação de contas. A Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação é responsável pelo 
desenvolvimento de projetos de informática, desenvolvimento do sistema de intranet e das páginas do IB, manutenção de rede, desenvolvimento de soluções para a rede wi-fi, 
manutenção de bancos de dados, sistema de telefonia, dentre outras tarefas.
O Instituto tem como base deliberativa a Congregação. Além disso, existe um Conselho Interdepartamental, uma Comissão de Extensão e Pesquisa, uma Coordenadoria de 
Ações Internacionais, uma Comissão de Especialistas, além das Coordenações dos dois cursos de Graduação em Ciências Biológicas de responsabilidade do Instituto e a 
Coordenação de Pós-Graduação, que atua junto aos sete Programas de Pós-Graduação do Instituto. 

1.2. A correlação entre o tamanho do quadro de docentes, funcionários e alunos é compatível com as instituições de referência brasileiras e internacionais? 
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Grad29 – Total de Alunos por Unidade (graduação, mestrado, doutorado e mestrado profissional, especialização) Fonte: DAC

Ano

2009 2010 2011 2012 2013

Unidade Nome Completo

IB INSTITUTO DE BIOLOGIA 1234 1286 1332 1361 1408

Total 1234 1286 1332 1361 1408
Fonte:DAC via S-Integra

GA2 - Evolução do quadro docente, com os contratados no período que fizeram doutorado na UNICAMP. Fonte: DGRH

Estrutura Salarial

MS

Unidade Ano Total Contratados Contratados com doutorado na Unicamp

IB

2009 121 1 0

2010 123 5 3

2011 115 1 1

2012 112 5 2

2013 110 6 1
Fonte:DGRH via S-Integra

GA12 - Evolução do Quadro de Servidores Ativos da carreira PAEPE por função. Fonte: DGRH

Ano

2011 2012 2013

Unidade Cargo/Função

IB

Paepe - Administrador 1 1 1

Paepe - Bibliotecário 3 2 2

Paepe - Biologista 4 4 4

Paepe - Biomédico 1

Paepe - Biólogo 35 34 33

Paepe - Engenheiro 3 3 2

Paepe - Farmacêutico 1 1 1

Paepe - Profissional Para Assuntos Administrativos 57 53 51

Paepe - Profissional Para Assuntos Universitários 50 53 62

Paepe - Profissional da Arte, Cultura e Comunicação 3 5 6

Paepe - Profissional da Tecnologia Informação e Comunicação 10 12 11

Paepe - Profissional de Apoio Tecnico de Serviços 16 16 17

Resposta: 
 Com base nas tabelas fornecidas pelo DGRH e pala DAC, o número de docentes no IB sofreu uma redução de 9,1% entre 2009 e 2013, o número de funcionários aumentou 2% 
entre 2011 e 2013 e o número de alunos cresceu 14,1% no período de 2009 a 2013. Dessa forma, entre 2011 e 2013, o número de funcionários por docente variou muito pouco, 
entre 1,7 e 1,8 funcionários por docente, enquanto o número de alunos por docente entre 2009 e 2013 tendeu a aumentar de 10,2 a 12,8 alunos por docente. Em entrevista recente 
para a revista Veja (13/07/2014), o reitor da Universidade Católica do Chile, que foi classificada no último ranking QS como a melhor Instituição de Ensino Superior da América 
Latina, citou como importante para o aumento da qualidade, a proporção de docentes por alunos. Usou como exemplo, o aumento no número de docentes naquela Instituição, 
chegando a uma relação de 8 alunos por docente, enquanto na USP, essa relação seria de 15 alunos por docente e em Harvard de 7 alunos por docente. Ao contrário do sugerido 
pelo reitor da Universidade Católica do Chile com relação a qualidade, o IB no período de 2009 a 2013 mostrou um aumento na relação de número de alunos por docente. 

1.3. Se houver Centros ou Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa ou outros órgãos que cooperaram com a Unidade de forma significativa, descrever a sua
contribuição. 

Resposta: 
 Os docentes do IB colaboram com vários Centros e Núcleos da Universidade, tais como CPQBA, CBMEG e NEPAM, entre outros. Alguns docentes do IB possuem laboratórios 
no CBMEG. Existem também cooperações individuais em pesquisas e alguns pesquisadores dos Centros contribuem na Graduação e na Pós-Graduação do IB, pois estão 
credenciados como docentes em Programas de PG da Unidade. Apesar dessas colaborações, não existe oficialmente um tipo de atividade estabelecido entre o IB e estes 
Centros, sendo, portanto, iniciativa pessoal de alguns docentes. 

2. Gestão e atividades administrativas 

2.1. A Unidade implantou processos modernos de gestão, com procedimentos definidos e informatizados? 

Resposta: 
 A Unidade possui um sistema de Intranet extremamente integrativo, que permite comunicação rápida com todos os setores do IB, estando disponíveis desde formulários 
simples de solicitação de afastamento até sistemas para processos mais complexos como compras, relatórios de atividades docente, almoxarifado, expediente e protocolo. Foi 
implantado ainda um sistema de atribuição e distribuição de carga horária e de avaliação discente de disciplinas de Graduação. O sistema está sob atualização e 
desenvolvimento constantes, visando a melhoria e a adequação dos processos administrativos. O sistema está disponível para funcionários e docentes (ver arquivo anexo 
IntranetIB.pdf) e tem sido procurado por outras Unidades da Universidade, interessadas em sua implantação. 

2.2. Quais formas de apoio administrativo estão disponíveis para o corpo docente em suas atividades de docência e de pesquisa? São efetivas? 

Resposta: 
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Projetos de Revisão do Planes da Unidade - INSTITUTO DE BIOLOGIA - Área Estratégica: Ensino - Graduação

Nome Objetivo Questões Estratégias Programas/Linhas de Ação Sugestões / Outro

Contratação de
servidores não-
Docentes
suprindo as
necessidades dos
Departamentos,
Órgãos
Complementares,
Laboratórios
Multiusuários e
Biotérios.

Estão previstas muitas aposentadorias de servidores não
docentes técnicos de laboratórios de nível básico, médio
e superior no Instituto de Biologia. Por ser uma ciência
experimental, a Biologia demanda o suporte de técnicos
especializados nos laboratórios para realização de
trabalhos técnicos e a operação de equipamentos
especializados e/ou de grande monta, como
espectrômetro de massas, sequenciadores de
nucleotídeos e proteínas, FACSorting entre outros. Além
disso, o IB estuda a criação de um grupo de Bioteristas
para atender aos biotérios localizados nos
Departamentos, além do Biotério Central e de
transgênicos. Desta forma, é necessária a contratação de
técnicos nos diferentes níveis para a reposição de
aposentadorias e também para suprir a implementação de
novas áreas de pesquisa e a operação de novos
equipamentos que necessitem técnicos com formação
especializada.

Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 3.2
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 3.5
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão:

E4.4. Aprimoramento
dos processos de
seleção de servidores.
E4.5. Implantação de
processo de
desenvolvimento
profissional.
E4.6. Implantação de um
programa de
identificação e
reconhecimento de
talentos.
E4.1. Implantação de
amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de
reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.

LA8.2. Banco de
competências

Reposição de
aposentadorias e
contratação de pessoal
de suporte em
laboratórios
departamentos, órgãos
complementares,
laboratórios
multiusuários e
biotérios.

Ampliação da

No novo organograma do IB foram criados novos setores
administrativos como a Secretaria de Apoio Institucional a
Projetos (SAIP) e a Diretoria de Ações Internacionais.

Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 1.2
Formulário:
Atividades de
Gestão - E4.1. Implantação de

 Além da estrutura administrativa geral, que envolve uma Secretaria Centralizada dos Departamentos, as Secretarias de Graduação e de Pós-Graduação, a Diretoria Financeira 
(responsável por compras, licitações, planejamento, orçamento, execução financeira, controle de estoque, recebimento de materiais, almoxarifado, transporte), o Centro de 
Memória e Arquivo Setorial (responsável pelo expediente e protocolo), a Diretoria de Tecnologia da Informação e da Comunicação (responsável pelo planejamento, 
desenvolvimento, manutenção e atendimento ao usuário na parte de informática, atendimento à sala de vídeo-conferência, manutenção e desenvolvimento de páginas e sistema 
da intranet, rede wi-fi) e a Diretoria de Engenharia e Manutenção (responsável pelo planejamento e acompanhamento de obras e prestadora de serviços básicos de manutenção), 
o IB conta com:
1. Secretaria de Apoio Administrativo: fornece apoio administrativo a projetos de pesquisa, apoio às Comissões assessoras (Gestão Ambiental, Biossegurança, Ética no Uso de 
Animais, Informática) e é responsável pela Comunicação Institucional. Cuida do serviço de divulgação e registro, administração de convênios e contratos e apoio à elaboração 
de projetos institucionais.
2. Secretaria de Apoio Institucional ao Pesquisador (SAIP): auxilia na administração, no processo de compras e de prestação de contas dos auxílios à pesquisa.
3. Seção de Apoio Acadêmico: responsável pela zeladoria das salas de aula, pelos equipamentos existentes nas salas de aula, verificando o seu funcionamento e auxiliando o 
docente na resolução de problemas com os equipamentos.
4. Coordenadoria de Ações Internacionais: responsável por divulgar e apoiar os docentes e o Instituto em todas as demandas internacionais relacionadas a visitas, convênios, 
intercâmbio de pesquisadores e alunos.
5. Órgãos complementares: servem como apoio a pesquisa e ensino (Herbário, Museu de Zoologia, Laboratório de Microscopia Eletrônica, Laboratório de Manutenção e 
Experimentação Animal, Laboratório Multiusuário, Biblioteca).
Parte dessa estrutura foi efetivada nos últimos anos e tem recebido avaliação positiva por parte dos docentes. 

2.3. Os funcionários estão preparados para trabalhar com gestão de processos? 

Resposta: 
 O preparo dos funcionários para lidar com gestão de processos é bastante variável. Os funcionários com atividades gerenciais (ATs, Diretores de Serviço, Supervisores de 
Seção) têm participado dos treinamentos oferecidos pela Agência para a Formação Profissional da UNICAMP (AFPU), embora a aplicação prática do treinamento obtido ainda 
seja bastante variável. Além disso, a intranet do IB representa um facilitador da gestão de processos. 

2.4. A estrutura organizacional facilita os trâmites internos de processos, convênios, etc. para apoio à pesquisa? 

Resposta: 
 Os processos têm como porta de entrada e saída do IB o Centro de Memória e Arquivo Setorial que envolve o expediente e protocolo. Os processos têm trâmite interno com 
registro na intranet. O trâmite entre os Departamentos passa pela Secretaria Centralizada dos Departamentos ou pelas Secretarias de Graduação e Pós-Graduação. Os 
processos de compras e prestação de contas de auxílios de grande valor são de responsabilidade da Secretaria de Apoio Institucional ao Pesquisador, que administra os 
grandes projetos sob responsabilidade de docentes do IB. Os convênios internacionais recebem o apoio da Coordenadoria de Ações Internacionaios, recém criada no Instituto. 

2.5. Qual o tempo médio gasto pelo corpo docente em reuniões e atividades administrativas? 

Resposta: 
 Esse tempo varia muito entre os docentes, dependendo do cargo ocupado e do envolvimento nas atividades administrativas. As demandas mensais existentes são de pelo 
menos uma reunião de:
1. Departamento: alguns Departamentos fazem reuniões de Conselho, que envolve representantes das diferentes categorias docentes, enquanto outros fazem reuniões no 
formato de assembléia, incluindo todos os docentes do Departamento.
2. Conselho Interdepartamental: reunião colegiada com a presença de todos os chefes de Departamento, Coordenadores de Graduação e de Pós-Graduação.
3. Congregação: reunião colegiada com a presença de todos os chefes de Departamento, Coordenadores de Graduação e de Pós-Graduação e representantes das diferentes 
categorias docentes.
4. Graduação: reunião dos Coordenadores com os representantes docentes das diferentes áreas de ensino, que fazem parte da Comissão de Ensino de Graduação.
5. Pós-Graduação: reunião do Coordenador de Pós-Graduação do IB com os Coordenadores de Programas de Pós-Graduação do IB; reunião da Pro-reitoria de Pós-graduação 
com os Coordenadores Gerais de Pós-graduação; reunião dos Coordenadores de Programas com membros das comissões de programa. 
6. Órgãos complementares: os órgãos complementares mantém reuniões periódicas com suas Comissões.
7. Comissões assessoras: reunião dos membros das diferentes comissões assessoras.
Em todos os casos, não estão computadas as demandas de reuniões periódicas fora do Instituto.
A estrutura administrativa inclui além do Diretor e do Diretor Associado, Chefes dos 5 Departamentos, 2 Coordenadores de Graduação, 1 Coordenador de Pós-Graduação do IB 
mais 7 Coordenadores de Programas de Pós-Graduação e 4 Coordenadores dos Órgãos Complementares. Isso significa um total de 21 docentes (19,1% do total de docentes) 
envolvidos diretamente na administração da Unidade. Além desses, estão envolvidos os docentes que compõem as diferentes comissões e os representantes das categorias 
docentes. 

Arquivos complementares às respostas da Unidade - INSTITUTO DE BIOLOGIA

Nome: OrganogramaIB2014.pdf
Tamanho (bytes): 54066

Nome: IntranetIB.pdf
Tamanho (bytes): 96267

http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#myAnchor
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#
http://www.siarh.unicamp.br/ai/MenuAvaliacoesExternas.jsf#
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área física para
melhoria das
atividades
administrativas e
contratação de
pessoal.

Além disso, outras unidades foram criadas com a
reestruturação departamental, como a Secretaria
Centralizada de Departamentos. Esta nova estrutura
organizacional foi criada para dar um maior suporte as
atividades de ensino e pesquisa e para fomentar a
internacionalização da Unidade, exigindo novos
investimentos na ampliação do espaço físico e na
contratação de recursos humanos.

Questão: 2.2
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 2.1
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 2.4
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 2

amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de
reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.

LA9.2. Infraestrutura
Ampliação e adequação
da área física existente e
contratação de pessoal.

Implantação de
sistema de alarme
por falta de
energia.

As atividades desenvolvidas no Instituto dependem de um
suprimento constante e confiável de energia. Para isso,
contra com transformador e sistemas de grupo gerador
para, na falta de suprimento de energia da rede normal,
suprir o instituto de energia para equipamentos
essenciais. Em algumas ocasiões vivenciamos falhas
nesses sistemas, acarretando prejuízos imensos as
atividades de pesquisa, com perdas consideráveis de
material perecível. Para se evitar estes incidentes, o IB
propõem implementar um sistema de alarme que avisará
os setores de manutenção sobre a falta de energia e/ou
mal funcionamento no grupo gerador. Este sistema deverá
ser implementado em conjunto com a área de informática
do IB.

Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 4
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 2

E4.1. Implantação de
amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de
reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.

LA9.1. Segurança
pessoal e patrimonial
LA9.2. Infraestrutura

Implementação de
sistema de alarme na
falta de suprimento
energético, evitando
perdas irreparáveis de
insumos de pesquisa.

Implantação da
telefonia IP.

Visando a atualização do sistema de telefonia compatível
com a nova tecnologia adotada pela Telefonia da
UNICAMP.

Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 2
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão:
Formulário:
Infraestrutura -
Questão:

E4.1. Implantação de
amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de
reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.
E4.2. Implantação de
gestão por processos.

LA9.2. Infraestrutura Melhorias no sistema de
telefonia.

Melhoria e
atualização do
sistema de
vigilância
patrimonial.

O IB conta com um sistema de vigilância visando garantir
a segurança patrimonial de seus prédios, instalações e
pessoas, através do monitoramento de imagens. Contudo
é necessário atualização do sistema atual, pois trata-se de
um sistema analógico limitado quanto aos recursos e já
apresentou várias falhas críticas de funcionamento.
Atualmente o sistema é composto de câmeras analógicas
conectadas a microcomputadores e deverá ser instalado
um novo sistema de segurança IP, com câmeras IP
conectadas à rede cabeada, gerenciadas por um servidor
ligado no Data Center. O novo sistema também deverá ser
implantado em duas etapas, ficando a Biblioteca do IB na
segunda etapa. Este sistema de monitoramento com
câmeras de segurança IP também deve ser estendido às
salas de aula.

Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 1.1
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 1.2
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 2
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 1.3
Formulário:
Infraestrutura -
Questão:
Formulário:
Processo de
Planejamento
Estratégico e
Avaliação
Institucional -
Questão:

E4.1. Implantação de
amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de
reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.
E4.2. Implantação de
gestão por processos.

LA9.1. Segurança
pessoal e patrimonial

Aprimoramento do
sistema de vigilância,
melhorando a segurança
patrimonial e pessoal.

Atualização do
Backbone.

O Backbone do IB é responsável por todo roteamento das
redes do Instituto, garantido sua comunicação com a
Internet. Atualizado em 2012, deverá ser planejado
contrato de novo suporte de manutenção e sendo
altamente recomendado iniciar nova atualização em no
máximo 03 anos. Também deverá ser feito um projeto de
atualização da estrutura da sala do Backbone, com
projetos de elétrica e climatização e ainda com
manutenção periódica dos nobreaks.

Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 1.1
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 1.1
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 1.2
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 1.3
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 2

E4.1. Implantação de
amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de
reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.
E4.2. Implantação de
gestão por processos.

LA9.2. Infraestrutura
LA16.1. Gestão dos
dados e informações

Atualização do
Backbone e da da
estrutura da sala do
Backbone, com projetos
de elétrica e
climatização e ainda
com manutenção
periódica dos nobreaks.

Criação de área
virtual de
armazenamento e
Backup de dados.

Atualmente os usuários do IB não possuem uma área
remota segura (na nuvem IB) com área em disco para
disponibilizar e fazer bakup de dados. Cada usuário adota
a solução que lhe é possível e muitos usuários não
possuem sequer backup dos dados. Este projeto tem o
objetivo de atender esta necessidade dos docentes,
funcionários e alunos do IB, garantindo um serviço
robusto e confiável, com backup de dados conforme
política previamente definida, que será instalado no Data
Center e poderá ser acessado de qualquer local. Para sua
implantação serão necessários equipamentos específicos
e a implantação do serviço de autenticação centralizada.

Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 2
Formulário:
Infraestrutura -
Questão:
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 2.1
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 2.4
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão:

E4.1. Implantação de
amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de
reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.
E4.2. Implantação de
gestão por processos.

LA16.1. Gestão dos
dados e informações
LA9.2. Infraestrutura
LA13.1. Do
convencional ao digital

Criação de estrutura
para armazenamento e
backup de dados.

Visando o melhor aproveitamento dos recursos de TI,
pretende-se iniciar um projeto de nuvem privada do IB que
possa fornecer ambiente para uso administrativo e
ambiente para uso acadêmico e científico, ampliando os
recursos computacionais destinados aos usuários do
Instituto. Com o crescimento das necessidades dos
usuários do IB, preocupação com a integridade dos
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Nuvem IB e
Virtualização.

dados, necessidade de acessá-los remotamente,
necessidade de alta disponibilidade dos sistemas, de
acessar sua própria máquina remotamente, necessidade
de instalar um ou mais servidores para sistemas
administrativos ou de apoio a pesquisa, entre outras
necessidades, o projeto nuvem apresenta-se como uma
perfeita solução para atender tais necessidades,
agregando valor ao negócio do Instituto. Este projeto tem
seu início com a aquisição de novos servidores físicos e a
virtualização dos servidores, fazendo melhor uso dos
recursos computacionais, proporcionando aos atuais
serviços do Instituto mais estabilidade, confiabilidade, alta
disponibilidade e recuperação rápida após desastres.
Posteriormente novos servidores, storages, licenças e
demais recursos deverão ser adquiridos para a
continuidade do projeto. Futuramente pretende-se adotar
gradativamente a solução de virtualização de desktop.
Trata-se de uma solução que além de facilitar o dia a dia
do usuário permitindo-lhe acessar a sua própria máquina
a partir de qualquer lugar que tenha boa conectividade,
também irá reduzir custos, aumentar a segurança, facilitar
a manutenção, gerenciamento e atualizações de
aplicações. Com esta tecnologia reduz-se a necessidade
de atualização frequente do parque computacional das
áreas administrativas e demais áreas com equipamentos
obsoletos e sem recursos para atualização. Para se
viabilizar este projeto de nuvem, será necessária a
aquisição de servidores, storages, licenças e demais
materiais de conectividade. O projeto Nuvem IB também
deverá estar alinhado ao projeto de nuvem da Unicamp,
garantindo assim o melhor aproveitamento dos recursos
de TI de toda Universidade, mantendo uma redundância
de seus serviços na nuvem Unicamp.

Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 2
Formulário:
Infraestrutura -
Questão:
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 2.1
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 2.2
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 2.4
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão:

E4.1. Implantação de
amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de
reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.

LA9.2. Infraestrutura
LA16.1. Gestão dos
dados e informações
LA13.1. Do
convencional ao digital

Aquisição de servidores,
storages, licenças e
demais materiais de
conectividade para
implantação da Nuvem
IB, estando alinhada ao
projeto de nuvem da
Unicamp, garantindo
assim o melhor
aproveitamento dos
recursos de TI de toda
Universidade, mantendo
uma redundância de
seus serviços na nuvem
Unicamp.

Melhorias em
Segurança da
Informação.

O IB é uma unidade que conta com muitos sistemas e
serviços disponíveis via Internet, com muitos usuários,
computadores e recursos atrativos conectados à rede,
com muitas informações valiosas de pesquisa, com
muitos dados e muitas outras informações que devem ser
protegidos. Para proteger todas estas informações,
garantindo confidencialidade, integridade, disponibilidade
e autenticidade das informaçoes e dados dos usuários,
sistemas e serviços do IB, deve-se garantir investimentos
e praticar melhoria contínua em segurança da informação
em todas as áreas, equipamentos e serviços. Tais
investimentos envolvem firewalls, antivírus,
monitoramento, backups, entre outros.

Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 2
Formulário:
Infraestrutura -
Questão:
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 2.1
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 2.2
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 2.4
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão:

E4.1. Implantação de
amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de
reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.
E4.2. Implantação de
gestão por processos.

LA9.2. Infraestrutura
LA13.1. Do
convencional ao digital
LA12.1. Inclusão digital

Melhoria contínua em
segurança da
informação em todas as
áreas, equipamentos e
serviços.

Atualização da
rede cabeada.

A rede cabeada é muito importante e não pode ser
substituída pela rede sem fio. No IB toda a rede foi
implantada com cabeamento estruturado, podendo e
sendo utilizada por computadores, telefonia, leitores de
cartão, antenas da rede sem fio, câmeras IP entre outras
tecnologias e equipamentos. Mesmo havendo atualmente
uma grande quantidade de pontos (mais de 2.300 pontos
de cabeamento estruturado), a demanda de ampliação e a
necessidade de manutenção deste cabeamento são
grandes. A atual infraestrutura interna das subredes e
seus racks precisam ser ampliados para atenderem a
demanda de novos pontos para todas as redes dos
departamentos, salas de aula, Biblioteca, Administração e
demais locais do Instituto. Nas salas de aula é necessário
instalar novos pontos de rede para garantir maior
desempenho do sistema de lousa interativa móvel, nas
apresentações de vídeos e imagens via Internet,
atendendo a crescente convergência das tecnologias
incluindo o sistema de monitoração (segurança com
câmeras IP) e demais sistemas que vierem a ser
configurados via rede cabeada, proporcionando um
melhor ambiente e suporte para as atividades de ensino.
Outra parte muito importante, integrante das subredes,
são os ativos instalados nos racks (switches) que também
devem ser periodicamente atualizados (preferencialmente
em até 03 anos), garantindo uma conexão estável e de alta
velocidade com o Backbone do IB. Visando garantir pelo
funcionamento dos serviços conectados à rede e da
própria rede, deve-se garantir que os racks estejam
ligados a nobreaks conectados nas tomadas de energia
elétrica do gerador e que estes recebam manutenção
periódica.

Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 1.1
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 1.2
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 1.3
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 2
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão:
Formulário:
Infraestrutura -
Questão:

E4.1. Implantação de
amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de
reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.
E4.2. Implantação de
gestão por processos.

LA9.2. Infraestrutura
LA13.1. Do
convencional ao digital

Ampliação da
infraestrutura interna
das subredes e racks,
instalação de novos
pontos de rede em salas
de aula para garantir
maior desempenho do
sistema de lousa
interativa móvel, nas
apresentações de vídeos
e imagens via Internet,
instalação de sistema de
monitoramento
(segurança com
câmeras IP), atualização
de switches garantindo
conexão estável e de
alta velocidade com o
Backbone do IB.

Melhorias na
acessibilidade as
dependências do
Instituto.

O IB é composto por edificações com mais de um
pavimento. Neste sentido, existe a necessidade de
garantir e facilitar a acessibilidade aos edifícios,
particularmente em se tratando de pessoas com algum
tipo de deficiência física. Assim, são necessários
investimentos para a construção de rampas e a instalação
de elevadores nos edifícios mais antigos do IB. Além
disso, são necessários investimentos para adequar a
plena acessibilidade de nossas salas de aulas a alunos co
algum tipo de deficiência física.

Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 1.1
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 1.2
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 1.3
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 2
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 4
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 5
Formulário:
Infraestrutura -
Questão:

E4.1. Implantação de
amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de
reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.

LA9.2. Infraestrutura

Melhoria da estrutura
predial facilitando
acesso inclusive de
pessoas com algum tipo
de deficiência física.
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Valorização da
Equipe de
Informática,
capacitação,
treinamento e
novos
Integrantes.

A área de TI do IB cresceu muito, agregou e implantou
novos serviços, houve um grande crescimento da rede e
do outro lado, a quantidade de usuários e equipamentos
também cresceu muito. Diante desta realidade, para
atender toda a demanda, a equipe necessita capacitação e
treinamento em novas tecnologias, de novos funcionários
e de espaço físico adequado para comportar toda a
equipe. Valorização da Equipe de TI Os recursos humanos
são um dos pilares mais importantes de uma organização
e a questão da valorização dos profissionais de TI deve
ser indicada a ser considerada na atual carreira da
UNICAMP, pois trata-se de profissionais que são muito
valorizados no mercado externo e não existe uma política
de valorização e retenção destes profissionais.
Capacitação e Treinamento A questão do treinamento
também recebe poucos investimentos e não é priorizada e
realizada a tempo. É muito importante investir em
capacitação e treinamento, pois bons profissionais, bem
treinados e capacitados podem entregar mais para a
organização, com mais ideias e melhores resultados,
agregando mais valor ao negócio. Novos Integrantes Para
a área de Infraestrutura: A área de Infraestrutura é
responsável por prover todos os serviços de redes,
conectividade, segurança, servidores e serviços que estes
rodam. Trata-se de uma área bem específica e está em
grandes dificuldades, pois anualmente tem perdido
funcionários e enfrenta dificuldades para novas
contratações. O último pedido de demissão foi em agosto
de 2014. No momento a área está em falta de 03
funcionários, sendo: - 01 Funcionário de nível superior em
TI para administrar o ambiente de Servidores Unix. - 02
Funcionários de nível superior em TI para administrar o
ambiente de Servidores Windows. Atualmente o
profissional de TI que administra os servidores do
Domínio CIEGIB e IB é um profissional de nível técnico
integrante da área de Suporte. Isto é um risco e pode
comprometer os serviços disponíveis para o IB, para as
aulas de graduação nos laboratórios entre outros
importantes riscos. É uma função de muita
responsabilidade, que para garantia de pleno
funcionamento dos serviços, estando preparados para o
crescimento, sem comprometimento de disponibilidade e
de desempenho dos serviços, faz-se necessário a
contratação de dois profissionais de nível superior em TI
(Informática), especialistas em Windows Server. Para a
área de Suporte (Atendimento): Tendo em vista a grande
quantidade de atividades da área de Suporte com a
crescente demanda por atendimento por parte dos
usuários, enfrentando diariamente muitas emergências e
dificuldades para atender toda a demanda, faz-se
necessário: - Indicar um dos funcionários da equipe como
responsável, com função gratificada, para melhor
organização e gerenciamento do setor, tendo em vista o
montante de trabalho da área de Suporte e de toda a área
de TI. - 01 secretária com conhecimentos em Informática,
para atendimento nível 1, tendo em vista a iminente
aposentadoria da atual secretária. - 01 profissional de TI
de nível Superior, tendo em vista a iminente aposentadoria
de um funcionário e grande dificuldade de contratação de
novos estagiários de nível superior. - Apoio para
progressão na carreira, com o enquadramento em nível
Superior dos dois profissionais de nível técnico
integrantes da equipe. - 01 profissional para a
Videoconferência (para iniciar o oferecimento dedicado
deste serviço). Para a área de Desenvolvimento:
Atualmente com mais de 70 sistemas, a Intranet é um
grande sucesso e com o uso destes sistemas pelas áreas,
periodicamente são feitas melhorias e atualizações para
garantir que os processos se tornem cada vez mais
modernos e informatizados. Com o grande crescimento da
demanda da área, com novas solicitações de
desenvolvimento e integração entre os sistemas, com a
crescente demanda de manutenção/modificações nos
sistemas atuais e as dificuldades para se documentar
detalhadamente cada sistema, brevemente será
necessário contratar mais um profissional para a área.

Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 1.1
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 3.4
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 3.5

sem estratégias
LA8.2. Banco de
competências
LA16.1. Gestão dos
dados e informações

Capacitação,
treinamento e
contratação de novos
funcionários de TI.

Implantação do
Data Center do IB.

Tendo o Instituto de Biologia um grande parque
computacional e uma grande quantidade de sistemas e
serviços de TI cruciais para suas atividades (tais como
Sistemas de Compras, Financeiro, Almoxarifado,
Informática, Manutenção, Graduação, Rede sem fio,
ambiente de laboratórios de Graduação, Bancos de dados,
entre muitos outros serviços), faz-se necessário implantar
um ambiente projetado para abrigar os servidores, os
sistemas de armazenamento de dados (storages) e ativos
de rede, capaz de suportar seus serviços atuais e seu
crescimento futuro de TI. Este ambiente é um Data Center,
com um esquema de redundância, para garantir
confiabilidade, segurança e alta disponibilidade dos
dados e serviços de TI e é requisito básico para todos os
demais projetos e serviços de TI do Instituto de
Biologia.Para garantir os requisitos críticos de
funcionamento do Data Center será necessário,
principalmente, climatização redundante, duas entradas
de energia independentes com geradores, contrato de
manutenção anual, ambiente remoto redundante entre
outras necessidades.

Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 1.1
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 2.1
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 2.4
Formulário:
Infraestrutura -
Questão:

E4.2. Implantação de
gestão por processos.

LA9.2. Infraestrutura
LA16.1. Gestão dos
dados e informações

Finalizar a implantação
do Data Center do IB
visando aprimorar a
gestão de processos e a
integração entre os
diferentes órgãos
administrativos do IB,
além de apoiar as
atividades de ensino,
pesquisa e extensão
universitária.

Contratação de
novos Docentes
para reposição de
aposentadorias,
para fortalecer as

Com base nos dados fornecidos pelo DGRH e DAC, o
número de docentes no IB sofreu uma redução de 9,1%
entre 2009 e 2013 e o número de alunos cresceu 14,1% no
mesmo período. Dessa forma, entre 2009 e 2013, o número
de alunos por docente aumentou de 10,2 para 12,8 alunos
/ docente. Em entrevista recente para a revista Veja
(13/07/2014), o reitor da Universidade Católica do Chile,
que foi classificada no último ranking QS como a melhor
Instituição de Ensino Superior da América Latina, citou
como importante para o aumento da qualidade, a
proporção de docentes / alunos. Usou como exemplo, o
aumento no número de docentes naquela Instituição,
chegando a uma relação de 8 alunos / docente, enquanto

Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 1.1
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 1.2
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 2.2
Formulário:
Recursos

E4.1. Implantação de
amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de

LA8.1. Qualificação em
gestão para docentes

Monitoramento
continuado das áreas de
ensino e pesquisa que
foram afetadas pelas
aposentadorias de
Docentes, visando a
reposição do quadro e
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áreas existentes e
para a criação de
novas áreas
estratégicas.

na USP, essa relação seria de 15 alunos por docente e em
Harvard de 7 alunos por docente. Ao contrário, o IB no
período de 2009 a 2013 mostrou um aumento na relação
alunos / docente. Desta forma, o IB necessita repor os
Docentes perdidos ao longo do tempo, fortalecendo áreas
existentes, repor as aposentadorias futuras, mas também
contratar novos Docentes em áreas estratégicas, de tal
forma a fomentar a qualidade do Ensino, Pesquisa e
Extensão realizados em nosso Instituto. Importante
salientar que o Instituto atende alunos de outras Unidades
além do IB, tais como Medicina, Farmácia, Enfermagem,
Engenharias, sendo que existe a possibilidade de atender
a alunos do novo Curso de Fisioterapia.

Humanos -
Questão: 2.3
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 3.1
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 3.3
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão:

reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.

LA8.3. Avaliação de
desempenho

contratação de Docentes
em áreas estratégicas,
de acordo com as novas
tendências no campo da
ciência, tecnologia,
ensino e extensão
universitária.

Atualização da
rede sem fio.

A rede sem fio do IB atualmente atende diariamente mais
de 4.000 conexões que passam pelas antenas do IB e
como seus controladores já possuem mais de 07 anos,
precisará ser atualizada para atender a demanda
crescente de usuários que a acessam. Além desta
previsão de troca a curto prazo, a rede sem fio deverá ter
um planejamento de atualização contínuo para suportar a
demanda crescente de quantidade de clientes que a
acessam simultaneamente (apenas um usuário pode
utilizar pelo menos 03 equipamentos móveis conectados
ao mesmo tempo), fornecendo conectividade aos
docentes e alunos para uso das tecnologias disponíveis
conectadas à Internet durante as aulas (softwares
remotos, apostilas em repositórios, etc), em suas
atividades de pesquisa e em suas demais necessidades
de mobilidade estando conectados à Internet.

Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 2
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 1.1
Formulário:
Infraestrutura -
Questão:
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão:

sem estratégias LA9.2. Infraestrutura
LA12.1. Inclusão digital

Melhoria da
infraestrutura da rede
sem fio.

Contratação de
pessoal na área
administrativa.

O IB sofreu mudanças em seu organograma e estrutura
administrativa, a começar pela reestruturação
departamental que levou a redução de 11 para 5
Departamentos e a criação da Secretaria Centralizada de
Departamentos. Recentemente, foram criadas a
Coordenadoria de Ações Internacionais (CAIn) e a
Secretaria de Apoio Institucional a Projetos (SAIP) para
fomentar cooperações e convênios internacionais e apoiar
a gestão de projetos, respectivamente. Desta maneira, a
perfeita integração entre essas novas
Secretarias/Diretorias na estrutura já existente exige
ações no sentido de facilitar o fluxo de informações e
tramitação de processos. Estas ações envolvem o
aperfeiçoamento de nossa rede de informática, o
estabelecimento de novos procedimentos e sistemáticas
de acompanhamento de processos, integração das
diferentes Secretarias/Diretorias, reforço do setor de
Manutenção do Instituto, permitindo maior rapidez nos
serviços prestados, apoiar a CEUA (Comissão de Ética no
Uso de Animais), a Comissão de Extensão e a CIBIO
(Comissão Interna de Biossegurança) em suas atividades,
ampliando a equipe de suporte, com a contratação de
pessoal novo como também na reposição de
aposentadorias. Este último aspecto é de extrema
importância se considerarmos o número de
aposentadorias que vem ocorrendo ao longo do tempo,
quadro este que tende a se agravar nos próximos meses e
anos.

Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 1.1
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 1.2
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 2.2
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 2.3
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 3.3
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 3.4
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 3.5
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão:

E4.3. Formação
continuada em gestão
por processos,
capacitando os
servidores a assumir
responsabilidades pela
execução de ações
descentralizadas.

LA8.2. Banco de
competências
LA13.1. Do
convencional ao digital
LA15.1. Revisão de
processos
administrativos internos
LA16.1. Gestão dos
dados e informações

Contratação de
servidores da área
administrativa para
repor aposentadorias e
suprir a necessidade
das novas secretarias e
ou coordenadorias.

Criação de um
Centro de
Estudos
Avançados em
Ciências
Biológicas na
"Fazenda
Argentina".

A UNICAMP recentemente adquiriu o espaço da antiga
Fazenda Argentina, que em dimensões corresponde
quase a área total atualmente ocupada pelo Campus de
Campinas. Nesta Fazenda existem áreas de preservação,
com mata nativa. Este seria um espaço ideal para a
criação de um Centro de Estudos Avançados em Ciências
Biológicas, com a construção de laboratórios e auditórios
para palestras, cursos e reuniões. Isso possibilitaria a
implantação de projetos de monitoramento de longo prazo
na área da Fazenda, sendo possível a realização de
diferentes projetos de pesquisa nas áreas de
biodiversidade (levantamento e manutenção),
acompanhamento das comunidades ao longo do tempo,
estudo de efeitos de longo prazo de quaisquer atividades
implantadas na área, estudos de reflorestamento e
recuperação de matas ciliares, efeitos de urbanização e
mudanças climáticas, preservação e restauração das
áreas verdes e dos entornos do riacho da Fazenda. Este
Centro poderia se tornar uma referencia nacional em
estudos sobre serviços ecossistêmicos, conservação e
restauração da biodiversidade, entre outros. Além disso,
seria um excelente espaço para a realização de aulas
práticas para alunos de Graduação e Pós-graduação.

Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 3
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 1.2
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 1.3
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 2
Formulário:
Infraestrutura -
Questão:

E4.5. Implantação de
processo de
desenvolvimento
profissional.

LA9.2. Infraestrutura

Construção de novos
laboratórios e salas de
aula no espaço
recentemente adquirido
pela UNICAMP, referente
a Fazenda Argentina.

Ampliação do
sistema de
iluminação do IB.

Já foi detectada a necessidade de ampliação da rede de
iluminação nas dependências do Instituto, reforçando a
segurança dos alunos, servidores e docentes que
frequentam o Instituto particularmente no período
noturno, além de reforçar a segurança patrimonial.

Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 2
Formulário:
Infraestrutura -
Questão:

E4.1. Implantação de
amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de
reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.

LA9.2. Infraestrutura
Ampliação da rede de
iluminação reforçando a
segurança pessoal e
patrimonial.

Incentivo de uso e
modernização do
sistema de
videoconferência.

Com o sistema de videoconferência no ambiente
acadêmico pode-se ter várias vantagens tais como:
economia com deslocamentos físicos de pessoas,
economia de tempo, possibilidade de gravação do evento,
compartilhamento de documentos, proporciona ambiente
colaborativo, entre outras vantagens. O atual sistema de
videoconferência do IB necessita de um olhar mais
dedicado do Instituto, caso pretenda-se manter este
serviço. O equipamento adquirido, apesar de pouco
utilizado, já é antigo e limitado quanto a recursos,
precisando ser substituído por um equipamento mais
moderno e seus componentes. As instalações também

Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 1.1
Formulário:
Atividades de

E4.2. Implantação de
gestão por processos. LA9.2. Infraestrutura

Aprimoramento do
sistema de
videoconferência para
reuniões, bancas,
defesas de Dissertação
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precisam ser projetadas para o ambiente de
videoconferência, devendo ser projetada e construída
uma sala somente para a videoconferência, com
tratamento acústico e instalações apropriadas. Outro fator
determinante para se manter o serviço de
videoconferência é a contratação de profissionais
dedicados a esta atividade.

Gestão -
Questão: 2.2

e Teses, etc.

Ampliação área
física de TI
(Tecnologia da
Informação).

O atual espaço físico da área de TI já não comporta a atual
quantidade de funcionários, os ambientes dificultam e
atrapalham o desempenho das atividades dos membros
da equipe. Será necessária uma nova área com
infraestrutura adequada para comportar toda a equipe de
TI, incluindo as contratações futuras.

Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 2
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 3

E4.1. Implantação de
amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de
reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.

sem programa/linha de ação
Expansão da área física
de TI paea melhor alojar
os servidores que ali
trabalham.

Contratação de
pesquisadores
para órgãos
complementares.

O IB possui atualmente três órgãos complementares: o
Museu de Zoologia ZUEC, o Herbário UEC e o Laboratório
de Microscopia Eletrônica. Estes órgãos são
fundamentais no desenvolvimento de projetos de
pesquisa de docentes e alunos do IB, e também utilizados
por diversos pesquisadores e empresas do Brasil e do
exterior. Atualmente, apenas o Museu de Zoologia conta
com um profissional contratado no cargo de pesquisador,
enquanto o herbário e o laboratório de microscopia têm
como funcionários técnicos de nível superior e médio.
Para atender de forma adequada a demanda dos
pesquisadores, os órgãos complementares do IB
necessitam de profissionais qualificados e com vivência
na área de pesquisa. Para o herbário UEC, a abertura de
uma vaga de pesquisador supriria uma necessidade atual
deste órgão complementar. O pesquisador contratado
assumiria a vaga de vice-curador, auxiliando o curador no
atendimento aos docentes e alunos usuários da coleção
do herbário. Este novo funcionário seria responsável pela
coordenação e colaboração em projetos de pesquisa
vinculados ao herbário, pela continuidade no processo de
digitalização e disponibilização de dados da coleção para
a comunidade científica, pelo desenvolvimento de
atividades de extensão e por auxiliar o curador no manejo
das coleções botânicas.

Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão:

E4.1. Implantação de
amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de
reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.

LA8.2. Banco de
competências

Contratação de
pesquisadores para
guarda e manutenção de
coleções biológicas
dando suporte a
atividades de ensino e
pesquisa.

Fortalecimento da
DEMIB.

O IB conta com a Diretoria de Engenharia e Manutenção
que assessora todos os projetos de Engenharia,
manutenção, melhora e ampliação da rede elétrica e
manutenção e reformas prediais. Este tipo de serviço é
essencial para dar suporte a todas as atividades de
ensino, pesquisa e extensão do Instituto. Desta forma, faz-
se necessário a atualização constante e ampliação do
quadro de funcionários.

Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 4
Formulário:
Infraestrutura -
Questão:

E4.2. Implantação de
gestão por processos.

LA8.2. Banco de
competências

Treinamento e
ampliação do quadro de
funcionários da DEMIB.

Melhorar a
integração e
agilidade dos
setores
administrativos
do IB através de
melhorias e
ampliação de área
física.

O IB sofreu mudanças em seu organograma e estrutura
administrativa, a começar pela reestruturação
departamental que levou a redução de 11 para 5
Departamentos e a criação da Secretaria Centralizada de
Departamentos. Recentemente, foram criadas a Diretoria
de Ações Internacionais e a Secretaria de Apoio
Institucional a Projetos (SAIP) para fomentar cooperações
e convênios internacionais e apoiar a gestão de projetos,
respectivamente. Desta maneira, a perfeita integração
entre essas novas Secretarias/Diretorias na estrutura já
existente exige ações no sentido de facilitar o fluxo de
informações e tramitação de processos. Estas ações
envolvem o aperfeiçoamento de nossa rede de
informática, o estabelecimento de novos procedimentos e
sistemáticas de acompanhamento de processos,
integração das diferentes Secretarias/Diretorias, reforço
do setor de Manutenção do Instituto, permitindo maior
rapidez nos serviços prestados, apoiar a CEUA (Comissão
de Ética no Uso de Animais) e a CIBIO (Comissão Interna
de Biossegurança) em suas atividades, ampliando a
equipe de suporte, ampliação da subestação do IB,
continuidade da reforma da rede elétrica e ampliação da
área física. Este último aspecto é de extrema importância
se considerarmos a limitação de espaço de algumas
secretarias e Coordenadorias.

Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 1.1
Formulário:
Atividades de
Gestão -
Questão: 2.1
Formulário:
Infraestrutura -
Questão:

E4.1. Implantação de
amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de
reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.
E4.2. Implantação de
gestão por processos.
E4.3. Formação
continuada em gestão
por processos,
capacitando os
servidores a assumir
responsabilidades pela
execução de ações
descentralizadas.
E4.5. Implantação de
processo de
desenvolvimento
profissional.

LA9.2. Infraestrutura
LA16.1. Gestão dos
dados e informações
LA15.1. Revisão de
processos
administrativos internos

Ampliação da área física
administrativa e reforma
da estrutura existente.

Ampliação e
reforma da
subestação de
energia elétrica
do IB e renovação
da rede elétrica.

O IB é uma das Unidades de Ensino e Pesquisa mais
antigas da UNICAMP. Desde a sua fundação, a
infraestrutura de Ensino e Pesquisa foi ampliada, sendo
esta ampliação não acompanhada pela ampliação e
adequação da subestação e da rede elétrica. Desta forma,
esforços estão sendo enveredados para a substituição da
rede elétrica atual, que estava velha, por uma rede mais
moderna. Além disso, é fundamental a ampliação da
subestação de energia elétrica do IB (projeto em
finalização pela CPO).

Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 2
Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 4
Formulário:
Infraestrutura -
Questão:

sem estratégias
LA9.1. Segurança
pessoal e patrimonial
LA9.2. Infraestrutura

Revisão/substituição da
rede elétrica e
ampliação/modernização
da subestação do IB.

Incentivar que
servidores não
docentes realizem
cursos de
treinamento e
aprimoramento
profissional.

Incentivar que servidores não docentes realizem cursos
de treinamento e aprimoramento profissional,
preferencialmente em sua área de atuação, aprimorando e
melhorando a qualidade dos serviços prestados. Estes
cursos devem abranger não somente as áreas cientificas,
mas também a área de gestão por processos,
planejamento estratégico, gestão de projetos e na área de
segurança e boas práticas de laboratório. Atuar frente aos
diferentes órgãos da Universidade para que mais cursos
sejam oferecidos e com um maior número de vagas.

Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 3.3
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão: 3.5
Formulário:
Recursos
Humanos -
Questão:

E4.1. Implantação de
amplo processo de
revisão administrativa
com a finalidade de
reduzir a burocracia,
mapear e otimizar
processos e reduzir
custos de gestão.
E4.2. Implantação de
gestão por processos.
E4.3. Formação
continuada em gestão
por processos,
capacitando os
servidores a assumir
responsabilidades pela
execução de ações
descentralizadas.
E4.5. Implantação de
processo de
desenvolvimento
profissional.

P8 - Certificação,
Qualificação e
Aprimoramento do
Quadro Profissional

Fomentar a participação
de servidores não
docentes em cursos de
aprimoramento
profissional, feiras e
congressos. Solicitar
aos órgãos competentes
o oferecimento de
cursos de
aprimoramento e
treinamento em áreas
técnicas e de gestão,
com maior frequência e
maior número de vagas.
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Revitalização da
identidade visual
do IB.

Revitalização da identidade visual do IB, com atualização
das passarelas cobertas, buscando melhorar a
iluminação. Troca das placas de identificação dos setores
e departamentos e sinalização do Instituto, facilitando a
localização e direcionamento das pessoas. Renovação da
identificação das árvores do IB e manutenção de jardins e
gramados, com o plantio constante.

Formulário:
Infraestrutura -
Questão:

sem estratégias
LA9.3. Desenho urbano
e paisagem
LA9.2. Infraestrutura

Melhorias e revitalização
dos espaços do IB.

Aquisição de
móveis para
novas edificações
do IB.

Novas edificações estão sendo realizadas ou estão em
processo de construção ou em planejamento no IB,
incluindo a ampliação do prédio da Pós-Graduação, a
construção da nova Secretaria de Graduação, construção
do anfiteatro da Anatomia, reforma e/ou ampliação de
salas de aula, entre outros, sendo necessário a aquisição
de armários, mesas, cadeiras, bebedouros e outros tipos
de móveis.

Formulário:
Infraestrutura -
Questão: 2
Formulário:
Infraestrutura -
Questão:

sem estratégias LA9.2. Infraestrutura
Aquisição de móveis
para novas edificações
do IB e para as salas de
aula e anfiteatros.
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Avaliação Externa - INSTITUTO DE BIOLOGIA

Organização do Processo da Avaliação Institucional Externa pela
Unidade

O período para Avaliação Externa é de 01/09/2014 à 12/01/2015
Questão A

a. Descreva a forma como foram organizados os trabalhos, cronograma de trabalho, listas das pessoas a serem entrevistadas etc. 

Resposta: 
 Inicialmente os membros da Comissão Externa foram recebidos pelos diretores e diretores associados dos biênios 2010-2014 e 2014-2018 para as boas vindas. Em seguida o 
Presidente da Comissão Interna de Avaliação, Prof. Flávio Santos, fez uma apresentação em que mostrou os resultados da avaliação interna quinquenal, ressaltando pontos 
positivos e passíveis de melhora. 
A Comissão Externa iniciou os trabalhos organizando o cronograma, sendo:
20/10 - manhã: conversa inicial entre os membros e discussão dos dados contidos na avaliação, previamente estudada pelos membros. 
20/10 - tarde: iniciou com apresentação da tabela de produtividade docente, perfil docente do IB, como é organizado o processo de promoção por mérito para os níveis 
intermediários da carreira docente e concursos para Livre-Docente e Titular. Foram organizadas conversas com Coordenador de Pós-Graduação, representado pelo Prof. Flávio 
Santos, dos coordenadores de Graduação Prof. Claudio Werneck e Fabio Papes, com alunos de graduação e pós-graduação dos instituto. 
21/10 - manhã: conversas individuais com os chefes dos departamentos, Prof. Everardo Magalhães Carneiro (Depto. de Biologia Estrutural e Funcional), Prof. Andre Freitas (Depto. 
de Biologia Animal), Prof. Marcos Salvador (Depto. de Biologia Vegetal), Profa. Vera Solferini (Depto. de Genética, Evolução e Bioagentes) e Profa. Lucia Alvares (Depto. Bioquímica e 
Biologia Tecidual). 
21/10 - tarde: visitas as salas de aula, laboratórios de aula práticas e CIEGIB - Centro de Informática para Ensino de Graduação - da Graduação, Herbário UEC, Museu de Zoologia e 
Coordenação de Pós-Graduação. Todas as visitas foram guiadas por docentes e funcionários do IB. Em seguida os membros se reuniram para discutir o  que foi abordado durante 
as entrevistas com as chefias dos departamentos e órgãos complementares, seguido de apresentação dos sistemas disponíveis na Intranet do instituto.
22/10: destinado a finalização do relatório da Comissão externa de Avaliação.
Os trabalhos correram sem qualquer transtorno. A comissão externa mostrou bastante entrosamento, interesse em conhecer a unidade, seus problemas e qualidades e discutir 
solução e sugestões, sempre de forma ética e responsável.
Os membros da Comissão Externa apontaram a redundância dos formulários de avaliação tanto interno quanto externo. Julgaram desnecessário responder questões que a 
Comissão Interna já haviam abordado de forma detalhada. Julgaram a edição dos questionários pouco prática e o sistema caiu várias vezes durante o preenchimento das questões.  
Um dos membros teve problemas com o acesso ao sistema de avaliação, mas fomos prontamente atendidos pela equipe da PRDU. Também ressaltaram problemas com a rede wi-fi 
do Instituto de Biologia, que caía com frequência. 
Assessorar a comissão externa, Profa. Elizabeth Hofling, Peter Gibs e Emmanual Dias-Neto foi uma tarefa interessante que certamente trouxe boa experiência para as atividades 
realizadas pelo IB/UNICAMP. 

Questão B

b. Comente sobre como transcorreram os trabalhos 

Resposta: 
 Inicialmente, foi feita uma explanação dos dados gerais do Instituto de Biologia, referente ao período da avaliação além de algumas alterações atuais, desenvolvida pelo Prof. Flávio 
AM Santos, cobrindo essencialmente todos os aspectos abordados pelo comitê de avaliação interna. A seguir a banca de avaliação externa se reuniu para início das discussões. 
Durante todo o período fomos acompanhados por funcionários competentes e dedicados, que auxiliaram tremendamente no andamento dos trabalhos. Solicitamos agendamento de 
visitas a todos os chefes de departamento, o que foi prontamente atendido, assim como visitas a salas de aula, laboratórios didáticos e de pesquisa, reunião com alunos de 
graduação e de pós-graduação e visita ao Herbário e Museu de Zoologia. No último dia de trabalho, o comitê se reuniu para finalizar o preenchimento dos relatórios de avaliação e 
discussão geral, chegando a este consenso que foi aprovado por todos. 

Questão C

c. Sugestões de melhorias 

Resposta: 
 Os trabalhos foram dificultados e retardados por dificuldades de conexão à internet e liberação de senhas de acesso. O problema foi contornado com a ajuda das funcionárias que 
estavam presentes. Houve perda de conexão por diversas vezes, o que sempre exigia novo login e atrasava o processo.
Esta comissão externa sugere que os formulários sejam simplificados, reduzindo a redundância com aspectos já abordados pela comissão interna. Seria interessante termos 
campos abertos para registrarmos impressões coletadas junto à comunidade acadêmica e reflexões sobre as visitas que fizemos aos diferentes locais do instituto.

Como comentário geral, visando a melhoria dos processos de ensino e pesquisa na UNICAMP (que de modo algum se relaciona a este processo de avaliação) gostaríamos de notar 
que é curioso uma universidade do porte e importância da UNICAMP, que tem um merecido orgulho quanto à qualidade de seu ensino e pesquisa, obteve a posição 206 no ranking 
das 800 melhores universidades do mundo, produzido pelo QS. De fato, atualmente nenhuma universidade da América Latina aparece entre as 100 primeiras, que inclui além de três 
universidades de Hong Kong, Tokyo (31), Kyoto (36), Beijing (57) e até mesmo a pequena universidade de St Andrews (88), na Escócia. A USP tem a posição 132, a Pontifícia 
Universidade Católica do Chile (157), a Universidade de Buenos Aires (198) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro surge como a 271. Talvez, em um cenário global que valoriza a 
internacionalização das universidades seja importante que a UNICAMP estabeleça uma comissão para melhor investigar esta situação. De modo pertinente, a UNICAMP deveria 
monitorar a posição atual (local de trabalho e cargo) de seus ex-alunos de graduação e pós-graduação, já que este é um dos aspectos que melhor permite avaliar a qualidade dos 
profissionais formados em qualquer universidade do mundo.     
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