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APRESENTAÇÃO  

 

O Câmpus da UNESP de Tupã iniciou suas atividades em 2003, a partir do 

convênio firmado entre Governo do Estado, Prefeitura Municipal e UNESP, dentro 

do “Programa UNESP para Expansão de Vagas no Ensino Superior Público do 

Estado de São Paulo”, com a instalação de um curso de graduação em 

Administração para 40 alunos. Em 2006, atendendo à crescente demanda por 

cursos de qualidade e se integrando ainda mais à região onde está localizado, o 

Câmpus da UNESP de Tupã passou a oferecer o curso de Administração também 

no período noturno, sendo grande a procura por parte da comunidade regional. 

Em 2007, ao formar sua primeira turma, a Unidade firmou-se como referência em 

ensino superior, obtendo a terceira melhor nota do ENADE (no estado de São 

Paulo) e a 14ª entre os cursos de Administração do país. É importante destacar 

que o país possui aproximadamente 1.500 cursos de Administração funcionando 

em Instituições de Ensino Públicas e Privadas. 

Em 2009, o curso de Administração da UNESP de Tupã recebeu “4 estrelas” em 

avaliação realizada pelo Guia do Estudante da Editora Abril, constando na 

publicação das Melhores Universidades do Brasil, a partir de então. Entre todos os 

cursos de Administração oferecidos no país, apenas 67 obtiveram “4 ou 5 estrelas”. 

Além da graduação em Administração, o Câmpus oferece um curso de Pós-

Graduação (Lato Sensu) em Gestão do Agronegócio e, a partir de 2010, passou a 

fazer parte do projeto UNIVESP de educação semipresencial, com 50 vagas no 

curso de Pedagogia. Com isso, a Unidade passa a contar com mais de 350 alunos 

de graduação e 25 alunos de pós-graduação. 

No ano de 2012, dentro do programa de expansão da UNESP, foi aprovado para 

implantação no Câmpus o curso de graduação em Engenharia de Biossistemas, 

com oferecimento de 40 vagas em período integral. 

Desde sua implantação, a UNESP de Tupã desenvolve atividades de pesquisa e 

extensão universitária, cumprindo com as premissas de uma Universidade Pública. 

As pesquisas desenvolvidas pelos docentes do Câmpus procuram ter como 

resultado propostas que permitam o crescimento e desenvolvimento do 

Agronegócio regional, estadual e nacional. Para coordenar as pesquisas foi criado 



o Centro de Pesquisas em Administração e Agronegócios (CEPEAGRO), que 

desenvolve pesquisas junto às empresas e secretarias municipais, como, por 

exemplo, o desenvolvimento da acerola em Junqueirópolis, da mandiocultura em 

Tupã e da produção de ovos em Bastos. 

Anualmente, a UNESP de Tupã promove um ciclo de palestras e mini-cursos, 

conhecido como a “Semana de Administração de Empresas e Agronegócios”, 

ocasião em que são discutidos, com pesquisadores e empresários convidados de 

diferentes áreas, temas relacionados às melhorias das práticas administrativas.  

Como estratégia de crescimento e fortalecimento do Câmpus, colaborando dessa 

forma para o fortalecimento da UNESP, o Câmpus Experimental de Tupã 

estabeleceu como missão "promover o desenvolvimento do Agronegócio, por meio 

de ações nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para a 

competitividade de modo sustentável de todos os sistemas produtivos". Para isso, 

a Comunidade Acadêmica do Câmpus de Tupã estabeleceu como objetivo ser um 

Câmpus Universitário de referência nacional e internacional na geração e difusão 

de conhecimento e formação profissional em torno do Agronegócio. 

Tendo como foco de atuação os sistemas produtivos vinculados ao agronegócio, as 

ações desenvolvidas pelo Câmpus permitem atuar na produção agropecuária, nas 

indústrias processadoras, nos canais de distribuição, junto ao consumidor final, e 

nos agentes facilitadores que compõem esses sistemas produtivos. O processo de 

geração e transmissão de conhecimento passa pela incorporação dos alunos em 

diferentes projetos de pesquisa, com uma visão do concreto nas diferentes áreas 

de conhecimento, permitindo um trabalho de extensão a partir da realidade 

observada. 

Para que o objetivo possa ser atingido, através da ampliação da produção 

científica, da formação de profissionais de qualidade e da transferência de 

conhecimento para a comunidade, foi desenvolvido este Plano Anual de Atividades, 

referente ao ano de 2012. 

 



1. AÇÕES ACADÊMICAS 
 

A consolidação de um Câmpus Universitário é traçado a partir de ações que 

envolvem a área administrativa e a área acadêmica. Neste último caso, as ações 

acadêmicas estão relacionadas ao fortalecimento e à expansão da área de 

graduação e extensão, o fortalecimento da área de pesquisa e a criação de 

programas de pós-graduação. 

A principal ação para 2012 está vinculada à discussão a respeito da reestruturação 

pedagógica do curso de Administração. As discussões tiveram início em 2011 

(dentro do programa da PROGRAD de articulação entre os cursos de graduação), 

e deve ser encaminhada para apreciação dos órgãos colegiados ainda em 2012, 

com o objetivo de ser implantado na turma que iniciará o curso no primeiro 

semestre de 2013. 

Além disso, ainda em 2012 serão realizados concursos para a contratação dos 

docentes necessários para completar o quadro de professores da Unidade, que 

encerrou o ano de 2011 com 17 professores em RDIDP e 01 professor em RTC. 

Para 2012 está previsto a contratação de mais 02 docentes (também em RDIDP), 

sendo que uma das vagas é consequência do pedido de rescisão contratual de um 

professor no início desse ano.  

As ações que deverão ser implantadas e desenvolvidas em 2012 estão pautadas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) local, discutido no primeiro 

trimestre de 2010 e aprovado pelo Conselho Diretor da Unidade em 27 de maio de 

2010, que planejou as ações que deverão ser desenvolvidas no Câmpus até 2020. 

 
1.1. DIMENSÃO GRADUAÇÃO 
 
O Câmpus de Tupã, dentro do programa de expansão da UNESP, recebeu a 

criação de um curso de graduação em Engenharia de Biossistemas, que veio ao 

encontro do planejamento previsto em anos anteriores onde se pretendia expandir 

o oferecimento de cursos de graduação para formar profissionais que atuem 

diretamente no Agronegócio. 

 

O curso de Engenharia de Biossistemas será oferecido em período integral e 

disponibilizará 40 vagas. Com esse curso espera-se formar profissionais capazes 



de projetar sistemas que favoreçam a produção sustentada de alimentos, fibras e 

energia, mediante o uso de novas tecnologias. 

 

Para que haja a adequada implantação desse novo curso de graduação, é 

necessária a construção de prédios de salas de aula e laboratórios de pesquisa. 

Enquanto isso não ocorre, o Câmpus unirá esforços para que na área acadêmica 

possa ocorrer o suporte necessário para a implantação do novo curso. 

 

Com relação ao curso de graduação em Administração e seguindo os objetivos 

propostos no ano de 2011, o Câmpus realizará neste presente ano o fechamento e 

submissão à Reitoria da proposta de restruturação do projeto político pedagógico 

do referido curso. Atualmente, as discussões encontram-se concentradas no 

âmbito do Câmpus, onde os docentes têm redigidos as novas ementas das 

disciplinas que comporão o novo projeto político pedagógico do curso.  

 

Outra ação importante para o Câmpus é o preenchimento de 01 vaga para 

docente, em RDIDP, no conjunto de disciplinas “Administração de Materiais e 

Patrimônios I e II”. Este concurso foi aberto por diversas vezes, porém não houve 

candidatos inscritos que atendessem as exigências do Edital. Após solicitação e 

aprovação do Vice-Reitor no exercício da Reitoria para rebaixamento da titulação 

mínima de doutor para mestre, acredita-se que neste presente ano a vaga seja 

preenchida. É previsto também para este ano a abertura de concurso para 

preenchimento de 01 vaga docente para o conjunto de disciplinas “Administração 

da Produção I e II”, decorrente do recente pedido de rescisão contratual do docente 

responsável pela disciplina. 

 

Iniciado em 2011, o PET/Empreendedorismo ingressa em seu segundo ano de 

atividades. Circulando sob o tema empreendedorismo é previsto em 2012 aos 

bolsistas visitas técnicas às empresas e também contatar e atrair empresários para 

a atividade “Conversando com mercado”. Estendendo as discussões para a 

comunidade externa, o PET promoverá o levantamento de temas relevantes na 

atividade “Sociedade em questão”. Os resultados dos estudos dos bolsistas, no 

eixo pesquisa, serão incentivados a serem publicados em congressos e eventos. A 

prática da leitura e o debate acurado e dirigido do empreendedorismo e seus 



desdobramento serão feitos por meio de debates literários. Em 2012, será 

realizado novamente o evento denominado “A um passo do mercado de trabalho” 

com foco no mercado de trabalho e atuação profissional dos egressos, devido a 

seu sucesso no ano de 2011 e interesse da comunidade acadêmica.  

 

1.2 DIMENSÃO PÓS-GRADUAÇÃO 

O Câmpus da UNESP de Tupã pretende obter reconhecimento nacional e 

internacional na geração e difusão de conhecimentos aplicados ao Agronegócio. 

Para isso deverá coordenar pesquisas nos campos da Engenharia e da Gestão, 

publicar os resultados das mesmas em periódicos de reconhecida política editorial 

e com fatores de impacto relevantes nestas áreas, bem como promover a 

participação dos docentes em programas de pós-graduação stricto sensu. 

Após discussões que contaram com a participação de docentes coordenadores de 

outros programas, o Câmpus encaminhará em 2012, para análise, à Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação (PROPG) e, posteriormente, à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), nova proposta de 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Agronegócio. Esse programa 

abrange nas suas diferentes Áreas de Concentração todos os campos de pesquisa 

do Agronegócio, considerando-se os docentes atuantes no Câmpus. 

Sobre o Curso de Especialização em Gestão do Agronegócio, é previsto o término 

desta 2º edição com a formação de 25 novos especialistas. O Câmpus fará novas 

discussões com a finalidade de decidir pelo envio de proposta à PROPG de 3º 

edição do Curso de Especialização em Gestão do Agronegócio ou outro curso de 

gestão mais abrangente, aproveitando a formação dos novos docentes que 

iniciaram no Câmpus em 2011.  

 

1.3 DIMENSÃO PESQUISA 

A geração, difusão e fomento a pesquisa no Câmpus Tupã é coordenada pela 

Comissão de Pesquisa e Pós-graduação do Câmpus. As ações relacionadas às 

atividades de pesquisa foram delineadas no Plano de Ação da Comissão, e têm 

como meta permitir aos docentes da Unidade condições de implantar de maneira 

sólida o Programa de Pós-graduação. A Comissão entende que os objetivos 



propostos em 2011 deverão ser seguidos também em 2012 para que haja pleno 

desenvolvimento da referida dimensão. As ações proposta serão: 

a) Incentivo à participação dos docentes em editais de fomento à pesquisa, 

internos e externos à UNESP, almejando que todos os docentes do Câmpus 

participem de, pelo menos, um projeto de pesquisa com financiamento todos 

os anos; 

b) Coordenação de pelo menos 01 projeto de pesquisa com financiamento 

externo à Universidade a cada três anos; 

c) Orientação de pelo menos 02 alunos de Iniciação Científica a cada ano; 

d) Publicação de pelo menos 02 artigos científicos a cada ano em periódicos 

de seletiva política editorial e, com o ganho de experiência, buscar sempre 

os periódicos com maior fator de impacto; 

e) Incentivo a formação de novos grupos de pesquisa, com a liderança dos 

docentes do Câmpus, como forma de criar as bases necessárias para o 

crescimento da pesquisa e da pós-graduação no Câmpus de Tupã; 

f) Incentivo aos docentes para organização de eventos científicos no Câmpus, 

tais como oficinas, seminários, workshops e congressos, nas diferentes 

áreas do saber, proporcionando aos docentes o fortalecimento de suas 

redes de trabalho com pesquisadores externos ao Câmpus e favorecendo o 

envolvimento dos alunos em eventos científicos. 

Após a abertura do Programa de Pós-graduação em Agronegócio, ou o 

credenciamento do docente a um Programa externo ao Câmpus, deverão ser 

conquistados individualmente por esses docentes a orientação concluída de pelo 

menos 02 alunos de mestrado ao final do decênio 2010-2020. 

O pleno cumprimento individual dessas metas de pesquisa habilitará cada docente 

do Câmpus de Tupã a defender suas teses de livre-docência. Assim, espera-se 

que 50% dos docentes do Câmpus de Tupã, os atuais e os que serão contratados, 

tenham defendido suas teses de Livre-Docência na UNESP em 2020. 

 

 

 



1.4 DIMENSÃO EXTENSÃO 

Na dimensão extensão universitária, o Câmpus Experimental de Tupã tem o 

objetivo de implementar ações que continuem a promover as atividades de 

Extensão Universitária de forma conciliada ao Ensino e à Pesquisa. Em face às 

transformações e às demandas regionais, este Câmpus buscará disseminar e 

democratizar o conhecimento gerado, garantindo presença no cenário regional e 

promovendo a relação entre a Universidade e a sociedade. 

Para a concepção do objetivo maior na dimensão extensão universitária, são 

necessárias diversas ações por parte da Comissão de Extensão Universitária do 

Câmpus. As ações anuais propostas nesse documento são integrantes de um 

Plano de Desenvolvimento do Câmpus, elaborado em 2010, com horizonte de 10 

anos: 

- Assegurar infraestrutura e recursos para a manutenção e o aprimoramento 

dos Programas de Extensão Universitária da UNESP no Câmpus de Tupã, tais 

como a Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) e o Cursinho Pré-vestibular 

(Cursinho 180°); 

- Fortalecer e estimular a prestação de serviços à comunidade por meio da 

Empresa Júnior (Empreender Jr.); 

- Estimular e apoiar os docentes do Câmpus a participarem de atividades de 

extensão universitária, tais como: programas de extensão, projetos de extensão, 

oferecimento de cursos, participação em eventos e prestação de serviços; 

- Estimular a captação de recursos externos à Universidade para o 

desenvolvimento de projetos de extensão universitária; 

- Aprimorar a divulgação das atividades de extensão universitária 

desenvolvidas, fortalecendo a visibilidade do Câmpus de Tupã; 

- Desenvolver projetos de preservação do patrimônio histórico-cultural do 

Câmpus de Tupã, de forma a contribuir para a permanência e memória social. 

Para o ano de 2012 estão programados os seguintes eventos: 

- VII Semana de Administração do Câmpus Experimental de Tupã; 



- VII Fórum Ambiental, organizado pela Associação Amigos da Natureza da 

Alta Paulista, com apoio e espaço físico disponibilizado pelo Câmpus Experimental 

de Tupã; 

- II EPECET (Encontro de Pesquisa e Extensão do Câmpus Experimental de 

Tupã) que objetiva apresentar para a sociedade (comunidade interna e externa) os 

projetos desenvolvidos na Unidade, por alunos, professores e servidores técnico-

administrativos. 

Para o ano de 2012 serão desenvolvidos os seguintes projetos e programas 

de extensão: 

- Projeto “Voluntários S.A.”, o qual auxilia instituições sociais a melhorar o 

desempenho de suas atividades, por meio das atividades de recreação, educação 

e cultura; fornecendo, para isso, os recursos humanos necessários; 

- Projeto “Rede de Educação Ambiental da Alta Paulista”, que pesquisará 

obras na área da educação ambiental; diagnosticará instituições e profissionais que 

atuem em projetos de educação ambiental; realizará um Fórum de Educação 

Ambiental e promoverá oficinas sobre redes para os participantes do projeto; 

- Projeto “Programa Ambiental: difusão de conhecimentos locais e 

regionais”, que tem o objetivo de apresentar e divulgar projetos e documentários na 

área ambiental, desenvolvidos na região do município de Tupã. Identificar 

instituições e pessoas que estão atuando na área ambiental para participarem do 

programa por meio de entrevistas e documentários; 

- Projeto “Universidade em Extensão”, que pretende divulgar todas as 

atividades de extensão desenvolvidas no Câmpus de Tupã; 

 - Projeto “Projeto Memória do Câmpus Experimental de Tupã”, para 

fomentar a criação de um acervo sobre o Câmpus de Tupã, a partir do registro, 

organização, ampliação, digitalização e conservação de documentos, fotografias e 

depoimentos gravados e/ou filmados; 

 - Projeto “Formas de utilização e construção de aquecedores solares com 

uso de materiais reaproveitáveis e seus benefícios social, energético, financeiro e 

ambiental”, o qual realizará a divulgação de estudos e pesquisas desenvolvidas 

pelos membros da equipe do projeto de aquecedores solares compostos por 

embalagens recicláveis; 



  - Projeto “Balcão de Estágios e Empregos”, que capta e organiza as 

oportunidades de estágio, empregos e trainees aos alunos do Câmpus de Tupã. 

Agenciamento de profissionais qualificados às empresas; 

- Projeto “Projeto Cesta Básica”, que avalia e divulga a evolução do custo da 

cesta básica em Tupã, de acordo com a metodologia definida pelo DIEESE na 

cidade de São Paulo, buscando construir índices de preços e determinando a 

variação periódica dos mesmos; 

- Projeto “Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI”, que colabora com 

a melhoria da qualidade de vida dos idosos mediante o convívio no meio 

acadêmico; 

- Projeto “Empreender Jr. Consultoria Empresarial e Agronegócios”, para 

promover o desenvolvimento técnico e acadêmico dos discentes e colaboradores 

envolvidos; promover o desenvolvimento econômico e social da comunidade, por 

meio das atividades desenvolvidas; fomentar o espírito empreendedor de seus 

associados; promover o contato dos alunos com o mercado de trabalho; 

- Projeto “Cursinho Pré-Vestibular 180 Graus”, que se trata de um Programa 

da UNESP de caráter social, sem fins lucrativos, com objetivo de dar oportunidades 

às pessoas de menor condição financeira se prepararem para disputar uma vaga 

no Ensino Superior e/ou, uma melhor qualificação para o mercado de trabalho. 

 

2. AÇÕES ADMINISTRATIVAS  

O Câmpus é constituído de uma área total de aproximadamente 85.000 m², sendo 

que 30.000 m² foram doados pela prefeitura municipal em 2009. O restante da área 

foi incorporado a Unidade em 2010. Uma área de 6.800 m² foi adquirida pela 

UNESP no início de 2010, e 48.350 m² foram disponibilizados, pela Prefeitura, por 

meio de Cessão Real de uso por 99 anos em 2010, até que a documentação 

necessária para a doação definitiva seja providenciada. 

Em termos de área útil construída, o Câmpus é constituído por um prédio principal 

de 2.683 m² (dividido em três pavimentos), pelo prédio da biblioteca (614 m²) e por 

um prédio térreo de aproximadamente 600 m². Este último prédio é ocupado 

atualmente por uma creche mantida pela Prefeitura Municipal, que será 

disponibilizado definitivamente para a Unidade ainda em 2012 com a transferência 



da creche para um novo local (acordo com a prefeitura prevê transferência em 

junho de 2012). 

Neste prédio será alocada a área administrativa do Câmpus (Coordenação 

Executiva, Conselho Diretor e Seção Técnica de Apoio Administrativo). O projeto 

executivo para a readequação do prédio está sendo discutido com a equipe de 

engenharia da APLO, e deve ser licitado ainda no primeiro semestre de 2012.   

Na fase seguinte, será desenvolvido o projeto executivo para a readequação do 

prédio principal do Câmpus que deverá ter a função de prédio docente (docentes 

do curso de Administração e Engenharia de Biossistemas), STI (laboratórios de 

informática e área de suporte técnico), Seção Técnica de Apoio Acadêmico e 

atividades de extensão. Com o projeto executivo desenvolvido em 2012, pretende-

se iniciar a execução (em etapas) a partir do primeiro semestre de 2013. 

A proposta de uso para o prédio principal, de maneira completa, só será possível 

após a construção de uma central de sala de aulas, que permita a transferência 

das salas de aula do curso de Administração, Univesp e Pós-Graduação. O plano 

de obras previsto para o curso de Engenharia de Biossistemas (central de sala de 

aula e laboratório) não terá espaço físico necessário para receber as salas de aula 

hoje alocadas no prédio principal do Câmpus e/ou os docentes do curso de 

Engenharia de Biossistemas. 

Com a resilição do convênio com a Prefeitura Municipal, a Unidade passou a ser 

responsável pelas atividades e contratos antes sob responsabilidade da Prefeitura 

Municipal, como vigilância, limpeza e portaria, além das contas públicas (telefone, 

luz e água). Entre os resultados já obtidos está a melhoria da qualidade dos 

serviços oferecidos pelas empresas terceirizadas. Entretanto, a complexidade da 

gestão desses contratos, mostra a necessidade de reestruturação da estrutura 

administrativa dos Câmpus Experimentais, para que as novas ações possam ser 

realizadas sem prejuízo as atividades já designadas.  

Com as contratações de servidores técnicos administrativos, prevista para 2012, a 

Unidade ainda não terá o seu corpo de servidores completo, porém terá melhores 

condições de atender as demandas da comunidade interna e externa à 

Universidade. Entre os concursos para 2012, está previsto a contratação de um 

Analista de Informática I que dará suporte as atividades administrativas e 



acadêmicas que demandam o uso da rede; e dois Assistentes Administrativos I que 

irão atuar nas áreas administrativas relacionadas a serviços e compras.  

Com o mandato da atual Coordenação Executiva se encerrando em março de 

2013, e atendendo as normas do processo eleitoral em relação aos prazos de 

antecedência necessários para a posse dos novos gestores, o Câmpus de Tupã irá 

realizar no segundo semestre de 2012 a eleição para Coordenador e Vice-

Coordenador Executivo. 


