Revisão do Planejamento Estratégico (Planes) período 2016-2020
NUDECRI – Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade

1. APRESENTAÇÃO
O Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade (Nudecri) foi criado em 1985. Ao
longo desses 31 anos foi tomando a forma delineada entre 1992 e 1994, com a instalação
dos Laboratórios de Estudos Urbanos (Labeurb) e de Estudos Avançados em Jornalismo
(Labjor). Trata-se, pois, de um Núcleo maduro, mas que, no entanto, busca ser
contemporâneo de si mesmo por meio de seus projetos de pesquisas e de seus
desdobramentos.
O Nudecri desenvolve projetos de natureza interdisciplinar com as diferentes áreas
do conhecimento e da tecnologia, com especial ênfase nos problemas urbanos e suas
repercussões políticas e sociais e na reflexão crítica sobre o jornalismo e a divulgação
científica e cultural. Por meio da pesquisa, de atividades de ensino e também de extensão,
contribui com a formação de profissionais para atuar em diversas áreas do conhecimento,
no meio acadêmico ou no mercado.
No tocante à investigação científica, o Núcleo tem obtido êxito por meio de
diferentes ações como: a elaboração de pesquisas que deem acesso aos sentidos das
práticas urbanas e das práticas midiáticas, trazendo à tela o que elas implicam; a
realização, edição e divulgação das atividades acadêmicas, artísticas e culturais voltadas
para questões do urbano e da mídia; a contribuição para uma reflexão crítica sobre a
ciência produzida no país, visando à democratização do conhecimento científico,
discutindo criticamente a política científica do país, sobretudo aquela voltada para a área
das ciências humanas; o fornecimento de recursos humanos e instrumentais para o
acompanhamento das mudanças na mídia impressa e eletrônica, de modo a identificar
problemas, propondo soluções para o campo do jornalismo; a contribuição para uma
divulgação da produção científica das áreas periféricas; a criação de condições para que
seja diminuída a distância entre a produção do conhecimento e a opinião pública,
estabelecendo uma relação entre a produção científica e a vida cotidiana. Levando em
consideração este eixo estruturante que vem sustentando os trabalhos do Nudecri, por
meio de seus dois laboratórios de pesquisa, e ouvindo atentamente as sugestões nos
diferentes momentos em que este Núcleo já foi avaliado.

O retorno que recebe da sociedade, de alunos, de parceiros, e também o
acompanhamento que faz dos movimentos e tendências em pesquisas, das ferramentas
para a pesquisa e o ensino, além do objetivo de atuar em rede com outras instituições
nacionais e internacionais, levam o Núcleo a repensar sua atuação, ampliar as linhas de
pesquisa, reorganizar o ambiente de trabalho, buscando também o protagonismo na
realização de mudanças fundamentais para o avanço do conhecimento nas áreas em que
atua.
Porém, é importante ressaltar que as mudanças ocorrem sem perder o foco na
interdisciplinaridade, característica dos Centros e Núcleos. Constituído majoritariamente
por pesquisadores da carreira Pq, o Nudecri agrega docentes da própria Unicamp e de
outras instituições no estabelecimento de parcerias para as pesquisas e também na
realização de cursos. O Núcleo não só oferece cursos em parceria com outras unidades da
Unicamp e de outros lugares como também tem sido convidado a colaborar com
programas de pós-graduação e graduação. Sua atuação e visibilidade têm atraído convites
importantes e também um grande número de pesquisadores interessados em desenvolver
projetos de pesquisa nos dois laboratórios, no nível de pós-doutorado.
É importante frisar, ainda, que, articulando os dois Laboratórios, há, desde 1997,
o Núcleo de Jornalismo Científico (NJC), iniciado a partir de um financiamento Pronex
e mantido por projetos e ações comuns entre os dois Laboratórios. É no âmbito do NJC
que, com o amadurecimento do Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, está sendo
proposto, pelo Nudecri, o Doutorado como sua continuidade. Ressaltamos ainda que,
além de o Mestrado e as especializações, dois projetos de pesquisa – um desdobramento
do outro – também permitiram uma relação mais intensa entre os pesquisadores membros
dos Laboratórios, possibilitando que, após o Pronex, a relação se mantivesse de forma
muito produtiva e inovadora. Ambos projetos giram em torno das Mudanças Climáticas,
o primeiro financiado pela Fapesp no edital específico sobre Mudanças Climáticas
Globais e o segundo, na relação entre a Fapesp e o MCT, estabelecido dentro da Rede
Clima/INPE. Estes projetos são interunidades e interinstitucionais e materializam a
potência do Nudecri na proposição de pesquisas e ações que, de um lado, reflitam sobre
os processos de significação instaurados nas políticas públicas, aqui mais
especificamente, as políticas científicas, nos modos de se fazer ciência e nos modos de se
publicizar questões científicas pela mídia especializada ou não; e, por outro lado, e em
decorrência desta reflexão, construam formas, instrumentos, objetos, artefactos
estéticos/científicos que desestabilizem aquilo que já está posto sobre as questões

públicas/científicas, abrindo espaço para o dissenso e o sem sentido, produzindo, assim,
outras formas de se colocar em relação de sentidos a ciência, a sociedade e o Estado.
Importância política e ética que, acreditamos, o Nudecri vem levando a cabo com
qualidade e seriedade.

As linhas de pesquisa do Nudecri são:
1. Cultura científica
2. Cultura literária, arte e comunicação
3. Informação, comunicação, tecnologia e sociedade
4. Percepção Pública da Ciência e Tecnologia
5. Análise histórico-discursiva da linguagem na cidade: manifestações de diferentes
discursividades no espaço urbano
6. Estudos e pesquisas em tecnologia da linguagem e multimídia
7. Estudos da Língua, escrita e cidade
8. Estudos do Léxico Urbano

2. METODOLOGIA UTILIZADA
Os trabalhos foram realizados a partir de reuniões entre pesquisadores (carreira Pq),
funcionários da carreira PAEPE e coordenação dos dois laboratórios – Labjor e Labeurb
–, para discussão sobre missão, princípios e valores, desafios e necessidades do Núcleo,
que são os eixos que norteiam o Planes. A segunda etapa do trabalho foi feita via on line,
possibilitando o acréscimo de contribuições. Reorganizamos as linhas de pesquisa com
base no atual quadro de pesquisadores e das novas contratações que deverão ocorrer em
breve, e em função do Programa de Mestrado em Divulgação Científica e Cultural,
oferecido pelo Labjor, em parceria com o Instituto de Estudos da Linguagem (IEL).
2.1.

Grupo de acompanhamento

Simone Pallone de Figueiredo – sim.fig@gmail.com
Cristiane Dias – crisdias@unicamp.br

Rosângela da Silva – rosangel@unicamp.br

3.

MISSÃO

O Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade (Nudecri) tem por missão desenvolver
projetos de natureza interdisciplinar com as diferentes áreas do conhecimento e da
tecnologia, com especial ênfase nos problemas urbanos e suas repercussões políticas e
sociais e na reflexão e crítica sobre o jornalismo, frente às mudanças tecnológicas e dos
processos de produção, a divulgação científica e cultural. Busca igualmente, e em
decorrência disso, desenvolver programas na área de produção artístico-científicocultural. O Núcleo, por meio das atividades de pesquisa contribui também com a
formação de profissionais nas suas diversas áreas de atuação. Envida também esforços
para a realização de atividades de extensão com a finalidade de se aproximar da
sociedade, compartilhando conhecimentos e experiências artísticas, científicas e
culturais, com vistas ao exercício da cidadania.

4. PRINCÍPIOS E VALORES
Princípios
 Desenvolver projetos de natureza interdisciplinar.
 Fornecer recursos humanos, instrumentais e espaço físico para a realização de
atividades de pesquisa que focalizem a cidade, estabelecendo intercâmbios que
sustentem uma relação refletida entre a universidade e a sociedade.
 Formar competências nas áreas de jornalismo científico, crítica da mídia,
estudando e discutindo a questão do Jornalismo Científico e da Divulgação
Científica e o Jornalismo em si, acompanhando suas transformações ao longo do
tempo, e em vista do avanço de novas tecnologias e modos de produção.
 Garantir autonomia didática-científica para o desenvolvimento das atividades de
pesquisa de acordo com as linhas de investigação estabelecidas.
 Estabelecer as atividades didáticas, de pesquisa e extensão buscando sempre a
inclusão e respeito a todo tipo de diferença.

 Buscar a excelência em todas as atividades de formação, seja pelo ensino, pela
pesquisa ou pela extensão, levando objetos, métodos, técnicas, tecnologias e
temas que surgem das pesquisas transversais e atividades junto ao público para as
disciplinas e cursos.
 Criar condições de aproximação entre pesquisadores do Nudecri e cursos de
graduação, seja por meio da oferta de disciplinas em unidades de ensino, seja por
meio de atividades de extensão ou absorvendo estudantes de graduação nos
grupos de pesquisa.

Valores
 Cultivar o diálogo interdisciplinar, ampliando relações com outros Centros e
Núcleos e outras unidades de ensino e pesquisa da Unicamp e de fora.
 Promover a coesão de pesquisadores, funcionários, estudantes, de cada um dos
laboratórios e do Nudecri como um todo, de modo a fortalecer o grupo, as
pesquisas e atividades de ensino e extensão.
 Promover a realização, edição e divulgação das atividades acadêmicas, artísticas
e culturais voltadas para questões urbanas.
 Elaborar metodologias que dêem acesso aos sentidos das práticas urbanas e ao
que elas implicam.
 Ser uma referência para pesquisas e políticas públicas que compreendam as
diferentes práticas sociais urbanas enquanto relações de sentidos.
 Fornecer estímulo, recursos humanos e instrumentais para o acompanhamento das
mudanças na mídia impressa e eletrônica.
 Identificar problemas, propondo soluções para o campo do jornalismo.
 Contribuir para a divulgação da produção científica das áreas periféricas.
 Reduzir a distância entre os criadores do conhecimento e a opinião pública.
 Estabelecer a relação da produção científica com a vida cotidiana e as suas
relações com a sociedade de um modo geral.

 Contribuir para uma reflexão crítica sobre a ciência produzida no país.
 Democratizar o conhecimento científico.
 Discutir criticamente a política científica do país.
 Atuar na universidade respeitando princípios de sustentabilidade até mesmo nas
pequenas ações.
 Ampliar a divulgação das pesquisas e atividades que são realizadas no Nudecri.

VISÃO DE FUTURO

5.

O Nudecri organiza-se em torno do Laboratório de Estudos Urbanos (Labeurb) e
do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor). E assim apresentará sua
visão de futuro e suas estratégias para alcançá-la.
A principal meta do Labeurb é a de manter, com a qualidade ímpar expressa em
seus trabalhos, este Laboratório enquanto uma referência para os estudos da cidade que
se façam por meio de pesquisas discursivas que relacionem o sujeito, a linguagem e a
história.
O trabalho do Labeurb tem visado, fundamentalmente, produzir uma tecnologia
de análise da cidade, a partir de uma observação discursiva, compreendendo os sentidos
produzidos no espaço público e as possibilidades de se trabalhar com eles, objetivando
dinamizá-los, levando em conta a história, os avanços, os conflitos, as mudanças e os
interesses das populações urbanas. Esse percurso permitiu a criação e, tal como proposto
no último planejamento estratégico, o importante objetivo de consolidar a área designada
de Saber Urbano e Linguagem. Isso o colocou como referência para os chamados
especialistas do espaço – urbanistas, sociólogos urbanos, antropólogos – que têm na
linguagem um elemento fundamental, incontornável, de seu trabalho, sobretudo quando
se trata de pensar em políticas públicas urbanas. Nesse sentido, por meio de projetos de
pesquisa, da promoção, publicação e difusão de atividades culturais, acadêmicas e
artísticas que tratem de questões urbanas, o Labeurb tem como principal objetivo mostrar
a necessidade de se introduzir a compreensão do funcionamento da linguagem nas
discussões de perspectivas e propostas relativas à cidade. A implementação do projeto
Enciclopédia Discursiva da Cidade (Endici), colabora para o cumprimento desse objetivo

ao fornecer um conjunto de verbetes que explicam ou explicitam termos utilizados não
só nas cidades, como nas pesquisas sobre esse tema e suas relações. Sua empreitada é,
pois, na relação, de um lado, com a academia e, de outro, com os responsáveis pelas
políticas públicas, mostrar o ‘Discurso’ como observatório, lugar de visibilidade que
permite, pela linguagem, compreender a materialidade da cidade, ou seja, em termos
discursivos, a estrutura e funcionamento da cidade, na tomada em consideração dos
sujeitos e na produção de suas tecnologias. Isto visando não apenas a compreensão do
status quo dos centros urbanos, mas, sobretudo, de suas transformações e necessidades
futuras.
O Labjor tem se caracterizado como um centro de referência, no país e na América
Latina na formação de jornalistas científicos e nos estudos em divulgação científica e
cultural. Neste quinquênio – 2016 a 2020 – deverá agregar novos pesquisadores e
programas, dinamizando suas diversas atividades e mantendo a oferta, de forma inter e
multidisciplinar, de cursos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. O laboratório
realiza pesquisas interdisciplinares e tem ampliado a interação com instituições de ensino
e pesquisa do país e do exterior. Ao longo dos anos desenvolveu uma expertise no
desenvolvimento de produtos de divulgação científica – em particular publicações – que
contribuem para a análise e a explicação da dinâmica das relações entre ciência e
sociedade que, por sua vez, integram, também dinamicamente, os fatos, eventos e
acontecimentos próprios da cultura científica. Mais recentemente o Labjor tem voltado
atenção também para novos modos de comunicação, seja pelo desenvolvimento de
artefatos tecnológicos ou obtidos pela criatividade e capacidade artística das equipes.
Mantendo o foco na formação de recursos humanos para lidar com questões de
ciência e tecnologia, seja no jornalismo científico, na divulgação científica ou mesmo na
prática cotidiana do meio de pesquisa e desenvolvimento, sem perder de vista a dedicação
à formação de pessoal para tratar de temas voltados à Cultura e sua divulgação, o Nudecri
cumpriu, tal como proposto em seu planejamento estratégico anterior, a consolidação do
Programa de Mestrado Stricto Sensu em Divulgação Científica e Cultural (o MDCC), em
parceria com o Instituto de Estudos da Linguagem (IEL). Dando prosseguimento aos
objetivos do Mestrado, o Nudecri e o IEL tem agora a meta de instituir no próximo
quinquênio o Programa de Doutorado em Divulgação Científica e Cultural. O projeto já
está em curso e visa à continuidade da formação e da capacitação de pesquisadores na
reflexão e ampliação de produção de conhecimento teórico mais profundo sobre as

questões atuais da divulgação e do jornalismo científico, aliado a uma visão global sobre
o sistema de ciência e tecnologia e difusão científica e cultural. A proposta prevê, ainda,
a instituição de parâmetros em níveis nacional e internacional, visando uma maior
inserção do Núcleo, seus pesquisadores e estudantes, na pesquisa internacional que vem
sendo realizada nessas áreas. Essa inserção deve propiciar o intercâmbio de pesquisadores
e estudantes, tanto os do Núcleo participando de atividades em outras instituições como
na recepção de pessoal de outras instituições nacionais e internacionais.

6. ÁREAS ESTRATÉGICAS

[Propósitos prioritários e convergentes para a concretização da Visão de Futuro do Centro/Núcleo, alinhadas com a Missão, Princípios e Valores.
Justifique o estabelecimento de cada uma das Áreas Estratégicas fazendo referência a: alguma questão da Avaliação Institucional 2009-2013 do seu
Centro ou Núcleo, um ponto forte, a melhorar ou fraco do seu Ambiente Interno; ou a uma oportunidade ou ameaça do seu Ambiente Externo.
Adicionalmente, relacione a Estratégia a uma das Estratégias e Programas do Planes/Unicamp atual referente ao período 2016-2020].

Questão Estratégica

Excelência na
pesquisa
Excelência no ensino
(formação)

Justificativa

Proposta de Projeto

Por meio da realização de
cursos de curta duração,
espera-se colaborar com a
formação de
pesquisadores; reforçar as
linhas de pesquisa já
existentes; impulsionar as
pesquisas nacionalmente e
internacionalmente;
propiciar o
estabelecimento de novas
parcerias para trabalho em
rede; divulgar as pesquisas
realizadas pelo Núcleo;
atrair estudantes,
pesquisadores e docentes
(do Brasil e do exterior)
para participarem das
pesquisas em andamento
no Nudecri, além de atrair
convites para participação
em grupos já formados.

Oferta de cursos de curta
duração ministrados pelo
Nudecri para contribuir
com a formação de
pesquisadores e
profissionais nas áreas
interdisciplinares nas
quais os pesquisadores do
Núcleo atuam.

Macro atividades do
Projeto
- Elaborar os cursos;
- Implementar os
cursos;
- Divulgar os cursos de
maneira ampla;
- Providenciar
infraestrutura para a
realização dos cursos;
- Oferecer certificados
que comprovem a
formação dos alunos
nos cursos.

Relacione a uma
Área Estratégica do
Planes da Unicamp
2. Pesquisa

Relacione a um Programa
do Planes da Unicamp
2.1. Qualificação e
visibilidade da pesquisa

3. Extensão
2.3. Internacionalização –
Intensificar ações de
internacionalização da
pesquisa
3.1. Extensão e sociedade

Excelência da
pesquisa
Excelência do
ensino/formação
Excelência da
extensão
Comunicação

Divulgação dos trabalhos
de pesquisa dos dois
laboratórios que compõem
o Nudecri e também de
trabalhos de outros
pesquisadores, de outras
instituições de ensino e
pesquisa, do país e do
exterior, que sejam
importantes para o debate
acadêmico.
As atividades de divulgação
científica/jornalismo
científico realizadas por
meio das revistas do
Núcleo, colaboram com a
formação de profissionais,
participantes ou egressos
dos cursos oferecidos pelo
Nudecri.

O Labeurb já possui a
revista RUA, a Série
Escritos, a Coleção
Cidade, Linguagem,
Sociedade, além do site.
Outras publicações
podem ser criadas com a
mesma finalidade.

- Avaliar e propor
artigos para
publicação;

No Labjor, a revista
ClimaCom e a revista do
EDICC (Anais dos eventos
de Divulgação Científica e
Cultural), são as mais
acadêmicas. Outras
revistas cumprem a
função de divulgar
pesquisas, embora não
sejam exclusivamente
acadêmicas: ComCiência,
Ciência e Cultura, Ensino
Superior e Inovação

- Divulgação da ciência
através de diferentes
mídias;

1. Ensino (Formação)

P.2.1. Qualificação e
visibilidade da pesquisa

2. Pesquisa
P2.3. Internacionalização

- Organização e
editoração de
periódicos e outras
publicações;

3. Extensão
13. Comunicação

P3.1 Extensão e
Sociedade
13.1. Incentivar a cultura
da comunicação

No próximo quinquênio, a
ComCiência deverá entrar
para o roll de revistas
científicas.
A produção de livros para
divulgar as pesquisas
deve ser intensificada
neste quinquênio.
Excelência na
pesquisa

Manter a excelência dos
programas acadêmicos,
permitindo sua ampliação
na direção de novas

Implementação e
desenvolvimento de
projetos de pesquisa e de
extensão que norteiem os

- Propor alteração na
certificação do
Nudecri;

2. Pesquisa
3. Extensão

P.2.1. Qualificação e
visibilidade da pesquisa

Excelência na
extensão
Promoção da
interdisciplinaridade
Promoção da
internacionalização

demandas, com o objetivo
de atender à
internacionalização
proposta pela
Universidade, além de
garantir a ampliação de
redes de pesquisa.
Na Avaliação Institucional
(AI) 2009-2013 foi
apontado como meta,
reforçar as linhas de
pesquisa já existentes,
porém, pensando no futuro
do Núcleo, interessa
também abrir novas linhas
de pesquisa de acordo com
as tendências e exigências
das áreas do conhecimento
às quais Labjor e Labeurb,
com suas peculiaridades, se
enquadram.

Excelência na
Pesquisa
Excelência na
extensão

Manutenção das atividades
do Núcleo, no que diz
respeito à excelência na
pesquisa, no ensino, na
gestão de processos e

programas acadêmicos de - Propor duas novas
diferentes naturezas do
vagas na carreira PQ
Núcleo.
do Núcleo;
Ampliação da
participação em redes de
pesquisa, nacionais e
internacionais, mantendo
o foco na
interdisciplinaridade,
característica dos Centros
e Núcleos.
Ampliação do número de
projetos de pesquisa.
Prospecção editais de
apoio à pesquisa,
nacionais e
internacionais.
A AI recomenda a
sustentação do potencial
de crescimento do
Nudecri, inclusive para
impulsionar seu impacto
internacional e criação de
novas parcerias, segundo
exigências impostas
pautadas pelas dinâmicas
da pesquisa.
Contratação de 8
funcionários carreira
PAEPE para substituição
em funções exercidas por

- Incentivar a
participação dos
Pesquisadores Junto
aos programas de
Internacionalização.

10. Gestão de
pessoas

P2.3. Internacionalização
P3.1 Extensão e
Sociedade
10.1. Aperfeiçoar modelo
de certificação das
unidades e órgãos, para
os processos seletivos e
qualificação do quadro de
funcionários
10.3. Políticas de gestão
de pessoas
10.5. Busca (e retenção)
de talentos.

Excelência da Gestão
Melhoria na Gestão
de processos
Qualificar a
comunicação do
Núcleo

mesmo na comunicação do
Núcleo, com a reposição de
seis funcionários PAEPE –
ESU/Unicamp; um
funcionário PAEPE –
ESU/Unicamp falecido; uma
funcionária CLT falecida.
A AI já indicava a
necessidade de reposição
de funcionários em razão
das aposentadorias.
Somou-se a essas perdas,
dois falecimentos na
equipe.

funcionários aposentados
ou falecidos.
Na linha abaixo são
detalhadas as vagas que
devem ser ocupadas com
os novos funcionários e
perfil esperado.

Excelência na
Pesquisa
Excelência na
extensão

A reorganização do Centro
de Documentação Urbana
(CEDU) do
Labeurb/Nudecri, com
ampliação do espaço e
abertura de uma nova vaga
para bibliotecário
especializado em
documentação, irá
promover maior
visibilidade e acesso ao
CEDU, que já construiu, ao
longo dos anos, uma
demanda especializada. A
AI já indicava a necessidade
de contratação de 1
documentalista.

Abertura de vaga para
contratação de
bibliotecário
especializado em
documentação ou
documentalista.

Propor na certificação
a abertura de uma
vaga para
bibliotecário/
documentalista;
Submeter a aprovação
das seguintes
instâncias: Conselho
do Núcleo, CAI,
CIDF/DGRH e
CVND/CGU.

2. Pesquisa

2.1. Qualificação e
visibilidade da pesquisa

3. Extensão
2.3. Intensificar ações de
internacionalização da
pesquisa
3.1. Extensão e sociedade

Excelência na
Pesquisa
Excelência na
extensão
Excelência da Gestão
Melhoria na Gestão
de processos

Excelência na
Pesquisa
Excelência na
extensão
Excelência da Gestão
Melhoria na Gestão
de processos
Qualificar a
comunicação do
Núcleo

Garantir a excelência da
governança dos processos
administrativos e
institucionais do Nudecri,
na contratação de serviços,
aquisição de materiais e
equipamentos,
pagamentos, prestação de
contas e gerenciamento
das atividades relacionadas
aos projetos e aos recursos
humanos do Núcleo, além
de demandas institucionais
como relatórios,
planejamento estratégico,
certificação e outros.

Abertura de vaga para
contratação de
profissional em
administração geral.

1) Incremento e
aprimoramento de
atividades de divulgação
científica qualificada
desenvolvidas no Núcleo,
com contratação de
profissional para exercer
funções de editor, repórter
e relações públicas.

1) Contratação de
profissional da área de
comunicação para exercer
função de editor, repórter
e relações públicas, em
substituição à vaga de
Wanda Jorge (CLT).

2) Apoiar os projetos de
pesquisa e de extensão, na
oferta de recursos
multimídia e apoio aos

Propor na certificação
a abertura de uma
vaga para profissional
em administração;
Submeter a aprovação
das seguintes
instâncias: Conselho
do Núcleo, CAI,
CIDF/DGRH e
CVND/CGU.

2) Contratação de
profissional qualificado
para atuar na área de
webdesign ou multimídia,
na reposição de vaga de
Daisy Lara da Silva. O

1) Propor abertura de
concurso em
substituição de vaga
por aposentadoria;
- Treinamento e
adequação ao
ambiente e às
atividades;
- Propor as instâncias
superiores que os
recursos das vagas
estatutárias sejam
repostos no quadro

2. Pesquisa

2.1. Qualificação e
visibilidade da pesquisa

3. Extensão
10. Gestão de
pessoas

2.3. Intensificar ações de
internacionalização da
pesquisa
3.1. Extensão e sociedade

2. Pesquisa

2.1. Qualificação e
visibilidade da pesquisa

3. Extensão
9. Gestão de
processos

2.3. Intensificar ações de
internacionalização da
pesquisa

10. Gestão de
pessoas

3.1. Extensão e sociedade

13. Comunicação

10.3. Políticas de gestão
de pessoas
3.1. Por meio de ações,
estimular as ofertas

produtos de comunicação e
divulgação científica,
complementares aos
projetos de pesquisa e
extensão e que são
desenvolvidos pelo
Nudecri. Acompanhar a
tendência de apresentação
de resultados de pesquisa
em formatos mais
modernos, multimidiáticos
e de maior alcance, em
substituição a profissional
aposentada.
3) A contratação de
profissionais qualificados
para repor aposentadorias
que estão ocorrendo e
deverão ocorrer nos
próximos anos, como já
havia sido previsto na AI,
planes e certificação, assim
como a qualificação de
quadro já existente, são
desejáveis para garantir o
necessário apoio às
pesquisas nacionais e
internacionais do Nudecri.
Pelo foco na
internacionalização da
pesquisa – dentre os

profissional será
responsável pela
reformulação e/ou
manutenção dos sites do
Núcleo, e pela criação de
infográficos para
apresentação de
pesquisas e também de
reportagens e notícias
produzidas para as
publicações do Núcleo.

após a aposentadoria
do servidor.

acadêmicas com as
demandas da sociedade;

2) Propor abertura de
concurso em
substituição de vaga
por aposentadoria;

3) Contratação de dois
profissionais qualificados,
com domínio de língua
estrangeira, da carreira
PAEPE, para repor
aposentadorias que
deverão ocorrer nos
próximos anos (pensando
em vagas de Magali
Moraes e Carmen Silvia
Paula.

4) Propor as instâncias
superiores que os
recursos das vagas
estatutárias sejam
repostos no quadro
após a aposentadoria
do servidor.

5.1. Apoiar e adequar-se
às estratégias de
internacionalização da
Universidade, preparando
as equipes
administrativas para
facilitar a vinda de
estrangeiros e a ida de
alunos, docentes e
funcionários para o
exterior.

Contratação de 2
profissionais qualificados
para ocupar função
administrativa, no lugar
da funcionária Kelma
David e Carlos Moraes
Filho. Desejável domínio
de línguas.
Contratação de 2
profissionais nas áreas de
apoio à pesquisa (função
acadêmica) em

3) Treinamento e
adequação ao
ambiente e às
atividades;

5.2. Intensificar as ações
de internacionalização na
gestão, formando
funcionários bilíngues e
investindo em mobilidade
em instituições
estrangeiras para
capacitação.
10.4. Desenvolvimento e
capacitação de recursos
humanos.
10.5. Busca (e retenção)
de talentos
13.1. Estimular a cultura
da comunicação e
divulgação, internas e
externas.

objetivos do Núcleo e da
própria Unicamp – é
imprescindível que as
próximas contratações
prevejam o domínio de
língua estrangeira.
4) Garantir a excelência da
governança dos projetos
acadêmicos e de extensão
desenvolvidos no Nudecri,
na contratação de serviços,
aquisição de materiais e
equipamentos,
pagamentos, prestação de
contas e gerenciamento
das atividades relacionadas
aos projetos.
Número crescente de
projetos internos são
desenvolvidos e espera-se
que esse volume aumente
no decorrer dos anos. Os
projetos são desenvolvidos
em parceria com
instituições de diferentes
naturezas (públicas e
privadas), e envolvem a
inter-relação de
pesquisadores e
profissionais externos para
a consolidação das
parcerias e consecução dos
trabalhos.

substituição à vaga de
Leci Mary Feliciano e
Dagmar José Bernardes
Moreira.
4) Promoção da interrelação dos diversos
projetos e profissionais
ligados ao Núcleo (e
externos).

Excelência da
Pesquisa
Excelência da Gestão
Melhoria na Gestão
de processos

Qualificação do apoio à
gestão das atividades
administrativas e
acadêmico-científicas do
Nudecri, devido ao
aumento significativo das
atividades acadêmicocientíficas, com a
ampliação do quadro de
pesquisadores, aumento da
procura do Núcleo para a
realização de estágios de
pós-doutorado. Salienta-se
a necessidade de maior
integração entre os dois
Laboratórios que compõem
o Nudecri. Como aponta a
AI, a demanda de trabalho
deve crescer também
devido à implantação do
Programa de Doutorado
em Divulgação Científica e
Cultural.

Inserção do cargo de AT
(Assistente Técnico) junto
ao Núcleo, que irá
garantir a assessoria junto
à Coordenação do Núcleo
nas seguintes atividades:
- Os planos de atuação do
Núcleo.
- As propostas
orçamentárias e as
prestações de contas.
- As propostas de
estabelecimento de
convênios e contratos de
serviços.
- As propostas de
contratação e dispensa de
pessoal técnico e
administrativo e de
pessoal da carreira de
Pesquisador.
- Elaboração e
acompanhamento de
Relatório Institucional.
- Acompanhamento das
propostas de projetos e
com instituições de
fomento

- Propor alteração de
GR na certificação do
Núcleo, de Supervisor
de Seção para
Assistente Técnico;
- Submeter a
aprovação das
seguintes instâncias:
Conselho do Núcleo,
CAI, CIDF/DGRH e
CVND/CGU.

2. Pesquisa
9. Gestão por
processos
10. Gestão de
pessoas

2.1. Qualificação e
visibilidade da pesquisa
9.1. Aperfeiçoar, integrar,
modernizar a gestão
administrativa.
Proporcionando
flexibilização e agilidade
nos processos de
trabalho, incluindo
revisão e adoção de
normas, requisitos,
legislação,
responsabilização e
estudo de viabilidade de
centralização e
descentralização das
atividades
9.4. Desenvolver soluções
para redução do tempo
gasto pelo docente (no
caso, pesquisador) em
atividades de gestão nos
cargos administrativos e
registro de atividades
acadêmicas
9.6. Incentivar o
compartilhamento dos
recursos disponíveis
10.3. Políticas de gestão
de pessoas

10.4. Desenvolvimento e
capacitação de recursos
humanos
Excelência na gestão

Qualificação de quadro já
existente é desejável para
garantir o necessário apoio
às pesquisas nacionais e
internacionais do Nudecri.
Pelo foco na
internacionalização da
pesquisa – dentre os
objetivos do Núcleo e da
própria Unicamp – é
imprescindível que as
próximas contratações
prevejam o domínio de
língua estrangeira

Qualificação de quadro já
existente, para garantir o
necessário apoio às
pesquisas nacionais e
internacionais do Nudecri.

Acompanhar e sugerir
a realização de cursos
e outras formas de
aperfeiçoamento
(estágios em outras
universidades
nacionais ou
internacionais, por
exemplo) dos
funcionários PAEPE;

5.Internacionalização 5.1. Apoiar e adequar-se
às estratégias de
10. Gestão de
internacionalização da
pessoas
Universidade, preparando
as equipes
administrativas para
facilitar a vinda de
estrangeiros e a ida de
alunos, docentes e
funcionários para o
exterior.

Sugerir à Educorp,
cursos que possam
atender à demanda
dos funcionários do
Nudecri.

5.2. Intensificar as ações
de internacionalização na
gestão, formando
funcionários bilíngues e
investindo em mobilidade
em instituições
estrangeiras para
capacitação.
10.3. Política de gestão de
pessoas.
10.4. Desenvolvimento e
capacitação de recursos
humanos.

Excelência no ensino
Excelência na
pesquisa

Manter a excelência dos
programas acadêmicos,
permitindo sua ampliação
na direção de novas
demandas, com o objetivo

Ampliação do número de
projetos de pesquisa
interdisciplinar nacionais
e internacionais

- Propor infraestrutura
para as ações;
- Concorrer a recursos
FAEPEX;

1. Ensino
2. Pesquisa
3. Extensão

1.1. Revisão Curricular
(estimular a
interdisciplinaridade e a
transdisciplinaridade;

de atender à
internacionalização
proposta pela
Universidade, além de
ampliação de redes de
pesquisa. A implantação do
Programa de Doutorado
em Divulgação Científica e
Cultural no quinquênio
deve ampliar a demanda
por pesquisa e profissionais
da área.

Ampliação a formação (ou Concorrer aos editais
5.Internacionalização promover atividades
participação) em redes de da VRERI para
extracurriculares etc.)
intercâmbio de
pesquisa internacionais
1.3. e 2.2. Infraestrutura
pesquisadores,
Implantação do Programa inclusive trazendo
1.4. Inclusão e
de Doutorado em
pesquisadores do
permanência
Divulgação Científica e
exterior para
Cultural
realizarem pesquisas
1.5. e 2.3.
no Núcleo e que
Internacionalização
Manutenção da
possam oferecer
regularidade de
1.6. Ensino e atividades à
disciplinas e/ou
proposição e
distância
cursos;
gerenciamento de
projetos financiados,
2.1. Qualificação e
Concorrer a bolsas SAE
intensificando a
visibilidade da pesquisa
para ter alunos de
prospecção de editais
graduação
3.1. Excelência na
para apoio à pesquisa
participando das
extensão
pesquisas do Núcleo
Promoção da colaboração
em pesquisa entre
unidades e centros e
núcleos, com foco em
temas ligados às
necessidades da
sociedade brasileira
Promoção do
engajamento dos alunos
de graduação em
pesquisa
Criação de opções de
acompanhamento de
cursos a distância

Comunicação
Excelência na
pesquisa
Excelência na
extensão

Afetar positivamente a
relação entre a
Universidade e a Sociedade
através da promoção de
eventos e outras atividades
com o público externo.
Levar públicos distintos a
conhecer as atividades,
reflexões e propostas do
Nudecri, contribuindo para
o debate e soluções nas
áreas de Saber Urbano e
Linguagem, e também nas
áreas de comunicação,
jornalismo, jornalismo
científico, divulgação
científica e divulgação
cultural.
Ampliar a parceria com
grupos internacionais de
pesquisa em temas
similares aos tratados pelo
Nudecri.
Atrair para o Brasil novos
estudos nas áreas de
atuação do Nudecri
Aumentar a abrangência de
relevância das pesquisas
realizadas pelo Núcleo, em
nível nacional e
internacional.

Realização de eventos
junto ao público não
acadêmico/população em
geral, seja no entorno da
universidade, seja em
periferias, na rua, ou em
espaços determinados
para a divulgação de
ciência para a sociedade
como um todo.
Proposição de atividades
junto a públicos diversos
ou específicos, que não o
acadêmico (exemplo:
Projeto Pensando a
Cidade; MultiTão,
Empírika, Conversa de
Rua)
Apresentação de
resultados de pesquisa,
reflexão sobre práticas
urbanas e debate sobre
questões fundamentais
para a academia e para a
sociedade com abertura
de possibilidades de
participação pública
Participação em eventos
de extensão, nacionais e
internacionais (TED, Café
ou Chopp com Ciência,
Feiras ou Mostra de
ciência);

- Organizar e realizar
eventos nacionais e
internacionais.

2. Pesquisa

2.1. Qualificação e

3. Extensão

- Estabelecer e realizar
convênios com
instituições no Brasil e
no exterior.

13. Comunicação

2.3. Intensificar ações de
internacionalização da
pesquisa

- Elaborar e submeter
projetos a agências de
fomento.
- Coordenar projetos.
- Divulgar pesquisa.

3.1. Extensão e sociedade
13.1. Estimular a cultura
da comunicação e
divulgação, internas e
externas.

Divulgação de pesquisas
em publicações de
divulgação científica –
magazines, sites, blogs,
vídeo, podcasts;
Envio de material para
divulgação (sugestão de
pauta sobre pesquisas do
Núcleo) para órgãos de
comunicação da Unicamp:
Ascom, TV Unicamp e
Web Rádio e também
para agências de notícias
sobre C&T, nacionais e
internacionais
Excelência no ensino
Excelência na
pesquisa
Excelência na
extensão

Após 16 anos e mais de 300
alunos formados no Curso
de Especialização em
Jornalismo Científico será
proposta uma mudança no
currículo de forma a
oferecer aos alunos mais
atividades práticas e um
olhar mais voltado às novas
tecnologias.
Os veículos disponíveis no
Labjor são disponibilizados
para os estudantes do
curso praticarem o
Jornalismo Científico e
devem estar alinhados com
o currículo do curso.

Revisão curricular do
curso de Especialização
em Jornalismo Científico.
O curso foi avaliado no
relatório institucional
referente ao período
2009-2013 como sendo
de grande relevância para
a formação de
profissionais e
pesquisadores na área de
jornalismo e divulgação
de temas de ciência e
tecnologia

- Promover reuniões
entre as unidades
parceiras do Labjor
para revisão curricular
e atualização do curso
de Jornalismo
Científico.
- Propor uma nova
infraestrutura para a
constituição de
laboratórios de mídia.

1. Ensino
2. Pesquisa

1.1. Revisão curricular
2.1. Qualificação e
visibilidade da pesquisa
3.1. Extensão e Sociedade

Excelência no ensino
Excelência na
pesquisa
Excelência na
extensão
Infraestrutura

Como destacado na AI, o
espaço do Labjor/Nudecri
demonstra ser insuficiente
para acomodar as atuais
atividades, somadas à
implantação do Programa
de Doutorado, que esperase que seja criado neste
quinquênio, da contratação
de 2 novos pesquisadores,
da grande demanda de
pesquisadores para estágio
de pós-doutorado e
também diante da
expectativa de implantação
de um laboratório
multimídia.
É importante destacar
também que o laboratório
deveria ser instalado em
um prédio que garanta a
acessibilidade para pessoas
com deficiência.
Para a sustentação e
ampliação de atividades do
laboratório é preciso
também atualizar
equipamentos –
computadores

Proposição de
transferência do Labjor
para um local que garanta
a acessibilidade de
pessoas com deficiência
Atualização dos
equipamentos
computacionais de todo o
Labjor

- Solicitar à PRDU a
transferência do
Labjor para um espaço
que seja adequado
para seu público e suas
atividades.

1. Ensino

1.3. Infraestrutura –

2. Pesquisa

7. Sustentabilidade –
promover a qualidade de
vida, proporcionando
acessibilidade e
segurança no campus.

- Propor à PRDU a
reserva de recursos
que possa garantir
atualização dos
equipamentos em sala
de aula e
equipamentos de
multimídia utilizados
pelos alunos em aulas
de práticas.

11. Gestão territorial
e de infraestrutura

3. Extensão
7. Sustentabilidade

12.3. Atualização de
materiais e equipamentos

