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DELIBERAÇÃO CAI/CONSU – 05/2022 

 

A COMISSÃO DE ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES (CAI/CONSU) em sua 254ª 

Reunião Ordinária, realizada virtualmente em 12 de abril de 2022 (via Google Meet), 

decidiu pela aprovação do Planejamento Estratégico da Coordenadoria de Centros e 

Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa (COCEN) para o período 2021-2025. 

Encaminhe-se à Comissão de Planejamento Estratégico Institucional da 

UNICAMP (COPEI)/ CGU para as devidas providências. 

 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
 18 de abril de 2022. 

 
 
 

Dra. Ana Carolina de Moura Delfim Maciel 
Presidente da Comissão de Atividades Interdisciplinares  

CAI/CONSU 
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1. INTRODUÇÃO 

A Unicamp vem implementando desde 2017 o ciclo da gestão estratégica que se inicia 
na Avaliação Institucional, seguido pelas etapas de elaboração do Planejamento 
Estratégico, de constituição do Mapa Estratégico e dos indicadores estratégicos para 
cada objetivo e, finalmente, o desdobramento das estratégias institucionais em projetos 
que serão sistematicamente monitorados e avaliados pelas instâncias da universidade. 

Durante a execução do Planes 2016-2020 foram definidas diretrizes e prioridades a 
serem trilhadas pela Unicamp e, a partir de 2017, os projetos propostos foram 
submetidos à COPEI para análise e aprovação. Em consonância com a agenda 2020-2030 
Desenvolvimento Sustentável estabelecida pela Organização das Nações Unidas (Figura 
1), a Sustentabilidade foi um dos objetivos estratégicos do Planes 2016-2020. 

 
Figura 1: Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pelos Estados Membros da 

Organização das Nações Unidas (ONU) para o período 2016-2030 (Fonte: GEPlanes/CGU Unicamp). 

 

A implantação do GEPlanes permitiu que a gestão estratégica fosse efetivamente 
incorporada na Unicamp. Isto é, a partir dos objetivos estratégicos, que foram definidos 
e assumidos pela administração central como norteadores de proposição de projetos 
para validação e aprovação da Copei, foram propostos projetos estratégicos 
diretamente relacionados com cada um deles. Estas alterações permitiram que se 
realizasse um diagnóstico mais aprofundado do ponto de vista estratégico, com um 
olhar mais abrangente da estrutura e das atividades-fim da universidade. A análise 
proveniente da última Avaliação Institucional realizada por um Comitê Internacional 
incluiu recomendações importantes e agregadoras, do ponto de vista acadêmico e 
administrativo, tanto das Unidades de Ensino e Pesquisa quanto dos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa. Tais recomendações foram extremamente relevantes 
para a elaboração do Planes 2021-2025, dando início a um novo ciclo de planejamento, 
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execução e avaliação da universidade, consolidando assim uma interface entre 
Planejamento e Avaliação Institucional. 

A VISÃO Unicamp 2021-2025, descrita no mapa estratégico do programa de 
planejamento estratégico - GEPlanes, é:  

“Ser uma universidade pública reconhecida pela sua excelência no ensino, na 
produção e na difusão do conhecimento, comprometida com o desenvolvimento 
socioambientalmente sustentável, com a democracia e a justiça social e com a inclusão 
e o respeito à diversidade.” Neste contexto, a Coordenadoria de Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa (COCEN) está revisando  seu planejamento estratégico 
para o período 2021-2025 tendo como linha norteadora o Planes Unicamp 2021-2025 - 
https://www.geplanes.cgu.unicamp.br/geplanes/ - e os Planes realizados por cada um 
dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp que integram nosso 
sistema.  

 

 

2. APRESENTAÇÃO SISTEMA COCEN 

2.1. Coordenadoria dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa - 

COCEN 

A Coordenadoria dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa foi instituída em 
outubro de 1998, por deliberação do Conselho Universitário (CONSU), como órgão da 
Reitoria vinculado à Coordenação-Geral da Universidade (CGU). A COCEN, tendo 
como autoridade executiva um Coordenador designado pelo Reitor, a partir de uma lista 
tríplice mediante consulta à comunidade dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de 
Pesquisa (Deliberação CONSU-A-012/2019), tem por objetivo coordenar 21 Centros e 
Núcleos, visando à execução da política administrativa da Universidade para o 
desenvolvimento desses órgãos.  

Além disso, o Coordenador da COCEN é o Presidente da Comissão de Atividades 
Interdisciplinares (CAI/CONSU), órgão auxiliar do Conselho Universitário, com os 
objetivos de proceder às seguintes atividades: avaliação das atividades dos Centros e 
Núcleos; exame de propostas e proposição ao CONSU de questões sobre criação, 
extinção, desmembramento e fusão de novos órgãos; estabelecimento de  diretrizes 
gerais da política de atividades interdisciplinares da Universidade, zelando pelo fiel 
cumprimento dos objetivos dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa.  

A COCEN engloba cerca de 450 profissionais, entre pesquisadores e servidores técnico 
administrativos, e aproximadamente 220 docentes atuando como diretores, 
coordenadores ou como membros responsáveis e/ou associados a projetos de pesquisa 
sediados no sistema COCEN. Essa estrutura interdisciplinar atua numa interface entre o 
desenvolvimento de pesquisa acadêmica e a prestação de serviços para instituições - 
sejam estas governamentais, industriais ou empresariais - além de subsidiar docentes, 
pesquisadores e estudantes com a disponibilização de infraestrutura laboratorial, 
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incluindo laboratórios multiuso com tecnologia de ponta, além das atividades de 
investigação científica nos mais diversos campos de pesquisa acadêmica. São atribuições 
da COCEN a gestão e planejamento dos Centros e Núcleos englobando: recursos 
humanos, setor financeiro, de tecnologia da informação e de comunicação institucional.  

Dentre as atividades do último quinquênio, sob a coordenação da Dra. Ana Carolina de 
Moura Delfim Maciel, destacamos a coordenação da Avaliação Institucional de todo 
sistema COCEN, pela primeira vez integrada com a avaliação da Universidade como um 
todo, além da promoção de projetos acadêmicos de cunho eminentemente 
interdisciplinar. Promovemos e sediamos programas acadêmicos dentre os quais 
destacamos:  

✓ Café COCEN que tem por objetivo a reflexão, difusão e o devido compartilhamento 
de experiências em pesquisa;  

✓ “Programa Interdisciplinar COCEN” cujo objetivo é despertar a atenção do público 
interno e externo para as atividades dos Centros e Núcleos e promover uma reflexão 
sobre a interdisciplinaridade na pesquisa.;  

✓ “Projeto Integrado de Comunicação dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de 
Pesquisa” - 21 vídeos do “Minuto COCEN”, visando ampliar o alcance das atividades 
acadêmicas e das pesquisas realizadas nos Centros e Núcleos e 24 vídeos do “Minuto 
Unicamp” visando divulgar as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas 
nos Institutos e Faculdades e Colégios Técnicos;  

✓ Promoção de eventos acadêmicos para divulgação do sistema COCEN (workshops, 
mesas redondas, congressos, etc.);  

✓ Ações voltadas ao fomento da Internacionalização dos Centros/Núcleos - editais 
específicos para Pesquisadores da carreira Pq e funcionários da carreira de 
Profissionais de Apoio Técnico e Administrativo (PAEPE) do sistema COCEN;  

✓ Elaboração de relatórios anuais de gestão englobando todas as áreas de atuação da 
COCEN: coordenação, assistência técnica, secretaria, recursos humanos, 
comunicação, financeiro e informática. 

Portanto, a COCEN identifica como eixos norteadores para fortalecer e aprofundar o 
desenvolvimento dos Centros e Núcleos interdisciplinares de Pesquisa e, 
consequentemente, da própria coordenadoria, os seguintes tópicos: 

i). manutenção e fortalecimento da COCEN no Organograma da Universidade como 
Órgão da Administração Superior;  

ii). assento permanente da coordenadora da COCEN no Conselho Universitário; 

iii). apoio permanente às atividades de pesquisa, à formação de recursos humanos e às 
atividades de extensão e prestação de serviços especializados pelos Centro e Núcleo; 

vi). ampliação das ações multi e interdisciplinares de pesquisa e desenvolvimento, 
inovação, transferência de tecnologia e internacionalização, auxiliando e buscando os 
recursos necessários para o desenvolvimento dessas atividades. 
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vii). ações visando uma maior convergência entre Centros e Núcleos para que estes 
possam se fortalecer atuando em pesquisas e atividades conjuntas. 

 

2.2. Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp 

A partir de meados dos anos 1970 surgiram os primeiros Centros e Núcleos da UNICAMP, 
ou seja, antes mesmo da criação da COCEN, tendo como caraterística principal promover 
atividades e pesquisas de cunho interdisciplinar. Algo pioneiro e que está diretamente 
relacionado ao projeto de universidade cunhado por Zeferino Vaz, conforme seu 
discurso inaugural em 1966: 

“o impacto de conhecimentos científicos conquistados pela inteligência humana no 
último quarto de século rompe as barreiras artificiais entre as ciências básicas [...]” 
(VAZ, 1966, AC/SIARQ).  

Atualmente, o sistema integra 21 Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa 
subordinados administrativamente à COCEN, sendo esses:  

CBMEG Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética 

CCSNano Centro de Componentes Semicondutores e Nanotecnologia 

CEB Centro de Engenharia Biomédica 

CEMIB Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica na Área da Ciência 
de Animais de Laboratório 

CEPAGRI Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à 
Agricultura  

CEPETRO Centro de Estudos de Energia e Petróleo 

CESOP Centro de Estudos de Opinião Pública  

CIDDIC Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural 

CLE Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência 

CMU Centro de Memória Unicamp 

CPQBA Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas 

LUME Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais 

NEPA Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação 

NEPAM Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais 

NEPO Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”  

NEPP Núcleo de Estudos de Políticas Públicas 

NICS Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora 

NIED Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada à Educação 

NIPE Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético 

NUDECRI Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade 

PAGU Núcleo de Estudos de Gênero 

 

Considerando os aspectos temáticos, vale ressaltar que a produção de conhecimento 
oriunda dos Centros e Núcleos é eminentemente interdisciplinar englobando as 
seguintes áreas: bioquímica, genética e tecnologia; fármacos; micro e nanofabricação; 
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música contemporânea; fenômenos e sistemas  biológicos; bioterismo; meteorologia; 
ciências   e engenharia de petróleo; opinião pública; lógica, epistemologia e história da 
ciência; memória  e  gestão  documental;  química orgânica, biotecnologia e agricultura; 
teatro; alimentação e nutrição; estudos ambientais; estudos populacionais; políticas 
públicas; comunicação sonora; informática e educação; planejamento energético; 
jornalismo e divulgação científica; estudos da linguagem; urbanismo e estudos de 
gênero; bioengenharia, engenharia médica, engenharia de reabilitação, engenharia 
clínica e física médica.      

Esse sistema de Centros e Núcleos, engloba pesquisadores da denominada carreira Pq, 
profissionais de pesquisa da carreira PAEPE, pesquisadores colaboradores, docentes 
vinculados (lotados em outras unidades da Unicamp), pós-doutorandos, pós-
graduandos e pesquisadores visitantes/colaboradores de instituições brasileiras e/ou 
estrangeiras. Para a simplificação de leitura todos serão denominados "pesquisadores" 
no presente documento. 

Os Centros e Núcleos participam, de acordo com suas áreas de atuação, em cursos de 
graduação, extensão, especialização e pós-graduação da Unicamp e em outras 
instituições no Brasil e exterior, o que confere dinâmica e interação aos projetos de 
pesquisa neles desenvolvidos. Organizam, sediam e participam de importantes eventos 
científicos nacionais e internacionais e são responsáveis pela edição de e periódicos e 
coleções de circulação nacional e internacional, e também pela publicação de artigos 
em periódicos de relevância em suas respectivas áreas de atuação. Devido ao cunho 
interdisciplinar, alguns Centros/Núcleos mantêm acervos bibliográficos e documentais, 
mantêm convênios e contratos de colaboração com importantes instituições nacionais 
e estrangeiras, fortalecendo assim os três pilares da atividade acadêmica: ensino, 
pesquisa/inovação e extensão. Como consequência dessas colaborações, o sistema 
COCEN recebe, dentre seus convidados e colaboradores, pesquisadores renomados do 
Brasil e do exterior. 

A produção relevante e os recursos captados pelos Centros e Núcleos revela que essa 
experiência inovadora tem sido muito bem sucedida. No quinquênio 2014-2018, os 
recursos captados pelos Centros e Núcleos foram da ordem de R$ 632.393.067,89 
provenientes do financiamento de 1.758 projetos. Neste mesmo período, a 
contrapartida da Unicamp, em favor desses órgãos, envolvendo despesas de custeio e 
salários, foi da ordem de R$ 406.750.687,70. Portanto, os Centros e Núcleos foram 
superavitários neste período, com um montante significativo de R$ 225.642.380,19.  É 
importante reforçar que alguns Centros/Núcleos dedicam-se à prestação de serviços na 
área de saúde da UNICAMP, serviços estes não contabilizados como captação mas que 
auxiliam diretamente a Universidade em suas frentes de atendimento à sociedade.  

A análise continuada dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa mostra que 
os mesmos tiveram, e têm, papel de destaque na área de pesquisa e na formação de 
recursos humanos na universidade. A produção científica e a formação de estudantes 
de iniciação científica, mestrado e doutorado, bem como o treinamento de bolsistas, 
estagiários e pós-doutorandos, comprovam que os Centros e Núcleos vêm cumprindo 
sua missão de equiparar-se aos melhores centros de pesquisa do Brasil e do exterior. 
Em termos de produção científica foram publicados 1.767 artigos em periódicos 

13



COCEN - Coordenadoria de Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa 

 

 

internacionais, 48 patentes registradas, 174 livros publicados e 89 obras artísticas 
performadas. 

 

3. MISSÃO 

A missão da COCEN, em conjunto com os 21 Centros e Núcleos Interdisciplinares de 
Pesquisa da Unicamp, é: 

✓ Propor políticas administrativas e de gestão para o desenvolvimento sustentável dos 
Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa que integram o sistema COCEN e 
coordenar a execução dessas políticas; 

✓ Estabelecer, junto à Comissão de Atividades Interdisciplinares (CAI/CONSU), 
diretrizes gerais, requisitos e critérios para a criação e remodelação de Centros e 
Núcleos, bem como para a avaliação quinquenal de suas atividades; 

✓ Participar da Câmara Interna de Desenvolvimento de Pesquisadores (CIDP), ligada à 
Comissão Central de Recursos Humanos (CCRH), na figura do Coordenador como 
Vice-Presidente da Comissão, estabelecendo diretrizes gerais, requisitos e critérios 
para o contínuo desenvolvimento da carreira Pq, entendida como fundamental e 
estratégica para os Centros e Núcleos;  

✓ Participar em reuniões de Comissões Colegiadas para alinhar as estratégias de 
atuação e desenvolvimento do sistema COCEN com as da Unicamp. Vale ressaltar 
que atualmente a COCEN participa, seja como membro e/ou como representante da 
Coordenação e/ou como convidado, nas seguintes instâncias da Unicamp: 

• Comissão de Planejamento Estratégico Institucional da UNICAMP (COPEI) - 
Membro Titular;  

• Conselho Universitário (CONSU) - Membro convidado;  

• Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) - Membro convidado; 

• Câmara de Administração (CAD) - Membro convidado; 

• Conselho de Orientação do FAEPEX - Membro titular; 

• Câmara para Análise de Convênios e Contratos (CACC) - Membro titular 

• Comissão Central de Pesquisa (CCP) - Membro titular 

• Comissão Central de Extensão (CCE) - Membro titular 

• Conselho Executivo de Extensão (CONEXT) - Membro titular  

• Comissão de Bibliotecas da COCEN junto ao Sistema de Bibliotecas da 
UNICAMP/SBU 

✓ Zelar pelo cumprimento dos objetivos e regimentos dos Centros e Núcleos e pela 
conformidade de seus atos com as normas legais da Universidade; 
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✓ Incentivar, em articulação com outros Órgãos da Unicamp, o desenvolvimento de 
atividades e projetos de pesquisa interdisciplinares, convergentes bem como a 
prestação de serviços especializados a instituições públicas e privadas, envolvendo 
a participação de Centros e Núcleos; 

✓ Apoiar pesquisadores no exercício de suas atividades, junto aos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa da Universidade, permitindo a esses Órgãos: 

• Realizar pesquisas interdisciplinares e, quando for o caso, atividades de 
formação, extensão e prestação de serviços especializada, visando contribuir 
para inovação, disseminação de conhecimento, transferência de tecnologia e 
capacitação profissional no âmbito nacional e internacional; 

• Incentivar, promover e executar atividades interdisciplinares e de intercâmbio 
de pesquisadores com instituições de ensino e pesquisa nacionais e 
internacionais; 

• Desenvolver, apoiar e disseminar a pesquisa fundamental e aplicada, através de 
publicações, do apoio e organização de eventos acadêmicos e da cooperação 
com sociedades científicas e agências de fomento; 

• Fomentar a formação e a capacitação de recursos humanos no setor acadêmico 
e produtivo, visando contribuir decisivamente para a plena capacitação 
profissional e para o desenvolvimento humano, social e econômico em nosso 
país e no exterior; 

• Contribuir para a formação de profissionais preparados para o aprendizado 
constante; 

• Preservar a memória intelectual, mantendo acervo bibliográfico e de 
documentação, com a finalidade de proporcionar infraestrutura de pesquisa 
para os membros do ambiente acadêmico e da sociedade de modo geral. 

 

3.1. Princípios 

São princípios e ações fundamentais para a COCEN: 

✓ A instituição universitária pública como o lugar apropriado, nas condições 
brasileiras, para o avanço do conhecimento e suas tecnologias e que proporcione a 
sociedade os resultados que dele flui; 

✓ Busca constante de meios e formas de atender às necessidades da sociedade em 
geral e da comunidade científica; 

✓ Os Centros e Núcleos como organismos capazes de atender às demandas específicas 
da sociedade, propondo políticas públicas, projetos e tecnologias que auxiliem no 
seu desenvolvimento; 

✓ A manutenção da diversidade científica e cultural como pedra fundamental do 
conhecimento; 
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✓ A interdisciplinaridade como um dos princípios básicos do desenvolvimento do 
conhecimento; 

✓ O respeito ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e à diversidade das 
diferentes áreas do conhecimento, mantendo-se a excelência em todas as suas 
atividades; 

✓ A ética na conduta profissional, assegurando o compromisso da instituição pública 
com a sociedade; 

✓ A busca da qualidade em atuação, quer seja de sustentabilidade, de gestão, de 
responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, de segurança e/ou de saúde 
ocupacional. 

 

3.2. Valores 

São valores fundamentais para a COCEN: 

✓ A busca constante de conhecimento sobre a diversidade; 

✓ O apoio a posições diversas no domínio de conhecimento; 

✓ A igualdade de condições para todos aqueles que, no domínio do saber, buscam o 
conhecimento através de projetos inovadores de pesquisa, ensino e extensão; 

✓ A transparência nas práticas institucionais e científicas; 

✓ A busca do reconhecimento pelas comunidades científicas nacionais e 
internacionais; 

✓ A manutenção do compromisso institucional de credibilidade junto aos órgãos 
nacionais e internacionais; 

✓ A manutenção do comprometimento institucional visando o compromisso com a 
sociedade;  

✓ O respeito mútuo na tomada de decisões, incentivando a discussão aberta; 

✓ A eficiência, a agilidade e a flexibilidade, aperfeiçoando, sempre que possível, as 
ferramentas e os mecanismos administrativos; 

✓ O estímulo contínuo à interdisciplinaridade e à inovação, que possibilitem o 
desenvolvimento de produtos e processos de interesse da sociedade; 

✓ A ampla difusão das pesquisas e ações sediadas nos Centros e Núcleos. 
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4. ANÁLISE DO AMBIENTE  

4. 1. Ambiente Externo 

4.1.1. Pontos positivos 

✓ A sociedade contemporânea têm apresentado aos cientistas uma demanda 
crescente e urgente de resultados e respostas para variados assuntos, 
especialmente no enfrentamento da maior pandemia por ela conhecida, a COVID-
19, demanda que desafia cada vez mais a capacidade da ciência em produzir 
conhecimentos diversos, ágeis e, ao mesmo tempo, relacionados entre si; 

✓ A necessidade de desenvolvimento de projetos que sejam capazes de reunir redes 
de pesquisadores qualificados em torno de temas relevantes para o 
desenvolvimento da ciência no Brasil e melhoria das condições de vida dos 
brasileiros; 

✓ Desenvolvimento de projetos em parceria com grupos de pesquisa da Unicamp e/ou 
de instituições nacionais e internacionais que propiciam um ambiente favorável de 
pesquisa e estimulam o processo criativo, aprimorando a qualificação dos 
pesquisadores, estudantes e técnicos dos Centros e Núcleos; 

✓ O intercâmbio de pesquisadores com instituições nacionais e estrangeiras para 
capacitação dos profissionais do sistema COCEN, utilizando metodologias e técnicas 
diferenciadas; 

✓ O reconhecimento, em diferentes esferas estaduais e federais, da necessidade de 
produzir conhecimento para o desenvolvimento intelectual, industrial, tecnológico 
e estratégico do país; 

✓ A existência de um ambiente interdisciplinar para o fomento à pesquisa de alta 
qualidade e à inovação tecnológica dentro da Unicamp; 

✓ A forte atuação Agência de Inovação da Unicamp (INOVA) para o incentivo na 
proteção da propriedade intelectual, do know-how e de direito autorais, bem 
como a disseminação do conhecimento tecnológico produzida na universidade; 

✓ A crescente demanda, por parte da indústria nacional, de tecnologias associadas às 
áreas de atuação dos Centros e Núcleos; 

✓ A atuação dos pesquisadores dos Centros e Núcleos em vários cursos de graduação, 
pós-graduação e extensão da Unicamp, ministrando disciplinas relacionadas às suas 
atividades, assegurando o aprimoramento e a renovação intelectual, essencial para 
a manutenção do alto nível acadêmico da Universidade; 

✓ A curricularização da Extensão; 

✓ Destaque da pesquisa interdisciplinar, nos meios acadêmicos, juntamente com a 
inovação e a internacionalização, funcionando como indutora de grandes projetos 
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que tem como foco principal temas diversas e emergentes em todas as áreas do 
conhecimento; 

✓ O interesse de instituições acadêmicas, do setor privado nacional e internacional e 
do setor público no estabelecimento de parcerias, nas áreas de atuação dos Centros 
e Núcleos, para pesquisa e inovação tecnológica, assim como o gerenciamento de 
problemas de grande alcance social;  

✓ O expressivo aumento no interesse do setor privado, com ou sem fins lucrativos, em 
implementar e apoiar ações e programas sociais, políticas públicas e requerendo 
cooperações técnico-científicas, em parte devido a exigência legal da 
Responsabilidade Social, mas também a uma conscientização, cada vez mais forte, 
do papel da ciência e do conhecimento na solução de problemas complexos da nossa 
sociedade; 

✓ A ampliação nas relações interdisciplinares e na prática científica, com consolidação 
de redes de pesquisa formadas por profissionais altamente qualificados. 

 

4.1.2. Pontos negativos 

✓ A ausência de uma política pública clara e continuada para o desenvolvimento do 
ensino, da ciência e da tecnologia no Brasil; 

✓ A dificuldade de uma maior interlocução com o setor empresarial oriunda da 
ausência de pesquisadores nesse âmbito; 

✓ As drásticas reduções orçamentárias e dos auxílios à pesquisa pelas instituições de 
fomento, diminuindo os repasses financeiros e prejudicando a infraestrutura e a 
disponibilidade de recursos humanos;  

✓ As crises sanitárias e econômicas que se refletem no planejamento e 
desenvolvimento sustentável do Brasil, diminuindo a captação de recursos por meio 
de impostos, taxas e contribuições e prejudicando a capacidade de custeio 
orçamentário das Universidades Públicas;  

✓ A redução significativa de recursos federais, como concessão de Bolsa Produtividade 
do CNPq, diminuição de 90% do orçamento para ciência e tecnologia em 2021, 
cessamento de concessão de projetos individuais na chamada Universal do CNPq, 
etc.; 

✓ A implantação e/ou discussão de reformas constitucionais, previdenciária, 
administrativa e tributária, pouco profundas e adequadas à realidade brasileira, 
refletindo na qualidade e nos investimentos institucionais; 

✓ A falta de política sistemática e regular para acompanhar a crescente velocidade das 
inovações tecnológicas, mesmo com o novo marco legal da inovação, conhecido 
como Código de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), aprovado em 11 de janeiro 
de 2016; 

18



COCEN - Coordenadoria de Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa 

 

 

✓ O excesso de exigências burocráticas institucionais internas e externas para a 
obtenção de recursos captados através de convênios celebrados com iniciativa 
governamental e privada; 

✓ A redução do mercado de trabalho da iniciativa privada para os recursos humanos 
formados; 

✓ A competição do mercado de trabalho por alunos ainda em formação para 
atividades diferentes de desenvolvimento e inovação; 

✓ A redução das linhas de financiamento nacionais e internacionais pelos órgãos de 
fomento. 

 

4.2. Ambiente Interno 

4.2.1. Pontos positivos 

✓ A excelência teórica e metodológica da Unicamp nas diversas áreas do 
conhecimento; 

✓ O aumento da demanda por pesquisas interdisciplinares no ambiente interno da 
Unicamp; 

✓ A inovação dos Centros e Núcleos Interdisciplinares da Unicamp no desenvolvimento 
de pesquisas sobre temas científicos atuais e relevantes, de modo independente ou 
em conjunto com unidades de ensino e pesquisa e/ou outros órgãos da Unicamp, 
assim como instituições externas, públicas e privadas; 

✓ A elevada captação de recursos extraorçamentários e a transparência e eficiência da 
gestão dos recursos financeiros disponíveis; 

✓ A participação dos Centros e Núcleos em atividades de extensão, com envolvimento 
efetivo de pesquisadores e funcionários técnicos e administrativos; 

✓ A melhoria na relação dos Centros e Núcleos e da COCEN com as diferentes 
instâncias da Universidade; 

✓ A qualidade da produção intelectual dos Centros e Núcleos, com alto impacto no 
meio social; 

✓ A melhoria na comunicação do sistema COCEN através da revitalização do seu perfil 
no Facebook, abertura de perfis no Twitter e Instagram, a realização de projetos de 
comunicação das atividades de pesquisa (Minuto COCEN, Minuto Unicamp, etc.) e 
eventos voltados a comunicação como uma ferramenta imprescindível para 
disseminação do conhecimento; 

✓ O lançamento, ocorrido em 2021, da Intranet COCEN que permite uma maior 
interação e agilidade entre os integrantes do sistema COCEN, assim como do sistema 
COCEN como as instâncias da administração central; 
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✓ Os processos seletivos altamente competitivos para contratações de pesquisadores 
da Carreira Pq; 

✓ A estrutura organizacional e o desempenho administrativo dos Centros e Núcleos, 
que contribuem para as atividades dos pesquisadores; 

✓ A formação de recursos humanos mediante a interação entre pesquisa, atividades 
de extensão e cooperações com programas de graduação e de pós-graduação, de 
acordo com suas especificidades; 

✓ A existência da COCEN como instância da universidade que garante a 
implementação, a articulação e o monitoramento de políticas institucionais 
referentes ao sistema de Centros e Núcleos. 

 

4.2.2. Pontos a melhorar  

✓ A infraestrutura da COCEN e dos Centros e Núcleos; 

✓ A ampliação dos recursos orçamentários destinados à COCEN e aos Centros e 
Núcleos; 

✓ A ampliação do quadro de pesquisadores da Carreira Pq, com provisionamento 
sistemático e regular de recursos financeiros e o estabelecimento de uma política de 
contratação nos quadros Pq e PAEPEs; 

✓ A ampliação do quadro de funcionários com formação técnica para atender as 
necessidades específicas dos Centros e Núcleos; 

✓ A agilidade nos procedimentos institucionais; 

✓ A melhoria na política de inserção internacional; 

✓ A possibilidade de que Centros e Núcleos, por meio de suas atividades, estruturas 
gerenciais e vagas, sejam indutores no processo de Certificação; 

✓ O apoio aos Centros e Núcleos nos processos relativos a convênios, contratos e 
prestações de serviços, por meio da emissão de pareceres técnicos produzidos na 
COCEN. 

 

4.2.3. Pontos negativos 

✓ A ausência de política satisfatória para reposição de aposentadorias de funcionários 
ESUNICAMP; 

✓ A falta de política para a flexibilidade de incorporação, de treinamento e de 
desligamento de recursos humanos, no sentido de formar e manter equipes da mais 
alta qualidade trabalhando de forma uníssona; 

✓ A dificuldade da Universidade em contratar empresas com competência para 
executar obras civis por completo, de acordo com critérios pré-estabelecidos; 
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✓ O apoio ainda insuficiente da Administração Central, apesar de sua sensibilidade à 
relevância das atividades dos Centros e Núcleos e dos esforços que vêm sendo feitos 
para atender às demandas existentes; 

✓ A falta de política institucional sistemática e regular de investimentos em 
infraestrutura (espaço físico e equipamentos) e recursos humanos (especialmente 
pesquisadores de Carreira Pq e técnicos da Carreira PAEPE), já apontada em 
avaliações anteriores, que têm limitado a atuação dos Centros e Núcleos, até para a 
obtenção de recursos extraorçamentários; 

✓ A falta de apoio institucional para a manutenção e atualização de equipamentos 
necessários para as atividades dos Centros e Núcleos e para a expansão da 
infraestrutura necessária para abrigar adequadamente pesquisadores e 
equipamentos; 

✓ A crescente redução dos recursos humanos dos Centros e Núcleos, devido às 
aposentadorias e afastamentos; 

✓ A falta de política institucional para o credenciamento dos pesquisadores da carreira 
Pq, que assim o desejarem, em cursos de pós-graduação da Universidade; 

✓ A falta de uma maior inserção institucional de pesquisadores Pqs em instâncias 
superiores e administrativas da universidade. 

 

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

“A gestão estratégica visa assegurar o crescimento, a continuidade e a sobrevivência da 
instituição por meio da adaptação contínua de sua estratégia, de sua capacitação e de sua 
estrutura, possibilitando-lhe enfrentar as mudanças observadas ou previsíveis no seu ambiente 
externo ou interno, antecipando-se a elas” (COSTA, 2007, p. 57). 

 

Figura 2: Mapa Estratégico para o período de 2021 - 2025, pertence ao Planes 2021-2025 aprovado em 
24/11/2020 pela Deliberação Consu 77/2020 (Fonte: GEPlanes/CGU Unicamp). 
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A Unicamp estabeleceu 13 Objetivos Estratégicos a serem concretizados ao longo de 
2021-2025, prevendo a implementação de projetos com indicadores de 
acompanhamento. As métricas qualitativas e quantitativas estarão alinhadas aos 
objetivos estratégicos que se organizam em três macrodimensões: (i) Resultados para 
Sociedade; (ii) Excelência no Ensino, na Pesquisa e na Extensão; (iii) Excelência na 
Gestão. Uma forma sintética de apresentar a Identidade Organizacional e os Objetivos 
Estratégicos que foram definidos é por meio do MAPA ESTRATÉGICO (Figura 2). Trata-
se de uma representação muito útil pelo conjunto de informações que apresenta e deve 
ser de conhecimento de todos os membros da comunidade. 

 

5.1. Pesquisa, inovação, extensão e transferência de tecnologia 

Trata-se de um conjunto de atividades acadêmico-institucionais desenvolvida nos 
Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa e em alinhadas com os objetivos 
estratégicos da Unicamp, a saber: 

Objetivo estratégico 02: Promover inovação, extensão, cultura e transferência de 
conhecimento, intensificando a cooperação dialógica com o poder público e a sociedade, 
em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Objetivo Estratégico 04: Ampliar e fortalecer a comunicação efetiva com os diversos 
setores da sociedade, buscando dar visibilidade às nossas atividades e seus impactos. 

Objetivo Estratégico 05: Ampliar a visibilidade dos programas de ensino, em todos os 
níveis, para que mais estudantes se sintam atraídos pela experiência formativa da 
Unicamp. 

Objetivo Estratégico 06: Ter currículos atualizados, flexíveis, centrados no estudante, 
que utilizem recursos tecnológicos e incorporem atividades extracurriculares, co-
curriculares e de extensão em todos os níveis de ensino. 

Objetivo Estratégico 07: Promover pesquisas integradas de forma a assumir o 
protagonismo frente aos desafios da sociedade contemporânea. 

Objetivo Estratégico 09: Intensificar as parcerias com diferentes setores da sociedade 
como forma de diversificar as fontes de captação nacional e internacional de recursos 
para pesquisa. 

À COCEN caberá coordenar esforços no sentido de favorecer projetos de pesquisa em 
torno dos programas e projetos interdisciplinares priorizados pelos Centros e Núcleos. 
Nessa ação serão privilegiados os projetos que visem a criação, manutenção e/ou 
ampliação de redes institucionais. 

 

5.1.1. Pós-doutoramento e Jovens Pesquisadores  

À COCEN caberá criar condições para atrair pesquisadores interessados em fazer pós- 
doutoramento ou atuar como jovens pesquisadores em projetos sediados nos C/Ns e 
que tratem de temas estratégicos e emergentes em todas as áreas do conhecimento.  
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5.1.2. Cursos de extensão 

A COCEN prosseguirá tentando viabilizar junto às instâncias superiores para que Centros 
e Núcleos possam sediar cursos de extensão de maneira autônoma, de modo a fazer 
com que a formação de recursos humanos com visão interdisciplinar contribua para o 
desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia no Brasil e no exterior. 

 

5.1.3. Pós-graduação 

A COCEN procurará reforçar a articulação já existente dos Centros e Núcleos com as 
Unidades de Ensino e Pesquisa para melhor aproveitamento das relações 
interdisciplinares. Essa articulação poderá se dar mediante a participação de 
pesquisadores nos programas de pós-graduação existentes e mediante a criação de 
novos programas para aqueles que assim desejarem, garantindo aos Centros e Núcleos 
a participação efetiva na formulação e implementação desses programas. 

 

5.1.4. Disseminação do conhecimento 

5.1.4.1. Publicações 

A divulgação de resultados de pesquisa deve ser prioritária na produção de 
conhecimento. Assim, a COCEN prosseguirá estimulando publicações existentes, bem 
como a criação de outras, sempre levando em conta os melhores critérios de controle 
de qualidade do trabalho acadêmico. À COCEN caberá igualmente conferir visibilidade 
institucional para a comunidade interna e externa, por meio de todos os canais 
midiáticos. 

5.1.4.2. Espaços de discussão e estímulo de Estudos Interdisciplinares 

A COCEN prosseguirá promovendo espaços de discussão referente às pesquisas 
realizadas pelos Centros e Núcleos, com a finalidade de subsidiá-los com novos aportes 
teóricos, metodológicos e tecnológicos. Esses espaços servirão também como um modo 
de ampla divulgação das pesquisas desenvolvidas pelos C/Ns. 

5.1.4.3. Patentes e transferência de tecnologia 

A COCEN procurará ampliar e reforçar a articulação já existente entre os Centros e 
Núcleos e as Unidades de Ensino e Pesquisa da Unicamp e demais instituições parceiras 
nacionais e internacionais, bem como as relações com entes públicos e privados para 
estimular a inovação e a transferência de tecnologias. Isso pode ser alcançado através 
de programas de intercâmbio, de lançamento e manutenção de projetos/programas de 
colaboração e comunicação, para aprofundar a interdisciplinaridade. 
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5.1.4.4. Sistema de Bibliotecas 

Procurará promover a inclusão plena das bibliotecas dos Centros e Núcleos no Sistema 
de Bibliotecas da Universidade (SBU) e garantir a infraestrutura necessária para o bom 
funcionamento dessas bibliotecas.  

5.1.4.5. Extensão  

A criação dos Centros e Núcleos tem como alicerce a promoção de pesquisas 
interdisciplinares e atividades de extensão de excelência. Sediados nos C/Ns temos árias 
atividades de extensão (administração de convênios com entes públicos e 
privados, elaboração e articulação de políticas públicas, administra projetos sociais, 
educacionais e ambientais, etc.), mas - como mencionado anteriormente - infelizmente 
estes ainda não estão autorizados a sediar, de forma independente, cursos de extensão. 
A COCEN vem defendendo essa necessidade e, nesse sentido, criamos dois Grupos de 
Trabalho que nos possibilitaram um grande avanço nestas tratativas. Prosseguiremos 
nessa defesa.  

 

5.2. Investimentos em Infraestrutura e Recursos Humanos 

Fundamental para o desenvolvimento de atividades acadêmicas de excelência e de 
gestão universitária de alto nível, em perfeito acordo com: 

Objetivo Estratégico 10: Aprimorar a atratividade das carreiras da Universidade visando 
a preservação de quadros de alto nível condizentes com a missão e a visão de futuro da 
Unicamp. 

Objetivo Estratégico 11: Garantir a sustentabilidade orçamentária, financeira, 
operacional e de infraestrutura da Universidade. 

 

5.2.1. Formação e investimento em Recursos Humanos  

5.2.1.1. Consolidação da Carreira de Pesquisador Pq 

Sendo a Carreira Pq um ponto estratégico e fundamental para o Sistema de Centros e 
Núcleos, a COCEN reconhece a necessidade de: 

✓ Garantir um número mínimo de três vagas de pesquisadores da carreira Pq, com 
aporte de recursos financeiros, junto ao quadro certificado de cada Centro e Núcleo 
Interdisciplinar de Pesquisa; 

✓ Apoiar atividades voltadas para estágios de treinamento e formação de 
pesquisadores, tais como pós-doutoramento e capacitação técnica; 

✓ Garantir um orçamento anual provisionado para uma política de contratação de 
pesquisadores Carreira Pq, de forma gradativa, para suprir a demanda reprimida; 
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✓ Garantir o aporte anual de recursos para realização do processo de progressão dos 
pesquisadores, quando os mesmos atingirem o perfil o quantitativo mínimo de cada 
Órgão; 

✓ Reestruturação de uma nova Deliberação da Carreira Pq; 

✓ Criação da função de um/a assessor acadêmico na COCEN para atuar de forma mais 
incisiva em propostas de projetos sediados nos C/Ns numa interface entre a 
universidade e as demandas da sociedade. 

5.2.1.2. Apoio contínuo à servidores da carreira PAEPE 

Dada a consolidação do papel institucional da COCEN e a importância da Carreira de 
Profissionais de Apoio Técnico e Administrativo (PAEPE), a COCEN buscará promover: 

✓ A realização da revisão das certificações da COCEN e dos Centros e Núcleos para que 
os quadros acompanhem as mudanças das atividades realizadas nos Órgãos; 

✓ O aporte de recursos para preenchimento de vagas oriundas de aposentadorias e 
falecimento de servidores; 

✓ A revisão dos recursos e implementação de políticas para ampliação do quadro de 
servidores técnicos e administrativos de acordo com o aumento da demanda de 
atividades dos Centros e Núcleos; 

✓ A garantia de recursos financeiros para a realização dos processos de 
promoção/progressão dos servidores; 

✓ Recursos para programas regulares de capacitação de servidores técnicos e 
administrativos em todas as funções contempladas nas certificações dos Órgãos, 
com o objetivo da valorização, melhoria do desempenho e excelência na execução 
de prestação de serviços. 

✓ Melhor inserção de pesquisadores PAEPE nas pesquisas realizadas nos C/Ns e na 
universidade como um todo. 

 

5.2.2.  Investimentos em Infraestrutura 

No âmbito do sistema COCEN há necessidade de ampliação e melhoria da infraestrutura 
adequada para o desenvolvimento das atividades dos Centros e Núcleos, sendo que a 
COCEN pode os auxiliar nas seguintes frentes: 

✓ captação de recursos financeiros para a manutenção, adequação e, quando 
necessário, a ampliação da infraestrutura da COCEN e do sistema de Centros e 
Núcleos, de acordo com seus PLANES individuais; 

✓ garantia de continuação do programa de Manutenção predial para os Centros e 
Núcleos desenvolvido em parceria com a Diretoria Executiva de Planejamento 
Integrado (DEPI); 

✓ garantia da infraestrutura física para um bom funcionamento de Centros e Núcleos;  
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✓ Prosseguir com a implementação de HUBs na área de Tecnologia da Informação, 
Comunicação e Financeira da COCEN (HUB de RH já implementado); 

✓ O acompanhamento dos processos relativos a reformas e construção de sedes de 
Centros e Núcleos. Um exemplo é a retomada das tratativas para a construção do 
Espaço de Arte Contemporânea – EAC, que deverá ser a sede compartilhada dos três 
Centros/Núcleos da área artística: NICS, LUME e CIDDIC. 

 

5.3. Gestão administrativa e acadêmica e estímulo à cultura sustentável 

Essencial para a continuação da excelência em ensino, pesquisa e extensão da Unicamp 
e em pleno acordo com: 

Objetivo Estratégico 11: Garantir a sustentabilidade orçamentária, financeira, 
operacional e de infraestrutura da Universidade. 

Objetivo Estratégico 12: Aperfeiçoar e modernizar o modelo de gestão administrativa e 
acadêmica que garanta o bom desenvolvimento das atividades-fim da Universidade.   

 

5.3.1. Promover a continuada desburocratização dos processos  

✓ A desburocratização da Unicamp está sendo colocada em prática através da 
implementação de plataformas digitais que garantem agilidade e transparência 
na tramitação de processos. Desta forma, é fundamental a manutenção da 
informatização de processos de trabalho e uma eficiente gestão dos órgãos 
subordinados administrativamente à COCEN. 

 

5.3.2. Aprimorar a gestão orçamentária do Sistema de Centros e Núcleos 

✓ A COCEN coordena vinte e um Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, 
gerenciando o orçamento de quatorze órgãos. Para uma melhor gestão financeira, 
se faz necessária uma análise desse gerenciamento, pois existe uma divisão histórica 
desigual. Quatro dos Centros e Núcleos são independentes, tendo seus orçamentos 
gerenciados pela DGA e três sendo Unidades Orçamentárias, cujos orçamentos são 
gerenciados pela AEPLAN; 

✓ Uma revisão da proporcionalidade das cotas alocadas para cada Centro e Núcleo; 

✓ A uniformização das gratificações de representação existentes nos quadros dos 
Centros e Núcleos em função do cargo; 

✓ Revisão das gratificações referentes ao cargo de Coordenador Associado de Centro 
ou Núcleo, considerando que alguns não tem previsão de gratificação. 
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5.3.3. Disseminar a gestão por processos no âmbito dos Centros e Núcleos 

Interdisciplinares de Pesquisa 

✓ A gestão por processos tem se mostrado uma ferramenta imprescindível para a 
melhoria da qualidade do serviço público, seja ele de qualquer natureza. Ela permite 
a otimização de recursos humanos, a redução de custos, a eficiência administrativa, 
dentre outras. 

 

5.3.4. Estímulo à cultura sustentável  

✓ A sustentabilidade e a qualidade de vida são temas recorrentes no ambiente 
profissional de todas as instituições públicas e privadas. Conscientizar o corpo de 
profissionais pertencentes aos quadros dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de 
Pesquisa por meio de programas e projetos é de absoluta relevância.  

 

 

6.  VISÃO DE FUTURO (2026-2030) 

✓ Aprofundar, ampliar e convergir pesquisas interdisciplinares dos C/Ns, próprias da 
prática filosófica, científica, tecnológica e artística contemporânea; 

✓ Instrumentar a COCEN para subsidiar os C/NS como um escritório centralizado em 
setores desta coordenadoria: Financeiro, RH, Comunicação,  T.I. 

✓ Instaurar na COCEN um setor de apoio acadêmico para os projetos desenvolvidos 
nos C/Ns; 

✓ Aprofundar o potencial da Comissão de Atividades Interdisciplinares (CAI/CONSU) 
como espaço de reflexão para a interdisciplinaridade nos C/Ns e em amplos 
espectros; 

✓ Propor conjuntamente com instâncias superiores da universidade políticas de 
criação de Centros e Núcleos antenados com as necessidades do presente e do 
futuro; 

✓ Institucionalizar a participação de Centros e Núcleos como responsáveis por cursos 
de extensão universitária;  

✓ Estreitar a presença dos Centros e Núcleos em projetos conjuntos dentro da 
universidade e/ou em parceria com instituições externas. 

✓ Ampliar e aprofundar a disseminação de conhecimento desenvolvida nos C/NS 
visando o desenvolvimento intelectual, humano, social e econômico da sociedade; 

✓ Apoiar Centros e Núcleos no desenvolvimento, em parceria com Unidades de Ensino 
e Pesquisa, de programas de pós-graduação;  
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✓ Apoiar e incentivar os Centros e Núcleos para um aprimoramento contínuo da 
pesquisa, inovação, extensão e transferência de tecnologia e, consequentemente, 
do melhor reconhecimento acadêmico da nossa universidade. 

 

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO 

Dra. Ana Carolina de Moura Delfim Maciel - Coordenadora da COCEN - amaciel@unicamp.br 

Dra. Raluca Savu, Assessora da COCEN - rsavu@unicamp.br 

Ana Lúcia dos Santos Coutinho, Assistente Técnica da Coordenação - analusc@unicamp.br 
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