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APRESENTAÇÃO 
 

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo - Univesp é uma instituição de ensino superior, 
criada pela Lei nº 14.836, de 20 de julho de 2012, que instituiu a Fundação Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo e deu outras providências. Uma instituição exclusivamente de 
educação a distância, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico. Entre seus principais parceiros destacam-se o Centro Paula 
Souza (CPS), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 

A Instituição foi credenciada junto ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo pela 
Portaria CEE-GP nº 120, de 22 de março de 2013 e recredenciada pela Portaria CEE/GP 560, 
de 20 de dezembro de 2019 por mais cinco anos. Seu credenciamento pelo Ministério da 
Educação (MEC) para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância deu-se pela 
Portaria Ministerial nº 945, de 18 de setembro de 2015, após o parecer favorável dado pelo 
Conselho Nacional de Educação CNE/CES nº 242/2015. 

Este relatório apresenta as ações previstas e executadas pela Univesp no ano de 2020, 
observando-se as metas anuais da instituição constantes na Ação 6137 – Ensino de 
Graduação, Pós-Graduação e Extensão a Distância e Semipresencial do Programa 1043 
– Ensino Superior Público no Plano Plurianual do Governo do Estado de São Paulo 
aprovado para 2019 a 2023. 
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PERFIL INSTITUCIONAL 

Conforme o estabelecido em sua lei de criação, a Univesp tem por objetivo o ensino, a 
pesquisa e a extensão, obedecendo ao princípio de sua indissociabilidade, integrados pelo 
conhecimento como bem público. Ela se constitui como universidade dedicada à formação de 
educadores – para a universalização do acesso à educação formal e à educação para 
cidadania –, assim como a de outros profissionais comprometidos com o bem-estar social e 
cultural da população. Com Estatuto e Regimento Geral aprovados por Decreto, a Univesp se 
submete às normas constitucionais e à legislação aplicáveis às pessoas jurídicas integrantes 
da administração pública indireta do Estado. 

A Univesp tem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial. Sua existência jurídica tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na 
Comarca da Capital do Estado de São Paulo. A Fundação Universidade Virtual do Estado de 
São Paulo – Univesp está cadastrada na Receita Federal com CNPJ nº 17.455.396/0001-64, 
com o código 114-7 – Fundação Estadual ou do Distrito Federal. 
O Estatuto da Universidade Virtual do Estado de São Paulo foi aprovado pelo Decreto nº 
58.438, de 9 de outubro de 2012, modificado pelo Decreto nº 62.405, de 30 de dezembro de 
2016 (Anexo VI). e pelo Decreto nº 62.460, de 14 e fevereiro de 2017. O Regimento Geral da 
Univesp foi aprovado pelo Decreto nº 60.333, de 3 de abril de 2014 e modificado pelo Decreto 
nº 62.406, de 30 de dezembro de 2016. 

Para o período de 2018-2022, a Univesp estabeleceu em seu Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) as diretrizes a seguir. 
Missão 

Promover o desenvolvimento humano e profissional por meio do ensino, da pesquisa e da 
extensão através da educação digital e das metodologias inovadoras. 

Visão 

Consolidar-se como instituição de referência nacional em educação digital. 

Objetivos estratégicos 

Para o alcance dos objetivos previstos na lei de criação, a Univesp mantém o propósito de 
ampliar o acesso à educação superior, oferecendo cursos em diferentes áreas do 
conhecimento e fomentando o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação 
a distância. Orienta-se também para o desenvolvimento de pesquisas nas suas áreas de 
atuação, bem como o uso intensivo de metodologias inovadoras para o ensino superior, 
apoiadas em tecnologias digitais de informação e de comunicação. 
Nestes próximos anos atenderá suas metas como entidade fundacional, a quarta universidade 
pública paulista, ampliando a capacidade de atendimento das diferentes demandas por ensino 
superior regional e nacional, oferecendo excelentes cursos próprios de graduação, pós-
graduação – lato e strictu senso – e extensão.  
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Diretrizes estratégicas 

A Univesp, ressignifica a sua vocação no desenvolvimento humano e profissional por meio do 
ensino superior público, da pesquisa e da extensão, com o uso de educação digital e das 
metodologias inovadoras, tem como objetivos: 
✔ Ampliar o acesso da população ao ensino superior. 
✔ Ampliar a oferta de cursos graduação, pós-graduação e extensão. 
✔ Promover e disseminar a pesquisa científica e tecnológica em educação digital. 
✔ Promover atividades de extensão, integradas ao ensino e à pesquisa, voltadas à 

comunidade. 
✔ Participar da formulação e disseminação de políticas públicas voltadas à educação 

superior e à modalidade de educação a distância.  
✔ Promover o intercâmbio acadêmico-científico e a cooperação com instituições 

nacionais e estrangeiras. 
✔ Implantar uma gestão estratégica que promova um processo de avaliação 

sistemático e formativo condizente com os objetivos institucionais. 
✔ Inovar no desenvolvimento e na utilização de metodologias e de tecnologias que 

incrementem o conhecimento nessas áreas. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Conselho de Curadores  

Órgão superior da fundação, composto pelo Presidente da Univesp e por mais cinco membros 
titulares e respectivos suplentes, designados pelo Governador do Estado para mandato de 
quatro anos, com possibilidade de recondução pelo mesmo período, e escolhidos dentre 
pessoas indicadas, em listas tríplices, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico; pelo 
Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo – CRUESP; pelo Centro 
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS; pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, e por entidades federativas de representação 
empresarial do Estado de São Paulo.  Atualmente composto por: 

          Rodolfo Jardim de Azevedo (Presidente) 
Univesp 

Patrícia Ellen da Silva 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Sandro Roberto Valentini 
CRUESP 

Laura Laganá 
CEETEPS 

Ignácio Maria Poveda Velasco 
FAPESP 

Alcir Vilela Júnior 
FECOMERCIO 

Conselho Fiscal  

Órgão de controle interno da Fundação, composto por três membros titulares e respectivos 
suplentes, designados pelo Governador para mandato de dois anos, com possibilidade de 
recondução pelo mesmo período. Atualmente composto por: 

            Bruna Helena Souza Teixeira de Barros 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Ruy Lerac Corrêa de Sá 
Secretaria da Fazenda 

Manuela Santos Nunes do Carmo  
Secretaria de Governo 
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Conselho Técnico-Administrativo  

Órgão executivo da fundação, composto pelo Presidente, Diretor Acadêmico e Diretor 
Administrativo da Univesp, os quais são escolhidos pelo Governador para mandato de quatro 
anos, com possibilidade de recondução pelo mesmo período, sendo o Presidente designado 
dentre pessoas que satisfaçam os requisitos fixados pelo estatuto da instituição, e os Diretores 
dentre integrantes de listas tríplices submetidas pelo Conselho Curador. Atualmente composto 
por: 

  Rodolfo Jardim de Azevedo 
Presidente 

  Simone Telles 
Diretora Acadêmica 

  Leonardo Augusto Amaral Terra 
Diretor Administrativo 
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METAS E ATIVIDADES DE 2020 

No Plano Plurianual do Governo do Estado de São Paulo (PPA) aprovado para 2020 a 2023, 
as metas para a Univesp estão previstas dentro do programa 1043 - Ensino Público Superior, 
da seguinte forma: 

 Ano 
Métrica 2020 2021 2022 2023 

Número de novas vagas no ensino de 
graduação a distância e 
semipresencial 

16000 10080 16000 24000 

Alunos concluintes nos cursos de 
graduação a distância e 
semipresencial 

430 2000 4000 8000 

Alunos matriculados nos cursos de 
graduação a distância e semi-
presencial 

46150 
 

48662 
 

52614 
 

56542 
 

Em relação à métrica de número de novas vagas no ensino de graduação a distância e 
semipresencial, no ano de 2020 foi realizado um vestibular oferecendo 16.100 vagas, sendo 
8.050 para Licenciaturas (Letras, Pedagogia e Matemática) e 8.050 para o Eixo de 
Computação (Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de 
Computação). Desta forma, a meta para 2020 nesta métrica, de 16000 novas vagas, foi 
alcançada.  

Por sua vez, a previsão é que os vestibulares de 2021, 2022 e 2023 forneçam, 
respectivamente, 10080, 16000 e 24000 novas vagas/matrículas, o que está em linha com as 
metas previstas no PPA.  

Os dados relativos ao número de novas matrículas por ano, bem como o valor acumulado 
dentro da vigência do PPA, são ilustrados na figura a seguir: 
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Por sua vez, em relação à métrica de alunos concluintes no ensino superior público a 
distância e semipresencial, no ano de 2020 o número de alunos egressos foi de 292 (68% 
da meta do PPA) para o ano. Ressalta-se, porém, que outros 43 alunos tiveram sua colação 
de grau adiada para fevereiro de 2021 e também existem902 alunos do curso de Gestão 
Pública, fruto de um convênio com o Centro Paula Souza, que estão em condições de colar 
grau e que aguardam os trâmites finais do seu curso. O total dos alunos acima é de 1237, que 
superior à meta do PPA. 

A previsão para os anos de 2021, 2022 e 2023 é de, respectivamente, 2000, 4000 e 8000 
alunos egressos, em linha com as metas previstas no PPA. 

Os dados relativos ao número de egressos por ano, bem como o total acumulado de egressos 
dentro da vigência do PPA, são ilustrados na figura a seguir:  
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Em relação à métrica de alunos matriculados nos cursos de graduação a distância e 
semipresencial, ao final do ano de 2020 o número de alunos de graduação matriculados na 
Univesp foi de 46150, em linha com a meta estipulada no PPA. Por sua vez, a previsão de 
alunos matriculados no final do ano de 2021 é de 50198 (3% acima da meta do PPA), no final 
de 2022 é de 55798 (6% acima da meta do PPA) e no final de 2023 é de 62198 (10% acima 
da meta do PPA).  

A figura a seguir ilustra essas informações: 

 

As seções a seguir apresentam detalhes a respeito das atividades de graduação, pós-
graduação e extensão da Univesp, bem como outras iniciativas pedagógicas associadas. 

I. Graduação  

A Univesp conta com mais de 46 mil alunos, distribuídos em 11 cursos de graduação: 
Licenciaturas em Biologia, Química, Física, Matemática, Pedagogia e Letras; Engenharias de 
Computação e Produção, Bacharelado em Tecnologia da Informação, Bacharelado em 
Ciência de Dados e o curso de Tecnologia em Gestão Pública, oferecido em parceria com o 
Centro Paula Souza.  

Vestibulares: O último processo seletivo anual ocorreu em dezembro/2019 com ingresso em 
março/2020 e ofertou 16.100 vagas, sendo: 8.050 para Licenciaturas (Letras, Pedagogia e 
Matemática) e 8.050 para o Eixo de Computação (Bacharelado em Tecnologia da Informação, 
Ciência de Dados e Engenharia de Computação). O próximo processo seletivo deverá ocorrer 
em 2021, com previsão de ingresso em agosto. 

Ofertas de disciplinas de graduação: Em 2020, foram ofertadas 389 disciplinas. Dessas, 
35 autoinstrucionais, 257 regulares e dependências e 97 regulares com equivalência 
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Colação de Grau: Em 2020, 292 alunos colaram grau Licenciaturas e Engenharias.  

Expansão: Em 2020, a universidade assinou convênios com mais nove municípios para 
abertura de Polos. São eles: Brotas, Buri, Estrela do Norte, Martinópolis, Nantes, Rincão, 
Rinópolis, Santópolis do Aguapeí e São Luiz do Paraitinga. Com os novos convênios, a 
universidade passou a contar com 382 polos, distribuídos em 325 municípios, superando 50% 
do território paulista, que abrigam 90% da população do estado. 

Parceria Coursera: A empresa norte-americana ofertou a 50 alunos da universidade 
desempregados ou que perderam o emprego durante a pandemia, vagas em um dos 3.850 
cursos de 400 especializações da Coursera. Os estudantes contemplados foram sorteados. 

Ambiente Virtual de Aprendizagem: Em 2020, a Univesp adquiriu um novo ambiente virtual 
de aprendizagem, mais robusto e com maior capacidade e suporte aos alunos. Planeja-se 
assim o aprofundamento da implantação de práticas pedagógicas de Aprendizado Ativo, onde 
os alunos podem colaborar entre si, bem como realizar práticas, dinâmicas e exercícios que 
vão além da proposta tradicional de transmissão de conteúdo, impactando positivamente seu 
aprendizado, bem como tendo possíveis reflexos positivos nos índices de retenção dos 
participantes. 

Novo Sistema Acadêmico: Em 2020 a Univesp realizou licitação de um novo sistema 
acadêmico, capaz de suportar, entre outras funcionalidades: número maior de alunos 
matriculados, tanto de graduação como extensão; gerenciamento da vida acadêmica do 
estudante, desde seu ingresso (vestibular) até a colação de grau e diploma; integração com 
o Ambiente Virtual de Aprendizagem; assinatura eletrônica de documentos e divulgação de 
vagas de estágio.  

Modelo Pedagógico – Facilitadores: A Univesp firmou convênio com a USP, UNESP e 
Unicamp para divulgação de edital voltado à seleção de alunos de mestrado e doutorado das 
três universidades, interessados em participar do Programa “Formação Didático-Pedagógico 
para cursos na modalidade a distância”. Durante o período do Programa, com duração de seis 
meses, os estudantes atuam como facilitadores virtuais nos cursos de graduação da Univesp 
e recebem bolsas de estudos. 

Programa de Monitoria Presencial:  A universidade ofertou 210 bolsas.  Participaram alunos 
ingressantes de 2016, 2017 e 2018. A bolsa auxílio é de R$ 800 mensais por 20h semanais. 
A intenção é despertar o interesse do aluno pela docência, proporcionar o aprimoramento 
discente e desenvolver as competências de colaboração, liderança e trabalho em equipe. 

Programa Aluno Representante de Curso:  No ano de 2020, 12 alunos atuaram no 
Programa, que tem a meta de aproximar discentes e docentes, além de estabelecer um canal 
de comunicação para a geração de ações e propostas voltadas às atividades acadêmicas. 

Processo Seletivo Simplificado (Mediadores e Supervisores de cursos): A contratação 
de 371 profissionais foi aprovada e divulgada em Diário Oficial 31/10/19. Devido a Pandemia, 
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só foi possível contratar 85 dos 345 mediadores e 17 dos 26 supervisores. Há solicitação de 
renovação da autorização para continuidade da contratação. 

Trote Solidário – Cidadão Paulista: Ação, em parceria com a Fundação Educar Dpaschoal, 
reconheceu os melhores projetos de empreendedorismo social realizados nos polos. Em 2020 
foram inscritos 70 projetos de 52 polos de ensino da capital, interior e litoral do Estado. O 
vencedor do Prêmio foi o polo de Santa Cruz das Palmeiras, com o projeto “Mãos da Praça”. 

Adequação nas Normas Acadêmicas durante pandemia: Publicação de portaria da 
Presidência que permitiu o trancamento de matrículas dos alunos que não possuem 
infraestrutura tecnológica para dar andamento em suas atividades durante a pandemia e 
dilação de prazo de estudantes que estão prestes a estourar o período máximo de 
integralização. 

Provas On-line: Univesp implantou sistema de provas on-line durante a pandemia. 

Integra Univesp: Foi criado o site (https://apps.Univesp.br/integra) que disponibiliza quase 
300 disciplinas e mais de 8.000 videoaulas já oferecidas pela instituição. 

Cooperação com a Unesp e oferta de disciplinas: No segundo bimestre de 2020, 122 
alunos das engenharias da Unesp de Ilha Solteira, Registro e Tupã puderam cursar 
Matemática Básica da Univesp, como disciplina eletiva. Objetivo da iniciativa foi garantir a 
melhora do desempenho dos discentes nas disciplinas que tem com o pré-requisito conceitos 
de matemática básica.  No terceiro bimestre de 2020, em outro programa de cooperação com 
a Unesp, a Univesp matriculou 14 alunos chineses em Cursos de Formação de Professores- 
Letras e Português. Os estudantes estrangeiros participaram das disciplinas a distância de 
Alfabetização e Letramento II, Design Educacional, Inglês, Avaliação Educacional e da 
Aprendizagem, Educação de Jovens e Adultos e Gestão do Conhecimento. 

Publicação Projeto Integradores: Em 2020, a Univesp, por meio do departamento de 
Comunicação, reuniu no material “Aprender na Prática”, 21 exemplos de Projetos Integradores 
de estudantes dos cursos de Engenharias e Licenciaturas, realizados nos anos de 2018 e 
2019. 

Novo Estúdio Univesp TV: Está em construção espaço com novos cenário e recursos para 
as gravações de videoaulas. No local, além de uma tela interativa que o professor poderá 
utilizar, haverá um ambiente para entrevistas e a possibilidade dos alunos participarem 
presencialmente. 

Nova grade de programação da Univesp TV: Em dezembro de 2020, foi iniciada a 
reformulação da grade de programação da Univesp TV, com a inclusão da apresentação das 
aulas dos cursos do Eixo Licenciatura (segunda às 20h40, com reapresentação as terças - 
17h e sábados - 19h), e das aulas do Eixo Computação (terças às 20h40, com reapresentação 
as quartas - 17h e domingos- 19h). Em alguns finais de semana passaram a ser exibidas 
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maratonas de revisão de diversas disciplinas, com a ideia de auxiliar no preparo para as 
provas. 

II. Pós-Graduação 

Prêmio Gestão Escolar: No ano de 2020, a universidade foi parceira da 22ª edição do 
prêmio, e ofertará em 2021 o “Curso de Especialização Processos Didático-Pedagógicos”, na 
modalidade a distância (lato sensu), para gestores e professores vencedores da premiação. 
Nesta edição, com recorde de oito mil inscrições, foram reconhecidas práticas bem sucedidas 
das escolas que encontraram soluções durante a pandemia de Covid-19. A escola vencedora 
foi a EREM Professora Maria de Menezes Guimarães, de Pernambuco. 

Suporte Pedagógico – Facilitadores: Continuidade aos convênios firmados com a USP, 
Unesp e Unicamp para seleção de alunos de mestrado e doutorado das três universidades, 
interessados em participar do Programa “Formação Didático-Pedagógico para cursos na 
modalidade a distância”. Durante o período do Programa, os estudantes atuam como 
facilitadores virtuais nos cursos de graduação da Univesp e recebem bolsas de estudos. 

Programa de Especialização com concessão de bolsas TT4 e TT5:  Em 2020, a 
universidade implantou o Programa de Especialização “Desenvolvimento de Soluções 
Inovadoras para a Educação a Distância”. A iniciativa é destinada para titulados em pós-
graduação (mestres e doutores) e tem duração de 40 horas semanais, sendo quatro 
dedicadas ao estudo teórico e 36 para a realização de atividades práticas, na sede da 
Univesp, localizada na capital paulista. 

Curso de Especialização em parceria com o CREA-SP Em 2020, a Univesp deu 
continuidade ao convênio voltado à capacitação técnica e aprimoramento de profissionais do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, registrados no 
CREA-SP. A iniciativa ofereceu em caráter experimental mais de 1.300 vagas para o curso 
de especialização Lato Sensu “Empreendedorismo e Inovação Tecnológica nas 
Engenharias”.  

Parceria com o Consed para cursos de pós-graduação Latu Sensu: A Univesp 
estabeleceu uma parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) 
com o intuito de ofertar o curso de pós-graduação Lato Sensu “Inovação e Gestão na 
Educação Digital”. O foco deste curso são os profissionais na área de educação interessados 
nas temáticas abordadas nas seguintes trilhas de formação: princípios para uma educação 
digital inovadora; ação gestora para uma atuação inovadora na educação digital e; ação 
docente para uma atuação inovadora na educação digital. O planejamento é que o curso seja 
implementado ainda no primeiro semestre de 2021. 
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III. Extensão 

Novotec Virtual:  Em 2020, a Univesp firmou um contrato com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SDE), cedendo sua plataforma de ensino (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem) para cursos de capacitação a distância (80 horas/aula) para 4.700 alunos do 
Ensino Médio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEDUC). Foram ofertados 
os cursos de Assistente de Planejamento e o de Desenvolvimento de Sistemas. Há um novo 
contrato assinado nos mesmos moldes, prevendo a oferta de mais 20 mil vagas. 

Via Rápida: Em 2020, a SDE contratou a Univesp para adaptar os cursos de qualificação 
profissional elaborados pelo Centro Paula Souza (80 horas), na modalidade a distância. No 
total, serão ofertadas 115 mil vagas em 08 cursos correspondentes aos eixos: Tecnológico de 
Gestão de Negócios e Tecnológico de Informação e Comunicação. Todos serão 
disponibilizados na plataforma virtual da Univesp. Podem participar maiores de 15 anos que 
estão desempregados ou em busca de uma colocação profissional.  

IV. Outras ações institucionais 

Instituto Península: A parceria entre Univesp e o Instituto Península, organização social com 
foco na melhoria da qualidade da educação brasileira, possibilitou a exibição na Univesp TV, 
de 14 capítulos do Programa Vivescer, voltados à regulação das emoções, cuidados com o 
corpo, trabalho com a mente e vínculo com o propósito de vida ao público. 
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Parceria com UNESCO Institute for Information Technologies (UNESCO IITE): A Univesp 
foi à única instituição brasileira indicada para participar de grupo de trabalho como 
fornecedora de conteúdo educacional durante a pandemia.   

Parceria Commonwealth of Learning (COL): Em abril de 2020 foi fechada parceria com a 
COL para compartilhar conhecimentos e recursos que permitam manter o aprendizado em 
tempos da Covid 19.  O conteúdo da Univesp auxilia, em especial, Moçambique. 

Todas In Rede: Parceria da Univesp com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. O Programa é responsável pela elaboração e gestão do Curso de Atendimento 
da Mulher com Deficiência Vítima de Violência, cujo público-alvo é composto de profissionais 
da Rede de Proteção como: Promotores, Delegados, Técnicos, Profissionais que atuam nas 
Delegacias de Defesa da Mulher (no Estado de SP, temos 134 Delegacias) e demais 
Delegacias Especializadas. 

Termo de Cooperação com a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC):  Assinado 
entre a SEDUC, Univesp e Fundação Padre Anchieta (FPA), a iniciativa disponibiliza 8 horas 
da grade da Univesp TV para transmissão de conteúdos audiovisuais aos estudantes de 
ensino fundamental, em decorrência das medidas de restrições e ações de enfrentamento à 
disseminação do vírus COVID-19. 

Parceria Programa Autoestima: Univesp é uma das parceiras da iniciativa desenvolvida pelo 
Governo do Estado de São Paulo, que oferta cursos de formação em Saúde Mental exclusivos 
para profissionais de saúde do SUS, visando ao aprimoramento e à expansão do acolhimento 
psicossocial na rede pública de saúde. Inicialmente, oito cursos foram oferecidos por meio da 
parceria com o Instituto de Psicologia da USP.  

Novo convênio com a Fundação Padre Anchieta (FPA):  Em 04 de agosto de 2020, 
Univesp e FPA assinaram um novo convênio. O documento prevê a produção de programas 
de estúdio, material de apoio, bem como gravações externas para televisão e internet e 
exibição televisiva em canais digitais abertos para diversas regiões do Estado de São Paulo. 
O convênio estabelecido irá até 03/08/2021. 

Implantação de novo Call Center: A empresa vencedora da licitação iniciou as operações 
em março de 2020. Entre os serviços desenvolvidos estão: o atendimento via telefone, email, 
Whatsap e Chatbot.  

Termo de Cooperação com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência:  Este 
termo foi assinado em 2020 visando garantir o avanço e quebra de barreiras à inclusão de 
pessoas com deficiência na sociedade, considerando: a inclusão do tema da deficiência na 
grade de conteúdo dos cursos de graduação; a disponibilização de recursos de acessibilidade 
para a inclusão e permanência de alunos com deficiência na Univesp; a disponibilização de 
artigos acadêmicos/científicos e publicações correlatas ao tema da deficiência para 
divulgação da SEDPcD. 
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Desafio de Férias Microsoft: A competição, fruto de uma parceria entre Microsoft e Univesp, 
contou com 842 alunos da universidade e visou incentivar o desenvolvimento de habilidades 
técnicas e estratégicas em tecnologia, com a oferta de um curso on-line introdutório, e em 
português, sobre	Cloud Computing	e	Microsoft Azure. Os vencedores ganharam um voucher 
para realizar a prova de certificação sem custos. 

Comunicação: Em 2020, a Univesp foi destaque em mais de 1.100 reportagens, de acordo 
com o clipping semanal. Dessas 99% positivas.  A universidade também conta com 
participação ativa de usuários nas mídias sociais (Facebook: mais de 62 mil 
seguidores/Twitter: 12.6 mil/Instagram: mais de 12 mil /LinkedIn: mais de 10 mil). Em agosto 
foi implantado o TikTok.  De janeiro a novembro de 2020, o site da Univesp teve mais de 1,2 
milhão de acessos e 7,4 milhões de visualizações de páginas. O canal da Univesp TV 
no Youtube ultrapassou 8 mil vídeos disponibilizados e mais de 965 mil inscritos. 
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Data Atualização: 05/02/2021

Categoria Grupo Dotação Inicial Dotação Atual Indisponível Empenhado Empenhado % Disponível Liquidado Liquidado % Pago Pago de Restos Restos a Pagar Total Cancelamento RP

31 - PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS

43.521.908,00 43.521.908,00 0,00 15.818.993,02 36,3% 27.702.914,98 15.818.993,02 36,3% 14.517.089,06 1.853.866,00 1.301.903,96 0,01

33 - OUTRAS 
DESPESAS 
CORRENTES

71.625.036,00 72.567.323,00 1.282.602,00 47.954.382,14 66,1% 23.330.338,86 47.954.382,14 66,1% 37.826.252,79 7.845.247,54 10.280.915,53 1.468.974,48

115.146.944,00 116.089.231,00 1.282.602,00 63.773.375,16 54,9% 51.033.253,84 63.773.375,16 54,9% 52.343.341,85 9.699.113,54 11.582.819,49 1.468.974,49

3 - DESPESAS 
CORRENTES

Total Geral
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