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Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. Aos onze dias de 1 
abril de dois mil e onze, às 15h, reúne-se, na Sala da Biblioteca do Co, a Comissão de 2 
Orçamento e Patrimônio, sob a Presidência do Prof. Dr. Joaquim José de Camargo Engler e 3 
com a presença dos seguintes Senhores Conselheiros: Professores Doutores José Roberto 4 
Cardoso, Michel Michaelovitch de Mahiques e Sigismundo Bialoskorski Neto. Justificaram 5 
suas ausências os Professores Doutores José Antonio Visintin e Marcos Egydio da Silva. 6 
Compareceram, como convidados, o Prof. Dr. Antonio Roque Dechen, Vice-Reitor Executivo 7 
de Administração, o Senhor Luiz Antonio Teixeira, Coordenador Adjunto da CODAGE e o 8 
Senhor Peter Greiner Junior, Diretor do DF. Presente também, o Prof. Dr. Rubens Beçak, 9 
Secretário Geral. PARTE I - EXPEDIENTE: Com a palavra, o Senhor Secretário Geral 10 
propõe, diante da concordância dos membros e convidados dessa Comissão, que as reuniões 11 
sejam gravadas, prática já adotada pelo Conselho Universitário e que as outras Comissões, 12 
CAA e CLR, aceitaram aderir no presente exercício. Lembra que a prática fora realizada por 13 
muitos anos pelas Comissões, mas que nos últimos tempos não tem acontecido, excetuando-14 
se no caso do Conselho Universitário, onde as reuniões são gravadas constantemente. 15 
Informa, ainda, que o arquivo servirá de subsídio para eventuais consultas, por exemplo, a 16 
manifestações e transcrições de voto, evitando dissintonia. Os Conselheiros e convidados são 17 
favoráveis e o Prof. Rubens agradece em nome da Secretaria Geral. Havendo número legal, o 18 
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, colocando em discussão e votação a Ata da 19 
reunião de 14.03.2011, que é aprovada por unanimidade. Ninguém mais desejando fazer uso 20 
da palavra, passa-se à PARTE II - ORDEM DO DIA: Em discussão: PROCESSOS A 21 
SEREM REFERENDADOS. 1. - Processo 10.1.2084.5.0 - FM - Convênio celebrado entre 22 
a USP/FM e a Fundação Faculdade de Medicina - FFM, objetivando promover a colaboração 23 
para o gerenciamento financeiro do Curso de Especialização em Medicina do Trabalho - 24 
Edição 10.008.  2. - Processo 10.1.3824.18.9 - EESC - Convênio celebrado entre a 25 
USP/EESC e o Institute of Metals and Technology (IMT) - Eslovênia, objetivando promover 26 
a cooperação acadêmica na área de materiais metálicos avançados, a fim de promover o 27 
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e a co-orientação de 28 
estudantes de Doutorado das respectivas instituições, visando à preparação de tese de 29 
doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a responsabilidade 30 
conjunta das duas instituições.  3. - Processo 11.1.589.8.2 - FFLCH - Convênio celebrado 31 
entre a USP/FFLCH e a Sophia University (Japão), objetivando a cooperação acadêmica nas 32 
áreas de História, Geografia, Filosofia, Ciências Sociais e Letras, a fim de promover o 33 
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e 34 
membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  4. - Processo 35 
10.1.2709.5.0 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação Faculdade de 36 
Medicina - FFM, objetivando a colaboração para o gerenciamento financeiro do Curso de 37 
Atualização em Gerontologia - Edição 10.008.  5. - Processo 08.1.814.75.9 - IQSC - Reitera 38 
a aprovação da COP referente ao Acordo celebrado entre a USP, a Fundação de Apoio à 39 
Física e à Química (FAFQ) e a PETROBRÁS, objetivando a alteração do Plano de Trabalho 40 
do Convênio Específico Nº 4600294291, bem como convalida as atividades desenvolvidas.  41 
6. - Processo 10.1.1303.81.5 - FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a 42 
Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia - 43 
FUNDACE, objetivando a cooperação para a gestão administrativa e financeira do Curso de 44 
Especialização intitulado "MBA Administração".  7. - Processo 11.1.673.18.0 - EESC - 45 
Convênio celebrado entre a USP/EESC/ESALQ/EEL/EP/FCFRP, a Universidade Estadual de 46 
Maringá, a Universidade Federal de São Carlos, a Universidade Federal do Rio Grande do 47 
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Norte, por intermédio do Departamento de Engenharia Química, a Universidade Federal do 48 
Rio de Janeiro, por intermédio do Instituto de Química, a Universidade de São Carlos, por 49 
intermédio da Escola de Engenharia de São Carlos, a Universidade Federal de Santa Catarina, 50 
a Fundação Universidade de Caxias do Sul, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 51 
Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentação Agropecuária, a 52 
UNICAMP, por intermédio da Faculdade de Engenharia Química, a Universidade de 53 
Campinas, por intermédio do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e 54 
Agrícolas, o Centro de Tecnologia Canavieira, a Fundação Universidade Regional de 55 
Blumenau, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade 56 
Federal de Minas Gerais, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A., 57 
a União Federal, por intermédio do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Instituto 58 
Nacional de Tecnologia, a Universidade Federal de Pernambuco, a Associação Brasileira de 59 
Tecnologia de Luz Sincrotron, por intermédio do Laboratório Nacional de Ciência e 60 
tecnologia do Bioetanol e a FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a 61 
execução do Projeto intitulado "Rede de Centros de Inovação em Bioetanol".  8. - Processo 62 
11.1.220.86.0 - EACH - Convênio celebrado entre a USP, a Fundação Parque Tecnológico da 63 
Paraíba, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco, 64 
a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (PA), a Fundação Christiano Ottoni 65 
(MG), a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura (MS), a Fundação 66 
Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (AL), a Fundação de Apoio à 67 
Pesquisa e à Extensão (BA), a Fundação Espírito Santense de Tecnologia, a Fundação de 68 
Ensino e Engenharia de Santa Catarina, a Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência (RS), a 69 
FUSP, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Fundação Universidade de Brasília, a 70 
Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade 71 
Estadual da Paraíba, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal de Pernambuco, 72 
a Universidade Federal de Santa Maria, a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 73 
Sul, a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal de Alagoas, a 74 
Universidade Federal do Ceará, a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento 75 
a Pesquisas (CE) e a FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros para 76 
execução do Projeto intitulado "Rede Nacional de Tratamento de Esgotos Descentralizados".  77 
9. - Processo 10.1.1378.58.0 - FORP - Convênio celebrado entre a USP/FORP e a Fundação 78 
Odontológica de Ribeirão Preto - FUNORP, objetivando o gerenciamento administrativo e 79 
financeiro do Curso de Atualização de Prótese sobre Implante oferecido pelo Departamento 80 
de Materiais Dentários e Prótese da FORP-USP.  10. - Processo 11.1.203.42.7 - ICB - 81 
Convênio celebrado entre a USP, a FUSP, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 82 
Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco, a 83 
Universidade Federal do Ceará, a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento 84 
a Pesquisas e a FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução 85 
do Projeto intitulado "Rede Novas Tecnologias em Hidrologia".  11. - Processo 86 
10.1.1399.81.2 - FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a Fundação para 87 
Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia - FUNDACE, 88 
objetivando a cooperação para a gestão administrativa e financeira do Curso de 89 
Especialização intitulado "MBA Gestão em Saúde".  12. - Processo 10.1.1379.58.7 - FORP - 90 
Convênio celebrado entre a USP/FORP e a Fundação Odontológica de Ribeirão Preto - 91 
FUNORP, objetivando o gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de 92 
Especialização em Prótese Dentária oferecido pelo Departamento de Materiais Dentários e 93 
Prótese da FORP-USP.  13. - Processo 11.1.299.21.1 - IO - Convênio celebrado entre a USP, 94 
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a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade 95 
Federal do Pará, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do 96 
Paraná, a Universidade Federal do Rio Grande, a Fundação de Apoio à Universidade do Rio 97 
Grande e a FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução do 98 
Projeto intitulado "Impacto da Utilização de Tintas Anti-incrustantes nos Principais 99 
Terminais Portuários Brasileiros".  14. - Processo 10.1.2482.11.0 - ESALQ - Termo Aditivo 100 
ao Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários Luiz de 101 
Queiroz - FEALQ, objetivando alterar o nome do Coordenador do Curso de Extensão 102 
Universitária de Especialização em Gerenciamento Ambiental.  15. - Processo 11.1.321.21.7 103 
- IO - Convênio celebrado entre a USP, o LABOMAR - Instituto de Ciências do Mar - UFC, 104 
a UNESP, a Fundação Universidade do Vale do Itajaí, a Universidade Federal do Pará, a 105 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Pernambuco, a 106 
Universidade Federal do Rio Grande, objetivando a transferência de recursos financeiros para 107 
a execução do Projeto intitulado "Tintas Anti-Incrustantes Utilizadas nos Estaleiros 108 
Brasileiros: Relação entre Eficiência e Risco Ambiental".  16. - Processo 11.1.249.21.4 - IO - 109 
Convênio celebrado entre a USP/IO, o Center for Marine Environmental Sciences e a 110 
University of Bremen (Alemanha), objetivando promover a cooperação acadêmica nas áreas 111 
de Geologia Marinha, Geofísica Marinha, Paleoceanografia, Paleoclimatologia, 112 
Sedimentologia e áreas afins.  17. - Processo 10.1.3627.55.3 - ICMC - Convênio celebrado 113 
entre a USP/ICMC e o Karlsruher Institute für Technologie (Alemanha), objetivando a 114 
cooperação acadêmica na(s) área(s) de Matemática e Ciências de Computação e Matemática 115 
Computacional e promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-116 
graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 117 
instituições.  18. - Processo 11.1.199.7.1 - EE - Convênio celebrado entre a USP/EE e o 118 
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, objetivando propiciar aos 119 
alunos do Curso de Especialização em Enfermagem em Estomaterapia o desenvolvimento de 120 
assistência especializada a pacientes com estomas e/ou feridas e/ou incontinências, por meio 121 
de aulas teórico-práticas, proporcionadas também pela oportunidade nas práticas de campo, a 122 
serem oferecidas pela instituição convenente, como parte relevante do programa deste curso, 123 
ministrado pela EE-USP.  19. - Processo 11.1.204.7.5 - EE - Convênio celebrado entre a 124 
USP/EE e o Hospital e Maternidade Santa Maria, objetivando propiciar aos alunos do Curso 125 
de Especialização em Enfermagem em Estomaterapia o desenvolvimento de assistência 126 
especializada a pacientes com estomas e/ou feridas e/ou incontinências, por meio de aulas 127 
teórico-práticas, proporcionadas também pela oportunidade nas práticas de campo, a serem 128 
oferecidas pela instituição convenente, como parte relevante do programa deste curso, 129 
ministrado pela EE-USP.  20. - Processo 10.1.1417.81.0 - FEARP - Convênio celebrado 130 
entre a USP/FEARP e a Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, 131 
Contabilidade e Economia - FUNDACE, objetivando a cooperação para a gestão 132 
administrativa e financeira do Curso de Especialização intitulado "MBA Gestão em 133 
Turismo", edição 10.001.  21. - Processo 10.1.1003.7.2 - EE - Convênio celebrado entre a 134 
USP/EE e o Conjunto Hospitalar do Mandaqui, objetivando propiciar aos alunos do Curso de 135 
Especialização em Enfermagem em Estomaterapia o desenvolvimento de assistência 136 
especializada a pacientes com estomas e/ou feridas e/ou incontinências, por meio de aulas 137 
teórico-práticas, proporcionadas também pela oportunidade nas práticas de campo, a serem 138 
oferecidas pela instituição convenente, como parte relevante do programa deste curso, 139 
ministrado pela EE-USP.  22. - Processo 11.1.1157.1.1 - PRCEU - Termo de Cooperação 140 
celebrado entre a USP/PRCEU e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, 141 
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objetivando a realização de visitas orientadas dos educandos da Rede Estadual de Ensino ao 142 
Parque CIENTEC, visitas, estas, no contexto do Programa "Cultura é Currículo" e Projeto 143 
"Lugares de Aprender: A Escola Sai da Escola".  23. - Processo 11.1.3821.1.6 - PRG - 144 
Acordo de Cooperação celebrado entre a USP e o Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando 145 
contribuir, através da concessão de bolsas para intercâmbio de estudantes, para incrementar a 146 
qualidade da formação dos alunos da USP.  24. - Processo 10.1.1004.7.9 - EE - Convênio 147 
celebrado entre a USP/EE e a Direção Regional de Saúde DIR I Capital, objetivando 148 
propiciar aos alunos do Curso de Especialização em Enfermagem em Estomaterapia o 149 
desenvolvimento de assistência especializada a pacientes com estomas e/ou feridas e/ou 150 
incontinências, por meio de aulas teórico-práticas, proporcionadas também pela oportunidade 151 
nas práticas de campo, a serem oferecidas pela instituição convenente, como parte relevante 152 
do programa deste curso, ministrado pela EE-USP.  25. - Processo 10.1.4576.8.1 - FFLCH - 153 
Convênio celebrado entre a USP/FFLCH e a Kanagawa University (Japão), objetivando a 154 
cooperação acadêmica nas áreas de História, Geografia, Filosofia, Ciências Sociais e Letras a 155 
fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 156 
graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  26. - 157 
Processo 11.1.743.18.9 - EESC - Termo de Cooperação 0050.0065295.11.9 celebrado entre 158 
a USP, a Fundação para o Incremento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial - FIPAI e 159 
a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, objetivando a união de esforços dos partícipes 160 
para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado "Estudo da Influência de Propriedades 161 
Físicas dos Fluidos, Geometria e Padrões de Escoamento no Projeto do Separador shroud".  162 
27. - Processo 10.1.5011.8.8 - FFLCH - Convênio celebrado entre a USP/FFLCH e a 163 
Universitá degli Studi di Torino (Itália), Facoltà e di Lingue e Letterature Straniere e Facoltà 164 
di Lettere e Filosofia, objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de História, Geografia, 165 
Filosofia e Letras a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de 166 
pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 167 
instituições.  28. - Processo 07.1.27.76.4 - IFSC - Alteração do Plano de Trabalho do 168 
Convênio Específico Nº 4600304635 e Termo de Cooperação Nº 0050.0054034.09.9 169 
celebrado entre a USP, a Fundação de Apoio à Física e à Química - FAFQ e a Petróleo 170 
Brasileiro S.A. - PETROBRAS, objetivando o remanejamento de recursos, tendo em vista a 171 
prorrogação do prazo de vigência do referido Convênio.  29. - Processo 09.1.5159.1.6 - USP 172 
- Adenda III ao Acordo Financeiro celebrado entre a USP e a Universidade de Coimbra 173 
(Portugal), objetivando a retificação da redação do item "4. Financiamento" do referido 174 
Acordo.  30. - Processo 11.1.848.3.7 - EP - Termo de Cooperação 0050.0064340.11.9 175 
celebrado entre a USP, a FUSP e a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, objetivando a 176 
união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado: 177 
"Estudos das técnicas de ultrassom para quebra de emulsão água-em-óleo".  31. - Processo 178 
09.1.2317.3.6 - EP - Convênio celebrado entre a USP, a FUSP e a FINEP, objetivando a 179 
transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado "Arquitetura para 180 
continuidade de serviços voltados para a inclusão social".  32. - Processo 10.1.1676.58.1 - 181 
FORP - Convênio celebrado entre a USP/FORP e a Universidad Autónoma de San Luis 182 
Potosí (México), objetivando a cooperação acadêmica na(s) área(s) de Odontologia, a fim de 183 
promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 184 
graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  33. - 185 
Processo 11.1.207.22.8 - EERP - Acordo de Cooperação celebrado entre a USP/EERP e a 186 
União, por intermédio do Ministério da Defesa, objetivando realizar parceria para o 187 
desenvolvimento, no município de Careiro no Estado do Amazonas, de atividades, 188 
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estruturadas em formato de oficinas, conforme propostas em trabalhos apresentados à 189 
Coordenação-Geral do Projeto Rondon, por ocasião do processo de seleção para participação 190 
na Operação Peixe-boi.  34. - Processo 11.1.205.22.5 - EERP - Acordo de Cooperação 191 
celebrado entre a USP/EERP e a União, por intermédio do Ministério da Defesa, objetivando 192 
realizar parceria para o desenvolvimento, no município de Pracuúba no Estado do Amapá, de 193 
atividades, estruturadas em formato de oficinas, conforme propostas em trabalhos 194 
apresentados à Coordenação-Geral do Projeto Rondon, por ocasião do processo de seleção 195 
para participação na operação Oiapoque.  35. - Processo 10.1.1467.58.3 - FORP - Convênio 196 
celebrado entre a USP/FORP e a Fundação Odontológica de Ribeirão Preto - FUNORP, 197 
objetivando o gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Aperfeiçoamento em 198 
Implantes Ósseointegrados - Fase Cirúrgica e Protética oferecido pelo Departamento de 199 
Cirurgia e Traumatologia Buço-Maxilo-Facial e Periodontia da FORP-USP.  36. - Processo 200 
11.1.233.60.1 - FCFRP - Acordo de Cooperação celebrado entre a USP/FCFRP e a União, 201 
por intermédio do Ministério da Defesa, objetivando realizar parceria para o 202 
desenvolvimento, no município de Maués no Estado do Amazonas da proposta de trabalho 203 
apresentada à Coordenação-Geral do Projeto Rondon, por ocasião do processo de seleção 204 
para participação na Operação Peixe-boi.  37. - Processo 11.1.234.60.8 - FCFRP - Acordo de 205 
Cooperação celebrado entre a USP/FCFRP e a União, por intermédio do Ministério da 206 
Defesa, objetivando realizar parceria para o desenvolvimento, no município de 207 
Tartarugalzinho no Estado do Amapá da proposta de trabalho apresentada à Coordenação-208 
Geral do Projeto Rondon, por ocasião do processo de seleção para participação na Operação 209 
Oiapoque.  38. - Processo 11.1.206.22.1 - EERP - Acordo de Cooperação celebrado entre a 210 
USP/EERP e a União, por intermédio do Ministério da Defesa, objetivando realizar parceria 211 
para o desenvolvimento, no município de Bodoquena no Estado do Mato Grosso do Sul da 212 
proposta de trabalho apresentada à Coordenação-Geral do Projeto Rondon, por ocasião do 213 
processo de seleção para participação na Operação Arara Azul.  39. - Processo 214 
08.1.14692.1.4 - PRG - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP e o Banco 215 
Santander (Brasil) S/A, objetivando prorrogar o prazo de vigência do referido Convênio que 216 
visa à implantação do Programa Santander de Bolsa de Educação.  40. - Processo 217 
10.1.2844.8.9 - FFLCH - Concessão de Uso de Área de propriedade da Universidade de São 218 
Paulo, localizada nas dependências do Prédio de Geografia e História da Faculdade de 219 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com área de 100 m2, destinada à exploração de 220 
serviços de lanchonete, com fornecimento de equipamentos. Aprovado "ad referendum" pelo 221 
Presidente da Comissão.  41. - Processo 10.1.85.76.8 - IFSC - Primeiro Termo Aditivo ao 222 
Convênio celebrado entre a USP/IFSC e a Empresa WEM - Equipamentos Eletrônicos Ltda., 223 
objetivando a inclusão de uma nova atividade no Convênio inicial decorrente do resultado das 224 
etapas realizadas que é o "Desenvolvimento e Prova de Princípios com um Bisturi Elétrico 225 
Vibratório" e alterar as cláusulas Segunda (Metas), Terceira (Etapas e Fases de Execução), 226 
Quarta (Plano de Aplicação dos Recursos), Quinta (Recursos Financeiros) e Sexta 227 
(Cronograma de Desembolsos).  42. - Processo 11.1.740.18.0 - EESC - Contrato celebrado 228 
entre a USP/EESC, a Fundação Mineira de Educação e Cultura - FUMEC e a Faculdade de 229 
Engenharia e Arquitetura da Universidade FUMEC, objetivando a prestação de serviços 230 
educacionais que compreendem a formulação e preenchimento de proposta de Curso de 231 
Mestrado Acadêmico em Construção Civil pelo Aplicativo de Proposta de Curso Novo 232 
(APCN), a reformulação via pedido de reconsideração, ou procedimento equivalente, e 233 
reapresentação do projeto em caso negativa ou diligência e acompanhamento e correção da 234 
APCN.  43. - Processo 11.1.496.9.2 - FCF - Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Acordo de 235 
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Participação celebrado entre a USP/FCF, a FUSP e a Sadia S.A., objetivando a prorrogação 236 
dos prazos previstos nas cláusulas 5.8 e 5.9 do referido Termo de Acordo de Participação.  237 
44. - Processo 10.1.3600.18.3 - EESC, FZEA e FAU - Convênio celebrado entre a USP, as 238 
Faculdades Católicas/Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a Universidade 239 
Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, 240 
a Associação Antônio Vieira - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Universidade 241 
Federal do Rio Grande do Norte, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 242 
Paulo S.A., a Universidade Federal de Sergipe, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 243 
a FUSP e a FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução do 244 
Projeto intitulado "Desenvolvimento de métodos e metodologias para avaliação de 245 
desempenho de tecnologias inovadoras no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação 246 
Técnica".  45. - Processo 11.1.674.11.0 - ESALQ - Convênio celebrado entre a USP/ESALQ 247 
e a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (FEALQ), objetivando a colaboração no 248 
oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Extensão Universitária 249 
de Especialização em Gerenciamento Ambiental.  46. - Processo 06.1.6222.1.0 - PRPG - 250 
Aditivo à Convenção de Co-tutela celebrado entre a USP e a Université de Paris Ouest 251 
Nantarre la Défense, objetivando prorrogar o período de vigência da referida Convenção de 252 
Co-tutela, bem como convalida as atividades desenvolvidas.  47. - Processo 10.1.1753.27.6 - 253 
ECA - Convênio celebrado entre a USP/ECA e a ARCO - Associação de Apoio à Arte e 254 
Comunicação, objetivando a organização e o gerenciamento administrativo e financeiro do 255 
Curso de Especialização em "Pesquisa de Mercado Aplicada em Comunicações - Edição 07".  256 
48. - Processo 11.1.207.47.3 - IP - Convênio celebrado entre a USP/IP e a Universidad 257 
Tecnológica de Pereira (Colômbia), no interesse da Facultad de Ciencias de la Educación, 258 
objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de Psicologia, Ciências Sociais e 259 
Psicopedagogia, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de 260 
pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 261 
instituições, bem convalida as atividades desenvolvidas.  49. - Processo 11.1.675.11.6 - 262 
ESALQ - Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários Luiz 263 
de Queiroz (FEALQ), objetivando a colaboração no oferecimento e gerenciamento 264 
administrativo e financeiro do Curso de Especialização em MBA em Agronegócios.  50. - 265 
Processo 10.1.3077.17.0 - FMRP - Convênio celebrado entre a USP/FMRP e a Fundação de 266 
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da FMRP-USP, 267 
objetivando a colaboração no oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do 268 
"Curso de Especialização em Voz".  51. - Processo 10.1.1936.12.5 - FEA - Convênio 269 
celebrado entre a USP/FEA e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), 270 
objetivando a colaboração no oferecimento do Curso MBA USP Economia e Setor 271 
Financeiro.  52. - Processo 10.1.503.6.3 - FSP - Contrato celebrado entre a USP/FSP, o 272 
Centro de Apoio da Faculdade de Saúde Pública da USP e a Sociedade Hospital Samaritano, 273 
objetivando a realização do Curso de Especialização em Economia da Saúde, bem como o 274 
gerenciamento administrativo e financeiro.  53. - Processo 10.1.1591.23.3 - FO - Convênio 275 
celebrado entre a USP/FO e a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico da 276 
Odontologia (FUNDECTO), objetivando a organização e realização do Curso de 277 
Especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia.  54. - Processo 10.1.1597.23.1 - 278 
FO - Convênio celebrado entre a USP/FO e a Fundação para o Desenvolvimento Científico e 279 
Tecnológico da Odontologia (FUNDECTO), objetivando a organização e realização do Curso 280 
de Especialização em Periodontia.  55. - Processo 10.1.1589.23.9 - FO - Convênio celebrado 281 
entre a USP/FO e a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico da 282 
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Odontologia (FUNDECTO), objetivando a colaboração no oferecimento do Curso de 283 
Especialização em Odontopediatria.  56. - Processo 10.1.1310.81.1 - FEARP - Convênio 284 
celebrado entre a USP/FEARP e a Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da 285 
Administração, Contabilidade e Economia (FUNDACE), objetivando a cooperação para a 286 
gestão administrativa e financeira do Curso de Especialização intitulado: "MBA Marketing".  287 
57. - Processo 10.1.1304.81.1 - FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a 288 
Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia 289 
(FUNDACE), objetivando a cooperação para a gestão administrativa e financeira do Curso de 290 
Especialização intitulado "MBA Marketing" - Edição 10.002.  58. - Processo 10.1.1302.81.9 291 
- FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a Fundação para Pesquisa e 292 
Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (FUNDACE), objetivando a 293 
cooperação para a gestão administrativa e financeira do Curso de Especialização intitulado: 294 
"MBA Gestão Estratégica de Pessoas e Organizações Sustentáveis".  59. - Processo 295 
08.1.778.44.2 - IGc - Aditivo 01 ao Contrato CENPES - 0050.0043473.08.2 (4600292477) 296 
celebrado entre a USP, a FUSP e a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, objetivando 297 
dilatar o prazo de vigência (Cláusula Quarta) e o valor total estimado (Cláusula Quinta) do 298 
referido Contrato, bem como convalida as atividades desenvolvidas.  60. - Processo 299 
10.1.1599.23.4 - FO - Convênio celebrado entre a USP/FO e a Fundação para o 300 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Odontologia - FUNDECTO, objetivando a 301 
colaboração no oferecimento do Curso de Especialização em Odontopediatria.  61. - Processo 302 
10.1.1939.12.4 - FEA - Convênio celebrado entre a USP/FEA e a Fundação Instituto de 303 
Pesquisas Econômicas - FIPE, objetivando a colaboração no oferecimento do Curso MBA 304 
USP Economia Internacional.  62. - Processo 10.1.2422.11.7 - ESALQ - Segundo Termo 305 
Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários Luiz 306 
de Queiroz (FEALQ), objetivando alterar o período de realização do Curso de Extensão 307 
Universitária de Especialização em MBA em Agronegócios.  63. - Processo 11.1.16.81.3 - 308 
FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a National Taipei University of 309 
Technology (Taiwan), no interesse do College of Management, objetivando a cooperação 310 
acadêmica nas áreas de Economia, Administração, Economia Empresarial e Controladoria, 311 
Matemática Aplicada a Negócios e Contabilidade, a fim de promover o intercâmbio de 312 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 313 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  64. - Processo 11.1.30.81.6 - FEARP - 314 
Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a University of Debrecen (Hungria), objetivando a 315 
cooperação acadêmica nas áreas de Economia, Administração, Economia Empresarial e 316 
Controladoria, Matemática Aplicada a Negócios e Contabilidade, a fim de promover o 317 
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e 318 
membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  65. - Processo 319 
11.1.113.81.9 - FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a University of Zurich, 320 
Faculty of Economics, Business Administration and IT (Suíça), objetivando a cooperação 321 
acadêmica nas áreas de Economia, Administração, Economia Empresarial e Controladoria, 322 
Matemática Aplicada a Negócios e Contabilidade, a fim de promover o intercâmbio de 323 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 324 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  66. - Processo 11.1.96.81.7 - FEARP - 325 
Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) 326 
- Suíça, no interesse da ZHAW School of Management and Law, objetivando a cooperação 327 
acadêmica nas áreas de Economia, Administração, Economia Empresarial e Controladoria, 328 
Matemática Aplicada a Negócios e Contabilidade, a fim de promover o intercâmbio de 329 
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docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 330 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  67. - Processo 10.1.1227.6.0 - FSP - 331 
Acordo celebrado entre a USP/FSP e a Università Cattolica del Sacro Cuore (Itália), no 332 
interesse do Centro di Ateneo di Bioetica, objetivando promover a cooperação acadêmica, em 333 
áreas de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes, 334 
membros da equipe técnico-administrativa e de informações e publicações acadêmicas, bem 335 
como da organização e elaboração conjunta de projetos de pesquisa, eventos científicos e 336 
culturais e cursos e disciplinas a serem compartilhados.  68. - Processo 09.1.1132.17.2 - 337 
FMRP - Termo de Prorrogação e Reti-Ratificação do Contrato celebrado entre a USP/FMRP 338 
e o Hospital das Clínicas da FMRP-USP, objetivando prorrogar o prazo de vigência do 339 
referido Contrato, alterando a redação das Cláusulas II (Da Prorrogação) e IV (Do Valor do 340 
Contrato e Elemento de Despesa), bem como convalida as atividades desenvolvidas.  69. - 341 
Processo 07.1.350.3.4 - EP - Termo Aditivo n.2 ao Convênio celebrado entre a USP/EP e a 342 
Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE), objetivando efetuar 343 
alterações na Cláusula Terceira (Prorrogação do Prazo) do último aditivo, a fim de alterar o 344 
prazo de vigência do referido Convênio, bem como convalida as atividades desenvolvidas.  345 
70. - Processo 11.1.987.3.7 - EP - Convênio celebrado entre a USP, a FUSP e a Ferrovia 346 
Centro Atlântica S/A, objetivando o desenvolvimento de Projeto de Pesquisa intitulado 347 
"Investigação sobre os Mecanismos de Degradação de Pontes da Ferrovia Centro-Atlântica".  348 
71. - Processo 11.1.318.7.0 - EE - Acordo celebrado entre a USP/EE e a Escola Superior de 349 
Enfermagem do Porto (Portugal), objetivando promover a cooperação acadêmica, em áreas 350 
de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes, membros 351 
da equipe técnico-administrativa e de informações e publicações acadêmicas, bem como da 352 
organização e elaboração conjunta de projetos de pesquisa, eventos científicos e culturais e 353 
cursos e disciplinas a serem compartilhados.  72. - Processo 08.1.3729.11.6 - ESALQ - 354 
Segundo Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de 355 
Estudos Agrários Luiz de Queiroz (FEALQ), objetivando alterar a data de término do Curso 356 
de Extensão Universitária de Especialização em Investimento, Planejamento e Gestão no 357 
Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro, bem como convalida as atividades desenvolvidas.  358 
73. - Processo 10.1.1118.2.3 - FD - Convênio de Co-tutela de Tese celebrado entre a USP/FD 359 
e a Universidade Panthéon-Assas (Paris II), objetivando promover a cooperação acadêmica 360 
entre as partes, através da co-orientação de estudante de Doutorado, visando à preparação de 361 
tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a 362 
responsabilidade conjunta das duas instituições, bem como convalida as atividades 363 
desenvolvidas.  74. - Processo 11.1.189.7.6 - EE - Convênio celebrado entre a USP/EE e a 364 
Escola Superior de Enfermagem do Porto (Portugal), objetivando a cooperação acadêmica 365 
nas áreas de Informática em Enfermagem e Gerenciamento em Enfermagem, a fim de 366 
promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 367 
graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. Os 368 
processos acima foram referendados.   Em discussão: PROCESSOS A SEREM 369 
RELATADOS. Relator:  JOSE ANTONIO VISINTIN - 1. - Processo 11.1.2257.1.0 - 370 
USP - Instrumento de Reconhecimento de Direitos e Obrigações a ser celebrado entre a 371 
USP/FMRP, a UNESP, a Universidade Federal de São Carlos e com a interveniência da 372 
Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, objetivando 373 
o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre a Propriedade Intelectual, no Brasil e 374 
no Exterior, do projeto do qual decorreu o pedido de patente intitulado "Atividade 375 
Esquistossomicida da Mentha Pepirita L. in vitro e in vivo". Parecer da PG-USP: pela análise 376 
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do instrumento, verifica que o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP 377 
aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Instrumento de Reconhecimento de 378 
Direitos e Obrigações entre a USP/FMRP, a UNESP, a Universidade Federal de São Carlos e 379 
com a interveniência da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e 380 
Tecnológico, conforme proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse 381 
Acordo deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  2. - Processo 382 
09.1.36177.1.6 - Agência USP de Inovação - Acordo de Gestão e Compartilhamento de 383 
Propriedade Intelectual, a ser celebrado entre a USP e a FAPESP, com o objetivo de 384 
regularizarem o processo de proteção dos resultados do Projeto intitulado: "Estudo da 385 
Mobilização de Biomoléculas em Filmes Finos Automontados". Parecer da PG-USP: pela 386 
análise dos instrumentos, verifica que o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-387 
formal. A COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Acordo de Gestão e 388 
Compartilhamento de Propriedade Intelectual entre a USP e a FAPESP, conforme proposto 389 
nos autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de 390 
responsabilidade das partes intervenientes.  3. - Processo 11.1.371.1.0 - USP - Instrumento 391 
de Reconhecimento de Direitos e Obrigações a ser celebrado entre a USP, a Associação 392 
Brasileira de Tecnologia de Luz Síncroton (ABTLuS) e a Fundação Universidade Federal de 393 
São Carlos (FUFSCAR), objetivando o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações 394 
sobre a Propriedade Intelectual, no Brasil e no Exterior, resultante da Pesquisa intitulada: 395 
"Processo de Pré-Tratamento de Biomassa Compreendendo Polissacarídeos e seu uso na 396 
Obtenção de Biocombustível". Parecer da PG-USP: pela análise dos instrumentos, verifica 397 
que o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do 398 
relator, favorável à celebração do Instrumento de Reconhecimento de Direitos e Obrigações 399 
entre a USP, a Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Síncroton (ABTLuS) e a 400 
Fundação Universidade Federal de São Carlos (FUFSCAR), conforme proposto nos autos, 401 
ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de responsabilidade 402 
das partes intervenientes.  4. - Processo 96.1.28378.1.3 - Gabinete do Reitor - Solicitação 403 
para a criação de 01 (uma) função de estrutura correspondente à Assistente Técnico de 404 
Gabinete I e 01 (uma) correspondente à Assistente Técnico de Gabinete II, junto ao Gabinete 405 
do Reitor. A COP aprova o parecer do relator, favorável à criação, junto ao Gabinete do 406 
Reitor, de duas funções de estrutura correspondentes à Assistente Técnico de Gabinete I e 407 
Assistente Técnico de Gabinete II, nos termos da manifestação do DRH.  Relator:  JOSÉ 408 
ROBERTO CARDOSO - 5. - Processo 10.1.845.64.9 - Centro de Energia Nuclear na 409 
Agricultura - CENA - Concessão de uso de área de propriedade da USP, localizada no 410 
campus "Luiz de Queiroz", em Piracicaba, com área de 36,75m2 e área adjacente de uso 411 
coletivo de 209,05m2 nas dependências do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, 412 
destinada à exploração de serviços de lanchonete/restaurante. Parecer da PG-USP: aponta 413 
várias correções a serem feitas no edital, salientando que deve ser providenciado laudo 414 
técnico que fixe o exato valor da taxa administrativa para a concessão de uso, pois a 415 
justificativa apresentada pelo CENA não tem condão de fundamentar o preço médio 416 
estabelecido no edital, tendo em vista que não representa uma avaliação apropriada do espaço 417 
em questão. Manifestação da COESF: informa que a solicitação apresenta condições de 418 
atendimento, pois na área não possui serviço de alimentação simples e rápida. Não está de 419 
acordo com o valor da taxa administrativa proposta pelo CENA, devendo ser mantido o 420 
mesmo valor de outras áreas. Manifestação do DFEI: da análise, constata que o procedimento 421 
atende às normas orçamentárias vigentes. Parecer da CLR: aprova o parecer do relator, 422 
favorável à concessão de uso de espaço de propriedade da USP, localizado no campus "Luiz 423 
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de Queiroz", em Piracicaba, com área de 36,75m2 e área adjacente de uso coletivo de 424 
209,05m2 nas dependências do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, destinada à 425 
exploração de serviços de lanchonete/restaurante. A COP aprova o parecer do relator, 426 
favorável à concessão de uso de área de propriedade da USP, localizada no campus "Luiz de 427 
Queiroz", em Piracicaba, e área adjacente de uso coletivo nas dependências do CENA, 428 
conforme proposto nos autos, destinada à exploração de serviços de lanchonete/restaurante, 429 
bem como ao valor de R$ 800,00 para a taxa administrativa no primeiro ano.  Relator:  430 
MARCOS EGYDIO DA SILVA - 6. - Processo 10.1.1196.6.7 - FSP - Solicita recursos no 431 
valor de R$ 20.745,00 (menores valores orçados), via Reserva para Mobiliário de Instalações 432 
Novas ou Recuperadas referente à cota de 2010, visando mobiliar as salas reformadas das 433 
Assistências Financeira e Administrativa. Obs. A Unidade utilizou, no exercício de 2010, um 434 
saldo de R$ 77.458,28. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 435 
20.745,00 (menores valores orçados), via Reserva para Mobiliário de Instalações Novas ou 436 
Recuperadas, referente à cota de 2010, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via 437 
Mercúrio Web, a devida prestação de contas dos recursos recebidos.  7. - Processo 438 
11.1.328.43.2 - IF - Solicita recursos no valor de R$ 24.758,00, via Recursos para Reposição 439 
de Equipamentos de Laboratório, Equipamentos de Informática Portáteis e de Audiovisual 440 
Sinistrados, para reposição de 04 notebooks, 01 estabilizador e 05 switches que, em virtude 441 
da chuva ocorrida no dia 27.02.2011, danificou os referidos equipamentos. A COP aprova o 442 
parecer do relator, favorável à liberação de R$ 24.758,00, via Recursos para Reposição de 443 
Equipamentos de Laboratório, Equipamentos de Informática Portáteis e de Audiovisual 444 
Sinistrados, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a devida 445 
prestação de contas dos recursos recebidos.  8. - Processo 11.1.404.59.7 - FFCLRP - Solicita 446 
recursos no valor de R$ 52.601,70 (menores valores orçados), , via Reserva para Mobiliário 447 
de Instalações Novas ou Recuperadas, visando mobiliar o Bloco Pedagógico (extensão do 448 
Bloco 9) que está em término de construção, e que abrigará salas de aula, laboratório, salas de 449 
apoio aos laboratórios e almoxarifado. A COP aprova o parecer do relator, favorável à 450 
liberação de R$ 52.601,70 (menores valores orçados), via Reserva para Mobiliário de 451 
Instalações Novas ou Recuperadas, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via 452 
Mercúrio Web, a devida prestação de contas dos recursos recebidos.  9. - Processo 453 
11.1.256.14.8 - IAG - Solicita recursos no valor de R$ 200.000,00, visando à aquisição de 454 
peças importadas e à manutenção do Radar MXPOL, patrimoniado junto ao IAG, a fim de 455 
restabelecer sua funcionalidade e suas condições operacionais. A COP aprova o parecer do 456 
relator do seguinte teor: "O presente processo refere-se a uma solicitação de R$ 200.000,00 457 
(duzentos mil reais) para custear os serviços de manutenção e adquirir partes importadas para 458 
viabilizar as operações do radar meteorológico móvel MXPOL, do Departamento de Ciências 459 
Atmosféricas do IAG/USP, o qual foi adquirido com recursos da FAPESP no valor de R$ 2 460 
milhões de reais. O processo teve início em 20 de dezembro de 2010 através de uma 461 
solicitação feita diretamente ao Magnífico Reitor, Prof. Dr. João Grandino Rodas, pelo Prof. 462 
Dr. Augusto José Pereira Filho. No Ofício/005/IAG de 17/01/2011 a Direção do IAG solicita 463 
à Chefia do Departamento de Ciências Atmosféricas a elaboração de um relatório sobre o 464 
Radar Meteorológico MXPOL, onde deveria constar um breve histórico, desde sua aquisição, 465 
informações sobre seu estado atual de funcionamento e as providências que vem sendo 466 
tomadas para sanar os problemas de operação. O referido relatório vem acompanhado de dois 467 
pareceres de especialistas da área de Meteorologia, os Professores Titulares Oswaldo 468 
Massambani e Maria Assunção Faus da Silva Dias. O primeiro, ex-diretor do IAG e 469 
especialista na área de radar e a segunda, foi, por cinco anos, Coordenadora do Centro de 470 
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Previsão de Tempo e Estudos Climáticos vinculados ao INPE/MCT. A partir do relatório e 471 
pareceres depreende-se a relevância dessa tecnologia, entretanto a análise minuciosa da Profª. 472 
Drª. Maria Assunção Faus Dias suscitam questões importantes, tais como em relação ao 473 
Convênio de Cooperação Técnica para Operação do Radar MXPOL entre a USP e a 474 
Prefeitura do Município de Barueri-SP, se tal Convênio está em funcionamento ou não, que 475 
segundo o Aditivo nº 1 (pág. 27) o Convênio teria terminado em 11 de março de 2010. A 476 
Professora faz a observação, por sinal pertinente, da necessidade de haver um contrato 477 
permanente de operação, sem o qual seria praticamente impossível manter um radar em 478 
funcionamento, ou ainda, torná-lo apenas um instrumento de pesquisa, onde então as 479 
reclamações em público sobre as interrupções de seu funcionamento não mais seriam 480 
admitidas.Compartilho da opinião da Professora Maria Assunção de que é imperativo haver 481 
um arranjo institucional com os interessados no funcionamento do radar para ser viabilizado 482 
um contrato operacional. Em caráter emergencial, sugiro à COP a aprovação da solicitação, 483 
visando tornar o Radar em condições de funcionamento."  Relator:  MICHEL 484 
MICHAELOVITCH DE MAHIQUES - 10. - Processo 09.1.430.14.5 - IAG - Solicita 485 
liberação de recursos, via Reserva para Seguro de Veículos, para aquisição de um veículo 486 
oficial VW/Kombi, visando substituir veículo furtado em 12.01.2009, de mesmo modelo, 487 
placas BRZ-4571, que pertencia à frota da Unidade. Manifestação da COPAVO: entende que 488 
o servidor atuou de forma negligente e considera que o mesmo violou seus deveres 489 
funcionais, sendo passível de pena disciplinar, consubstanciada em suspensão. Parecer da PG-490 
USP: informa que sob o aspecto formal, não há reparo a ser apontado. A COP aprova o 491 
parecer do relator, favorável ao atendimento da solicitação, via Reserva para Seguro de 492 
Veículos. Os autos foram encaminhados ao DA para verificação de valor de mercado, 493 
devendo, em seguida, ser encaminhado ao DF.   11. - Processo 08.1.880.49.2 - Sergio 494 
França - Solicita ressarcimento de danos, via Reserva para Seguro de Veículos, causados no 495 
veículo VW/Quantum CG, placas BGF-3652, em decorrência de acidente ocorrido no dia 496 
20.10.2008 envolvendo o veículo oficial da guarda universitária FIAT/Elba Weekend, placas 497 
BRZ-2601. Menor valor orçado na época R$ 5.052,00. Manifestação da COPAVO: o pedido 498 
da reclamante é procedente. A COP aprova o parecer do relator, favorável ao atendimento da 499 
solicitação, via Reserva para Seguro de Veículos. Os autos foram encaminhados ao DF para 500 
atualização e repasse do menor valor orçado.  12. - Processo 09.1.119.56.3 - Leandro 501 
Munhoz - Solicita ressarcimento de danos, via Reserva para Seguro de Veículos, causados no 502 
veículo Renault/Clio, placas DEB-1270, em decorrência de acidente ocorrido no dia 503 
17.10.2008 envolvendo o veículo oficial Peugeot/Boxer, placas CMW-1774. Menor valor 504 
orçado na época R$ 925,00. Manifestação da COPAVO: o pedido da reclamante é 505 
procedente. A COP aprova o parecer do relator, favorável ao atendimento da solicitação, via 506 
Reserva para Seguro de Veículos. Os autos foram encaminhados ao DF para atualização e 507 
repasse do menor valor orçado.  13. - Protocolado 09.5.883.11.2 - ESALQ - Proposta de 508 
criação do curso de Bacharelado em Administração, período diurno, 40 vagas, na ESALQ. 509 
Parecer do CoG: aprova a manifestação da Câmara Curricular e do Vestibular, favorável ao 510 
mérito acadêmico da proposta de criação do curso de Bacharelado em Administração, período 511 
diurno, 40 vagas, na ESALQ. Parecer da CAA: aprova o parecer do relator, Prof. Dr. Luiz 512 
Roberto G. Britto, favorável à proposta de criação do curso de Bacharelado em 513 
Administração, período diurno, 40 vagas, na Escola Superior de Agricultura "Luiz de 514 
Queiroz". Manifestação do DRH: informa que para uma análise correta da situação, é 515 
necessário primeiramente saber se há a necessidade de contratação de servidores técnicos e 516 
administrativos especificamente para a implantação do curso de Bacharelado em 517 
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Administração. A Unidade informa que será necessária somente a contratação de 09 docentes. 518 
Manifestação da CCD: aprova a concessão de 09 Claros Docentes permanentes, MS-3, 519 
RDIDP junto ao Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ 520 
(contratação de 06 para 2011 e 03 para 2012), visando atender as necessidades didáticas 521 
decorrentes da criação do curso de Bacharelado em Administração. Tabela de estimativa do 522 
aumento nas despesas permanentes da Universidade, por conta da criação do curso de 523 
Bacharelado em Administração na ESALQ e seu impacto orçamentário. A COP aprova o 524 
parecer do relator do seguinte teor: "Trata o processo de proposta de criação do Curso de 525 
Bacharelado em Administração (Departamento de Economia, Administração e Sociologia da 526 
ESALQ, Processo 2009.5.883.11.2). O processo acha-se instruído com a proposta de criação 527 
do curso, com o oferecimento, em período diurno, de 40 (quarenta vagas anuais); 528 
manifestação favorável do Conselho de Graduação (p. 174); parecer favorável da CAA (p. 529 
178) e parecer favorável da Comissão de Claros Docentes, quanto à contratação de 09 (nove) 530 
claros. Segundo informação da CODAGE, a contratação dos nove docentes implicará, 531 
potencialmente em um aumento do custo anual, para a Universidade, de R$ 1.215.861,59 532 
(hum milhão, duzentos e quinze mil, oitocentos e sessenta e hum reais e cinqüenta e nove 533 
centavos), correspondendo a um impacto de 0,034% do Orçamento, ano base 2011. Quanto à 534 
contratação de servidores não docentes, consta, às folhas 148 e 149 do processo, em 535 
documento assinado pelos Professores Adriano J.B.V. de Azevedo Filho, Carlos José Caetano 536 
Bacha, Eduardo Eugênio Spers e Pedro Valentim Marques a informação de que: '...não se 537 
solicitam novos funcionários não docentes específicos para atender ao curso de 538 
Administração' . Ainda no mesmo documento, à folha 148, consta a infomação que: "em 539 
nossa avaliação, estas duas obras de infra-estrutura não são necessárias para o início do curso 540 
de Administração da ESALQ/USP. Desta maneira, depreende-se que, para o início das 541 
atividades do curso, o impacto orçamentário é pequeno, em relação aos benefícios obtidos 542 
pela Sociedade, com a criação de um novo curso na Universidade de São Paulo. Encaminho 543 
manifestação favorável à criação do curso de Bacharelado em Administração da ESALQ."  544 
Relator:  SIGISMUNDO BIALOSKORSKI NETO - 14. - Processo 10.1.8822.1.0 - 545 
Núcleo de Apoio à Pesquisa em Ciência Cognitiva - NAP-CC - Solicitação de desativação 546 
do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Ciência Cognitiva - NAP-CC. Parecer do CoPq: aprova o 547 
parecer da Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa, de desativação do Núcleo de Apoio à 548 
Pesquisa em Ciência Cognitiva - NAP-CC. Parecer da CAA: aprova o parecer da relatora, 549 
favorável à desativação do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Ciência Cognitiva - NAP-CC. A 550 
COP aprova o parecer do relator, favorável à desativação do NAP-CC, ressalvando que os 551 
bens adquiridos deverão ser patrimoniados para a Unidade onde se localizava o NAP-CC.  15. 552 
- Processo 10.1.15580.1.8 - Núcleo de Estudos da Mulher e Relações Sociais de Gênero - 553 
NAP-NEMGE - Solicitação de desativação do Núcleo de Estudos da Mulher e Relações 554 
Sociais de Gênero - NEMGE. Parecer do CoPq: aprova o parecer da Câmara de Núcleos de 555 
Apoio à Pesquisa, de desativação do Núcleo de Estudos da Mulher e Relações Sociais de 556 
Gênero - NAP-NEMGE. Parecer da CAA: aprova o parecer da relatora, favorável à 557 
desativação do Núcleo de Estudos da Mulher e Relações Sociais de Gênero - NEMGE. A 558 
COP aprova o parecer do relator, favorável à desativação do NEMGE, ressalvando que os 559 
bens adquiridos deverão ser patrimoniados para a Unidade onde se localizava o NEMGE.  16. 560 
- Processo 08.1.18197.1.8 - Centro de Pesquisas em Biotecnologia - NAP-CPB - 561 
Solicitação de continuidade das atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação 562 
(Resolução 5056, de 31.07.03). Parecer do CoPq: aprova o Relatório Quinquenal de 563 
Atividades do Centro de Pesquisas em Biotecnologia - NAP-CPB, referente ao período de 564 
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2003-2008 e a prorrogação das atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação 565 
(Resolução 5056, de 31.07.03). Parecer da CAA: aprova o parecer do relator, favorável ao 566 
Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa - Centro de Pesquisas - 567 
NAP-CPB, referente ao período de 2003-2008, bem como à prorrogação de suas atividades. 568 
A COP aprova o parecer do relator, favorável à continuidade das atividades do NAP-CPB por 569 
mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução 5056, de 31.07.03).  17. - Processo 570 
10.1.13945.1.9 - Núcleo Interdisciplinar do Imaginário e Memória - NAP-NIME - 571 
Solicitação de desativação do Núcleo Interdisciplinar do Imaginário e Memória - NAP-572 
NIME. Parecer do CoPq: aprova o parecer da Câmara de Apoio à Pesquisa, de desativação do 573 
Núcleo Interdisciplinar do Imaginário e Memória - NAP-NIME. Parecer da CAA: aprova o 574 
parecer do relator, favorável à desativação do Núcleo Interdisciplinar do Imaginário e da 575 
Memória - NAP-NIME. A COP aprova o parecer do relator, favorável à desativação do 576 
NIME, ressalvando que os bens adquiridos deverão ser patrimoniados para a Unidade onde se 577 
localizava o NIME.  18. - Processo 09.1.30099.1.3 - Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre 578 
Populações Humanas e Áreas Úmidas - NUPAUB - Solicitação de continuidade das 579 
atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução 5148, de 06.11.04). 580 
Parecer do CoPq: aprova a prorrogação das atividades por mais cinco anos, a partir da última 581 
renovação (Resolução 5148 de 06.11.04). Parecer da CAA: aprova o parecer do relator, 582 
favorável à prorrogação das atividades por mais 5 anos a partir da última renovação, do 583 
Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras - 584 
NUPAUB. A COP, em reunião de 30.08.10, aprovou o parecer do relator, encaminhando os 585 
autos ao NUPAUB para atendimento do solicitado pelo relator. Documentos encaminhados 586 
pelo NUPAUB das prestações de contas referentes ao período de 2004/2005, 2005/2006 e 587 
2007 a 2008. A COP aprova o parecer do relator, favorável à continuidade das atividades do 588 
NUPAUB por mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução 5148, de 06.11.04).  589 
19. - Processo 90.1.97.7.3 - EE (Anexo P. 75.1.18466.1.6) - Alteração da Estrutura 590 
Organizacional Administrativa da Escola de Enfermagem. Manifestação do DRH: apresenta 591 
considerações acerca das alterações que se farão necessárias junto a Estrutura Organizacional 592 
Atual, visando à uniformização de algumas atividades e denominações. A COP aprova o 593 
parecer do relator, favorável à alteração da estrutura organizacional da Escola de 594 
Enfermagem, nos termos da manifestação do DRH.  Nada mais havendo a tratar, o Senhor 595 
Presidente dá por encerrada a reunião, às 16:00h. Do que, para constar, eu, 596 
____________________________________ Sra Jurema Lúcia dos Santos, designada pelo 597 
Senhor Secretário Geral, lavrei e solicitei que fosse digitada esta Ata, que será examinada 598 
pelos Senhores Conselheiros presentes à sessão em que for discutida e aprovada, e por mim 599 
assinada. São Paulo, 11 de abril de 2011. 600 


