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Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. Aos quatorze dias 1 
de março 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, na 3 
qualidade de decano da Comissão e com a presença dos seguintes Senhores Conselheiros: 4 
Professores Doutores José Antonio Visintin, José Roberto Cardoso, Marcos Egydio da Silva, 5 
Michel Michaelovitch de Mahiques e Sigismundo Bialoskorski Neto. Compareceram, como 6 
convidados, o Prof. Dr. Antonio Roque Dechen, Vice-Reitor Executivo de Administração, o 7 
Senhor Luiz Antonio Teixeira, Coordenador Adjunto da CODAGE e o Senhor Peter Greiner 8 
Junior, Diretor do DF. Presente também, o Prof. Dr. Rubens Beçak, Secretário Geral. PARTE 9 
I - EXPEDIENTE: Havendo número legal, o Senhor Secretário Geral, Prof. Dr. Rubens 10 
Beçak, declara abertos os trabalhos. Nesta oportunidade, o Secretário Geral informa que, tendo 11 
a atual Comissão sido eleita na última reunião do Conselho Universitário, faz-se necessária a 12 
eleição do Presidente e do respectivo Suplente do Presidente da COP, motivo pelo qual a sessão 13 
foi aberta pelo mesmo. Ato contínuo, o Prof. Rubens parabeniza os membros da Comissão, 14 
dando as boas vindas ao Prof. Dr. José Roberto Cardoso, membro eleito no lugar do Prof. Dr. 15 
Sylvio Barros Sawaya, e coloca a Secretaria Geral a disposição de todos. Prosseguindo, 16 
cumprimenta os convidados Prof. Dr. Antonio Roque Dechen e o Senhores Luiz Antonio 17 
Teixeira e Peter Greiner Junior, bem como o pessoal de apoio da Secretaria Geral. A seguir, 18 
passa à eleição do Presidente e respectivo Suplente da COP. Com a palavra, o Prof. Visintin 19 
sugere o nome do Prof. Engler para Presidente da Comissão. A seguir, o Prof. Michel sugere os 20 
nomes dos Professores Engler e Visintin, respectivamente, para Presidente e Suplente da 21 
Presidência da Comissão. Procedida a eleição e apurados os votos, o Prof. Rubens Beçak, 22 
informa que foram eleitos por unanimidade dos presentes, os Professores Doutores Joaquim 23 
José de Camargo Engler e José Antonio Visintin, respectivamente, para Presidente e para 24 
Suplente do Presidente da Comissão de Orçamento e Patrimônio. A seguir, os Profs. Engler e 25 
Visintin agradecem a confiança. Com a palavra, o Prof. Engler informa que a Secretaria Geral 26 
preparou documentação que poderá subsidiar a análise dos processos a serem relatados pelos 27 
membros da Comissão, fazendo, a seguir, um breve histórico da sistemática para distribuição 28 
de processos a serem relatados. Explica aos Senhores Conselheiros que, uma vez que a última 29 
reunião da Comissão aconteceu em dezembro de 2010, houve a necessidade de sua aprovação 30 
"ad referendum" da COP para 206 processos que se encontram listados no primeiro item da 31 
Ordem do Dia. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, passa-se à PARTE II - 32 
ORDEM DO DIA: Em discussão: PROCESSOS A SEREM REFERENDADOS. 1. - 33 
Processo 10.1.33918.1.7 - RUSP - Convênio celebrado entre a USP e a Universidad Nacional 34 
Mayor de San Marcos (UNMSM) - Peru, objetivando a cooperação acadêmica em todas as 35 
áreas do conhecimento das duas universidades, a fim de promover o intercâmbio de 36 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 37 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  2. - Processo 10.1.4970.8.1 - FFLCH - 38 
Convênio celebrado entre a USP/FFLCH e a Università degli Studi "G.d'Annunzio" di Chieti - 39 
Pescara (Itália), com a interveniência da Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, objetivando 40 
envolver docentes/pesquisadores, pessoal técnico-administrativo, estudantes de pós-graduação 41 
e de graduação das respectivas Instituições, no estudo de temas culturais e linguísticos comuns 42 
aos dois países, bem como às outras nações sul-americanas.  3. - Processo 10.1.5061.8.5 - 43 
FFLCH - Convênio celebrado entre a USP/FFLCH e a Faculty of Arts da University of Ottawa 44 
(Canadá), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de História, Geografia, Filosofia e 45 
Letras, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de 46 
pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 47 
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instituições.  4. - Processo 10.1.1194.6.4 - FSP - Termo de Cooperação Técnica celebrado 48 
entre a USP e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE, objetivando a 49 
produção de estatísticas complementares sobre os óbitos por câncer, no Estado de São Paulo, 50 
que serão atualizadas anualmente a partir da vinculação, entre a base de dados relativa aos 51 
pacientes que recebem tratamento para as citadas doenças e a base de óbitos produzida.  5. - 52 
Processo 10.1.1048.75.0 - IQSC - Convênio celebrado entre a USP e a Johnson & Johnson do 53 
Brasil Indústria e Comércio de Produtos para a Saúde Ltda., objetivando a cooperação entre as 54 
partes para a execução do Projeto de Pesquisa "Estudo da Atividade Anti-Adesiva de 55 
Ramnolipídeos sobre Bactérias Bucais".  6. - Processo 10.1.34173.1.5 - PRCEU - Protocolo 56 
de Intenções celebrado entre a USP/PRCEU e o Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 57 
de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de São Paulo - FUSSESP, a Secretaria 58 
de Agricultura e Abastecimento, a Secretaria da Cultura, a Secretaria de Esportes, Turismo e 59 
Lazer, bem como Universidades Públicas, objetivando o esforço comum entre os signatários 60 
visando possibilitar o desenvolvimento social e cultural mediante ações direcionadas ao 61 
atendimento do pluralismo da cultura paulista, aproximando o popular e o erudito nas suas 62 
diferentes manifestações, bem como criar espaço para o novo.  7. - Processo 10.1.861.45.8 - 63 
EP e IME - Primeiro Termo de Alteração do Convênio celebrado entre a USP/EP/IME e a 64 
Hewlett-Packard Brasil Ltda. (HP), objetivando alteração nas redações dos incisos 8.4 65 
(Reuniões de Revisão de Projeto) e 8.7 (Propriedade Intelectual Gerada pela HP no Projeto) do 66 
referido Convênio.  8. - Processo 2010.1.32599.1.5 - USP - Acordo celebrado entre a USP e a 67 
Erasmus Universiteit Rotterdam (Países Baixos), objetivando a cooperação acadêmica entre 68 
ambas as instituições, em áreas de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de 69 
docentes/pesquisadores, estudantes, membros da equipe técnico-administrativa e de 70 
informações e publicações acadêmicas, bem como a elaboração e organização conjunta de 71 
projetos de pesquisa e de eventos científicos e culturais.  9. - Processo 10.1.34333.1.2 - PRP - 72 
Contrato de Concessão de Colaboração Financeira Não-Reembolsável Nº. 10.2.0487.1 73 
celebrado entre a USP, a Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., a FUSP e o Banco 74 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, objetivando a transferência de 75 
recursos não-reembolsáveis, destinados ao desenvolvimento e caracterização de proteínas 76 
recombinantes osteoindutoras, capazes de estimular a formação óssea em pacientes com 77 
traumas diversos.  10. - Processo 09.1.2801.3.5 - EP - Termo Aditivo ao Convênio celebrado 78 
entre a USP e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 79 
objetivando prorrogar a vigência do referido Convênio do Programa de Recursos Humanos da 80 
ANP para o Setor Petróleo e Gás.  11. - Processo 09.1.2621.86.0 - EACH - Convênio 81 
celebrado entre a USP/EACH, a Secretaria Municipal de Educação de Santo André e a 82 
Fundação de Apoio à Faculdade de Educação - FAFE, objetivando a realização do Curso de 83 
Especialização Práxis como Atividade Formadora - Ensino Fundamental, para professores 84 
pertencentes à Rede de Ensino do Município de Santo André.  12. - Processo 10.1.3033.86.6 - 85 
EACH - Convênio celebrado entre a USP, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade 86 
Estadual da Paraíba, a Universidade Estadual de Maringá, a Universidade do Vale do Rio dos 87 
Sinos, a Universidade Estadual de Londrina, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade 88 
Federal de Santa Catarina, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal 89 
de Pernambuco, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de 90 
Minas Gerais, a FUNDEP e a FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a 91 
execução do Projeto intitulado "Tratamento de Lixiviados de Aterro Sanitário com Foco na 92 
Remoção de Nitrogênio Amoniacal, Matéria Orgânica Biodegradável e Compostos 93 
Recalcitrantes".  13. - Processo 10.1.33917.1.0 - USP - Convênio celebrado entre a USP, a 94 
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Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III), a Université de La Méditerranée (Aix-Marseille 95 
II) e a Universitè de Provence (Aix-Marseille I), objetivando a cooperação acadêmica em todas 96 
as áreas do conhecimento comuns às Universidades signatárias, a fim de promover o 97 
intercâmbio de docentes/pesquisadores, de estudantes e de membros da equipe 98 
técnico-administrativa.  14. - Processo 10.1.32602.1.6 - USP - Acordo celebrado entre a USP, 99 
a Seoul National University (República da Coréia), a North Carolina State University (EUA) e 100 
a University of Surrey (Reino Unido), objetivando intensificar a cooperação acadêmica entre as 101 
partes por meio do "University Global Partnership Network", a fim de fomentar a colaboração 102 
multilateral nas áreas de pesquisa, desenvolvimento de projetos, intercâmbio de docentes, 103 
alunos e membros da equipe técnico-administrativa, inovação e iniciativas de parcerias para 104 
pesquisa e mobilidade.  15. - Processo 10.1.3600.18.3 - EESC, FZEA e FAU - Convênio 105 
celebrado entre a USP, as Faculdades Católicas/Pontifícia Universidade Católica do Rio de 106 
Janeiro, a Universidade Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 107 
Tecnologia da Paraíba, a Associação Antônio Vieira - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 108 
a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 109 
Estado de São Paulo S.A., a Universidade Federal de Sergipe, a Universidade Federal do Rio 110 
Grande do Sul, a FIPAI e a FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a 111 
execução do Projeto intitulado "Desenvolvimento de Métodos e Metodologias para Avaliação 112 
de Desempenho de Tecnologias Inovadoras no Âmbito do Sistema Nacional de Avaliação 113 
Técnica".  16. - Processo 10.1.4218.11.8 - ESALQ - Acordo celebrado entre a USP/ESALQ e 114 
a Michigan State University (MSU), objetivando promover a cooperação acadêmica entre 115 
ambas as instituições, em áreas de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de 116 
docentes/pesquisadores, estudantes, membros da equipe técnico-administrativa e de 117 
informações e publicações acadêmicas, bem como a elaboração e organização conjunta de 118 
projetos de pesquisa, de eventos científicos e culturais e de cursos e disciplinas 119 
compartilhados.  17. - Processo 10.1.35184.1.0 - USP - Convênio celebrado entre a USP e a 120 
Universidade de Coimbra (Portugal), objetivando a cooperação acadêmica em todas as áreas do 121 
conhecimento das duas universidades, a fim de promover o intercâmbio de 122 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 123 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  18. - Processo 10.1.3649.3.4 - EP - 124 
Contrato nº. 0050.0062539.10.2 celebrado entre a USP, a FUSP e a PETROBRÁS, objetivando 125 
a execução, pela Universidade, sob regime de preço global, de serviços de Avaliação 126 
Experimental para Auxílio no Desenvolvimento de Sistema de Produção de Petróleo para 127 
Operar no Pré-Sal com Casco Monocoluna.  19. - Processo 09.1.5052.62.9 - HU - Convênio 128 
celebrado entre a USP/HU, a Fundação Faculdade de Medicina e a FINEP, objetivando a 129 
transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado "Estudo 130 
Longitudinal de Saúde do Adulto - onda 2 - SP (ELSASP 2010)".  20. - Processo 10.1.3713.3.4 131 
- EP - Convênio Específico Nº. 5 ao Termo de Cooperação Nº. 4600006276 celebrado entre a 132 
USP, a FUSP e a PETROBRAS Transporte S.A. - TRANSPETRO, objetivando desenvolver o 133 
Projeto intitulado "Estação de Treinamento com Visualizador 3D para Simulações de 134 
Operações com Navios e Terminais (TPNH-1)".  21. - Processo 10.1.2819.3.3 - EP - Convênio 135 
celebrado entre a USP, a Protemaq Projetos Mecatrônicos Ltda., o Instituto de Pesquisas 136 
Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A - IPT, a FUSP e a FINEP, objetivando a 137 
transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado "Desenvolvimento 138 
de Sistema Propulsor Azimutal Intercambiável para Auxílio de Manobra em Comboios 139 
Fluviais".  22. - Processo 10.1.2791.3.1 - EP - Convenção celebrada entre a USP/EP e o 140 
Institut National Polytechnique de Toulouse (França), objetivando promover a cooperação 141 
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acadêmica entre as partes, através da co-orientação de estudante de doutorado, visando à 142 
preparação de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a 143 
responsabilidade conjunta das duas instituições.  23. - Processo 10.1.2001.17.0 - FMRP - 144 
Convenção celebrada entre a USP/FMRP e a Universidade Paris Diderot - Paris 7, objetivando 145 
promover a cooperação acadêmica entre as partes, através da co-orientação de estudante de 146 
doutorado, visando à preparação de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e 147 
defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas instituições.  24. - Processo 148 
10.1.33916.1.4 - USP - Acordo celebrado entre a USP e a Northeastern University (EUA), 149 
objetivando promover a cooperação acadêmica entre ambas as instituições, em áreas de mútuo 150 
interesse, por meio de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes, membros da equipe 151 
técnico-administrativa e de informações e publicações acadêmicas, bem como a elaboração e 152 
organização conjunta de projetos de pesquisa e de eventos científicos e culturais.  25. - 153 
Processo 10.1.2375.3.6 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Timpel S.A, 154 
objetivando a efetiva cooperação acadêmica através da realização de estudos sobre o 155 
desempenho de algoritmos para obtenção de imagens absolutas de Tomografia por Impedância 156 
Elétrica para aplicações biomédicas e permitir livre acesso de funcionários da Timpel ao 157 
Laboratório de Engenharia Ambiental e Biomédica.  26. - Processo 10.1.3731.18.0 - EESC - 158 
Convênio celebrado entre a USP/EESC, a PETROBRÁS, a Universidade Federal de Campina 159 
Grande, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Estadual do Maranhão, a 160 
Universidade Federal do Pará, a Fundação Universidade do Amazonas, a Universidade Federal 161 
do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal de Alagoas, a Fundação Universidade Federal 162 
de Sergipe, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal do Rio Grande do 163 
Sul, a Universidade Federal do Ceará, a Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e 164 
Fomento a Pesquisas - FUNDASTEF - Fundação ASTEF e a FINEP, objetivando a 165 
transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado "Rede Asfalto 166 
N/NE".  27. - Processo 10.1.4994.8.8 - FFLCH - Convênio celebrado entre a USP/FFLCH e a 167 
Universidad de Sevilla (Espanha), no interesse da Faculdade de Geografia e História, 168 
objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de História, Geografia, Filosofia, Ciências 169 
Sociais e Letras, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de 170 
pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 171 
instituições.  28. - Processo 10.1.1302.42.8 - ICB - Acordo celebrado entre a USP/ICB e a 172 
University of Michigan Medical School, objetivando promover a cooperação acadêmica entre 173 
ambas as instituições, em áreas de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de 174 
docentes/pesquisadores, membros da equipe técnico-administrativa e de informações e 175 
publicações acadêmicas, bem como a elaboração e organização conjunta de projetos de 176 
pesquisa e de eventos científicos e culturais.  29. - Processo 10.1.3746.3.0 - EP - Contrato 177 
0050.0063452.10.2 celebrado entre a USP, a PETROBRAS e a FUSP, objetivando a execução, 178 
pela Universidade, sob regime de preço global, de serviços de Manutenção e Desenvolvimento 179 
do Código Computacional do Simulador TPN e do Sistema de Visualização TPNView, de 180 
conformidade com os termos e condições nele estipulados.  30. - Processo 10.1.2628.59.9 - 181 
FFCLRP - Convênio celebrado entre a USP, a Dye Pharmaceuticals Indústria e Comércio de 182 
Produtos Farmacêuticos Ltda., a Termofrio de São Carlos Máquinas de Automação Ltda., a 183 
União Federal/Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio do Instituto Nacional de 184 
Pesquisas da Amazônia - INPA e a FINEP, objetivando a transferência de recursos para a 185 
execução do Projeto intitulado "Desenvolvimento de Nanoestruturas para Veiculação de 186 
Fármacos Fotossensíveis e outros Ativos no Tratamento de Câncer e outras Doenças (Malária e 187 
Dengue)".  31. - Processo 10.1.640.6.0 - FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o 188 
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Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública, objetivando a colaboração para o oferecimento 189 
e gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Verão "Modelos de Análise Bioética 190 
Aplicados às Ações de Saúde Pública".  32. - Processo 10.1.543.6.5 - FSP - Convênio 191 
celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública - CEAP - FSP, 192 
objetivando a colaboração para o oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do 193 
Curso de difusão: "Aplicação de softwares Chic e Evoc para análise textual, representação 194 
social e entrevistas em ciências da saúde, sociais e humanas".  33. - Processo 10.1.609.6.6 - 195 
FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública 196 
- CEAP - FSP, objetivando a colaboração para o oferecimento e gerenciamento administrativo 197 
e financeiro do Curso de difusão: Análise elementar de tabelas 2 x 2.  34. - Processo 198 
10.1.612.6.7 - FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio à Faculdade de 199 
Saúde Pública - CEAP - FSP, objetivando a colaboração para o oferecimento e gerenciamento 200 
administrativo e financeiro do Curso de atualização: Análise de Regressão Múltipla.  35. - 201 
Processo 10.1.608.6.0 - FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio à 202 
Faculdade de Saúde Pública - CEAP - FSP, objetivando a colaboração para o oferecimento e 203 
gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de difusão: Pacote estatístico Stata.  36. - 204 
Processo 10.1.610.6.4 - FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio à 205 
Faculdade de Saúde Pública - CEAP - FSP, objetivando a colaboração para o oferecimento e 206 
gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de difusão: Curso Básico de EPI-Info 207 
2000.  37. - Processo 10.1.641.6.7 - FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de 208 
Apoio à Faculdade de Saúde Pública - CEAP - FSP, objetivando a colaboração para o 209 
oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Verão "Determinantes 210 
Sociais e Promoção da Saúde na programação em âmbito local do sistema de saúde".  38. - 211 
Processo 08.1.2807.3.2 - EP - Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundacion 212 
LOGyCa - CLI (Centro Latinoamericano de Innovación en Logística), objetivando prorrogar o 213 
referido Convênio por mais três anos.  39. - Processo 10.1.541.4.6 - IEE - Termo de Adesão ao 214 
Convênio celebrado entre a USP, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Comissão 215 
Nacional de Energia Nuclear, a Universidade Federal de Pernambuco, a Rede de Tecnologia do 216 
Rio de Janeiro e a FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução 217 
do Projeto intitulado "Rede de Serviços Tecnológicos em Radioproteção e Dosimetria - 218 
SIBRATEC".  40. - Processo 10.1.4024.11.9 - ESALQ - Acordo celebrado entre a USP e a 219 
Universidad Nacional de Colombia, objetivando promover a cooperação acadêmica entre 220 
ambas as instituições, em áreas de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de 221 
docentes/pesquisadores, estudantes, membros da equipe técnico-administrativa e de 222 
informações e publicações acadêmicas, bem como a elaboração e organização conjunta de 223 
projetos de pesquisa, de eventos científicos e culturais e de cursos e disciplinas 224 
compartilhados.  41. - Processo 08.1.564.74.4 - FZEA - Segundo Aditivo de Rerratificação ao 225 
Convênio celebrado entre a USP/FZEA, o Banco do Brasil S/A e a Fundação Banco do Brasil, 226 
objetivando prorrogar o prazo de execução do referido Convênio, previsto na Cláusula Décima 227 
Quarta.  42. - Processo 10.1.3862.18.8 - EESC - Convênio celebrado entre a USP/EESC, a 228 
Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Estadual de Maringá, objetivando 229 
promover a cooperação acadêmica no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 230 
Urbanismo - Áreas: Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo e Tecnologia.  43. - 231 
Processo 10.1.615.6.6 - FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio à 232 
Faculdade de Saúde Pública - CEAP - FSP, objetivando a colaboração para o oferecimento e 233 
gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de difusão: Introdução à 234 
Bioestatística.  44. - Processo 10.1.617.6.9 - FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o 235 
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Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública - CEAP - FSP, objetivando a colaboração para 236 
o oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de difusão: Introdução ao 237 
ambiente R para análise estatística em epidemiologia.  45. - Processo 10.1.611.6.0 - FSP - 238 
Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública - 239 
CEAP - FSP, objetivando a colaboração para o oferecimento e gerenciamento administrativo e 240 
financeiro do Curso de difusão: Análise de sobrevida.  46. - Processo 10.1.607.6.3 - FSP - 241 
Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública - 242 
CEAP - FSP, objetivando a colaboração para o oferecimento e gerenciamento administrativo e 243 
financeiro do Curso de difusão: Modelagem com equações estruturais.  47. - Processo 244 
10.1.613.6.3 - FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio à Faculdade de 245 
Saúde Pública - CEAP - FSP, objetivando a colaboração para o oferecimento e gerenciamento 246 
administrativo e financeiro do Curso de difusão: Inquéritos de Saúde.  48. - Processo 247 
10.1.638.6.6 - FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio à Faculdade de 248 
Saúde Pública - CEAP - FSP, objetivando a colaboração para o oferecimento e gerenciamento 249 
administrativo e financeiro do Curso de atualização "Avaliação em promoção da Saúde" 250 
(Curso do Programa de Verão da FSP USP).  49. - Processo 10.1.35550.1.7 - PRP - Convênio 251 
celebrado entre a USP e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 252 
Desenvolvimento, objetivando a transferência de recursos para a realização de obras civis para 253 
a construção de uma edificação com três pavimentos, com área total dconstruída de 3.160 m2, 254 
para a implantação do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, no campus de Ribeirão 255 
Preto.  50. - Processo 10.1.669.6.9 - FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de 256 
Apoio à Faculdade de Saúde Pública - CEAP - FSP, objetivando a colaboração para o 257 
oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Verão "As práticas 258 
Corporais e a Saúde".  51. - Processo 10.1.542.6.9 - FSP - Convênio celebrado entre a 259 
USP/FSP e o Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública - CEAP - FSP, objetivando a 260 
colaboração para o oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de 261 
Difusão "Bases Teóricas e Metodológica para a Escrita Científica".  52. - Processo 262 
10.1.639.6.2 - FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio à Faculdade de 263 
Saúde Pública - CEAP - FSP, objetivando a colaboração para o oferecimento e gerenciamento 264 
administrativo e financeiro do Curso de Verão "Autonomia e Promoção da Saúde".  53. - 265 
Processo 10.1.642.6.3 - FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio à 266 
Faculdade de Saúde Pública - CEAP - FSP, objetivando a colaboração para o oferecimento e 267 
gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Verão "Desafios da Regulação na 268 
Assistência à Saúde".  54. - Processo 10.1.637.6.0 - FSP - Convênio celebrado entre a 269 
USP/FSP e o Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública - CEAP - FSP, objetivando a 270 
colaboração para o oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de 271 
Atualização "Formação de Redes para o Enfrentamento da Violência contra Crianças e 272 
Adolescentes" (Curso do Programa de Verão da FSP-USP).  55. - Processo 10.1.556.6.0 - FSP 273 
- Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública - 274 
CEAP - FSP, objetivando a colaboração para o oferecimento e gerenciamento administrativo e 275 
financeiro do Curso de Difusão "Noções de Planejamento e Escrita de Pesquisas Qualitativas 276 
em Saúde Pública".  56. - Processo 10.1.4216.11.5 - ESALQ - Acordo celebrado entre a USP, 277 
a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e a Rutger, The State University 278 
of New Jersey (EUA), objetivando definir os termos, assim como o modo de implementação, 279 
para o intercâmbio de alunos de graduação e pós-graduação conforme estipulado no "Programa 280 
Consorcial de Educação Superior F.I.P.S.E. entre EUA e Brasil" e Aliança Primer para 281 
Biotecnologia Ambiental e Desenvolvimento Sustentável" (a "Aliança").  57. - Processo 282 
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08.1.814.75.9 - IQSC - Acordo celebrado entre a USP, a Fundação de Apoio à Física e à 283 
Química (FAFQ) e a PETROBRÁS, objetivando a alteração do Plano de Trabalho do 284 
Convênio Específico Nº 4600294291.  58. - Processo 10.1.4217.11.1 - ESALQ - Acordo 285 
celebrado entre a USP, a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, a Rutger, 286 
The State University of New Jersey (EUA) e a Universidad del Turabo (Porto Rico), 287 
objetivando estabelecer e promover a cooperação e o intercâmbio acadêmico no campo da 288 
Biotecnologia Ambiental.  59. - Processo 10.1.1000.81.2 - FEARP - Convênio celebrado 289 
entre a USP/FEARP e a Providence University (Taiwan), objetivando estabelecer a cooperação 290 
acadêmica nas áreas de Economia, Administração, Economia Empresarial e Controladoria, 291 
Matemática Aplicada a Negócios e Contabilidade, a fim de promover o intercâmbio de 292 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 293 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  60. - Processo 10.1.3524.55.0 - ICMC - 294 
Convênio celebrado entre a USP/ICMC e a Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 295 
(Itália), objetivando estabelecer a cooperação acadêmica na área das Ciências Matemáticas, a 296 
fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores e estudantes de pós-graduação.  61. 297 
- Processo 10.1.2461.5.8 - FM - Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a USP/FM, 298 
a FUSP e a Decathlon S.A., objetivando a realização de Projeto de medição antropométrica e 299 
sócio-demográfica nas lojas Decathlon.  62. - Processo 10.1.960.39.1 - EEFE - Convênio 300 
celebrado entre a USP, a Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer e da 301 
União, por intermédio do Ministério do Esporte, objetivando o apoio para a publicação de 4 302 
periódicos da Revista Brasileira de Educação Física e Esporte/Brazilian Journal of Physical 303 
Education and Sports.  63. - Processo 09.1.2589.86.9 - EACH - Convênio celebrado entre a 304 
USP/EACH, a Secretaria Municipal de Educação de Santo André e a Fundação de Apoio à 305 
Faculdade de Educação - FAFE, objetivando a realização do Curso de Especialização em 306 
Psicologia e Educação: Queixa Escolar e Processo de Escolarização.  64. - Processo 307 
09.1.961.81.7 - PRCEU - Primeiro Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP, por 308 
intermédio do Núcleo para o Desenvolvimento de Tecnologias e Ambientes Educacionais, 309 
vinculado à PRCEU, e a Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, 310 
Contabilidade e Economia - FUNDACE, objetivando alterar o período de realização do Curso 311 
"Formação de Consultores".  65. - Processo 10.1.195.87.3 - IRI - Convênio celebrado entre a 312 
USP/IRI e o Instituto de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais 313 
da Universidade Nacional de La Plata (Argentina), objetivando a cooperação acadêmica na 314 
área de Relações Internacionais, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, 315 
estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa.  66. - 316 
Processo 10.1.146.87.2 - IRI - Acordo celebrado entre a USP/IRI e o The Washington Center 317 
for Internships and Academic Seminars (EUA), objetivando a cooperação para o 318 
desenvolvimento de pesquisas e outras atividades acadêmicas e culturais.  67. - Processo 319 
10.1.4551.8.9 - FFLCH - Convênio celebrado entre a USP/FFLCH/IEB e a Guangdong 320 
University of Foreign Studies (China), no interesse do International Office - IO, objetivando a 321 
cooperação acadêmica entre as partes, a fim de promover o intercâmbio de 322 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 323 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  68. - Processo 10.1.2814.86.4 - EACH - 324 
Contrato celebrado entre a USP/EACH, a Fundação para a Conservação e a Produção Florestal 325 
do Estado de São Paulo, a FUSP e a Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG, objetivando 326 
a prestação de serviços para a elaboração do Plano de Manejo e consolidação dos limites da 327 
Área de Proteção Ambiental Várzea do Rio Tietê.  69. - Processo 08.1.3282.11.1 - ESALQ - 328 
Termo Aditivo celebrado entre a USP/ESALQ e a FEALQ, objetivando alterar a data de 329 
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término do Curso de Extensão Universitária de Especialização em Manejo do Solo.  70. - 330 
Processo 10.1.1635.76.1 - IFSC - Convênio celebrado entre a USP, WEM Equipamentos 331 
Médicos Ltda. - EPP, o Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará e a FINEP, 332 
objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado 333 
"Bisturi Ultrasônico".  71. - Processo 10.1.1139.44.6 - IGc - Convênio celebrado entre a USP, 334 
a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por 335 
intermédio do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, a Universidade de Brasília, a FUSP e a 336 
FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto 337 
intitulado "Hidrogeologia de Aquíferos Fraturados: Entendimento da Circulação da Água e de 338 
Contaminantes para uma Melhor Gestão dos Recursos Hídricos".  72. - Processo 10.1.3406.3.4 339 
- EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando 340 
a organização e realização do Curso de Especialização em Ergonomia de Sistemas de 341 
Produção, bem como o gerenciamento administrativo e financeiro deste.  73. - Processo 342 
09.1.3377.11.3 - ESALQ - Protocolo de Cooperação celebrado entre a USP/ESALQ e a École 343 
des Mines D'Alès (França), objetivando promover o interesse nas atividades de ensino e de 344 
pesquisa das respectivas Universidades e aprofundar o entendimento das questões técnicas, 345 
sociais, culturais e das tradições dos respectivos países, por meio de intercâmbio de 346 
docentes/pesquisadores e estudantes e da realização de atividades acadêmicas.  74. - Processo 347 
10.1.30310.1.8 - PRP - Convênio celebrado entre a USP e o Estado de São Paulo, por meio de 348 
sua Secretaria da Cultura, objetivando a elaboração de pesquisa que contextualize o tema das 349 
Atividades de Arte e Cultura no Brasil, sejam elas públicas ou privadas, bem como a 350 
inter-relação entre ambas.  75. - Processo 10.1.1976.5.4 - FM - Convênio celebrado entre a 351 
USP/FM e a Fundação Faculdade de Medicina, objetivando a colaboração para o 352 
gerenciamento financeiro do Curso de Especialização: Formação em Psicoterapia Dinâmica 353 
Breve - Edição 10.004.  76. - Processo 10.1.1555.27.0 - ECA - Convênio celebrado entre a 354 
USP/ECA e a ARCO - Associação de Apoio à Arte e Comunicação, objetivando a organização 355 
e o gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Especialização em "Publicidade e 356 
Mercado" - Edição 6.  77. - Processo 10.1.2495.59.9 - FFCLRP - Convênio celebrado entre a 357 
USP/FFCLRP e a Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP, objetivando a cooperação 358 
acadêmica para a utilização de seus recursos humanos científicos, tecnológicos e materiais 359 
disponíveis para a implementação de pesquisa na área de treinamento denominada "Preditores 360 
de Aprendizagem em Ações Educacionais a Distância", e seus efeitos sobre satisfação e 361 
aprendizagem.  78. - Processo 10.1.1556.27.6 - ECA - Convênio celebrado entre a USP/ECA e 362 
a ARCO - Associação de Apoio à Arte e Comunicação, objetivando a organização e o 363 
gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Especialização em "Marketing Político 364 
e Propaganda Eleitoral" - Edição 7.  79. - Processo 10.1.1838.5.0 - FM - Convênio celebrado 365 
entre a USP/FM e a Fundação Faculdade de Medicina, objetivando a colaboração para o 366 
gerenciamento financeiro do Curso de Especialização em Otorrinolaringologia - Edição 367 
10.003.  80. - Processo 10.1.1430.27.2 - ECA - Convênio celebrado entre a USP/ECA e a 368 
ARCO - Associação de Apoio à Arte e Comunicação, objetivando a organização e o 369 
gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Difusão em "Ateliê: Desenho de 370 
Observação".  81. - Processo 10.1.2584.3.6 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a 371 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do Curso de 372 
Especialização em Gestão Industrial, bem como o gerenciamento administrativo e financeiro 373 
deste.  82. - Processo 10.1.829.58.9 - FORP - Contrato de Prestação de Serviços celebrado 374 
entre a USP e a INOVAMAT - Inovação em Materiais Ltda., objetivando avaliar o produto 375 
EndoBinder e as suas variações (fornecido pela INOVAMAT), entre outros materiais de 376 
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interesse, para fins odontológicos.  83. - Processo 10.1.1434.27.8 - ECA - Convênio celebrado 377 
entre a USP/ECA e a ARCO - Associação de Apoio à Arte e Comunicação, objetivando a 378 
organização e o gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Difusão em "Prática de 379 
Ateliê: Gravura em Metal - 1º. Semestre de 2011".  84. - Processo 10.1.31355.1.5 - USP - 380 
Convênio celebrado entre a USP e a Universidad de Salamanca (Espanha), objetivando a 381 
implementação do Programa USP/USAL, para a promoção de pesquisas conjuntas na forma de 382 
projetos de cooperação bilaterais, com participação em cada projeto de pesquisadores das duas 383 
instituições, no âmbito das diferentes áreas de conhecimento de domínio comum das 384 
partes.  85. - Processo 10.1.2210.5.5 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação 385 
Faculdade de Medicina, objetivando promover a colaboração entre as partes para o 386 
oferecimento e gerenciamento financeiro do Curso de Difusão: Análise de Dados 387 
Epidemiológicos - Programa SPSS Edição 10.007.  86. - Processo 10.1.1048.23.8 - FO - 388 
Convênio celebrado entre a USP/FO e a Fundação para o Desenvolvimento Científico e 389 
Tecnológico da Odontologia - FUNDECTO, objetivando promover a colaboração entre as 390 
partes no oferecimento do Curso de Especialização em Saúde Coletiva.  87. - Processo 391 
10.1.36867.1.4 - USP - Acordo de Cooperação celebrado entre a USP e a Northeastern 392 
University (China), objetivando promover a cooperação acadêmica entre ambas as instituições, 393 
em áreas de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes, 394 
membros da equipe técnico-administrativa e de informações e publicações acadêmicas, bem 395 
como a elaboração e organização conjunta de projetos de pesquisa, de eventos científicos e 396 
culturais e de cursos e disciplinas compartilhados.  88. - Processo 10.1.31542.1.0 - USP - 397 
Convênio celebrado entre a USP e a Universidade do Porto (Portugal), objetivando a 398 
implementação do Programa USP/UP, para a promoção de pesquisas conjuntas na forma de 399 
projetos de cooperação bilaterais, com participação em cada projeto de pesquisadores das duas 400 
instituições, no âmbito das diferentes áreas de conhecimento de domínio comum das 401 
partes.  89. - Processo 10.1.2583.3.0 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação 402 
Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do Curso de Especialização 403 
em Gestão Industrial, bem como o gerenciamento administrativo e financeiro deste.  90. - 404 
Processo 10.1.1433.27.1 - ECA - Convênio celebrado entre a USP/ECA e a ARCO - 405 
Associação de Apoio à Arte e Comunicação, objetivando a organização e o gerenciamento 406 
administrativo e financeiro do Curso de Difusão: "Fundamentos da Cerâmica - 1º semestre de 407 
2011".  91. - Processo 10.1.2214.5.0 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação 408 
Faculdade de Medicina, objetivando a colaboração para o oferecimento e gerenciamento 409 
financeiro do Curso de Difusão: Análise de Dados Epidemiológicos - Programa Stata - Edição 410 
10.004.  92. - Processo 08.1.3283.11.8 - ESALQ - Termo Aditivo ao Convênio celebrado 411 
entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (FEALQ), objetivando 412 
alterar a data de término do Curso de Extensão Universitária de Especialização em 413 
Gerenciamento Ambiental.  93. - Processo 10.1.1851.43.0 - IF, EP e EEL - Convênio 414 
celebrado entre a USP, a Universidade Estadual de Santa Cruz, a União Federal, através do 415 
Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e 416 
do INPI, através, também, do Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica, por intermédio 417 
do ITA , a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal Fluminense, a 418 
UNICAMP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do Instituto de Física, a 419 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Comissão Nacional de Energia 420 
Nuclear, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica e a FINEP, 421 
objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado 422 
"Operação da Rede Nacional de Fusão".  94. - Processo 10.1.2422.11.7 - ESALQ - Convênio 423 
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celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz - FEALQ, 424 
objetivando a colaboração no oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do 425 
Curso de Especialização em MBA em Agronegócios.  95. - Processo 10.1.840.10.8 - FMVZ - 426 
Convênio celebrado entre a USP/FMVZ e a Fundação de Medicina Veterinária - FUMVET, 427 
objetivando a colaboração no oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do 428 
Curso de Especialização em Odontologia em Pequenos Animais.  96. - Processo 10.1.1989.5.9 429 
- FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação Faculdade de Medicina, objetivando 430 
a colaboração para o gerenciamento financeiro do Curso de Especialização em Terapia da 431 
Mão.  97. - Processo 10.1.1572.5.0 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação 432 
Faculdade de Medicina, objetivando o gerenciamento financeiro do Curso de Atualização em 433 
Promoção da Saúde - Edição 10.008.  98. - Processo 10.1.2022.46.1 - IQ - Acordo de 434 
Colaboração "Brasil II: Acordo CEU-USP" celebrado entre a USP e a Universidad CEU San 435 
Pablo (Espanha), objetivando a transferência de conhecimento científico no contexto de 436 
programas de pesquisa de excelência, mediante a formação de pesquisadores brasileiros que 437 
participem no Projeto de Pesquisa "Desenvolvimento de Novas Metodologias para o 438 
Diagnóstico Precoce de Leishmaniose no Brasil".  99. - Processo 10.1.1573.5.7 - FM - 439 
Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação Faculdade de Medicina, objetivando o 440 
gerenciamento financeiro do Curso de Especialização em Promoção da Saúde - Edição 441 
10.008.  100. - Processo 08.1.3280.11.9 - ESALQ - Segundo Termo Aditivo ao Convênio 442 
celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, objetivando 443 
alterar a data de término do Curso de Extensão Universitária de Especialização em MBA em 444 
Agronegócios, bem como convalidar as atividades desenvolvidas.  101. - Processo 445 
08.1.1849.11.4 - ESALQ - Segundo Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a 446 
USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, objetivando alterar a data de 447 
término do Curso de Extensão Universitária de Especialização em MBA em Agronegócios, 448 
bem como convalidar as atividades desenvolvidas.  102. - Processo 10.1.1619.42.1 - ICB - 449 
Convênio celebrado entre a USP, a Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e 450 
Hospitalares S.A., a Universidade Federal de Pelotas, a FUSP e a FINEP, objetivando a 451 
transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado "Desenvolvimento 452 
de Kits de Detecção Rápida para o Diagnóstico de Vírus da Influenza A e B e Vírus da 453 
Dengue".  103. - Processo 10.1.936.27.0 - ECA - Convênio celebrado entre a USP/ECA, a 454 
Aberge - Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, o Instituto Votorantim e o 455 
Instituto Museu da Pessoa.net, objetivando a criação do Fórum Permanente de Gestão do 456 
Conhecimento, Comunicação e Memória para a cooperação para estudos aprofundados acerca 457 
dos temas de memória e desenvolvimento industrial e empresarial brasileiro a partir do uso de 458 
acervo de histórias de vida do Museu da Pessoa, da criação de linhas de pesquisa acadêmicas 459 
sobre os temas e promoção de seminários no Espaço de Memória Votorantim.  104. - Processo 460 
10.1.1316.9.7 - FCF - Convênio celebrado entre a USP/FCF e o Instituto de Investigaciones 461 
para La Industria Alimentaria (Cuba), objetivando a cooperação acadêmica na(s) área(s) de 462 
Tecnologia de Alimentos, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, 463 
estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das 464 
respectivas instituições.  105. - Processo 10.1.1374.22.4 - EERP - Convênio celebrado entre a 465 
USP/EERP, a Fundação Instituto de Enfermagem de Ribeirão Preto (FIERP) e a União, por 466 
intermédio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Gabinete de Segurança 467 
Institucional da Presidência da República, objetivando o oferecimento do Curso de Formação à 468 
Distância de Pesquisadores em Álcool e outras Drogas Psicoativas.  106. - Processo 469 
10.1.1429.81.9 - FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a KOC Universitesi 470 
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(Turquia), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de Economia, Administração, 471 
Economia Empresarial e Controladoria, Matemática Aplicada a Negócios e Contabilidade, a 472 
fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 473 
graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  107. - 474 
Processo 10.1.1425.81.3 - FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a Universidad 475 
de La Coruna (Espanha), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de Economia, 476 
Administração, Economia Empresarial e Controladoria, Matemática Aplicada a Negócios e 477 
Contabilidade, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de 478 
pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 479 
instituições.  108. - Processo 10.1.2786.18.6 - EESC - Convênio celebrado entre a USP/EESC 480 
e a Fundação para o Incremento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial - FIPAI, 481 
objetivando a colaboração no oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do 482 
Curso de Especialização em Engenharia de Produção.  109. - Processo 10.1.1428.81.2 - 483 
FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a Universidad del Aconcagua 484 
(Argentina), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de Economia, Administração, 485 
Economia Empresarial e Controladoria, Matemática Aplicada a Negócios e Contabilidade, a 486 
fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 487 
graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  110. - 488 
Processo 10.1.1254.81.4 - FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a Escuela 489 
Politécnica del Ejército (Equador), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de 490 
Economia, Administração, Economia Empresarial e Controladoria, Matemática Aplicada a 491 
Negócios e Contabilidade, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, 492 
estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das 493 
respectivas instituições.  111. - Processo 10.1.1426.81.0 - FEARP - Convênio celebrado entre 494 
a USP/FEARP e a ESCE - Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (França), objetivando a 495 
cooperação acadêmica nas áreas de Economia, Administração, Economia Empresarial e 496 
Controladoria, Matemática Aplicada a Negócios e Contabilidade, a fim de promover o 497 
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e 498 
membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  112. - Processo 499 
10.1.1426.81.0 - FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a ESCE - Ecole 500 
Supérieure du Commerce Extérieur (França), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de 501 
Economia, Administração, Economia Empresarial e Controladoria, Matemática Aplicada a 502 
Negócios e Contabilidade, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, 503 
estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das 504 
respectivas instituições.  113. - Processo 10.1.606.6.7 - FSP - Convênio celebrado entre a 505 
USP/FSP e o Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública - CEAP-FSP, objetivando a 506 
colaboração para o oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de 507 
atualização: "Fundamentos de Metodologia de Pesquisa em Epidemiologia".  114. - Processo 508 
09.1.31301.1.0 - PRCEU - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP e a União, por 509 
meio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, objetivando alterar a 510 
Cláusula Décima, prorrogando o prazo de vigência, do referido Convênio.  115. - Processo 511 
10.1.1424.81.7 - FEARP - Acordo celebrado entre a USP/FEARP e a Universidade de Kent 512 
(Reino Unido), objetivando estabelecer a cooperação entre as partes, a fim de desenvolver 513 
programas educativos que permitirão que alunos e funcionários colaborem com as culturas do 514 
Ensino Superior dos respectivos países.  116. - Processo 11.1.476.1.6 - PRP - Convênio 515 
celebrado entre a USP, a FINEP, a FUSP e a FAPESP, objetivando a transferência de recursos 516 
financeiros para a execução do Projeto intitulado "Implantação de Laboratórios Multiusuários 517 
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de Pesquisa e Ensino" visando a implementação e consolidação de Programas de 518 
Pós-Graduação da USP.  117. - Processo 10.1.1160.81.0 - FEARP - Convênio celebrado entre 519 
a USP/FEARP e a Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, 520 
Contabilidade e Economia - FUNDACE, objetivando a cooperação entre as partes para a 521 
gestão administrativa e financeira do Curso de Especialização intitulado: "MBA 522 
Administração".  118. - Processo 09.1.1221.81.7 - FEARP, EERP e EESC - Instrumento de 523 
Cooperação celebrado entre a USP/FEARP/EERP/EESC e a Pontifícia Universidade Católica 524 
(PUC-SP), objetivando a implantação do Projeto intitulado: "Método Integrado de Formação e 525 
Capacitação de Docentes nas áreas de Administração Pública, Empresas e Setores Específicos 526 
e de Gestão em suas Diversas Especialidades".  119. - Processo 08.1.3121.3.7 - EP - Termo 527 
Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação para o Desenvolvimento 528 
Tecnológico da Engenharia - FDTE, objetivando efetuar alterações na Cláusula Nona: 529 
Coordenação do Convênio, do referido Convênio.  120. - Processo 10.1.377.6.8 - FSP - 530 
Convênio celebrado entre a USP/FSP, o Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública - 531 
CEAP-FSP e a Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês, objetivando o 532 
oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Especialização em 533 
Regulação em Saúde.  121. - Processo 11.1.433.1.5 - USP - Convênio celebrado entre a USP e 534 
a Universidade de Aveiro (Portugal), objetivando a cooperação acadêmica em todas as áreas do 535 
conhecimento de ambas as universidades, a fim de promover o intercâmbio de 536 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 537 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  122. - Processo 11.1.13.3.2 - EP - 538 
Convênio Específico Nº 6 ao Termo de Cooperação Nº 4600006276 celebrado entre a USP, a 539 
FUSP e a PETROBRAS Transporte S.A., objetivando desenvolver o Projeto intitulado 540 
"Avaliação Numérica de Desempenho de Navio Tanque, incluindo Mecanismo de Equalização 541 
do Escoamento de Popa (ADTEEP)".  123. - Processo 09.1.3080.3.0 - EP - Primeiro Termo 542 
Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP e a União, por meio do Centro Tecnológico da 543 
Marinha em São Paulo, objetivando alterar as Cláusulas Segunda - do Objeto, Parágrafo Único, 544 
Nona - Do Valor do Contrato, Décima Primeira - Da Vigência, Décima Segunda - Do 545 
Pagamento e Décima Quarta - Da Dotação Orçamentária, do referido Convênio.  124. - 546 
Processo 10.1.1294.60.3 - FCFRP - Convênio celebrado entre a USP/FCFRP e a Katholieke 547 
Universiteit Leuven (Bélgica), no interesse da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 548 
objetivando a cooperação acadêmica na(s) área(s) de Ciências Farmacêuticas, a fim de 549 
promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 550 
graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  125. - 551 
Processo 11.1.432.1.9 - USP - Convênio celebrado entre a USP e a KTH Royal Institute of 552 
Technology (Suécia), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de ciência e engenharia, a 553 
fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 554 
graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  126. - 555 
Processo 08.1.2930.3.9 - EP - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/EP e a 556 
Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia - FDTE, objetivando alterar a 557 
Cláusula Nona: Coordenação do Convênio, do referido Convênio.  127. - Processo 558 
10.1.3921.18.4 - EESC - Convênio celebrado entre a USP/EESC e a Université de Grenoble 559 
(França), objetivando promover a cooperação acadêmica, através da co-orientação de estudante 560 
de doutorado, visando à preparação de tese e dupla-titulação, cuja realização e defesa se 561 
efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas instituições.  128. - Processo 562 
09.1.1132.17.2 - FMRP - Termo de Prorrogação e Reti-Ratificação 01/2011 do Contrato de 563 
Aprimoramento do Ensino, da Pesquisa e Prestação de Serviços Médico-Hospitalares à 564 
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Comunidade celebrado entre a USP/FMRP e o Hospital das Clínicas da FMRP - USP, 565 
objetivando prorrogar o período de vigência e alterar a redação do item 6.2.1, Cláusula Sexta, e 566 
da Cláusula Sétima do referido Contrato.  129. - Processo 10.1.981.10.0 - FMVZ - Convênio 567 
celebrado entre a USP/FMVZ e a Fundação Medicina Veterinária - FUMVET, objetivando a 568 
colaboração no oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de 569 
Especialização em Princípios Ortopédicos no Tratamento de Fraturas em Animais.  130. - 570 
Processo 10.1.1945.10.8 - FMVZ - Termo de Cooperação celebrado entre a USP/FMVZ e a 571 
Fédération Française des Associations de Chiens Guides D'Aveugles (França), objetivando a 572 
implantação de um Projeto de Centro de Estudos do Cão Guia de São Paulo e a Formação de 573 
Instrutores e de Cães Guias para Deficientes Visuais.  131. - Processo 04.1.25997.1.2 - IQ - 574 
Termo Aditivo ao Convênio N.º 01.04.0469.00 celebrado entre a USP/IQ, a FUSP e a FINEP, 575 
objetivando excluir a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein como 576 
Co-executor do Projeto "Terapia Celular como Alternativa Terapêutica do Diabetes Mellitus - 577 
NUCEL".  132. - Processo 10.1.816.81.9 - FEARP - Convênio celebrado entre a 578 
USP/FEARP, por intermédio do Núcleo para o Desenvolvimento de Tecnologias e Ambientes 579 
Educacionais - NACE-NPT, vinculado à PRCEU, e a Fundação para Pesquisa e 580 
Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia - FUNDACE, objetivando a 581 
cooperação entre as partes para a gestão administrativa e financeira do Curso de Especialização 582 
intitulado "MBA Gestão Estratégica".  133. - Processo 10.1.1959.45.1 - EP e IME - Convênio 583 
de Cooperação Técnica celebrado entre a USP/EP/IME e a Hewlett-Packard Brasil Ltda. (HP), 584 
objetivando a execução do Projeto denominado "Generating Operational Level Decision for 585 
PSP - GOLD".  134. - Processo 10.1.812.70.8 - CCE - Convênio de Cooperação Acadêmica 586 
celebrado entre a USP/CCE, a FUSP e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, 587 
objetivando a instalação do PoP-SP (Ponto de Presença da RNP) nas dependências do 588 
CCE-USP e sua operação sob a orientação da RNP, no que couber.  135. - Processo 589 
10.1.614.6.0 - FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio à Faculdade de 590 
Saúde Pública - CEAP-FSP, objetivando a colaboração para o oferecimento e gerenciamento 591 
administrativo e financeiro do Curso de Difusão: Planos de Amostragem em Inquéritos 592 
Epidemiológicos.  136. - Processo 11.1.1213.1.9 - USP - Convênio celebrado entre a USP e a 593 
Universität Potsdam (Alemanha), objetivando promover a cooperação acadêmica em todas as 594 
áreas do conhecimento, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, 595 
estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das 596 
respectivas instituições.  137. - Processo 10.1.3464.3.4 - EP - Convênio celebrado entre a 597 
USP, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a Associação Brasileira da Construção 598 
Industrializada em Concreto, o Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia, a 599 
Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Fundação da 600 
Universidade Federal de São Carlos, a Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento 601 
Científico e Tecnológico e a FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a 602 
execução do Projeto intitulado "Tecnologias para Canteiro de Obras Sustentável de Habitação 603 
de Interesse Social (HIS)".  138. - Processo 10.1.1410.9.3 - FCF - Convênio celebrado entre a 604 
USP/FCF e a Fundação para o Remédio Popular "Chopin Tavares de Lima" - FURP, 605 
objetivando o desenvolvimento de trabalho de pesquisa em que vise a melhoria técnica e 606 
científica dos métodos de análises físico-química e microbiológicas para determinados 607 
produtos, propiciando métodos rápidos que possibilitarão maior confiabilidade e menor tempo 608 
nos resultados obtidos.  139. - Processo 11.1.1419.1.6 - USP - Acordo celebrado entre a USP e 609 
a Nihon University (Japão), objetivando promover a cooperação acadêmica entre ambas as 610 
instituições, em áreas de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de docentes/pesquisadores, 611 
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estudantes, membros da equipe técnico-administrativa e de informações e publicações 612 
acadêmicas, bem como da organização conjunta de projetos de pesquisa, eventos científicos e 613 
culturais e de cursos e disciplinas a serem compartilhados.  140. - Processo 10.1.1607.52.0 - 614 
CCSC - Convênio celebrado entre a USP, a FUSP e a KPMG Auditores Independentes, 615 
objetivando regular a cooperação entre os partícipes para a operação do "Projeto Pequeno 616 
Cidadão - São Carlos", que visa ao atendimento da comunidade, por intermédio da prestação de 617 
serviços de complementação ao ensino fundamental de crianças e adolescentes inscritos no 618 
projeto, serviços estes de caráter esportivo, educacional e cultural.  141. - Processo 619 
10.1.2128.27.8 - ECA - Termo de Cooperação e Parceria celebrado entre a USP/ECA e a 620 
Municipalidade de São Paulo, por meio da Secretaria de Participação e Parceria/Coordenadoria 621 
dos Assuntos da População Negra (CONE), objetivando concentrar esforços entre os 622 
partícipes, visando contribuir para a implementação do Programa de Ações Afirmativas, na 623 
ação de estudos, pesquisas e publicações, através da realização de um projeto com perspectivas 624 
contemporâneas em diálogos, que contempla produção científica multidisciplinar.  142. - 625 
Processo 10.1.616.75.5 - IQSC - Acordo celebrado entre a USP/IQSC e a Universidade de 626 
Coimbra (Portugal), objetivando promover a cooperação acadêmica entre as partes, através da 627 
co-orientação de estudante de Doutorado, visando à preparação de tese de doutorado e 628 
dupla-titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas 629 
instituições.  143. - Processo 11.1.1279.1.0 - USP - Convênio celebrado entre a USP e a 630 
Universidade Nova de Lisboa (Portugal), objetivando promover a cooperação acadêmica em 631 
todas as áreas do conhecimento de ambas as universidades, a fim de promover o intercâmbio de 632 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 633 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  144. - Processo 09.1.3377.11.3 - ESALQ 634 
- Acordo de Cooperação Acadêmica celebrado entre a USP/ESALQ e a École Nationale 635 
Superieure de Chimie de Montpellier (França), objetivando a organização conjunta de 636 
seminários e conferências, o acolhimento recíproco de estudantes, preferencialmente 637 
matriculados no 4º ou 5º anos, e de docentes, bem como o intercâmbio mútuo de materiais 638 
acadêmicos.  145. - Processo 11.1.24.9.3 - FCF - Contrato de Prestação de Serviços celebrado 639 
entre a USP/FCF e a BRF - Brasil Foods S.A., objetivando a execução dos serviços de 640 
"Caracterização Funcional de Produtos Comerciais a Base de Soja", visando a identificação, ou 641 
não, dos benefícios à saúde humana, decorrentes de consumo regular.  146. - Processo 642 
11.1.23.9.7 - FCF - Convênio celebrado entre a USP/FCF e a BRF - Brasil Foods S.A., 643 
objetivando a colaboração entre as partes na pesquisa básica, aplicada ou clínica para o 644 
desenvolvimento do Projeto de Pesquisa intitulado "Estudo dos Compostos Bioativos de Leites 645 
Fermentados e Desenho de Novo Produto Probiótico e seus efeitos na Saúde Humana: 646 
Desenvolvimento, Caracterização Físico-química, Microbiológica, Sensorial e 647 
Funcional".  147. - Processo 10.1.1469.86.1 - EACH - Convênio celebrado entre a USP e a 648 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, objetivando pactuar 649 
diretrizes para Implantação do Projeto intitulado "São Paulo Costurando o Futuro", em especial 650 
o desenvolvimento de ações de capacitação técnica, suporte técnico e tecnológico, e 651 
capacitação em gestão de micro e pequenos negócios, destinadas a pessoas que trabalham ou 652 
queiram desenvolver atividades relacionadas à área do vestuário e confecção.  148. - Processo 653 
10.1.4295.11.2 - ESALQ - Acordo celebrado entre a USP/ESALQ e o Instituto Politécnico 654 
Lasalle Beauvais (França), objetivando promover a cooperação acadêmica entre ambas as 655 
instituições, em áreas de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de docentes/pesquisadores, 656 
estudantes, membros da equipe técnico-administrativa e de informações e publicações 657 
acadêmicas, bem como da organização conjunta de projetos de pesquisa, eventos científicos e 658 
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culturais e de cursos e disciplinas a serem compartilhados, com a concessão de duplo diploma 659 
em Engenharia Agronômica.  149. - Processo 10.1.318.71.1 - MAE - Convênio celebrado 660 
entre a USP/MAE e a Fundação Universidade do Amazonas - FUA, Instituição mantenedora da 661 
Universidade Federal do Amazonas - UFAM, objetivando reorganizar, fomentar pesquisas, 662 
promover a incorporação e conservação de acervos arqueológicos sob ou destinados à guarda 663 
do Museu Amazônico e, em contrapartida, permitir o apoio da FUA/UFAM às atividades de 664 
pesquisa arqueológicas da USP/MAE realizadas no Estado do Amazonas.  150. - Processo 665 
10.1.1374.5.4 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação Faculdade de 666 
Medicina, objetivando a colaboração para o gerenciamento financeiro do Curso de 667 
Especialização em Sexualidade Humana - Edição 10.008.  151. - Processo 10.5.804.45.1 - 668 
IME - Convênio de Cooperação Técnica n.º HP-037/11 celebrado entre a USP/IME e a 669 
Hewlett-Packard Brasil Ltda. (HP), objetivando a execução do Projeto intitulado "Enabling 670 
Scalable Cloud Services Choreographies - BAILE".  152. - Processo 10.1.3296.3.4 - EP - 671 
Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da 672 
Engenharia, objetivando promover a organização e o gerenciamento administrativo e 673 
financeiro para a realização do Curso de Extensão - MBA "Real Estate - Economia Setorial e 674 
Mercado".  153. - Processo 09.1.3320.11.1 - ESALQ - Acordo celebrado entre a USP/ESALQ 675 
e a Universidade de Miyazaki (Japão), objetivando promover a cooperação acadêmica entre 676 
ambas as instituições, em áreas de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de 677 
docentes/pesquisadores, estudantes, membros da equipe técnico-administrativa e de 678 
informações e publicações acadêmicas, bem como da organização conjunta de projetos de 679 
pesquisa, eventos científicos e culturais e de cursos e disciplinas a serem compartilhados.  154. 680 
- Processo 10.1.1423.58.6 - FORP - Convênio celebrado entre a USP/FORP e a Fundação 681 
Odontológica de Ribeirão Preto - FUNORP, objetivando realizar o gerenciamento 682 
administrativo e financeiro do Curso de Atualização de Práticas Clínicas em Dor Orofacial, 683 
oferecido pelo Departamento de Odontologia Restauradora - FORP.  155. - Processo 684 
10.1.1309.81.3 - FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a Fundação para 685 
Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia - FUNDACE, 686 
objetivando estabelecer a cooperação entre as partes para a gestão administrativa e financeira 687 
do Curso de Especialização intitulado "MBA Contabilidade: Governança e Controle" - Edição 688 
10.001.  156. - Processo 10.1.1442.58.0 - FORP - Convênio celebrado entre a USP/FORP e a 689 
Fundação Odontológica de Ribeirão Preto - FUNORP, objetivando realizar o gerenciamento 690 
administrativo e financeiro do Curso de Aperfeiçoamento em Reabilitação Oral com Implantes 691 
Osseointegráveis, oferecido pelo Departamento de Cirurgia e Traumatologia 692 
Buco-Maxilo-Facial e Periodontia - FORP.  157. - Processo 10.1.428.11.8 - ESALQ - Acordo 693 
celebrado entre a USP/ESALQ e a Escola de Pós-Graduação em Ciências da Vida e do 694 
Ambiente da Universidade de Tusukuba (Japão), objetivando estabelecer a cooperação 695 
acadêmica entre as partes, a fim de incentivar o intercâmbio de docentes/pesquisadores, 696 
graduandos e pós-graduandos, informações, publicações e materiais para fins acadêmicos, bem 697 
como a pesquisa em colaboração e parceria em encontros acadêmicos e outras atividades que 698 
sejam de mútuo acordo entre as duas Universidades.  158. - Processo 11.1.586.11.3 - ESALQ 699 
- Acordo celebrado entre a USP/ESALQ e a Universidad de Buenos Aires, através da Faculdad 700 
de Agronomía (Argentina), objetivando promover a cooperação acadêmica entre ambas as 701 
instituições, em áreas de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de docentes/pesquisadores, 702 
estudantes, membros da equipe técnico-administrativa e de informações e publicações 703 
acadêmicas, bem como da organização conjunta de projetos de pesquisa, eventos científicos e 704 
culturais e de cursos e disciplinas a serem compartilhados.  159. - Processo 11.1.2806.1.3 - 705 
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USP - Convênio celebrado entre a USP e a Aarhus University (Dinamarca), objetivando 706 
estabelecer a cooperação acadêmica em todas as áreas do conhecimento, a fim de promover o 707 
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e 708 
membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  160. - Processo 709 
11.1.2805.1.7 - USP - Convênio celebrado entre a USP e a Universidad de Castilla - La 710 
Mancha (Espanha), objetivando estabelecer a cooperação acadêmica em todas as áreas do 711 
conhecimento, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de 712 
pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 713 
instituições.  161. - Processo 10.1.3911.18.9 - EESC - Convênio celebrado entre a USP, a 714 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, a Fundação Coordenação de Projetos, 715 
Pesquisas e Estudos Tecnológicos CPPETEC (Rio de Janeiro) e a FINEP, objetivando a 716 
transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado "Hidrograma 717 
Ecológico e Modelagem Quali-Quantitativa de Bacias".  162. - Processo 08.1.513.75.9 - IQSC 718 
- Termo de Adesão da USP/IQSC ao Convênio FINEP nº 01.06.0939.00 firmado para a 719 
execução do Projeto intitulado "Rede de Células a Combustível do Tipo Membrana Condutora 720 
de Prótons", bem como convalido as atividades desenvolvidas.  163. - Processo 11.1.2804.1.0 721 
- USP - Convênio celebrado entre a USP e a Universidad del Rosario (Colômbia), objetivando 722 
estabelecer a cooperação acadêmica em todas as áreas do conhecimento disponíveis nas duas 723 
Universidades, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de 724 
pós-graduação e de graduação, e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 725 
instituições.  164. - Processo 11.1.313.59.1 - FFCLRP - Convênio celebrado entre a USP, a 726 
Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda. e a Empresa Brasileira de Pesquisa 727 
Agropecuária - EMBRAPA, em conjunto com a Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE, 728 
objetivando, por meio da cooperação entre as partes, a execução do Projeto de Cooperação em 729 
Pesquisa Científica Básica intitulado: "Isolamento e Caracterização Estrutural de Corantes 730 
Naturais Produzidos por Microorganismos".  165. - Processo 10.1.2258.86.4 - EACH - Termo 731 
de Cooperação celebrado entre a USP/EACH e a Fundação Universidade do Amazonas - FUA, 732 
objetivando a realização de intercâmbio nacional de estudantes de graduação na área de 733 
Licenciatura em Ciência da Natureza.  166. - Processo 11.1.178.61.9 - Hospital de 734 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC) - Termo de Convênio celebrado entre a 735 
USP/HRAC e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, objetivando, por meio da 736 
articulação e integração entre as partes, possibilitar a continuidade no tratamento de habilitação 737 
dos pacientes atendidos pelo HRAC.  167. - Processo 10.1.1346.47.6 - IP - Convênio 738 
celebrado entre a USP/IP e a Universidad de La Habana (Cuba), no interesse da Facultad de 739 
Psicologia, objetivando estabelecer a cooperação acadêmica na área de Psicologia, a fim de 740 
promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores e membros da equipe 741 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  168. - Processo 09.1.526.58.4 - FORP - 742 
Convênio celebrado entre a USP/FORP e a Fundação Odontológica de Ribeirão Preto - 743 
FUNORP, objetivando o gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de 744 
Especialização em Saúde Coletiva oferecido pelo Departamento de Clínica Infantil, 745 
Odontologia Preventiva e Social da FORP-USP.  169. - Processo 11.1.446.18.4 - EESC - 746 
Convênio celebrado entre a USP, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade 747 
Federal do Rio Grande do Norte - Centro de Tecnologia, a Universidade Federal de São Carlos, 748 
a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Goiás, a Fundação de 749 
Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, a Fundação para o Incremento da Pesquisa e do 750 
Aperfeiçoamento Industrial - FIPAI, a Fundação Norte Riograndense de Pesquisa e Cultura - 751 
FUNPEC, a Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 752 
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FAI-UFSCAR, a Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE-GO, a UNICAMP, a Fundação de 753 
Desenvolvimento da UNICAMP - FUNCAMP e a FINEP, objetivando a transferência de 754 
recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado "Bacias Representativas de Usos 755 
Mistos".  170. - Processo 10.1.2144.5.2 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a 756 
Fundação Faculdade de Medicina, objetivando a colaboração para o gerenciamento financeiro 757 
do Curso de Atualização: Princípios de Pesquisa Clínica - Edição 10.001.  171. - Processo 758 
11.1.145.44.3 - IGc - Convênio celebrado entre a USP/IGc e a Faculdade de Ciências da 759 
Universidade de Lisboa (Portugal), objetivando estabelecer a cooperação acadêmica em todos 760 
os domínios de conhecimento considerados de interesse das Instituições convenentes, a fim de 761 
promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores e de estudantes de graduação e 762 
pós-graduação em Geologia, podendo conduzir à atribuição de um duplo diploma, bem como a 763 
realização de atividades e projetos de interesse mútuo.  172. - Processo 10.1.1270.81.0 - 764 
FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a Fundação para Pesquisa e 765 
Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia - FUNDACE, objetivando a 766 
cooperação entre as partes para a gestão administrativa e financeira do Curso de Especialização 767 
intitulado: "MBA Gestão de Varejo".  173. - Processo 10.1.1264.81.0 - FEARP - Convênio 768 
celebrado entre a USP/FEARP e a Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da 769 
Administração, Contabilidade e Economia - FUNDACE, objetivando a cooperação entre as 770 
partes para a gestão administrativa e financeira do Curso de Especialização intitulado: "MBA 771 
Direito Empresarial Econômico".  174. - Processo 10.1.32601.1.0 - USP - Convênio celebrado 772 
entre a USP e a The Ohio State University (E.U.A), objetivando promover a cooperação 773 
acadêmica entre as partes, através da co-orientação de estudantes de Doutorado das respectivas 774 
instituições, visando à preparação de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e 775 
defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas instituições.  175. - Processo 776 
10.1.32600.1.3 - USP - Convênio celebrado entre a USP e a Rutgers, The State University of 777 
New Jersey (E.U.A), objetivando promover a cooperação acadêmica entre as partes, através da 778 
co-orientação de estudantes de Doutorado das respectivas instituições, visando à preparação de 779 
tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a 780 
responsabilidade conjunta das duas instituições.  176. - Processo 10.1.2423.11.3 - ESALQ - 781 
Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários 782 
Luiz de Queiroz - FEALQ, objetivando alterar o período de realização do Curso de Extensão 783 
Universitária de Especialização em MBA em Agronegócios.  177. - Processo 10.1.2421.11.0 - 784 
ESALQ - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos 785 
Agrários Luiz de Queiroz - FEALQ, objetivando alterar o período de realização do Curso de 786 
Extensão Universitária de Especialização em MBA em Agronegócios.  178. - Processo 787 
10.1.2422.11.7 - ESALQ - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a 788 
Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz - FEALQ, objetivando alterar o período de 789 
realização do Curso de Extensão Universitária de Especialização em MBA em Agronegócios à 790 
distância.  179. - Processo 08.1.3728.11.0 - ESALQ - Terceiro Termo Aditivo ao Convênio 791 
celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz - FEALQ, 792 
objetivando alterar o período de realização do Curso de Extensão Universitária de 793 
Especialização em Investimento, Planejamento e Gestão no Complexo Agroindustrial 794 
Sucroalcooleiro.  180. - Processo 11.1.3477.1.3 - USP - Acordo celebrado entre a USP e a 795 
Embaixada da França no Brasil, objetivando, por meio da criação do Programa "Mobilidade 796 
Internacional e Incentivo", fomentar a mobilidade de estudantes entre a USP e os 797 
estabelecimentos de ensino superior franceses e a proporcionar a recepção dos estudantes 798 
franceses.  181. - Processo 10.1.1372.2.7 - FD e PRCEU - Convênio celebrado entre a 799 
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USP/FD/PRCEU e o Departamento Jurídico XI de Agosto, objetivando a prestação de 800 
assistência jurídica à população carente da Capital do Estado de São Paulo.  182. - Processo 801 
09.1.38398.1.0 - PRP - Convênio celebrado entre a USP, a FUSP e a FINEP, objetivando a 802 
transferência de recursos para a execução do Projeto intitulado "Meio Ambiente: Identificação 803 
e Uso de Recursos, Monitoramento Inteligente e Remediação".  183. - Processo 804 
08.1.26596.1.5 - PRP - Termo Aditivo 01 ao Convênio celebrado entre a USP/Centro de 805 
Pesquisas em Biotecnologia/ Núcleo de Apoio à Pesquisa da USP, a Fundação de Estudos e 806 
Pesquisas Aquáticas - FUNDESPA e a Vale S.A., objetivando alterar a Cláusula Oitava - 807 
Vigência e Prorrogação, e a Aplicação dos Recursos do referido Convênio.  184. - Processo 808 
11.1.360.10.7 - FMVZ - Convênio celebrado entre a USP/FMVZ e a Utrecht University, 809 
Faculty of Veterinary Medicine, Institute for Risk Assessment Sciences (Holanda), objetivando 810 
estabelecer a cooperação acadêmica na(s) área(s) de Medicina Veterinária, a fim de promover o 811 
intercâmbio de estudantes de graduação.  185. - Processo 10.1.2710.5.8 - FM - Convênio 812 
celebrado entre a USP/FM e a Fundação Faculdade de Medicina, objetivando o oferecimento e 813 
gerenciamento do Curso de Atualização: Educação Continuada em Geriatria - Edição 814 
10.008.  186. - Processo 09.1.3839.11.7 - ESALQ - Acordo celebrado entre a USP/ESALQ e a 815 
Faculdad de Ciencias Agrarias de La Universidad Nacional de Asunción (Paraguai), 816 
objetivando promover a cooperação acadêmica entre ambas as instituições, em áreas de mútuo 817 
interesse, por meio de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes, membros da equipe 818 
técnico-administrativa e de informações e publicações acadêmicas, bem como da organização 819 
conjunta de projetos de pesquisa, eventos científicos e culturais e de cursos e disciplinas a 820 
serem compartilhados.  187. - Processo 10.1.1259.81.6 - FEARP - Convênio celebrado entre a 821 
USP/FEARP e a Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade 822 
e Economia, objetivando estabelecer a cooperação entre as partes para a gestão administrativa e 823 
financeira do Curso de Especialização intitulado "MBA Gestão em Vendas" - Edição 824 
10.001.  188. - Processo 10.1.1048.23.8 - FO - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a 825 
USP/FO e a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Odontologia - 826 
FUNDECTO, objetivando alterar o período de realização do Curso de Especialização em 827 
Saúde Coletiva.  189. - Processo 10.1.3149.18.0 - EESC - Convênio celebrado entre a 828 
USP/EESC e a Hafencity Universität Hamburg (Alemanha), objetivando promover a 829 
cooperação acadêmica nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Arquitetura, Urbanismo e 830 
Engenharia Civil, e o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 831 
graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  190. - 832 
Processo 10.1.1106.82.3 - USP - Contratos de Comodato e de Permissão de Uso de Área 833 
celebrados entre a USP e o Banco do Brasil S.A., visando a instalação da Procuradoria Geral da 834 
USP no 12º andar do Edifício Altino Arantes, localizado à rua XV de Novembro, 111 - São 835 
Paulo - Capital, bem como o uso, por parte da instituição bancária, de área de 72m2 de 836 
propriedade da USP localizada na Praça dos Bancos, no campus da CUASO. Aprovado "ad 837 
referendum" pelo Presidente da Comissão.  191. - Processo 11.1.421.17.3 - FMRP - Convênio 838 
celebrado entre a USP, a FARMACORE Biotecnologia Ltda., a Fundação de Apoio ao Ensino, 839 
Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da FMRP-USP e a FINEP, objetivando a 840 
transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado "Desenvolvimento 841 
de Biofármaco para Imunoterapia de Pacientes com TB/HIV".  192. - Processo 11.1.320.60.1 - 842 
FCFRP - Convênio celebrado entre a USP, a Alpha BR Produtos Químicos Ltda. EPP - 843 
ALPHABR, a Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto - FIPASE e a 844 
FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto 845 
intitulado "Desenvolvimento e Escalonamento do Fármaco Antiretroviral, de Interesse para o 846 



 

06/04/2011 18:05  

19 

SUS, Fumarato de Tenofovir Desoproxila (FTD)".  193. - Processo 11.1.359.10.9 - FMVZ - 847 
Convênio celebrado entre a USP/FMVZ e a Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia da 848 
Universidad CES (Colômbia), objetivando estabelecer a cooperação acadêmica nas áreas de 849 
Medicina Veterinária, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes 850 
de pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 851 
instituições.  194. - Processo 10.1.2876.17.7 - FMRP - Convênio celebrado entre a 852 
USP/FMRP e a Universidade Autónoma de Bucaramanga (Colômbia), objetivando estabelecer 853 
a cooperação acadêmica na área de Medicina, a fim de promover o intercâmbio de 854 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 855 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  195. - Processo 10.1.1399.2.2 - FD - 856 
Convênio celebrado entre a USP/FD e a Université Paris Descartes (França), por intermédio da 857 
Faculdade de Direito, objetivando promover a cooperação acadêmica na área de Direito.  196. - 858 
Processo 10.1.4418.11.7 - ESALQ - Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação 859 
de Estudos Agrários Luiz de Queiroz - FEALQ, objetivando promover a colaboração no 860 
oferecimento do Curso de Difusão em Gestão da Logística Agroindustrial.  197. - Processo 861 
10.1.3401.55.5 - ICMC - Convênio celebrado entre a USP/ICMC e a Université de La 862 
Méditerranée (França), objetivando promover a cooperação acadêmica entre as partes, através 863 
da co-orientação de estudantes de Doutorado das respectivas instituições, visando à preparação 864 
de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a 865 
responsabilidade conjunta das duas instituições.  198. - Processo 10.1.2424.11.0 - ESALQ - 866 
Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários 867 
Luiz de Queiroz - FEALQ, objetivando alterar o período de realização do Curso de Extensão 868 
Universitária de Especialização em Investimento, Planejamento e Gestão no Complexo 869 
Agroindustrial Sucroalcooleiro.  199. - Processo 10.1.1343.81.7 - FEARP - Convênio 870 
celebrado entre a USP/FEARP e a Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da 871 
Administração, Contabilidade e Economia - FUNDACE, objetivando promover a cooperação 872 
entre as partes para a gestão administrativa e financeira do Curso de Especialização intitulado: 873 
"MBA Gestão Pública".  200. - Processo 10.1.1385.2.1 - FD - Convênio de Colaboração 874 
Cultural, Didática e Científica celebrado entre a USP/FD e a Università Commerciale Luigi 875 
Bocconi (Itália), objetivando promover a cooperação acadêmica na área de Direito.  201. - 876 
Processo 10.1.1406.2.9 - FD - Convênio celebrado entre a USP/FD e a Facoltà di 877 
Giurisprudenza Dell'Università Degli Studi di Camerino (Itália), objetivando estabelecer a 878 
cooperação acadêmica na área de Direito, a fim de promover o intercâmbio de 879 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 880 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  202. - Processo 11.1.3350.1.3 - PRP - 881 
Convênio celebrado entre a USP, por intermédio do NEV - Núcleo de Estudos da Violência e a 882 
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA, objetivando promover a 883 
cooperação técnica entre as partes, dentro de seus respectivos campos de atribuição e 884 
atividades, em especial com vistas a um apoio da EMPLASA ao NEV dentro da linha de 885 
atividade denominada: "Monitoramento das Graves Violações aos Direitos Humanos".  203. - 886 
Processo 10.1.2697.16.7 - FAU - Acordo celebrado entre a USP/FAU e o Politecnico di 887 
Torino (Itália), objetivando promover a cooperação acadêmica entre as partes, através da 888 
co-orientação de estudante de Doutorado, visando a preparação de tese de doutorado e 889 
dupla-titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas 890 
instituições.  204. - Processo 10.1.1143.8.7 - FFLCH - Convênio celebrado entre a 891 
USP/FFLCH e a Université Charles de Gaulle - Lille 3 (França), objetivando promover a 892 
cooperação acadêmica entre as partes, através da co-orientação de estudante de Doutorado, 893 
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visando a preparação de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se 894 
efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas instituições.  205. - Processo 895 
10.1.3621.55.5 - ICMC - Acordo celebrado entre a USP/ICMC e a Faculdade de Engenharia 896 
da Universidade do Porto (Portugal), objetivando promover a cooperação acadêmica entre as 897 
partes, através da co-orientação de estudante de Doutorado, visando a preparação de tese de 898 
doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a responsabilidade 899 
conjunta das duas instituições.  206. - Processo 11.1.122.81.8 - FEARP - Convênio celebrado 900 
entre a USP/FEARP e a Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, 901 
Contabilidade e Economia - FUNDACE, objetivando promover a cooperação para a gestão 902 
administrativa e financeira da Pesquisa Científica intitulada "Economia de Baixo Carbono: 903 
Avaliação de Impactos de Restrições e Perspectivas Tecnológicas". Os processos acima 904 
relacionados foram referendados.  Em discussão: PROCESSOS A SEREM RELATADOS. 905 
Relator:  JOAQUIM JOSÉ DE CAMARGO ENGLER - 1. - AVALIAÇÃO DAS 906 
SOLICITAÇÕES DE RECURSOS NA RESERVA "MANUTENÇÃO DE ANIMAIS 907 
PARA ENSINO E PESQUISA". - A COP aprova o parecer do relator, do seguinte teor: "A 908 
Reserva "Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa" foi incluída nas Diretrizes 909 
Orçamentárias da USP a partir do exercício de 2007. É uma alínea orçamentária que tem por 910 
objetivo complementar, de forma parcial, a "Dotação Básica das Unidades" que utilizam e 911 
mantêm animais para ensino e pesquisa. Os recursos alocados nesta alínea destinam-se à 912 
aquisição de alimentos e outros insumos (vacinas), não se incluindo os recursos para 913 
investimentos em melhorias físicas, material permanente e equipamentos para Biotérios, que 914 
tem dotação própria, gerenciada pela Pró-Reitoria de Pesquisa nos termos do item 8.6 das 915 
Diretrizes Orçamentárias. Para o exercício de 2011 a COP recebeu solicitações de 23 Unidades 916 
no valor global de R$ 6.185.529,89. Analisando-se essas solicitações verifica-se que os itens 917 
enquadráveis nesta Reserva totalizam R$ 6.097.204,89. A dotação orçamentária para esta 918 
Reserva em 2011 é de R$ 4.000.000,00 que somada a devolução de R$ 293,24 do exercício 919 
anterior resulta na disponibilidade de R$ 4.000.293,24 para o atendimento das 23 solicitações 920 
de 2011. Os recursos disponíveis correspondem a 65,60% do valor total das solicitações 921 
enquadráveis. Com base na análise das solicitações e na disponibilidade orçamentária, 922 
propomos à COP que o atendimento das solicitações das Unidades seja feito conforme Tabela 923 
anexa a este Parecer (Coluna "Valor Proposto"). Na distribuição proposta são atendidas na sua 924 
totalidade, as solicitações de 16 Unidades cujos valores, individuais, são inferiores a R$ 925 
100.000,00. Para as demais 7 Unidades o atendimento corresponde a 61,50% da solicitação." A 926 
referida tabela passa a fazer parte desta ata como Anexo I.  Relator:  JOSE ANTONIO 927 
VISINTIN - 2. - Processo 10.1.28364.1.7 - USP - Instrumento de Reconhecimento de Direitos 928 
e Obrigações a ser celebrado entre a USP/EP e a Companhia Energética de São Paulo - CESP, 929 
objetivando o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre a Propriedade Intelectual, 930 
no Brasil e no Exterior, referente ao Projeto intitulado "Medidor Dinâmico de Entreferro de 931 
Hidrogeradores por Ultrassom". Parecer da PG-USP: pela análise do instrumento, verifica que 932 
o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, 933 
favorável à celebração do Instrumento de Reconhecimento de Direitos e Obrigações entre a 934 
USP/EP e a Companhia Energética de São Paulo - CESP, conforme proposto nos autos, 935 
ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de responsabilidade das 936 
partes intervenientes.  3. - Processo 10.1.27140.1.8 - USP - Acordo de Gestão e 937 
Compartilhamento de Propriedade Intelectual a ser celebrado entre a USP e a FAPESP, 938 
objetivando regularizar o processo de proteção dos resultados do Projeto intitulado 939 
"Desenvolvimento de uma Nova Estratégia Baseada em Terapia Gênica por demanda para 940 
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Prevenir a Deterioração da Função Cardíaca Associada à Hipertrofia". Parecer da PG-USP: 941 
pela análise do instrumento, verifica que o processo está em ordem sob o aspecto 942 
jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Acordo de 943 
Gestão e Compartilhamento de Propriedade Intelectual entre a USP e a FAPESP, conforme 944 
proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de 945 
responsabilidade das partes intervenientes.  4. - Processo 10.1.4578.1.7 - Agência USP de 946 
Inovação - Instrumento de Reconhecimento de Direitos e Obrigações a ser celebrado entre a 947 
USP/EP e a Companhia Paulista de Força e Luz, objetivando o reconhecimento mútuo dos 948 
direitos e obrigações sobre a Propriedade Intelectual, no Brasil e no Exterior, do pedido de 949 
patente intitulado: "Suporte Articulado para ser Acoplado a um Cesto Aéreo" decorrente do 950 
Projeto "Robótica Aplicada às Melhorias das Tarefas de Eletricistas". Parecer da PG-USP: pela 951 
análise do instrumento, verifica que o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A 952 
COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Instrumento de Reconhecimento de 953 
Direitos e Obrigações entre a USP/EP e a Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, 954 
conforme proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo 955 
deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  5. - Processo 09.1.38465.1.9 - 956 
Agência USP de Inovação - Acordo de Gestão e Compartilhamento de Propriedade Intelectual 957 
a ser celebrado entre a USP/EP e a FAPESP, objetivando regularizar o processo de proteção 958 
dos resultados do Projeto intitulado "KYATERA/TIDIA". Parecer da PG-USP: pela análise do 959 
instrumento, verifica que o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP 960 
aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Acordo de Gestão e Compartilhamento 961 
de Propriedade Intelectual entre a USP/EP e a FAPESP, conforme proposto nos autos, 962 
ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de responsabilidade das 963 
partes intervenientes.  6. - Processo 11.1.418.1.6 - USP - Acordo de Gestão e 964 
Compartilhamento de Propriedade Intelectual a ser celebrado entre a USP/FCF e a FAPESP, 965 
objetivando regularizar o processo de proteção dos resultados do Projeto intitulado: 966 
"Desenvolvimento de Bebida Láctea Probiótica Contendo Polpa de Frutos Nativos do Brasil e 967 
Fibras de Cascas de Frutas Processadas em São Paulo". Parecer da PG-USP: pela análise do 968 
instrumento, verifica que o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP 969 
aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Acordo de Gestão e Compartilhamento 970 
de Propriedade Intelectual entre a USP/FCF e a FAPESP, conforme proposto nos autos, 971 
ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de responsabilidade das 972 
partes intervenientes.  7. - Processo 05.1.11176.1.2 - USP - Instrumento de Reconhecimento 973 
de Direitos e Obrigações a ser celebrado entre a USP, a FAPESP e a UNESP, visando a 974 
regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre a 975 
Propriedade Intelectual do pedido de patente intitulado "Processo e Equipamento de 976 
Determinação de Desgaste de Resinas Compostas". Parecer da PG-USP: pela análise do 977 
instrumento, verifica que o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP 978 
aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Instrumento de Reconhecimento de 979 
Direitos e Obrigações entre a USP, a FAPESP e a UNESP, conforme proposto nos autos, 980 
ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de responsabilidade das 981 
partes intervenientes.  8. - Processo 10.1.32362.1.5 - USP - Acordo de Gestão e 982 
Compartilhamento de Propriedade Intelectual a ser celebrado entre a USP/IQSC e a FAPESP, 983 
objetivando regularizar o processo de proteção dos resultados de Projeto intitulado: "Síntese e 984 
Caracterização Estrutural de Complexos de Elementos de Transição com Potencial Aplicação 985 
Medicinal". Parecer da PG-USP: pela análise do instrumento, verifica que o processo está em 986 
ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, favorável à 987 
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celebração do Acordo de Gestão e Compartilhamento de Propriedade Intelectual entre a 988 
USP/IQSC e a FAPESP, conforme proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus 989 
decorrentes desse Acordo deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  9. - 990 
Processo 08.1.24922.1.2 - Agência USP de Inovação - Instrumento de Reconhecimento de 991 
Direitos e Obrigações a ser celebrado entre a USP/EP, a Expertise Engenharia Ltda. e a 992 
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, objetivando o reconhecimento mútuo dos direitos 993 
e obrigações sobre a Propriedade Intelectual, no Brasil e no Exterior, do pedido de patente 994 
intitulado "Micro Dispositivo Restaurador Dinâmico de Tensão". Parecer da PG-USP: pela 995 
análise do instrumento, verifica que o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A 996 
COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Instrumento de Reconhecimento de 997 
Direitos e Obrigações entre a USP/EP, a Expertise Engenharia Ltda. e a Companhia Paulista de 998 
Força e Luz - CPFL, conforme proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes 999 
desse Acordo deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  10. - Processo 1000 
09.1.3896.1.3 - Agência USP de Inovação - Acordo de Gestão e Compartilhamento de 1001 
Propriedade Intelectual a ser celebrado entre a USP/IFSC e a FAPESP, objetivando regularizar 1002 
o processo de proteção dos resultados de Projeto intitulado: "Obtenção, Caracterização e 1003 
Avaliação de novas Formas Cristalinas de Fármacos Antiretrovirais e Antineoplásticos". 1004 
Parecer da PG-USP: pela análise do instrumento, verifica que o processo está em ordem sob o 1005 
aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Acordo 1006 
de Gestão e Compartilhamento de Propriedade Intelectual entre a USP/IFSC e a FAPESP, 1007 
conforme proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo 1008 
deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  11. - Processo 10.1.30755.1.0 - 1009 
USP - Acordo de Gestão e Compartilhamento de Propriedade Intelectual a ser celebrado entre a 1010 
USP/IQ e a FAPESP, objetivando regularizar o processo de proteção dos resultados de Projeto 1011 
intitulado: "Química e Nanotecnologia Molecular". Parecer da PG-USP: pela análise do 1012 
instrumento, verifica que o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP 1013 
aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Acordo de Gestão e Compartilhamento 1014 
de Propriedade Intelectual entre a USP/IQ e a FAPESP, conforme proposto nos autos, 1015 
ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de responsabilidade das 1016 
partes intervenientes.  12. - Processo 07.1.21263.1.7 - USP - Instrumento Particular de 1017 
Reconhecimento de Direitos a ser celebrado entre a USP/FCFRP, a Universidade Federal de 1018 
Goiás e a Fundação Universidade de Brasília, por intermédio do Centro de Apoio ao 1019 
Desenvolvimento Tecnológico, objetivando regularizar a titularidade e o reconhecimento 1020 
mútuo dos direitos e obrigações sobre a Propriedade Intelectual do pedido de patente intitulado 1021 
"Suspensão Lipídica-Polimérica de Fármacos Fotossensíveis e/ou Fluidos Magnéticos 1022 
Biocompatíveis no Processo de Tratamento de Neoplasias Sistêmicas, Ativadas por Irradiação 1023 
Luminosa e/ou Campo Magnético de Alta Freqüência"; e Termo de Cessão e Transferência a 1024 
ser celebrado entre a USP e a Universidade Federal de Goiás, visando, aquela, ceder e 1025 
transferir, sem ônus, 1/3 (um terço) de seus direitos e obrigações, referentes ao pedido de 1026 
patente supracitado. Parecer da PG-USP: pela análise dos instrumentos, conclui que o processo 1027 
está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, favorável à 1028 
celebração do Instrumento Particular de Reconhecimento de Direitos e do Termo de Cessão e 1029 
Transferência entre a USP/FCFRP, a Universidade Federal de Goiás e a Fundação 1030 
Universidade de Brasília, por intermédio do Centro de Apoio ao Desenvolvimento 1031 
Tecnológico, conforme proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes desses 1032 
Acordos deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  13. - Processo 1033 
07.1.5456.1.9 - USP - Instrumento de Reconhecimento de Direitos e Obrigações sobre 1034 
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Propriedade Intelectual a ser celebrado entre a USP, a Universidade Federal de Ouro Preto 1035 
(UFOP), a Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) e a UNICAMP, objetivando o 1036 
reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre a Propriedade Intelectual, no Brasil e no 1037 
Exterior, do pedido de patente intitulado: "Uso de Composto Isolado da Rheedia Brasiliensis 1038 
na Prevenção e/ou Tratamento de Doenças". Parecer da PG-USP: pela análise do instrumento, 1039 
verifica que o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer 1040 
do relator, favorável à celebração do Instrumento de Reconhecimento de Direitos e Obrigações 1041 
sobre Propriedade Intelectual entre a USP, a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a 1042 
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) e a UNICAMP, conforme proposto nos 1043 
autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de 1044 
responsabilidade das partes intervenientes.  14. - Processo 11.1.19.91.0 - Éditions Belin - 1045 
Contrato a ser celebrado entre a USP/EDUSP e a Éditions Belin (França), visando a aquisição 1046 
dos direitos de licença exclusiva para traduzir, editar, divulgar e comercializar, em língua 1047 
portuguesa, a obra intitulada "Biologie et Genetique D'Escherichia Coli", de Richard D'Ari e 1048 
Guennadi Sezonov, justificando a impossibilidade de procedimento licitatório. Parecer da 1049 
PG-USP: apresenta considerações acerca de procedimentos a serem tomados e, sobretudo, do 1050 
item 10 do Contrato (Registro e Jurisdição), que compete à detida análise da COP. A COP 1051 
aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Contrato entre a USP/EDUSP e a 1052 
Éditions Belin (França), conforme proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus 1053 
decorrentes desse Acordo deverão ser de responsabilidade da EDUSP.  15. - Processo 1054 
10.1.3630.55.4 - ICMC - Solicita recursos no valor de R$ 236.017,85 (50% do valor total do 1055 
Projeto), visando a execução do Projeto Executivo para Atualização de Rede Elétrica do Bloco 1056 
de Laboratórios de Informática do ICMC, em que objetiva atender a crescente demanda por 1057 
energia estável e velocidade de conexão da rede computacional. Obs. O valor restante (R$ 1058 
236.017,85) será custeado com reservas do Instituto. Manifestação da CORE-SC: após análise 1059 
dos desenhos, memorial e planilhas do projeto de elétrica, informa que o mesmo está de acordo 1060 
com as normas vigentes e orientações da COESF. Manifestação do CISC: informa que o 1061 
projeto apresentado, referente ao cabeamento estruturado do Bloco ICMC-1, está em 1062 
conformidade com as normas adotadas pela USP. A COP aprova o parecer do relator, favorável 1063 
à liberação de R$ 236.017,85, via Reserva de Contingência, ressaltando que a Unidade deverá 1064 
apresentar, via Mercúrio Web, a devida prestação de contas dos recursos recebidos.  16. - 1065 
Processo 10.1.5713.1.5 - USP - Acordo de Proteção Intelectual e Exploração Comercial da 1066 
Tecnologia que retorna à COP para análise, a ser celebrado entre a USP, a Fundação 1067 
Universidade de Brasília (FUB), por intermédio do Centro de Apoio ao Desenvolvimento 1068 
Tecnológico (CDT), e a UNIFESP, objetivando reconhecer reciprocamente a participação 1069 
efetiva das acordantes no desenvolvimento da tecnologia intitulada: "Composição 1070 
Nanoestruturada à Base do Peptídeo Imunoprotetor P10 Imobilizado em Blenda Polimérica 1071 
para o Tratamento de Micoses". A Agência USP de Inovação informa a inclusão de dois itens, 1072 
o 5.4 e o 7.3, sendo necessária nova avaliação do referido Instrumento. Parecer da PG-USP: 1073 
pela reavaliação do instrumento, conclui que não há óbices jurídico-formais. A COP aprova o 1074 
parecer do relator, favorável à celebração do Acordo de Proteção Intelectual e Exploração 1075 
Comercial da Tecnologia entre a USP, a Fundação Universidade de Brasília (FUB), por 1076 
intermédio do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT), e a UNIFESP, 1077 
conforme proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo 1078 
deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  17. - Processo 11.1.1847.1.8 - USP 1079 
- Acordo de Transferência de Materiais a ser celebrado entre a USP/FCF e o Fraunhofer 1080 
Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung (Associação Fraunhofer) - Alemanha, 1081 
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objetivando a transferência de material intitulado "Anticorpos monoclonais e fragmentos scFv 1082 
recombinantes relativos à LDL eletronegativa.", que será disponibilizado pela USP. Parecer da 1083 
PG-USP: informa que não há quaisquer óbices do ponto de vista jurídico, mas ressalta quanto 1084 
ao item 6 do Instrumento, referente à eleição de foro, que compete à detida análise da COP. A 1085 
COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Acordo de Transferência de 1086 
Materiais entre a USP/FCF e o Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten 1087 
Forschung - Alemanha, conforme proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus 1088 
decorrentes desse Acordo deverão ser de responsabilidade da FCF.  18. - Processo 1089 
10.1.32303.1.9 - USP - Instrumento Particular de Acordo de Reconhecimento de Direitos e 1090 
Obrigações a ser celebrado entre a USP/IFSC e o Dr. Luis Alberto Vieira de Carvalho, 1091 
objetivando o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre a Propriedade Intelectual, 1092 
no Brasil e no Exterior, decorrente do Projeto de Pesquisa intitulado: "Desenvolvimento de 1093 
Equipamento para Exame e Diagnóstico de Fundo de Olho", o qual resultou no pedido de 1094 
patente depositado junto ao INPI, sob o título: "Sistema Emissor de Luz à Base de LED RGB - 1095 
Vermelho, Verde e Azul utilizado em Oftalmoscópio Binocular Indireto, para Exame e 1096 
Diagnóstico de Fundo de Olho." Parecer da PG-USP: pela análise do instrumento, verifica que 1097 
o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, 1098 
favorável à celebração do Instrumento Particular de Acordo de Reconhecimento de Direitos e 1099 
Obrigações entre a USP/IFSC e o Dr. Luis Alberto Vieira de Carvalho, conforme proposto nos 1100 
autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de 1101 
responsabilidade das partes intervenientes.  19. - Processo 08.1.12526.1.0 - Agência USP de 1102 
Inovação - Instrumento Particular de Reconhecimento de Direitos a ser celebrado entre a 1103 
USP/FFCLRP, a FAPESP e a Fundação Universidade de Brasília, por intermédio do Centro de 1104 
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, visando a regularização da titularidade e o 1105 
reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre a Propriedade Intelectual do pedido de 1106 
patente intitulado: "Suspensão Lipídica de Fármacos Fotossensíveis no Processo de 1107 
Tratamento de Neoplasias Bucais, Ativadas por Irradiação Luminosa Visível". Parecer da 1108 
PG-USP: pela análise do instrumento, verifica que o processo está em ordem sob o aspecto 1109 
jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Instrumento 1110 
Particular de Reconhecimento de Direitos entre a USP/FFCLRP, a FAPESP e a Fundação 1111 
Universidade de Brasília, por intermédio do Centro de Apoio ao Desenvolvimento 1112 
Tecnológico, conforme proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse 1113 
Acordo deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  20. - Processo 1114 
11.1.2353.1.9 - USP - Instrumento de Reconhecimento de Direitos e Obrigações a ser 1115 
celebrado entre a USP e a Ouro Fino Participações e Empreendimentos S.A., visando o 1116 
reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre a Propriedade Intelectual, no Brasil e no 1117 
Exterior, do pedido de patente intitulado "Composição Cosmética Contendo Spirulina e 1118 
Método de Tratamento Cosmético". Parecer da PG-USP: pela análise do instrumento, verifica 1119 
que o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do 1120 
relator, favorável à celebração do Instrumento de Reconhecimento de Direitos e Obrigações 1121 
entre a USP e a Ouro Fino Participações e Empreendimentos S.A., conforme proposto nos 1122 
autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de 1123 
responsabilidade das partes intervenientes.  21. - Processo 09.1.5395.1.1 - Agência USP de 1124 
Inovação - Acordo de Gestão e Compartilhamento de Propriedade Intelectual a ser celebrado 1125 
entre a USP e a FAPESP, com o intuito de regularizarem o processo de proteção dos resultados 1126 
intelectuais do Projeto intitulado: "Treinamento Temporal Auditivo Computadorizado e os 1127 
Transtornos de Aprendizagem". Parecer da PG-USP: pela análise do instrumento, verifica que 1128 
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o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, 1129 
favorável à celebração do Acordo de Gestão e Compartilhamento de Propriedade Intelectual 1130 
entre a USP e a FAPESP, conforme proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus 1131 
decorrentes desse Acordo deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  22. - 1132 
Processo 10.1.22428.1.3 - Agência USP de Inovação - Instrumento de Reconhecimento de 1133 
Direitos e Obrigações a ser celebrado entre a USP/FMRP e a INVENT Biotecnologia Ltda., 1134 
visando o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre a Propriedade Intelectual, no 1135 
Brasil e no Exterior, do Projeto de Pesquisa intitulado "Vacinas Vetorizadas para Prevenção de 1136 
Infecções por Rhodococcus equi e Métodos de Uso". Parecer da PG-USP: pela análise do 1137 
instrumento, verifica que o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP 1138 
aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Instrumento de Reconhecimento de 1139 
Direitos e Obrigações entre a USP/FMRP e a INVENT Biotecnologia Ltda., conforme 1140 
proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de 1141 
responsabilidade das partes intervenientes.  23. - Processo 11.1.7.55.5 - ICMC - Solicita 1142 
recursos no valor de R$ 150.000,00, visando a melhoria do Sistema de Acesso Sem-fio e a 1143 
aquisição de 9 Access Points e Software, a fim de viabilizar a reforma da infraestrutura de TI do 1144 
Instituto. Manifestação da CTI: considera que este projeto deve receber total apoio em sua 1145 
implantação, tendo em vista que atende aos requisitos técnicos e objetivos estratégicos desta 1146 
Coordenadoria. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 150.000,00, via 1147 
Reserva de Contingência, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a 1148 
devida prestação de contas dos recursos recebidos.  24. - Processo 11.1.4864.1.0 - ESALQ - 1149 
Solicita recursos no valor de R$ 112.872,00, visando a digitalização e a inclusão na base 1150 
SciELO para publicação eletrônica dos volumes da Revista "Anais da ESALQ" de 1943 a 1982 1151 
(volumes 1 a 39). A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 112.872,00, 1152 
via Reserva de Contingência, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, 1153 
a devida prestação de contas dos recursos recebidos.  25. - Processo 11.1.4871.1.7 - TUSP - 1154 
Solicita autorização para instituir percentual de 15% de repasse para o Teatro, do valor 1155 
arrecadado na bilheteria durante a realização de atividades de cultura e extensão, visando à 1156 
manutenção da infraestrutura das salas de apresentação do TUSP, ao pagamento à FUSP de 1157 
despesas de gerenciamento da receita do Teatro e ao recolhimento de 5% para o fundo de 1158 
cultura. A COP aprova o parecer do relator, favorável ao aumento do percentual de 10 para 1159 
15% do valor repassado ao Teatro do total arrecadado em bilheteria, durante a realização de 1160 
atividades de cultura e extensão.  Relator:  MARCOS EGYDIO DA SILVA - 26. - Processo 1161 
10.1.1610.23.8 - FO - Solicita recursos no valor de 9.818 Euros, via Recursos para Reposição 1162 
de Equipamentos de Laboratório, Equipamentos de Informática Portáteis e de Audiovisual 1163 
Sinistrados, para indenização de um microscópio e de uma câmera de vídeo digital, furtados no 1164 
Laboratório de Informática Dedicado à Odontologia. É solicitado, ainda, um acessório 1165 
opcional no valor de 723,00 Euros. Relatório final da Comissão Sindicante: diante do exposto, 1166 
pôde concluir que qualquer pessoa conhecedora da rotina da disciplina ou da Faculdade, 1167 
poderia ter tido acesso à chave da porta da sala em que os equipamentos furtados se 1168 
encontravam, já que a mesma foi encontrada normalmente fechada, sem violação, ou, ter 1169 
acesso ao local através das outras portas de acesso à área interna do Departamento de 1170 
Estomatologia. Na falta de qualquer evidência material e testemunhas, não é possível apontar 1171 
um responsável pelo furto, mas sugere algumas deliberações a fim de atenuar ou mesmo inibir 1172 
a repetição desses fatos. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de 10.541 1173 
Euros, via Reserva para Reposição de Equipamentos de Laboratório, Equipamentos de 1174 
Informática Portáteis e de Audiovisual Sinistrados, ressaltando que a Unidade deverá 1175 
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apresentar, via Mercúrio Web, a devida prestação de contas dos recursos recebidos.  27. - 1176 
Processo 10.1.2412.10.3 - FMVZ - Solicita recursos no valor de R$ 100.000,00, via Reserva 1177 
para Mobiliário de Instalações Novas ou Recuperadas, visando mobiliar os Laboratórios 1178 
reformados e ampliados do Departamento de Reprodução Animal da FMVZ. Menor valor 1179 
orçado: R$ 244.500,00. A COP em reunião realizada em 08.11.2010, aprovou o parecer do 1180 
relator, favorável à liberação de R$ 100.000,00, via Reserva para Mobiliário de Instalações 1181 
Novas ou Recuperadas, e pelo indeferimento da solicitação para o adiantamento da cota de 1182 
2011. A Unidade reencaminha os autos, solicitando o valor da cota referente ao exercício de 1183 
2011. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 100.000,00, via Reserva 1184 
para Mobiliário de Instalações Novas ou Recuperadas, ressaltando que a Unidade deverá 1185 
apresentar, via Mercúrio Web, a devida prestação de contas dos recursos disponíveis.  28. - 1186 
Processo 10.1.1239.22.0 - EERP - Solicita recursos no valor de R$ 36.380,15, visando à 1187 
aquisição de arquivos deslizantes para o Serviço de Graduação que terá seu espaço ampliado e 1188 
reformado. A COP, em reunião realizada em 08.11.2010, aprovou o parecer do relator, 1189 
encaminhando à Unidade para juntar aos autos mais dois orçamentos. A Unidade encaminha os 1190 
orçamentos, entretanto o menor valor orçado é de R$ 26.788,00. A COP aprova o parecer do 1191 
relator, favorável à liberação de R$ 26.788,00, via Reserva para Mobiliário de Instalações 1192 
Novas ou Recuperadas, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a 1193 
devida prestação de contas dos recursos recebidos.  29. - Processo 10.1.1186.21.5 - IO - 1194 
Solicita recursos no valor de R$ 9.070,55 (100% do menor valor orçado), via Reserva para 1195 
Manutenção de Veículos, visando à manutenção de veículo Peugeot/Boxer, placas CMW 9691, 1196 
ano 2004, pertencente à frota do Instituto. A COP aprova o parecer do relator, favorável à 1197 
liberação de R$ 9.070,55 (100% do menor valor orçado), via Reserva para Manutenção de 1198 
Veículos, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a devida prestação 1199 
de contas dos recursos recebidos.  30. - Processo 11.1.158.76.6 - IFSC - Solicita recursos no 1200 
valor de R$ 95.385,33 (média dos valores orçados), via Reserva para Mobiliário de Instalações 1201 
Novas ou Recuperadas, visando mobiliar as salas do Bloco D do Instituto, onde se localiza a 1202 
área administrativa. Menor valor orçado: R$ 88.616,00. A COP aprova o parecer do relator, 1203 
favorável à liberação de R$ 88.616,00 (menor valor orçado), via Reserva para Mobiliário de 1204 
Instalações Novas ou Recuperadas, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio 1205 
Web, a devida prestação de contas dos recursos recebidos.  31. - Processo 09.1.2220.55.5 - 1206 
ICMC - Permissão de uso de área de 14,11 m2, localizada nas dependências do ICMC, Bloco 1207 
ICMC-6, 3º piso, para o desenvolvimento das atividades acadêmicas previstas no Estatuto da 1208 
empresa de alunos ICMSC Junior. Parecer da PG-USP: não vislumbra óbices para a 1209 
formalização do termo de permissão de uso em análise. Manifestação da COESF: nada tem a 1210 
acrescentar ao que já foi explanado. Manifestação do DFEI: sob o aspecto financeiro, o 1211 
procedimento adotado guarda conformidade com as normas orçamentárias vigentes. Parecer da 1212 
CLR: aprova o parecer do relator, favorável à permissão de uso de área de 14,11m2, localizada 1213 
nas dependências do ICMC, Bloco ICMC-6, 3º piso, para o desenvolvimento das atividades 1214 
acadêmicas previstas no Estatuto da empresa de alunos ICMSC Junior. A COP aprova o 1215 
parecer do relator, favorável à concessão do uso de área de 14,11m2, situada nas dependências 1216 
do Instituto, Bloco ICMC-6, 3º piso, destinada ao desenvolvimento das atividades acadêmicas 1217 
previstas no estatuto da empresa de alunos ICMSC Junior.  Relator:  MICHEL 1218 
MICHAELOVITCH DE MAHIQUES - 32. - Processo 08.1.608.49.0 - Coralina Bezerra 1219 
de Freitas - Solicita ressarcimento de danos, via Reserva para Seguro de Veículos, causados no 1220 
veículo GM/Celta, placas ENW-1515, em decorrência de acidente ocorrido no dia 03.06.2008 1221 
envolvendo o veículo oficial VW/Gol, placas BRZ-4941. Menor valor orçado na época: R$ 1222 
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925,00. Manifestação da COPAVO: conclui que o servidor não agiu defensivamente no 1223 
acidente descrito, sendo passível de sanção disciplinar caracterizada em advertência. Considera 1224 
o pedido da reclamante procedente. Parecer da PG-USP: ante o exposto, conclui não haver 1225 
nulidade processual a ser apontada. A COP aprova o parecer do relator, favorável ao 1226 
atendimento da solicitação, via Reserva para Seguro de Veículos. Os autos foram 1227 
encaminhados ao DF, para atualização e repasse.  33. - Processo 05.1.1742.41.4 - AGF Brasil 1228 
Seguros - Solicita ressarcimento de danos, via Reserva para Seguro de Veículos, causados no 1229 
veículo Renault Clio, placas DOG-3812, em decorrência de acidente ocorrido no dia 1230 
09.08.2005 envolvendo o veículo oficial GM/S-10, placas CMW-0377. Valor solicitado pela 1231 
seguradora na época: R$ 5.253,04. Manifestação da COPAVO: haja vista a interposição de 1232 
ação de ressarcimento de danos contra o motorista do carro particular, entende que o presente 1233 
pedido de ressarcimento, por via administrativa, encontra-se prejudicado e o processo em 1234 
condições de ser arquivado. A COP aprova o parecer do relator, do seguinte teor: "Em atenção 1235 
à solicitação de emissão de parecer, referente ao processo 2005.1.1742.41.4 (Ressarcimento de 1236 
danos materiais à AGF Seguros, em decorrência de acidente ocorrido em 09 de agosto de 2005, 1237 
com veículo Renault Clio, placas DOG3812), informo que, após análise da COPAVO, ficou 1238 
caracterizada a responsabilidade da motorista do carro particular, tendo havido interposição de 1239 
ação de ressarcimento de ação de danos contra a mesma. Recomendo o arquivamento do 1240 
processo, sem acolhimento do pleito da reclamante."  34. - Processo 09.1.5268.1.0 - 1241 
Jacqueline Gueller Levy - Solicita ressarcimento de danos, via Reserva para Seguro de 1242 
Veículos, causados no veículo Citroën Xsara GLX, placas CSN-3070, em decorrência de 1243 
acidente ocorrido no dia 05.11.2008, envolvendo o ônibus oficial, placas BNZ-4784. Menor 1244 
valor orçado na época: R$ 810,00. Manifestação da COPAVO: diante da impossibilidade de se 1245 
apontar um responsável pelo acidente, informa que o presente processo pode ter seu andamento 1246 
regular, uma vez que o pedido da reclamante, em termos administrativos, não tem como 1247 
prosperar. A COP aprova o parecer do relator, do seguinte teor: "Trata-se de solicitação de 1248 
ressarcimento de danos, via Reserva para Seguro de Veículos, causados em veículo Citroen 1249 
Xsara, placas CSN3070, de propriedade de Jacqueline Gueller Levy, em decorrência de colisão 1250 
com ônibus oficial. Da sindicância administrativa, não foi possível identificar a 1251 
responsabilidade do servidor administrativo da Universidade, de forma que fica prejudicado o 1252 
pleito da solicitante. Recomendo a não aprovação da solicitação."  Relator:  SIGISMUNDO 1253 
BIALOSKORSKI NETO - 35. - Processo 10.1.8002.1.2 - PRCEU - Relatório de utilização 1254 
de recursos para Projetos Especiais da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, 1255 
referente ao 4º trimestre de 2010. A COP aprova o parecer do relator, favorável ao relatório de 1256 
utilização de recursos para Projetos Especiais da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 1257 
Universitária, referente ao 4º trimestre de 2010.  36. - Processo 10.1.7450.1.1 - PRPG - 1258 
Relatório de utilização de recursos para Projetos Especiais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 1259 
referente ao 4º trimestre de 2010. A COP aprova o parecer do relator, favorável ao relatório de 1260 
utilização de recursos para Projetos Especiais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, referente ao 1261 
4º trimestre de 2010, exceto com relação a suplementação das despesas que ultrapassaram a 1262 
dotação da referida Pró-Reitoria, as quais já foram custeadas com saldo do exercício anterior 1263 
e/ou recursos de outras fontes.  37. - Processo 10.1.23269.1.6 - CODAGE (Anexos: 1264 
P-84.1.7128.1.6, 89.1.51201.1.1, 95.1.10144.1.0) - Alteração da Estrutura Organizacional do 1265 
Departamento de Administração da CODAGE, solicitando a criação de um Serviço Técnico de 1266 
Administração de Transportes. Manifestação do DRH: é favorável ao solicitado e apresenta 1267 
outras alterações pertinentes. A COP aprova o parecer do relator, favorável à alteração da 1268 
estrutura organizacional do Departamento de Administração da CODAGE, nos termos da 1269 
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manifestação do DRH.  38. - Processo 09.1.843.35.0 - COSEAS (Anexos: P. 73.1.6279.1.0, 1270 
85.1.15018.1.2 e 98.1.829.35.7) - Alteração da Estrutura Organizacional da Divisão de 1271 
Finanças da COSEAS, solicitando a criação de função de Assistente Técnico de Direção I - 1272 
ATD I. Manifestação do DRH: posicionam-se a favor da criação de função "staff" a Divisão de 1273 
Finanças, correspondente a ATD-I. A COP aprova o parecer do relator, favorável à alteração da 1274 
estrutura organizacional da COSEAS, nos termos da manifestação do DRH.  39. - Processo 1275 
10.1.27603.1.8 - PRP - Relatório de utilização de recursos para Projetos Especiais da 1276 
Pró-Reitoria de Pesquisa, referente ao 4º trimestre de 2010. A COP aprova o parecer do relator, 1277 
favorável ao relatório de utilização de recursos para Projetos Especiais da Pró-Reitoria de 1278 
Pesquisa, referente ao 4º trimestre de 2010, exceto com relação a suplementação das despesas 1279 
que ultrapassaram a dotação da referida Pró-Reitoria, as quais já foram custeadas com saldo do 1280 
exercício anterior e/ou recursos de outras fontes.  40. - Protocolado 05.5.695.70.3 - CCE - 1281 
Alteração da Estrutura Organizacional Administrativa do Centro de Computação Eletrônica - 1282 
CCE. Manifestação do DRH: apresenta considerações acerca das alterações que se farão 1283 
necessárias junto a Estrutura Organizacional Atual. A COP aprova o parecer do relator, 1284 
favorável à alteração da estrutura organizacional do CCE, nos termos da manifestação do 1285 
DRH.  41. - Processo 10.1.17024.1.5 - PRG - Relatório de utilização de recursos para Projetos 1286 
Especiais da Pró-Reitoria de Graduação, referente ao 4º trimestre de 2010. A COP aprova o 1287 
parecer do relator, favorável ao relatório de utilização de recursos para Projetos Especiais da 1288 
Pró-Reitoria de Graduação, referente ao 4º trimestre de 2010.  42. - Processo 07.1.12755.1.8 - 1289 
Núcleo de Apoio à Pesquisa em Biologia Celular e Molecular na Agropecuária 1290 
(NAP-BIOCEMA) - Solicitação de continuidade das atividades por mais cinco anos, a partir 1291 
da última renovação (Resolução 4865, de 20.09.01). Parecer do CoPq: aprova o parecer da 1292 
Câmara de Núcleos de Apoio à Pesquisa, favorável à aprovação do Relatório Quinquenal do 1293 
Núcleo de Apoio à Pesquisa em Biologia Celular e Molecular Aplicado à Agropecuária - 1294 
NAP-BIOCEMA, referente ao período de 2001-2006, assim como sua prorrogação por mais 5 1295 
anos a partir da última renovação (Resolução 4865, de 20.09.01). Parecer da CAA: aprova o 1296 
parecer do relator, favorável ao Relatório Quinquenal do Núcleo de Apoio à Pesquisa em 1297 
Biologia Celular e Molecular Aplicado à Agropecuária - NAP-BIOCEMA, referente ao 1298 
período de 2001-2006, bem como a prorrogação das atividades por mais 5 anos. A COP aprova 1299 
o parecer do relator, favorável à prorrogação das atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em 1300 
Biologia Celular e Molecular na Agropecuária (NAP-BIOCEMA) por mais cinco anos, a partir 1301 
da última renovação.  43. - Processo 09.1.23954.1.9 - Núcleo de Pesquisa em Relações 1302 
Internacionais (NAP-NUPRI) - Solicitação de continuidade das atividades por mais cinco 1303 
anos, a partir da última renovação (Resolução 5150 de 06.11.04). Parecer do CoPq: aprova o 1304 
Relatório Quinquenal de Atividades apresentado pelo NUPRI, devendo ser observadas as 1305 
recomendações dos pareceristas. Aprova, também, a prorrogação das atividades por mais cinco 1306 
anos, a partir da última renovação (Resolução 5150 de 06.11.04). Parecer da CAA: aprova, por 1307 
unanimidade dos presentes (5 votos), o parecer da relatora, Prof.ª Dr.ª Emma Otta, favorável ao 1308 
Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais - 1309 
NAP-NUPRI, referente ao período de 2004 a 2009, bem como a prorrogação das atividades por 1310 
mais cinco anos. A COP aprova o parecer do relator, do seguinte teor: "Em função das 1311 
informações as fls. 30, em que o NUPRI em agosto de 2009 se compromete a enviar o relatório 1312 
de prestação de contas a COP, bem como em função da ausência de informações sobre as 1313 
aplicações de recursos do NUPRI ao longo do processo, solicito informações referentes a 1314 
prestação de contas e aplicações financeiras."  44. - Processo 84.1.37058.1.6 - EERP - 1315 
Alteração da Estrutura Organizacional da EERP, solicitando a criação do Serviço de Criação e 1316 
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Produção Multimídia e alteração da classificação da função de estrutura de Assistente Técnico 1317 
Administrativo II (707589) para Chefe Administrativo de Serviço. Manifestação do DRH: 1318 
apresenta considerações acerca das alterações que se farão necessárias junto a Estrutura 1319 
Organizacional Atual. A COP aprova o parecer do relator, favorável à alteração da estrutura 1320 
organizacional no âmbito da EERP, nos termos da manifestação do DRH.  45. - Processo 1321 
09.1.30099.1.3 - Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas 1322 
Brasileiras - NUPAUB - Solicitação de continuidade das atividades por mais cinco anos, a 1323 
partir da última renovação (Resolução 5148, de 06.11.04). Parecer do CoPq: aprova a 1324 
prorrogação das atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução 5148 1325 
de 06.11.04). Parecer da CAA: aprova o parecer do relator, favorável à prorrogação das 1326 
atividades por mais 5 anos a partir da última renovação, do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre 1327 
Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras - NUPAUB. A COP, em reunião de 30.08.10, 1328 
aprovou o parecer do relator, encaminhando os autos ao NUPAUB para atendimento do 1329 
solicitado pelo relator. O NUPAUB encaminha os documentos das prestações de contas 1330 
referentes ao período de 2004/2005, 2005/2006 e 2007 a 2008. O processo é retirado de pauta a 1331 
pedido do relator.  Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, 1332 
às 16:00h. Do que, para constar, eu, ____________________________________ Sra Jurema 1333 
Lúcia dos Santos, designada pelo Senhor Secretário Geral, lavrei e solicitei que fosse digitada 1334 
esta Ata, que será examinada pelos Senhores Conselheiros presentes à sessão em que for 1335 
discutida e aprovada, e por mim assinada. São Paulo, 14 de março de 2011. 1336 
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