
Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. Aos vinte dias 1 

de junho 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 3 

e com a presença dos seguintes Senhores Conselheiros: Professores Doutores José Antonio 4 

Visintin, José Roberto Cardoso, Marcos Egydio da Silva, Michel Michaelovitch de 5 

Mahiques e Sigismundo Bialoskorski Neto. Justificou sua ausência o Representante 6 

Discente de Graduação, junto ao Conselho Universitário, Gustavo Rodovalho Boriolo. 7 

Compareceram, como convidados, o Prof. Dr. Antonio Roque Dechen, Vice-Reitor 8 

Executivo de Administração, o Senhor Luiz Antonio Teixeira, Coordenador Adjunto da 9 

CODAGE e o Senhor Peter Greiner Junior, Diretor do DF da USP. Presente também, o 10 

Prof. Dr. Rubens Beçak, Secretário Geral. PARTE I - EXPEDIENTE: Havendo número 11 

legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, colocando em discussão e votação 12 

a Ata da reunião de 06.06.2011, que é aprovada por unanimidade. Nesta oportunidade, o 13 

Prof. Engler faz circular Relatório, encaminhado pelo Prof. Antonio Roque Dechen, onde 14 

consta manifestação das Coordenadorias dos Campi a respeito de vistorias técnicas que 15 

avaliaram as condições de saúde das árvores pertencentes aos respectivos campi, e que 16 

objetiva, sobretudo, evitar maiores acidentes. Ninguém mais desejando fazer uso da 17 

palavra, passa-se à PARTE II - ORDEM DO DIA: Em discussão: PROCESSOS A 18 

SEREM REFERENDADOS – 1. - Processo 10.1.1866.45.3 – IME - Convênio de Dupla 19 

Titulação celebrado entre a USP/IME e a Universidade Pierre et Marie Curie (França), 20 

objetivando promover a cooperação acadêmica entre as partes, através da co-orientação de 21 

estudante de Doutorado, visando à preparação de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja 22 

realização e defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas instituições. 2. - 23 

Processo 11.1.82.71.9 – MAE - Convênio celebrado entre a USP/MAC e a Associação 24 

Cultural de Amigos do Museu Casa de Portinari - Organização Social de Cultura, 25 

objetivando promover a cooperação, desenvolvimento de ações e intercâmbio entre 26 

instituições e equipes de trabalho. 3. - Processo 11.1.1248.59.9 – FFCLRP - Convênio 27 

celebrado entre a USP/FFCLRP - Departamento de Física - Laboratório do Grupo de 28 

Inovação em Instrumentação Médica e Ultrassom (GIIMUS) e a Empresa FIGLABS 29 

Pesquisa e Desenvolvimento Ltda. - ME, objetivando, por meio da cooperação entre as 30 

partes, a execução do Projeto de Pesquisa intitulado "Análise de Viabilidade Técnica e 31 

Científica de Nova Técnica de Imagem Denominada de Magneto-Acustografia para 32 

Utilização em um Equipamento de Ultrassom de Diagnóstico". 4. - Processo 33 

11.1.13038.1.2 – USP - Acordo celebrado entre a USP e a Università di Camerino (Itália), 34 
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objetivando promover a cooperação acadêmica entre ambas as instituições, em áreas de 35 

mútuo interesse, por meio de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes, membros 36 

da equipe técnico-administrativa e de informações e publicações acadêmicas, bem como da 37 

organização e elaboração conjunta de projetos de pesquisa, eventos científicos e culturais e 38 

cursos e disciplinas a serem compartilhados. 5. - Processo 09.1.1262.58.0 – FORP - 39 

Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/FORP e a Fundação Odontológica de 40 

Ribeirão Preto - FUNORP, objetivando retificar a Cláusula Primeira (Objeto), a fim de 41 

alterar o período de realização do Curso de Especialização em Dentística e a Cláusula 42 

Décima (Vigência) do referido Convênio, bem como convalida as atividades 43 

desenvolvidas. 6. - Processo 10.1.1405.41.3 – IB - Convênio de Cooperação celebrado 44 

entre a USP/IB e a Universidade de La Laguna (Espanha), objetivando a aproximação e 45 

colaboração entre ambas as instituições, em todos os aspectos relacionados com a 46 

docência, a pesquisa e a cultura que possa ser de interesse mútuo, buscando um 47 

estreitamento das relações, o intercâmbio de alunos e pessoal acadêmico-científico, assim 48 

como a cooperação científica e tecnológica. 7. - Processo 10.1.23.71.1 – MAE - Aditivo 49 

N.º 02 a Carta-Contrato 0802.0056481.10.3 celebrada entre a USP/MAE e a 50 

PETROBRAS, objetivando prorrogar o prazo contratual, de acordo com o estabelecido na 51 

Cláusula Quarta do Contrato Original e nos aditivos anteriores. 8. - Processo 52 

10.1.1959.45.1 - IME e EP - Primeiro Termo Aditivo de Alteração ao Convênio de 53 

Cooperação Técnica n.º HP-038/11 celebrado entre a USP/IME/EP e a Hewlett-Packard 54 

Brasil Ltda. - HP, objetivando retificar o Inciso 6.1 da Cláusula Sexta - Coordenação do 55 

Convênio do referido Convênio. 9. - Processo 10.1.32609.1.0 – USP - Acordo celebrado 56 

entre a USP e o Aalesund University College (Noruega), objetivando a colaboração entre 57 

as partes a fim de intensificar a promoção da cooperação acadêmica e científica em áreas 58 

de mútuo interesse, incentivando futuros intercâmbios de docentes e estudantes, bem como 59 

visitas de curta duração do pessoal administrativo entre ambas as instituições. 10. - 60 

Processo 10.1.1976.5.4 – FM - Primeiro Termo Aditivo celebrado entre a USP/FM e a 61 

Fundação Faculdade de Medicina, objetivando retificar a Cláusula Primeira (Objeto), a fim 62 

de alterar a data de realização do Curso de Especialização: Formação em Psicoterapia 63 

Dinâmica Breve - Edição 10.004, bem como convalida as atividades desenvolvidas. 11. - 64 

Processo 08.1.430.41.1 – IB - Aditivo 02 ao Convênio Específico nº 24 (4600279702) ao 65 

Termo de Cooperação CENPES - 0050.0023163.06.4 celebrado entre a USP, a FUSP e a 66 

PETROBRAS, objetivando prorrogar o prazo de vigência do referido Termo de 67 

Cooperação por mais 640 (seiscentos e quarenta) dias. 12. - Processo 08.1.430.41.1 – IB - 68 
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Acordo celebrado entre a USP, a FUSP e a PETROBRAS, objetivando alterar o Plano de 69 

Trabalho do Termo de Cooperação/ Convênio 0050.0023163.06.4, bem como convalida as 70 

atividades desenvolvidas. 13. - Processo 08.1.1420.41.0 – IB - Termo Aditivo ao n.º 71 

01.08.0579.00 celebrado entre a USP, a FUSP e a FINEP, objetivando a concessão de 72 

recursos adicionais no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), de 73 

acordo com a decisão de diretoria da FINEP n.º 0053/11. 14. - Processo 11.1.1908.18.1 – 74 

EESC - Convênio celebrado entre a USP/EESC e a Universidad Nacional de Asunción 75 

(Paraguai), no interesse da Facultad Politécnica, objetivando a cooperação acadêmica na 76 

área de Engenharia, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, 77 

estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa 78 

das respectivas instituições. 15. - Processos 11.1.674.18.7 – EESC - Acordo celebrado 79 

entre a USP/EESC e a Purdue University (E.U.A), em nome de seu College of 80 

Engineering, objetivando promover a cooperação acadêmica entre ambas as instituições, 81 

em áreas de interesse comum, por meio de intercâmbio de docentes/pesquisadores, 82 

estudantes, membros da equipe técnico-administrativa e de informações e publicações 83 

acadêmicas, bem como da organização e elaboração conjunta de projetos de investigação, 84 

eventos científicos e culturais e cursos e projetos de pesquisa a serem compartilhados. 16. - 85 

Processo 11.1.1425.3.2 – EP - Convênio celebrado entre a USP, a FUSP e a VALE S.A., 86 

objetivando o desenvolvimento de projeto de pesquisa intitulado "Estudo de características 87 

e resistência de lastro de via permanente visando à melhoria de desempenho da estrada de 88 

Ferro Vitória Minas". 17. - Processo 11.1.634.21.5 - IO - Convênio celebrado entre a 89 

USP/IO, a FUSP e a FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a 90 

execução do Projeto intitulado "Desenvolvimento de Sistemas de Monitoramento da Água 91 

de Lastro com Avaliação de Forçantes Hidrodinâmicas, Operacionais e Biológicas". 18. - 92 

Processo 11.1.2382.8.6 – FFLCH – Convênio celebrado entre a USP/FFLCH e a 93 

Université Lumière Lyon 2 (França), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de 94 

História, Geografia, Filosofia, Ciências Sociais e Letras a fim de promover o intercâmbio 95 

de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da 96 

equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. 19. - Processo 10.1.4419.11.3 – 97 

ESALQ - Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários 98 

"Luiz de Queiroz", objetivando a colaboração no oferecimento do Curso de Difusão em 99 

Gestão da Logística Agroindustrial, a ser realizado no período de 09.07.2011 a 30.07.2011. 100 

20. - Processo 10.1.4426.11.0 – ESALQ - Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a 101 

Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz", objetivando a colaboração no 102 
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oferecimento do Curso de Difusão em Gestão da Logística Agroindustrial, a ser realizado 103 

no período de 03.09.2011 a 24.09.2011. 21. - Processo 11.1.10363.1.0 – USP - Convênio 104 

celebrado entre a USP e o Banco Santander S.A., objetivando disciplinar as ações 105 

necessárias para viabilizar a participação da USP no Programa Top Espanha Santander 106 

Universidades, promovido pelo Santander, que possibilitará a mobilidade dos alunos e 107 

professores da Universidade e suas respectivas participações no curso de Língua e Cultura 108 

Espanhola para Estrangeiros, a ser promovido junto a Universidade de Salamanca - Cursos 109 

Internacionales. 22. - Processo 11.1.11431.1.9 – USP - Convênio celebrado entre a USP e 110 

o Banco Santander S.A., objetivando o intercâmbio de estudantes de graduação da USP, 111 

por meio da implementação do Programa de Bolsas de Estudos denominado "Programa 112 

Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação Santander Universidades". 23. - 113 

Processo 09.1.3272.3.6 – EP - Convênio Específico N.º 10 ao Termo de Cooperação N.º 114 

4600006276 celebrado entre a USP, a FUSP e a TRANSPETRO, objetivando desenvolver 115 

o Projeto intitulado "Desenvolvimento de Sistema de Realidade Virtual para Simulação de 116 

Comboios Fluviais". 24. - Processo 11.1.1472.3.0 – EP - Convênio Específico N.º 9 ao 117 

Termo de Cooperação N.º 4600006276 celebrado entre a USP, a FUSP e a 118 

TRANSPETRO, objetivando desenvolver o Projeto intitulado "Estação de Treinamento 119 

com Visualizador 3D para Simulações de Operações Offshore". 25. - Processo 120 

10.1.2708.5.3 – FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação Faculdade de 121 

Medicina (FFM), objetivando a colaboração para o gerenciamento financeiro do Curso de 122 

Atualização em Doenças Infecciosas - Edição 10.003. 26. - Processo 10.1.2790.3.5 – EP - 123 

Acordo celebrado entre a USP/EP e a Universidade Técnica de Lisboa (Portugal), 124 

objetivando promover a cooperação acadêmica entre as partes, através da co-orientação de 125 

estudante de Doutorado, visando à preparação de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja 126 

realização e defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas instituições. 27. - 127 

Processo 11.1.856.55.2 – ICMC - Convênio celebrado entre a USP/ICMC e a 128 

Universidade do Porto (Portugal), por meio da Faculdade de Engenharia e do Programa 129 

Doutoral em Engenharia Industrial e Gestão, objetivando promover a cooperação 130 

acadêmica entre as partes, através da co-orientação de estudantes de Doutorado do 131 

Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional 132 

(ICMC-USP) e do Programa Doutoral em Engenharia Industrial e Gestão, visando à 133 

preparação de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob 134 

a responsabilidade conjunta das duas instituições. 28. - Processo 11.1.2381.8.0 – FFLCH - 135 

Acordo celebrado entre a USP/FFLCH e a Korean Studies Promotion Service in The 136 
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Academy of Korean Studies (República da Coréia), objetivando promover a cooperação 137 

acadêmica entre ambas as instituições, em áreas de mútuo interesse, por meio de 138 

intercâmbio de informações e publicações acadêmicas e da elaboração e organização 139 

conjunta de projetos de pesquisa e de eventos científicos e culturais. 29. - Processo 140 

10.1.1174.21.7 – IO - 1º Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a 141 

USP/IO e a FAPESP, objetivando a inclusão da alínea C1 à Cláusula 2.1 e a Cláusula 3.2.1 142 

ao referido Acordo. 30. - Processo 10.1.926.1.0 – PRP - Termo Aditivo ao Convênio 143 

Nº012/2010-SE celebrado entre a USP, por meio do Núcleo de Apoio à Pesquisa – A 144 

Escola do Futuro, a FUSP e o Município de São Bernardo do Campo, objetivando alterar o 145 

item 10.0 da Cláusula Décima (Do Prazo de Vigência e Rescisão) do referido Convênio. 146 

31. - Processo 08.1.37060.1.4 – PRP - Termo Aditivo ao Convênio Nº 01.08.0622.00 147 

celebrado entre a USP, a Universidade Federal Fluminense – UFF, a FUSP e a FINEP, 148 

objetivando a transferência de recursos adicionais no valor de R$ 600.000,00 e a 149 

prorrogação do prazo do referido Convênio. 32. - Processo 09.1.5202.8.6 – FFLCH - 150 

Alteração do Plano de Atuação Anual da Cátedra Jaime Cortesão referente ao Convênio 151 

celebrado entre a USP/FFLCH e o Instituto Camões (Portugal). 33. - Protocolado 152 

08.5.1140.1.5 - Departamento de Finanças - Alteração do “caput” e do §2º do inciso VI 153 

do artigo 1º e do “caput” do artigo 4º da Portaria GR 4685 que dispõe sobre delegação de 154 

competência, conforme proposto pela CODAGE. Os processos acima foram referendados. 155 

Em discussão: PROCESSOS A SEREM RELATADOS - Relator: JOAQUIM JOSE 156 

DE CAMARGO ENGLER -  1. - Processo 09.1.1804.27.8 – ECA - Solicita recursos no 157 

valor de R$ 5.302,25, tendo em vista o reajuste do preço dos mobiliários orçados e 158 

adquiridos com recursos advindos da Reserva para Mobiliário de Instalações Novas ou 159 

Recuperadas em 2009 (em decorrência do tempo transcorrido entre a solicitação e a 160 

aquisição), bem como solicita complementação no valor de R$ 5.816,00, objetivando 161 

mobiliar duas salas que não foram contempladas com o referido recurso. Valor total: R$ 162 

11.118,25. Obs. A Unidade já atingiu a cota referente ao exercício de 2011. A COP 163 

manifesta-se favoravelmente à liberação de R$ 11.118,25 (valor referente à 164 

complementação de recursos repassados em 2009), via Reserva para Mobiliário de 165 

Instalações Novas ou Recuperadas, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via 166 

Mercúrio Web, a devida prestação de contas dos recursos recebidos. 2. - Processo 167 

09.1.17396.1.8 – DRH - Minuta de Resolução que dispõe sobre a organização e 168 

atribuições da Comissão Central de Recursos Humanos – CCRH e revoga os artigos 5º e 6º 169 

da Resolução nº 4.154, de 29 de março de 1995, alterada pela Resolução 5019, de 08 de 170 
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maio de 2003. Parecer da CLR: aprova o parecer do relator, favorável à celebração da 171 

minuta de Resolução. A COP manifesta-se favoravelmente à Minuta de Resolução que 172 

dispõe sobre a organização e atribuições da Comissão Central de Recursos Humanos e 173 

revoga os artigos 5º e 6º da Resolução nº 4.154, de 29 de março de 1995, alterada pela 174 

Resolução nº 5019, de 08 maio de 2003. 3. - Processo 10.1.297.33.1 - Museu Paulista - 175 

Delegação de Competência à Diretora do Museu Paulista - MP para assinar, pela USP, 176 

Termos Aditivos ao Contrato de Patrocínio ao Projeto: “O Morar Paulistano 1870 – 2009” 177 

celebrado entre a USP, por intermédio do MP, a Caixa Econômica Federal e a Sociedade 178 

Amigos do Museu Paulista da USP. Parecer da PG-USP: nada obsta sob o aspecto jurídico, 179 

para que seja delegada competência para realização de ato específico, como a assinatura de 180 

determinados termos aditivos, devendo ocorrer por meio de Portaria específica. Ressalta, 181 

ainda, que todos os Termos Aditivos que venham a ser firmados por delegação de 182 

competência deverão ser inseridos previamente no sistema e-convênio, nos termos do 183 

artigo 10 da Resolução nº 5865/2010. A COP manifesta-se favoravelmente à solicitação de 184 

delegação de competência à Diretora do Museu Paulista para assinar Termos Aditivos ao 185 

Contrato de Patrocínio ao Projeto: “O Morar Paulistano 1870 – 2009” celebrado entre a 186 

USP/MP, a Caixa Econômica Federal e a Sociedade Amigos do Museu Paulista da USP, 187 

nos termos do parecer da PG-USP. Relator: JOSE ANTONIO VISINTIN -  1. - 188 

Processo 09.1.19646.1.1 - Agência USP de Inovação - Instrumento de Reconhecimento 189 

de Direitos e Obrigações a ser celebrado entre a USP e o Centro Tecnológico da Marinha 190 

em São Paulo - CTMSP, objetivando o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações 191 

sobre a Propriedade Intelectual, no Brasil e no Exterior, do projeto de pesquisa intitulado 192 

"Método para Prototipagem Rápida de Controladores Eletrônicos Implementados em 193 

Processadores de Ponto Fixo", do qual decorreu o pedido de patente depositado junto ao 194 

INPI. Parecer da PG-USP: pela análise dos instrumentos, verifica que o processo está em 195 

ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, favorável à 196 

celebração do Instrumento de Reconhecimento de Direitos e Obrigações entre a USP e o 197 

Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo – CTMSP, ressalvando que eventuais ônus 198 

decorrentes deste Acordo deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes. 2. - 199 

Processo 10.1.35554.1.2 – USP - Acordo de Gestão e Compartilhamento de Propriedade 200 

Intelectual a ser celebrado entre a USP e a FAPESP, objetivando regularizarem o processo 201 

de proteção do resultado do Projeto intitulado: "Expressão de Proteínas com Propriedades 202 

Adesivas na Superfície de Esporos como Estratégia para o Aumento da Imunogenicidade 203 

de Bacillus Subtilis como Veículo Vacinal". Parecer da PG-USP: pela análise dos 204 
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instrumentos, verifica que o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP 205 

aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Acordo de Gestão e 206 

Compartilhamento de Propriedade Intelectual entre a USP e a FAPESP, ressalvando que 207 

eventuais ônus decorrentes deste Acordo deverão ser de responsabilidade das partes 208 

intervenientes. 3. - Processo 02.1.23208.1.9 – USP - Acordo de Gestão e 209 

Compartilhamento de Propriedade Intelectual a ser celebrado entre a USP e a FAPESP, 210 

objetivando regularizarem o processo de proteção dos resultados do Projeto intitulado 211 

"Centro de Ciências Ópticas e Fotônica (Center for Optical and Photonics Science)"; e 212 

Termo de Cessão e Transferência a ser celebrado entre o Prof. Dr. Vanderlei Salvador 213 

Bagnato e a USP, onde aquele cede e transfere, sem ônus, 40% de todos os seus direitos e 214 

obrigações do pedido de patente intitulado "Dispositivo à LED (Light Emmiting Diodes) 215 

para Tratamento de Câncer, pela Técnica de Fototerapia Dinâmica" (relativo ao Projeto 216 

acima mencionado), depositado junto ao INPI. Parecer da PG-USP: pela análise dos 217 

instrumentos, verifica que o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP 218 

aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Acordo de Gestão e 219 

Compartilhamento de Propriedade Intelectual entre a USP e a FAPESP, bem como do 220 

Termo de Cessão e Transferência entre a Universidade e o Prof. Dr. Vanderlei Salvador 221 

Bagnato, ressalvando que eventuais ônus decorrentes destes Acordos deverão ser de 222 

responsabilidade das partes intervenientes.   4. - Processo 11.1.7842.1.8 – USP - Contrato 223 

a ser celebrado entre a USP/FMRP e a empresa Trautec Equipamentos Cirúrgicos Ltda., 224 

objetivando a concessão de licença para a exploração com exclusividade para o Brasil do 225 

pedido de patente intitulado "Conjunto para fixação solidária de chave e parafuso de 226 

interferência", depositado no INPI, e para sub-licenciamento, produção e/ou 227 

comercialização, no Brasil e no Exterior, do produto, bem como o fornecimento de 228 

tecnologia do estado da técnica utilizado na pesquisa que resultou no desenvolvimento do 229 

pedido de patente, mediante remuneração a ser paga pela Empresa à USP. Parecer da PG-230 

USP: sugere alterações referentes a determinadas cláusulas da minuta, encaminhando à 231 

Agência USP de Inovação para atendimento. A Agência USP de Inovação atende à 232 

sugestão da PG-USP, encaminhando à COP para manifestação. A COP aprova o parecer 233 

do relator, favorável à celebração do Contrato entre a USP e a empresa Trautec 234 

Equipamentos Cirúrgicos Ltda., ressalvando que eventuais ônus decorrentes deste Acordo 235 

deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes. Relator: JOSE ROBERTO 236 

CARDOSO – 1. - Processo 11.1.2028.18.5 – EESC - Solicita recursos no valor de R$ 237 

181.424,79, objetivando complementar os recursos liberados em 2010 pela COP, visando à 238 
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reforma do Anfiteatro Jorge Caron. A COP aprova o parecer do relator, favorável à 239 

liberação de R$ 181.424,79, via Reserva de Contingência, a fim de complementar os 240 

recursos disponíveis para reforma do Anfiteatro Jorge Caron, pertencente à Unidade, 241 

ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a devida prestação de 242 

contas dos recursos recebidos.  Relator: MARCOS EGYDIO DA SILVA – 1. - Processo 243 

11.1.3478.1.0 - Agência USP de Inovação - Instrumento de Transferência de Material 244 

intitulado Cepa de Ratos Wistar Audiogênicos (Cepa wistar audiogenic rats) a ser 245 

celebrado entre a USP/FMRP (doadora) e receptor determinável, devendo sê-lo cientista e 246 

organização de cientistas que solicitem e recebem materiais para o Centro de Pesquisa e 247 

Recurso de Ratos (RRRC). Parecer da PG-USP: verifica que a Propriedade Intelectual 248 

conferida ao doador, será preservada, ficando a utilização do material restrita à pesquisa. 249 

Outrossim, enfatiza que a USP e o RRRC não responderão por quaisquer garantias do 250 

material e que possíveis responsabilidades advindas de uso, armazenagem ou eliminação 251 

do material serão assumidas pelo receptor, salvo reserva legal. Informa não haver óbices 252 

sob o aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração 253 

do Instrumento de Transferência de Material entre a USP/FMRP e o Centro de Pesquisa e 254 

Recurso de Ratos (RRRC) (Estados Unidos), ressalvando que eventuais ônus decorrentes 255 

deste Acordo deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes. 2. - Processo 256 

11.1.611.42.8 – ICB - Solicita recursos no valor de R$ 70.000,00, via Reserva para 257 

Mobiliário de Instalações Novas ou Recuperadas, visando à aquisição de mobiliários para 258 

as novas instalações do Biotério Central. Soma dos menores valores orçados: R$ 259 

69.616,50. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 69.616,50, via 260 

Reserva para Mobiliário de Instalações Novas ou Recuperadas, ressaltando que a Unidade 261 

deverá apresentar, via Mercúrio Web, a devida prestação de contas dos recursos recebidos. 262 

3. - Processo 11.1.621.74.1 – FZEA - Solicita recursos, via Reserva para Mobiliário de 263 

Instalações Novas ou Recuperadas, visando à aquisição de mobiliário para escritório (R$ 264 

61.985,00) e mobiliário específico para laboratório (R$ 66.450,00) da Unidade Didática 265 

Clínica Hospitalar de Medicina Veterinária, perfazendo o valor de R$ 128.435,00 (soma 266 

dos menores valores orçados). A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de 267 

R$ 100.000,00, via Reserva para Mobiliário de Instalações Novas ou Recuperadas, 268 

ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a devida prestação de 269 

contas dos recursos recebidos. 4. - Processo 11.1.740.74.0 – FZEA - Solicita recursos no 270 

valor de R$ 350.900,00, visando à aquisição de equipamentos, instrumentos e material de 271 

consumo que será necessário para ministrar as disciplinas do Curso de Medicina 272 
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Veterinária durante o 2º semestre de 2011. A COP aprova o parecer do relator, favorável 273 

ao encaminhamento dos autos à CODAGE para eventual atendimento da solicitação, por 274 

meio do Programa de Expansão. Relator: MICHEL MICHAELOVITCH DE 275 

MAHIQUES – 1. - Processo 11.1.221.90.5 – EEFERP - Solicita recursos no valor de R$ 276 

15.685,80 (50% dos menores valores orçados), via Reserva para Manutenção de Veículos, 277 

para manutenção dos veículos Astra Sedan, placas DJP-8102, ano 2008 e Zafira, placas 278 

EGI-8723, ano 2009. Obs. Com relação ao veículo Zafira, a Unidade inclui os recursos da 279 

manutenção corretiva urgente (R$ 1.900,50). A COP aprova o parecer do relator, favorável 280 

à liberação de R$ 15.685,80, via Reserva para Manutenção de Veículos, ressaltando que a 281 

Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a devida prestação de contas dos recursos 282 

recebidos. Ato contínuo o Secretário Geral informa que as próximas reuniões desta 283 

Comissão serão agendadas e as datas serão informadas aos membros e convidados por 284 

meio de Circular da Secretaria Geral. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá 285 

por encerrada a reunião, às 15:25. Do que, para constar, eu, 286 

____________________________________ Sra Jurema Lúcia dos Santos, lavrei e solicitei 287 

que fosse digitada esta Ata, que será examinada pelos Senhores Conselheiros presentes à 288 

sessão em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. São Paulo, 20 de junho de 289 

2011. 290 


