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

dias de maio de dois mil e onze, às 15h, reúne-se, na Sala da Biblioteca do Co, a Comissão 2 

de Orçamento e Patrimônio, sob a Presidência do Prof. Dr. Joaquim José de Camargo 3 

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

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

de Mahiques. Justificou sua ausência o Conselheiro Professor Doutor Sigismundo 6 

Bialoskorski Neto. Ausente, também, o Conselheiro Gustavo Rodovalho Boriolo, 7 

Representante Discente de Graduação junto ao Conselho Universitário. Compareceram, 8 

como convidados, o Senhor Luiz Antonio Teixeira, Coordenador Adjunto da CODAGE e o 9 

Senhor Peter Greiner Junior, Diretor do DF da USP. Presente também, a Sra. Renata de 10 

Góes Cordeiro Pinho Teixeira dos Reis, Secretária Geral Substituta. PARTE I - 11 

EXPEDIENTE: Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, 12 

colocando em discussão e votação a Ata da reunião de 09.05.2011, que é aprovada por 13 

unanimidade. Ninguém desejando fazer uso da palavra, passa-se à PARTE II - ORDEM 14 

DO DIA: Em discussão: PROCESSOS A SEREM REFERENDADOS - 1. - Processo 15 

10.1.1518.49.8 - COCESP e IEE - Termo de Cooperação Mútua celebrado entre a 16 

USP/COCESP/IEE e a EDP - Energias do Brasil S.A., objetivando o estabelecimento de 17 

normas recíprocas entre as partes, para o desenvolvimento do Programa de Mobilidade 18 

Elétrica, consistente num programa de conscientização ambiental realizado pela USP 19 

(Programa Campus Sustentável), por meio da doação, com encargo, pela EDP à USP, de 20 

15 (quinze) Scooters, 15 (quinze) capacetes de proteção e a instalação de 6 (seis) postes. 2. 21 

- Processo 10.1.1980.5.1 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação 22 

Faculdade de Medicina (FFM), objetivando a colaboração, entre as partes, para o 23 

gerenciamento financeiro do Curso de Especialização em Medicina Legal - Edição 10.008. 24 

3. - Processo 11.1.4241.1.3 - PRCEU - Convênio celebrado entre a USP/PRCEU, por 25 

meio do Centro Universitário Maria Antonia, e a Associação de Amigos do Centro 26 

Universitário Maria Antonia (AACEUMA), objetivando a colaboração entre as partes e o 27 

gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Especialização em "Linguagens da 28 

Arte - edição 10.009". 4. - Processos 11.1.175.76.8 - IFSC, EESC e FFCLRP - Convênio 29 

celebrado entre a USP/IFSC/EESC/FFCLRP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 30 

por meio do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa, a Universidade 31 

Federal de Minas Gerais, por meio da Escola de Engenharia, a União Brasileira de 32 

Educação e Assistência - PUC-RS, a Fundação Valeparaibana de Ensino, a União Federal, 33 

por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia, através do Instituto Nacional de 34 

Tecnologia, o Instituto do Coração do HCFMUSP, a UNICAMP, o INMETRO, a 35 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Fundação de Apoio à Física e à Química e a 36 

FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto 37 

intitulado "Rede de Centros de Inovação em Equipamentos e Componentes de Uso Médico 38 

Odontológico e Hospitalar". 5. - Processo 11.1.406.48.4 - FE - Convênio celebrado entre a 39 

USP/FE e a Universidad Tecnologica de Pereira (Colômbia), objetivando a cooperação 40 

acadêmica nas áreas de Psicologia, Ciências Sociais e Psicopedagogia, a fim de promover 41 

o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e 42 

membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. 6. - Processo 43 

10.1.1202.58.0 - FORP - Primeiro Termo de Rerratificação em Convênio nº 058/2010 44 

celebrado entre a USP/FORP e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, com a 45 

interveniência da Secretaria Municipal da Saúde, objetivando retificar as Cláusulas 46 

Terceira, (da Responsabilidade da FORP-USP) e Quarta (dos Recursos Orçamentários) do 47 

referido Convênio. 7. - Processo 10.1.2421.11.0 - ESALQ - Segundo Termo Aditivo ao 48 

Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários Luiz de 49 

Queiroz (FEALQ), objetivando alterar o período de realização do Curso de Extensão 50 

Universitária de Especialização em MBA em Agronegócios. 8. - Processo 11.1.4242.1.0 - 51 

PRCEU - Convênio celebrado entre a USP/PRCEU, por meio do Centro Universitário 52 

Maria Antonia, e a Associação de Amigos do Centro Universitário Maria Antonia 53 

(AACEUMA), objetivando a colaboração entre as partes e o gerenciamento administrativo 54 

e financeiro do Curso de Especialização em "Design Gráfico - Design e Humanidade - 55 

edição 10.002". 9. - Processo 05.1.630.60.4 - FCFRP - Quinto Termo de Rerratificação 56 

em Convênio celebrado entre a USP/FCFRP e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 57 

com interveniência da Secretaria Municipal da Saúde, objetivando retificar as Cláusulas 58 

Segunda, (da Execução do Objeto) e Décima Primeira (da Vigência) do referido Convênio. 59 

- 10. - Processo 10.1.3138.3.0 - EP - 1º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 4600006276 60 

celebrado entre a USP/EP, a FUSP e a PETROBRAS Transporte S.A. (TRANSPETRO), 61 

objetivando alterar a redação do item 6.1 da Cláusula Sexta (do Prazo) do referido 62 

Contrato, bem como convalida as atividades desenvolvidas. 11. - Processo 11.1.6828.1.1 - 63 

PRG - Convênio celebrado entre a USP e o Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando 64 

estabelecer condições que se aplicarão à relação a ser estabelecida entre as partes, no 65 

tocante à oferta de Bolsas de Educação (implantação do Programa Santander de Bolsas de 66 

Educação) para alunos de graduação da USP. 12. - Processo 11.1.1600.18.7 - EESC - 67 

Convênio Específico celebrado entre a USP/EESC e a Universidade Industrial de 68 

Santander (Colômbia), objetivando estabelecer a cooperação acadêmica na área de 69 

Engenharias (Desenho Industrial, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia 70 
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Eletrônica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Sistemas), a fim de promover o 71 

intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e 72 

membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. 13. - Processo 73 

10.1.528.4.0 - IEE - Convênio celebrado entre a USP, a Universidade Federal de Santa 74 

Catarina, o Centro de Pesquisas em Energia Elétrica, a Universidade Federal do Pará, 75 

através do Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas, a Fundação 76 

Centro Tecnológico de Minas Gerais, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a 77 

FUSP e a FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução do 78 

Projeto intitulado “Desenvolvimento de Competências em Geração Distribuída com 79 

Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica de Baixa Tensão”. 14. - Processo 80 

11.1.1194.18.9 - EESC - Convênio celebrado entre a USP/EESC e a Fundación 81 

Universitaria Los Libertadores (Colômbia), objetivando estabelecer a cooperação 82 

acadêmica na(s) área(s) de Engenharia, a fim de promover o intercâmbio de 83 

docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 84 

técnico-administrativa das respectivas instituições. 15. - Processo 11.1.1195.3.7 - EP - 85 

Convênio celebrado entre a USP, a FUSP e a Vale S.A., objetivando o desenvolvimento de 86 

Projeto de Pesquisa intitulado “Uso de Técnicas de Confiabilidade para Diagnosticar o 87 

Estado de Túneis em Rocha e Desenvolvimento de Instrumentos para Monitoração 88 

Geotécnica”. 16. - Processo 11.1.593.48.9 - FE - Convênio celebrado entre a USP/FE e a 89 

Norwegian University of Science and Technology (Noruega), Faculdade de Ciências 90 

Sociais e Gerenciamento Tecnológico, Centro Norueguês de Pesquisa sobre Infância, 91 

objetivando estabelecer a cooperação acadêmica na área de Pesquisa sobre a Infância e a 92 

Criança, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-93 

graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 94 

instituições. 17. - Processo 11.1.1794.8.9 - FFLCH - Convênio celebrado entre a 95 

USP/FFLCH e o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), objetivando 96 

estabelecer a cooperação na área de Língua e Literatura Alemã, a fim de promover o 97 

intercâmbio de docentes/pesquisadores para o aperfeiçoamento e/ou de atuação acadêmica 98 

e de providenciar, no âmbito desse intercâmbio, as condições necessárias para que um 99 

professor visitante alemão possa atuar junto à Área de Alemão no Departamento de Letras 100 

Modernas - FFLCH-USP. 18. - Processo 11.1.516.81.6 - FEARP - Termo de Convênio de 101 

Cooperação celebrado entre a USP/FEARP, a FAPESP e a Companhia de Saneamento 102 

Básico do Estado de São Paulo - SABESP, objetivando estabelecer as condições para a 103 

execução do Projeto intitulado “Estimando Economias de Escala e de Escopo no Setor de 104 

Saneamento”. 19. - Processo 11.1.646.18.3 - EESC - Convênio celebrado entre a 105 
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USP/EESC e a Empresa Axia Consulting Ltda., objetivando a disponibilização de um 106 

Especialista (Professor Doutor) para a prestação de serviços educacionais como 107 

Coordenador do “Programa de Capacitação em Liderança” (PCL), o qual visa desenvolver 108 

habilidades técnicas, gerenciais e de liderança em alunos do último ano do Curso de 109 

Engenharia e que são estagiários da referida empresa. 20. - Processo 10.1.1174.21.7 - IO - 110 

Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a USP/IO e a FAPESP, objetivando 111 

promover esforços entre as partes para o desenvolvimento dos Projetos de Pesquisa 112 

Oceanográfica, bem como convalida as atividades desenvolvidas. 21. - Processo 113 

11.1.11029.1.6 - Procuradoria Geral - Solicitação, autorizada pelo M. Reitor, que visa à 114 

criação de 01 (uma) função de estrutura correspondente à Assistente Técnico de Direção 115 

IV, junto à Procuradoria Geral da USP. O DRH, após providenciar a criação da referida 116 

função de estrutura solicitada, encaminha os autos à COP, para que seja referendada a 117 

autorização do M. Reitor. 22. - Processo 10.1.25464.1.0 - USP - Acordo de Cooperação 118 

Técnica celebrado entre a USP e a União, por intermédio do Ministério da Previdência 119 

Social, objetivando apoio técnico para qualificação e desenvolvimento de recursos 120 

humanos através de ações de educação continuada presenciais e a distância, eventos, 121 

projetos esportivos, artísticos, culturais, cursos de extensão, especialização, mestrado e 122 

doutorado e a prestação de serviços e outras ações que propiciem a profícua interação entre 123 

as partes. 23. - Processo 10.1.2490.5.8 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a 124 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), objetivando a cooperação 125 

acadêmica no Programa de Medicina (Pediatria), a fim de estabelecer o programa de 126 

capacitação denominado DINTER (Doutoramento Interinstitucional), promovido pela USP 127 

para a formação de doutores na UFMT, denominado DINTER FMUSP-UFMT. 24. - 128 

Processo 10.1.1506.76.7 - IFSC - Termo de Cooperação - 0050.0062147.10.9 celebrado 129 

entre a USP, a Fundação de Apoio à Física e à Química - FAFQ e a Petróleo Brasileiro - 130 

PETROBRAS, objetivando a união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do 131 

Projeto de P&D intitulado “Caracterização da Comunidade Microbiana de Reservatório de 132 

Petróleo e Possíveis Efeitos da Injeção de CO2 nessa Comunidade - Fase 2”. 25. - 133 

Processo 09.1.592.22.6 - EERP - Termo de Rerratificação ao Convênio celebrado entre a 134 

USP/EERP e a Fundação Instituto de Enfermagem de Ribeirão Preto (FIERP), objetivando 135 

alterar a Cláusula Primeira - Objeto, relativa ao período de realização do Curso de 136 

Especialização intitulado “Enfermagem em Oncologia”. 26. - Processo 11.1.9247.1.0 - EP 137 

- Acordo celebrado entre a USP/EP e a Prefeitura Municipal de Santos, com interveniência 138 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assuntos Estratégicos, objetivando a 139 

realização de esforços conjuntos visando ao estabelecimento de Cooperação Técnica para a 140 
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implementação de campus da USP em Santos, à implantação de Cursos de Graduação e 141 

Pós-Graduação e à integração da USP no Conselho de Administração e no Conselho 142 

Técnico da Fundação Parque Tecnológico de Santos. 27. - Processo 11.1.1332.3.4 - EP - 143 

Termo de Cooperação - 0050.0066333.11.9 celebrado entre a USP, a FUSP e a Petróleo 144 

Brasileiro S.A. - PETROBRAS, objetivando a união de esforços dos partícipes para o 145 

desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado “Modelagem e Medição de Escoamentos 146 

Multifásicos para Acompanhamento de Poços em Sistemas de Produção de Petróleo”. 28. - 147 

Processo 11.1.1494.3.4 - EP - Termo de Cooperação - 0050.0066063.11.9 celebrado entre 148 

a USP, a FUSP e a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, objetivando a união de 149 

esforços dos partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado 150 

“Desenvolvimento de Revestimentos Inteligentes Aditivados com Microcápsula Contendo 151 

Agentes de Auto-Reparação”. 29. - Processo 11.1.1340.3.7 - EP - Contrato - 152 

0050.0066189.11.2 celebrado entre a USP, a FUSP e a Petróleo Brasileiro S.A. - 153 

PETROBRAS, objetivando a execução, pela Universidade, sob regime de preço global, de 154 

serviços de “Simulações Numéricas para Análise de VIV em Risers”. 30. - Processo 155 

11.1.1380.3.9 - EP - Convênio Específico Nº 8 ao Termo de Cooperação Nº 4600006276 156 

celebrado entre a USP/EP, a FUSP e a PETROBRAS Transporte S.A. - TRANSPETRO, 157 

objetivando desenvolver o Projeto intitulado “Desenvolvimento de Modelos de 158 

Estabilidade para Navios da Frota da TRANSPETRO”. 31. - Processo 11.1.250.22.0 - 159 

EERP - Convênio celebrado entre a USP/EERP e a Universitat Rovira I Virgili (Espanha), 160 

objetivando a cooperação acadêmica na área de saúde ambiental, enfermagem, nutrição e 161 

áreas afins, para promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-162 

graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 163 

instituições, bem como convalida as atividades desenvolvidas. 32. - Processo 164 

10.1.1833.1.6 - PRP - Convênio celebrado entre a USP, através do Núcleo de Terapia 165 

Celular e Molecular - NUCEL e a CELLPROTECT Biotecnologia Ltda., objetivando a 166 

colaboração entre as partes na pesquisa básica, aplicada ou clínica para o 167 

“Desenvolvimento de Biopolímeros Aplicáveis à Terapia Celular e Molecular”. 33. - 168 

Processo 11.1.1352.3.5 - EP - Termo de Convênio celebrado entre a USP, a FAPESP, a 169 

FUSP e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, 170 

objetivando estabelecer as condições para a execução do Projeto intitulado “Sistema 171 

Especialista para Detecção e Diagnóstico de Vazamentos em Redes Urbanas de 172 

Distribuição de Água”. 34. - Processo 11.1.1667.18.4 - EESC - Convênio de Cooperação 173 

Técnica celebrado entre a USP/EESC e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 174 

EMBRAPA, objetivando a conjugação de esforços entre as partes para a execução do 175 
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Projeto em Desenvolvimento de Inovações em Controle de Aplicação de Herbicidas com 176 

Taxa Variável (âmbito Agricultura de Precisão). 35. - Processo 11.1.10364.1.6 - USP - 177 

Convênio celebrado entre a USP e o Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando disciplinar 178 

as ações necessárias para viabilizar a participação da USP no Programa Top China 179 

Santander Universidades, promovido pelo Santander. Os processos acima foram 180 

referendados. Em discussão: PROCESSOS A SEREM RELATADOS. Relator: JOSE 181 

ANTONIO VISINTIN - 1. - Processo 11.1.401.44.0 - IGc - Solicita recursos no valor 182 

R$168.449,00 (menor valor orçado), via Reserva para Mobiliário de Instalações Novas ou 183 

Recuperadas, para aquisição de um sistema de arquivo deslizante, para a Seção de 184 

Protocolo deste Instituto, visando à implantação do Sistema de Arquivo da USP - SAUSP. 185 

A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 100.000,00, via Reserva 186 

para Mobiliário de Instalações Novas ou Recuperadas, ressaltando que a Unidade deverá 187 

apresentar, via Mercúrio Web, a devida prestação de contas dos recursos recebidos. 188 

Relator: JOSE ROBERTO CARDOSO - 1. - Processo 10.1.2190.86.0 - EACH - 189 

Concessão de uso de espaço de propriedade da EACH, com área de 220,40m², sendo 190 

128,60m² de área construída e 91,80 m² de área externa, destinadas à exploração comercial 191 

de serviços de restaurante/lanchonete. Manifestação da COESF: verifica tratar-se de 192 

exploração de serviços de restaurante/lanchonete em área já existente para atividades 193 

correlatas. As cláusulas contratuais mencionando necessidade de aprovação de 194 

intervenções físicas e de atendimento às posturas legais estão presentes, e devem ser 195 

ressaltadas uma vez que haverá necessidade de adaptações, mesmo que de pequena ordem, 196 

no edifício. No mais, não há acréscimo de área, nada tendo a opor quanto à atividade. 197 

Parecer da PG-USP: observa que o valor da taxa administrativa foi justificado, mas, em 198 

razão do tempo transcorrido, tece algumas considerações após reanálise das minutas da 199 

carta-convite e do instrumento contratual, encaminhando os autos à Unidade para 200 

providências. A Unidade atende a solicitação da PG-USP e reencaminha os autos para 201 

análise. Manifestação do DFEI: sob o aspecto orçamentário o procedimento encontra-se 202 

correto. Parecer da CLR: aprova o parecer do relator, favorável à concessão de uso de 203 

espaço com área de 220,40m², sendo 128,60m² de área construída e 91,80m² de área 204 

externa, destinadas à exploração comercial de serviços de restaurante/lanchonete. A COP 205 

aprova o parecer do relator, favorável à concessão de uso de espaço de propriedade desta 206 

Unidade, com área de 220,40m², sendo 128,60m² de área construída e 91,80m² de área 207 

externa, destinadas à exploração comercial de serviços de restaurante/lanchonete. Relator: 208 

MARCOS EGYDIO DA SILVA - 1. - Processo 11.1.1679.18.2 - EESC - Solicita 209 

recursos no valor de R$ 231.684,00 (menor valor orçado), via Reserva para Mobiliário de 210 
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Instalações Novas ou Recuperadas, visando à aquisição de 258 poltronas para o Anfiteatro 211 

II da Unidade, que passa por reforma e adaptações. A COP aprova o parecer do relator, 212 

favorável à liberação de R$ 100.000,00, via Reserva para Mobiliário de Instalações Novas 213 

ou Recuperadas, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a devida 214 

prestação de contas dos recursos recebidos. 2. - Processo 10.1.1334.88.5 - EEL - Proposta 215 

de reformulação do curso de Engenharia Química diurno e ampliação de 80 vagas deste 216 

curso para o período noturno. Ofício do Diretor da EEL, Prof. Dr. Nei Fernandes de 217 

Oliveira Júnior, à Pró-Reitora de Graduação, Prof.ª Dr.ª Telma Maria Tenório Zorn, 218 

encaminhando a proposta de reformulação do curso de Engenharia Química do diurno e  219 

ampliação de 80 vagas deste curso para o período noturno, aprovada pela Congregação em 220 

17.09.10. Esclarece ainda, que esta proposta é uma das etapas essenciais do Projeto "Pólo 221 

Tecnológico de Lorena". Parecer da CCV: aprova o parecer favorável do relator, Prof. Dr. 222 

Sérgio Paulo Campana Filho. Parecer do CoG: a Pró-Reitora de Graduação aprova, “ad 223 

referendum” do Colegiado, a manifestação favorável da CCV, ressaltando que a ampliação 224 

de vagas se dará a partir de 2012. Parecer da CAA: aprova o parecer do relator, favorável à 225 

proposta de reformulação do Curso de Engenharia Química diurno e ampliação de 80 226 

vagas deste curso para o período noturno, em substituição às oferecidas no curso de 227 

Engenharia Industrial Química. Manifestação da CCD: é aprovada a concessão de 17 228 

claros docentes permanentes, MS-3, RDIDP junto à EEL, sendo 03 em 2011, 03 em 2012, 229 

06 em 2013 e 05 em 2014. Manifestação do DRH: apresenta custo mínimo anual relativo à 230 

contratação de 04 Especialistas em Laboratório e 09 Técnicos de Laboratório. Tabela de 231 

estimativa do aumento nas despesas permanentes da Universidade, por conta da 232 

reformulação do curso de Engenharia Química diurno e ampliação de 80 vagas deste curso 233 

para o período noturno, e seu impacto orçamentário. A COP aprova o parecer do relator, do 234 

seguinte teor: “A Escola de Engenharia de Lorena solicitou, em 15 de outubro de 2010 a 235 

reformulação do curso de Engenharia Química (Diurno) e ampliação de 80 vagas para 236 

curso de Engenharia Química do período noturno e a extinção do Curso de Engenharia 237 

Industrial Química a partir de 2011. A presente proposta corresponde a uma das etapas 238 

essenciais do Projeto Pólo Tecnológico de Lorena. Em ofício (nº 51/2010 de 19.10.2010) 239 

encaminhado à Pró-Reitoria de Graduação a EEL informa que a referida proposta foi 240 

aprovada pela Comissão de Graduação em 15.09.2010 e pela Egrégia Congregação em 241 

17.09.2010. É também informado que houve alteração no Projeto Pedagógico. Em 242 

25.11.2010 a CCV (Câmara Curricular e do Vestibular) aprovou o parecer do relator Prof. 243 

Dr. Sergio Paulo Campana Filho, favorável às alterações solicitadas. A Pró-Reitoria de 244 

Graduação aprovou ad referendum do Conselho a manifestação favorável da CCV, 245 
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ressaltando que a ampliação de vagas ocorrerá a partir de 2012. Em sessão realizada em 246 

14.03.2011 a CAA aprovou o parecer do relator, Prof. Dr. Flávio Ulhoa Coelho, favorável 247 

a proposta encaminhada pela EEL. A partir da manifestação da Comissão de Claros 248 

Docentes foi aprovada a concessão de 17 claros docentes permanentes MS-3 em RDIDP 249 

junto à EEL, sendo 03 em 2011, 03 em 2012, 06 em 2013 e 05 em 2014. O DRH apresenta 250 

aos autos o custo mínimo anual relativo à contratação de 04 Especialistas em Laboratórios 251 

e 09 Técnicos de Laboratório que é de R$ 596.729,35 (quinhentos e noventa e seis mil, 252 

setecentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos). A CODAGE avalia que o impacto 253 

orçamentário relativo à proposta da EEL será de R$3.957.642,30 (três milhões, novecentos 254 

e cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta centavos) anuais, valor que 255 

representa um impacto de 0,11% no orçamento da USP. O Projeto Pólo Tecnológico de 256 

Lorena é de grande relevância para a EEL e tendo sido aprovado em todas as instancias, 257 

recomendo à COP sua aprovação”. Relator: MICHEL MICHAELOVITCH DE 258 

MAHIQUES - 1. - Processo 11.1.511.66.0 - Felipe Gabriel Andrino - Solicita 259 

ressarcimento de danos, via Reserva para Seguro de Veículos, causados no veículo 260 

VW/Gol, placas EAS - 2174, em decorrência de acidente ocorrido no dia 04.08.2010, 261 

quando o veículo foi atingido por uma pedra durante o corte da grama próximo ao 262 

Departamento de Química no campus "Luiz de Queiroz". Menor valor orçado: R$150,00. 263 

Obs. Não consta Boletim de Ocorrência, apenas uma Notificação de Ocorrência da 264 

Coordenadoria do Campus "Luiz de Queiroz" - Seções de Operação e Segurança. A COP 265 

aprova o parecer do relator, deliberando pela devolução dos autos à CCLQ, para melhor 266 

instrução dos autos. 2. - Processo 11.1.528.66.0 - Luicyr Cristal - Solicita ressarcimento 267 

de danos no valor de R$ 820,00, via Reserva para Seguro de Veículos, causados no veículo 268 

Renault/Laguna, placas CKZ - 0748, em decorrência de acidente ocorrido no dia 269 

04.03.2011, quando o veículo foi atingido por uma pedra que, segundo a vítima, fora 270 

lançada em decorrência de um trator que roçava a grama na Travessa das Mascaremas no 271 

campus “Luiz de Queiroz”. O valor informado é referente à peça (R$ 480,00), à instalação 272 

(R$250,00) e ao frete (R$ 90,00), tendo em vista que foi necessária a aquisição da peça em 273 

outro estado (Santa Catarina). Não consta Boletim de Ocorrência, apenas uma Notificação 274 

de Ocorrência da Coordenadoria do campus “Luiz de Queiroz” - Seções de Operação e 275 

Segurança. A COP aprova o parecer do relator, contrário ao atendimento da solicitação. 276 

Relator: SIGISMUNDO BIALOSKORSKI NETO - 1. - Processo 04.1.1337.11.0 - 277 

ESALQ - Solicitação de continuidade das atividades do Núcleo de Apoio às Atividades de 278 

Cultura e Extensão em Educação e Conservação Ambiental - NACE-PTECA. Parecer do 279 

CoCEx: aprova, nos termos do parecer da Comissão de Avaliação de NACEs, o Relatório 280 
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Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão em 281 

Educação e Conservação Ambiental - NACE-PTECA, 2004/2009, assim como sua 282 

solicitação de renovação. Parecer da CAA: aprova o parecer do relator, favorável ao 283 

Relatório Quinquenal de Atividades do NACE-PTECA, referente ao período de 2004 a 284 

2009, assim como seu pedido de renovação. A COP aprova o parecer do relator, favorável 285 

à prorrogação das atividades do NACE-PTECA por mais cinco anos, a partir da última 286 

renovação. 2. - Processo 11.1.9363.1.0 - PRPG - Relatório de utilização de recursos para 287 

Projetos Especiais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, referente ao 1º trimestre de 2011. A 288 

COP aprova o parecer do relator, favorável ao relatório de utilização para Projetos 289 

Especiais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, referente ao 1º trimestre de 2011. 3. - 290 

Processo 10.1.26993.1.7 - Núcleo de Apoio à Pesquisa em Microscopia Eletrônica na 291 

Pesquisa Agropecuária - MEPA - Solicitação de prorrogação de prazo de funcionamento 292 

do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Microscopia Eletrônica na Pesquisa Agropecuária - 293 

MEPA, por mais cinco anos a partir da última renovação. Parecer do CoPq: aprova o 294 

Relatório Quinquenal de Atividades apresentado pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa em 295 

Microscopia Eletrônica na Agropecuária - NAP-MEPA, bem como a prorrogação de suas 296 

atividades pelo período de 5 anos. Parecer da CAA: aprova o parecer do relator, favorável 297 

ao Relatório Quinquenal de Atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Microscopia 298 

Eletrônica na Agropecuária - NAP-MEPA, referente ao período de 2005-2010, bem como 299 

à prorrogação de suas atividades. A COP aprova o parecer do relator, favorável à 300 

prorrogação das atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação. 4. - Processo 301 

03.1.564.75.8 - IQSC - Alteração da Estrutura Organizacional Administrativa do Instituto 302 

de Química de São Carlos, solicitando a criação do Serviço de Apoio Acadêmico, Serviço 303 

de Licitações e Contratos e vincular atividades referentes ao almoxarifado e patrimônio ao 304 

Serviço de Materiais. Manifestação do DRH: é favorável ao solicitado e apresenta 305 

alterações que se farão necessárias junto ao atual Organograma do IQSC. O processo é 306 

retirado de pauta. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 307 

reunião, às 15:30. Do que, para constar, eu, ____________________________________ 308 

Sra Jurema Lúcia dos Santos, lavrei e solicitei que fosse digitada esta Ata, que foi 309 

examinada e aprovada pelos Senhores Conselheiros presentes à sessão, e por mim 310 

assinada. São Paulo, 23 de maio de 2011. 311 


