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

cinco dias de setembro de dois mil e onze, às 15h, reúne-se, na Sala A da 2 

Secretaria Geral, a Comissão de Orçamento e Patrimônio, sob a Presidência do 3 

Prof. Dr. Joaquim José de Camargo Engler e com a presença dos seguintes 4 

Senhores Conselheiros: Professores Doutores José Roberto Cardoso, Michel 5 

Michaelovitch de Mahiques e Sigismundo Bialoskorski Neto. Ausente o discente 6 

Gustavo Rodovalho Boriolo. Justificou sua ausência o Prof. Dr. Marcos Egydio 7 

da Silva. Compareceram, como convidados, o Senhor Luiz Antonio Teixeira, 8 

Coordenador Adjunto da CODAGE, o Senhor Peter Greiner Junior, Diretor do 9 

DF e o Prof. Dr. Jose Antonio Visintin, tendo em vista o término de seu mandato 10 

como Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Presente 11 

também, o Prof. Dr. Rubens Beçak, Secretário Geral. PARTE I - 12 

EXPEDIENTE: Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os 13 

trabalhos, colocando em discussão e votação a Ata da reunião de 22.08.2011, que 14 

é aprovada por unanimidade. A seguir, o Prof. Engler agradece a presença do 15 

Prof. Visintin, que comparece à reunião como convidado, para relatar os 16 

processos analisados por ele. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, 17 

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

SEREM REFERENDADOS – 1. - Processo 10.1.1301.81.2 – FEARP - 19 

Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a Fundação para Pesquisa e 20 

Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia - FUNDACE, 21 

objetivando a cooperação para a gestão administrativa e financeira do Curso de 22 

Especialização intitulado "MBA Gestão da Tecnologia da Informação" - Edição 23 

10.001. 2 - Processo 11.1.13801.1.8 – USP - Convênio celebrado entre a USP e 24 

o Banco Santander (Brasil) S.A., objetivando a implantação do Programa de 25 

Bolsas de Estudo de Mobilidade Internacional - Marco Polo, que visa, de modo 26 

geral, contribuir, através do intercâmbio de professores e estudantes de 27 

instituições de ensino brasileira e chinesas, para incrementar a qualidade da 28 

formação dos alunos das instituições de ensino envolvidas. 3 - Processo 29 

08.1.753.6.7 – FSP - Alteração de Plano de Trabalho referente ao Convênio Nº 30 

1120/2008 celebrado entre a USP e a União Federal, por meio do Ministério da 31 
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Saúde, objetivando a transferência de recursos do item de Despesas com 32 

Terceiros - Pessoa Física para Despesas com Terceiros - Pessoa Jurídica. 4 - 33 

Processo 10.1.1103.60.3 - FCFRP e FORP - Convênio celebrado entre a 34 

USP/FCFRP/FORP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Fundação 35 

Oswaldo Cruz e a Relthy Laboratórios Ltda., objetivando o desenvolvimento 36 

conjunto, a partir do pedido de patente de invenção PI 0600453-9, do Projeto de 37 

Pesquisa intitulado " Validação do óleo de copaíba e/ou sua fração volátil como 38 

bioproduto para uso terapêutico". 5 - Processo 11.1.2089.3.6 – EP - Termo de 39 

Convênio de Cooperação celebrado entre a USP, a FAPESP, o Instituto Mauá de 40 

Tecnologia e a Vale S.A., objetivando estabelecer as condições para a execução 41 

do Projeto intitulado "Obtenção de Ferro Primário através de Tecnologias de 42 

Auto-Redução". 6 - Processo 11.1.2344.11.7 – ESALQ - Convênio celebrado 43 

entre a USP/ESALQ e a EMBRAPA Florestas - Centro Nacional de Pesquisa de 44 

Florestas, objetivando a cooperação técnica na área de Engenharia Florestal. 7 - 45 

Processo 11.1.1111.55.0 – ICMC - Convênio celebrado entre a USP/ICMC e a 46 

University of Western Ontario (Canadá), objetivando a cooperação acadêmica 47 

na(s) área(s) de Ciências da Computação e Matemática Computacional e 48 

Estatística e promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de 49 

pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das 50 

respectivas instituições. 8 - Processo 11.1.1743.3.4 – EP - Termo de Convênio 51 

de Cooperação celebrado entre a USP, a FAPESP e a VALE S.A., objetivando 52 

estabelecer as condições para a execução do Projeto intitulado "Otimização de 53 

Ativos Aplicada à Operação de Minas a Céu Aberto". 9 - Processo 54 

11.1.2662.18.6 – EESC - Termo de Convênio de Cooperação celebrado entre a 55 

USP, a FAPESP e a VALE S.A., objetivando estabelecer as condições para a 56 

execução do Projeto "Remoção de Sulfeto de Correntes Gasosas e Líquidas 57 

Provenientes de Reatores Anaeróbicos Aplicados ao Tratamento de Drenagem 58 

Ácida de Minas". 10 - Processo 11.1.2421.11.0 – ESALQ - Terceiro Aditivo ao 59 

Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários Luiz 60 

de Queiroz - FEALQ, objetivando alterar o período de realização do Curso de 61 

Extensão Universitária de Especialização em MBA em Agronegócios. 11 - 62 
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Processo 11.1.101.14.4 – IAG - Convênio celebrado entre a USP e a Université 63 

Paul Sabatier - Toulouse III (França), objetivando promover a cooperação 64 

acadêmica entre as partes, por meio da co-orientação de estudantes de Doutorado 65 

das respectivas instituições, visando à preparação de tese de doutorado e dupla-66 

titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta 67 

das duas instituições. 12 - Processo 10.1.1047.23.1 – FO - Termo de Aditamento 68 

ao Convênio celebrado entre a USP/FO e a Fundação para o Desenvolvimento 69 

Científico e Tecnológico da Odontologia - FUNDECTO, objetivando alterar o 70 

prazo de vigência do Curso de Especialização em Odontologia do Trabalho. 13 - 71 

Processo 10.1.1303.81.5 – FEARP - Primeiro Termo de Aditamento ao 72 

Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a Fundação para Pesquisa e 73 

Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia - FUNDACE, 74 

objetivando alterar a data de realização do Curso "MBA Administração - edição 75 

10.004", bem como convalida as atividades desenvolvidas. 14 - Processo 76 

10.1.35563.1.1 - FFCLRP (Anexos: PP. 08.1.1830.59.6 e 09.1.1257.59.5) - 77 

Proposta de reformulação curricular do curso de Ciências Biológicas 78 

(Bacharelado e Licenciatura), que compreende a criação de três ênfases no 79 

Bacharelado: Biologia Ambiental, Biologia Evolutiva e Biologia Molecular e 80 

Tecnológica e o oferecimento da Licenciatura, juntamente ao Bacharelado, com 81 

entrada única pelo concurso vestibular, período integral, com 60 vagas na 82 

primeira etapa de implantação. 15 - Processo 11.1.1094.55.9 – ICMC - Acordo 83 

de Cooperação Técnica e Científica celebrado entre a USP/ICMC, no âmbito do 84 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sistemas Embarcados Críticos, e a 85 

Information Assurance Comércio e Serviços em Informática LTDA., objetivando 86 

a cooperação técnica e científica entre as partes, no sentido de conjugar as 87 

potencialidades e competências das instituições, visando implementar ações que 88 

incrementem a pesquisa, o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos 89 

nas áreas relacionadas à segurança da informação, incluindo programas e 90 

projetos nessas áreas. 16 - Processo 11.1.22490.1.1 – PRCEU - Convênio 91 

celebrado entre a USP/Centro Universitário Maria Antônia (CEUMA) - PRCEU 92 

e o Banco do Brasil, por intermédio do seu Centro Cultural (CCBB) - SP, 93 
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objetivando realizar, no pátio interno do CEUMA, Projeto Cultural direcionado 94 

aos alunos universitários, professores e funcionários, no intuito de estender a 95 

programação do CCBB e divulgar a nova geração de artistas de distintas regiões 96 

do Brasil, por meio de apresentações musicais gratuitas. 17 - Processo 97 

11.1.2380.8.3 – FFLCH - Convênio celebrado entre a USP/FFLCH e a Indira 98 

Gandhi National Open University (Índia), objetivando a cooperação acadêmica 99 

nas áreas de História, Geografia, Filosofia, Ciências Sociais e Língua e Literatura 100 

estrangeiras, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, 101 

estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-102 

administrativa das respectivas instituições. 18 - Processo 11.1.2825.8.5 – 103 

FFLCH - Convênio celebrado entre a USP/FFLCH e El Colegio de México, 104 

A.C. (México), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de Ciências 105 

Sociais e Humanidades a fim de promover o intercâmbio de 106 

docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros 107 

da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições. 19 - Processo 108 

11.1.21669.1.8 – USP - Convênio Específico celebrado entre a USP e a 109 

Universidad Autónoma de Madrid (Espanha), objetivando a concessão de bolsas 110 

de estudos semestrais a estudantes das respectivas instituições por meio do 111 

Programa de Bolsas UAM - Grupo Santander. 20 - Processo 11.1.21758.1.0 – 112 

PRCEU - Convênio Específico de Cooperação celebrado entre a USP e a FUSP, 113 

objetivando estabelecer as linhas gerais da prestação de apoio e colaboração da 114 

FUSP à USP para a realização do Curso de Especialização em Ética, Valores e 115 

Cidadania na Escola no âmbito do Programa Universidade Virtual do Estado de 116 

São Paulo - UNIVESP. 21 - Processo 11.1.915.21.4 – IO - Convênio celebrado 117 

entre a USP/IO e a Universidade de Aveiro (Portugal), objetivando a cooperação 118 

acadêmica em todos os domínios de conhecimento considerados de interesse das 119 

Instituições convenentes, a fim de promover o intercâmbio de 120 

docentes/pesquisadores e de estudantes de graduação e pós-graduação em 121 

oceanografia e ciências do mar. 22 - Processo 11.1.570.64.0 – CENA - Termo 122 

de Convênio de Cooperação celebrado entre a USP, a FAPESP e a SABESP, 123 

objetivando estabelecer as condições para a execução do Projeto intitulado 124 
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"Emissões de Gases e Dinâmica do Nitrogênio em Lagoas de Estabilização e 125 

Solos Irrigados com Esgoto Tratado: Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos". 126 

23 - Processo 11.1.20894.1.8 – USP - Convênio celebrado entre a USP e o 127 

Banco Santander (Brasil), objetivando disciplinar as relações necessárias ao 128 

desenvolvimento do Programa Fórmula Santander de Bolsas de Mobilidade 129 

Internacional, que tem por finalidade contribuir, por meio do intercâmbio de 130 

alunos de cursos da USP, para o desenvolvimento de suas respectivas formações. 131 

24 - Processo 10.1.1115.43.1 – IF - Convênio celebrado entre a USP e a 132 

Universidad Autónoma de Madrid (Espanha), objetivando promover a 133 

cooperação acadêmica entre as partes, através da co-orientação de estudante de 134 

Doutorado, visando à preparação de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja 135 

realização e defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas 136 

instituições. 25 - Processo 11.1.913.21.1 – IO - Convênio celebrado entre a 137 

USP/IO e a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Algarve 138 

(Portugal), objetivando a cooperação acadêmica em todos os domínios de 139 

conhecimento considerados de interesse das Instituições convenentes, a fim de 140 

promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores e de estudantes de graduação 141 

e pós-graduação em oceanografia e ciências do mar. 26 - Processo 142 

11.1.2014.18.4 – EESC - Convênio celebrado entre a USP/EESC e a Associação 143 

PROFIBUS, objetivando o oferecimento de treinamentos técnicos sobre a 144 

tecnologia PROFIBUS a serem ministrados pela USP nas dependências da EESC 145 

- Edição 11.010. 27 - Processo 11.1.2013.18.8 – EESC - Convênio celebrado 146 

entre a USP/EESC e a Associação PROFIBUS, objetivando o oferecimento de 147 

treinamentos técnicos sobre a tecnologia PROFIBUS a serem ministrados pela 148 

USP nas dependências da EESC - Edição 11.009. 28 - Processo 11.1.2012.18.1 – 149 

EESC - Convênio celebrado entre a USP/EESC e a Associação PROFIBUS, 150 

objetivando o oferecimento de treinamentos técnicos sobre a tecnologia 151 

PROFIBUS a serem ministrados pela USP nas dependências da EESC - Edição 152 

11.008. 29 - Processo 11.1.673.21.0 – IO - Convênio celebrado entre a USP e a 153 

Companhia DOCAS do Estado de São Paulo - CODESP, objetivando a 154 

implantação de Base de Pesquisa e Extensão para as atividades aquaviárias de 155 
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ensino, pesquisa, extensão e logística da USP no Porto de Santos. Os processos 156 

acima foram referendados. Em discussão: PROCESSOS A SEREM 157 

RELATADOS - Relator: JOAQUIM JOSE DE CAMARGO ENGLER - 1 – 158 

Processo 03.1.306.63.5 – CEPEUSP - Solicita recursos no valor de R$ 159 

642.801,10, visando à complementação dos recursos disponíveis para a execução 160 

de projeto que atenda aos requisitos de acessibilidade do Centro. Parecer da 161 

COESF: é favorável à concessão integral de recursos para atendimento do pleito. 162 

A COP manifesta-se favoravelmente à liberação de R$ 642.801,10, via Reserva 163 

de Contingência, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio 164 

Web, a devida prestação de contas dos recursos recebidos. 2 - Processo 165 

11.1.218.58.0 – FORP - Solicita recursos no valor de R$ 88.380,00, visando à 166 

aquisição de aparelhos de ar condicionado destinados ao Laboratório Didático, 167 

Laboratório de Apoio Clínico e Anfiteatro IV. Parecer da COESF: é favorável à 168 

concessão dos recursos pleiteados. A COP manifesta-se favoravelmente à 169 

liberação de R$ 88.380,00, via Reserva de Contingência, ressaltando que a 170 

Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a devida prestação de contas dos 171 

recursos recebidos. 3 – Processo 11.1.1600.55.1 – ICMC - Solicita recursos no 172 

valor de R$ 468.058,20, visando à complementação dos recursos disponíveis 173 

para licitação de terceira fase das obras de construção do Prédio de Engenharia 174 

de Computação, curso interunidades entre a EESC e o ICMC. Parecer da 175 

COESF: é favorável à complementação dos recursos disponíveis para 176 

implantação do prédio em questão. A COP manifesta-se favoravelmente à 177 

liberação de R$ 468.058,20, via Reserva de Contingência, ressaltando que a 178 

Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a devida prestação de contas dos 179 

recursos recebidos. Relator: JOSE ANTONIO VISINTIN - 1 - Processo 180 

11.1.5718.1.8 – USP - Instrumento Particular de Reconhecimento de Direitos a 181 

ser celebrado entre a USP e a UNICAMP, objetivando o reconhecimento mútuo 182 

dos direitos e obrigações sobre a Propriedade Intelectual, no Brasil e no Exterior, 183 

do Projeto de Pesquisa intitulado "Inibidor da Expressão da Proteína PGC-1ß 184 

(Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gama Coactivador 1 Beta) para 185 

Tratamento do Câncer, sua Composição e Uso Farmacológico". Parecer da PG-186 
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USP: pela análise do instrumento, verifica que o processo está em ordem sob o 187 

aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, favorável à 188 

celebração do Instrumento Particular de Reconhecimento de Direitos entre a USP 189 

e a UNICAMP, ressalvando que eventuais ônus decorrentes deste Acordo 190 

deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes. 2 - Processo 191 

11.1.21182.1.1 – USP - Acordo de Transferência de Material a ser celebrado 192 

entre a USP/FMRP (beneficiária) e a Universidade de Minnesota (cedente), 193 

objetivando a transferência de material denominado "Células embrionárias 194 

BME26 do carrapato Rhipicephalus microplus". Parecer da PG-USP: verifica que 195 

o processo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer 196 

do relator, favorável à celebração do Acordo de Transferência de Material 197 

denominado “Células embrionárias BME26 do carrapato Rhipicephalus 198 

microplus” entre a USP/FMRP (beneficiária) e a Universidade de Minnesota 199 

(cedente), ressalvando que eventuais ônus decorrentes deste Acordo deverão ser 200 

de responsabilidade das partes intervenientes.  3 - Processo 10.1.30907.1.4 – 201 

USP - Instrumentos Particulares a serem celebrados entre a USP e a Comissão 202 

Nacional de Energia Nuclear, objetivando, o reconhecimento mútuo dos direitos 203 

e obrigações sobre direitos de Propriedade Industrial, no Brasil e no Exterior, 204 

referente aos resultados dos Projetos intitulados "Detector de Radiação 205 

Multicanal" e Eletrômetro Multicanal para Detectores de Radiação". Parecer da 206 

PG-USP: pela análise dos instrumentos, verifica que o processo está em ordem 207 

sob o aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, favorável à 208 

celebração dos Instrumentos Particulares entre a USP e a Comissão Nacional de 209 

Energia Nuclear, ressalvando que eventuais ônus decorrentes destes Acordos 210 

deverão ser responsabilidade das partes intervenientes. 4 - Processo 211 

11.1.1009.42.0 – ICB - Solicita liberação de recursos no valor de R$ 46.200,00, 212 

visando ao aporte de recursos anuais destinados ao ICB 5 - Unidade de Monte 213 

Negro/Rondônia. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 214 

46.200,00, via Reserva de Contingência, ressaltando que a Unidade deverá 215 

apresentar, via Mercúrio Web, a devida prestação de contas dos recursos 216 

recebidos. Relator: JOSE ROBERTO CARDOSO - 1 - Processo 217 
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07.1.897.44.0 – IGc - Permissão de uso de área, nas dependências do Instituto de 218 

Geociências, com 13,72m², à Sociedade Brasileira de Geologia. Parecer da PG-219 

USP: após análise do termo de permissão de fls. 45/46, bem como dos 220 

documentos anexados, entende que inexiste qualquer óbice, no que se refere ao 221 

aspecto jurídico, à formalização do instrumento. Encaminha os autos ao IGc, 222 

para providenciar as assinaturas necessárias para a formalização do termo, 223 

submetendo, em seguida, a questão às Comissões de Orçamento e Patrimônio e 224 

de Legislação e Recursos. Parecer da COESF: nada há contra a cessão, porém 225 

informa que "área cedida é área perdida, não se recuperando mais mesmo com 226 

processo de reintegração de posse". Manifestação do DFEI: constata que a 227 

minuta de fls. 45/46 desconsiderou a cláusula quinta contemplada na minuta de 228 

fls. 41/43, o que deverá ser revisto pelo IGc, responsabilizando o permissionário 229 

pelas "... despesas relativas ao consumo de água, energia elétrica e telefone, 230 

utilizados pela SBGEO, assim como pela segurança do local." A CLR encaminha 231 

os autos ao IGc para atendimento do parecer do relator, tendo em vista os 232 

pareceres da COESF e DFEI. A CLR aprova o parecer do relator, favorável à 233 

permissão de uso de área pela Sociedade Brasileira de Geologia, conforme 234 

proposto. A COP aprova o parecer do relator, favorável à Permissão de Uso de 235 

Área, nas dependências do Instituto de Geociências, com 13,72 m², à Sociedade 236 

Brasileira de Geologia. 2 - Processo 09.1.1176.58.7 – FORP - Permissão de uso 237 

de área, nas dependências da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, com 238 

133,78m², ao Centro Acadêmico "Carneiro Leão". Parecer da PG-USP: entende 239 

que a minuta constante dos autos não apresenta irregularidades nos aspectos 240 

jurídicos, sugerindo, somente, nova redação para a "Cláusula Segunda - O 241 

Permissionário". A Unidade anexa Minuta do termo de permissão de uso com a 242 

alteração proposta pela PG-USP. Parecer da COESF: nada há a obstar à cessão. 243 

Informa apenas que área cedida tem difícil mecanismo de recuperação. A 244 

Unidade deverá considerar tal fato nas suas necessidades de ampliações futuras. 245 

Manifestação do DFEI: constata que, sob o aspecto financeiro, a cláusula quarta 246 

deverá ser revista, definindo também o responsável pelo pagamento das despesas 247 

referentes à telefonia. A CLR encaminha os autos à FORP para atendimento do 248 
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parecer do relator, tendo em vista os pareceres da COESF e DFEI. A CLR aprova 249 

o parecer do relator, favorável à permissão de uso de área, nas dependências da 250 

FORP, bem como a proposta de redação da Cláusula Quarta do Termo realizada 251 

pelo mesmo. A COP aprova o parecer do relator, favorável à Permissão de Uso 252 

de área, nas dependências da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, com 253 

133,78m², ao Centro Acadêmico “Carneiro Leão”. Relator: MARCOS 254 

EGYDIO DA SILVA - 1 - Protocolado 11.5.256.55.2 – ICMC - Solicita 255 

recursos no valor de R$ 3.025,00 (menor valor orçado), via Reserva para 256 

Reposição de Equipamentos de Laboratório, Equipamentos de Informática 257 

Portáteis e de Audiovisual Sinistrados, visando à reposição de um notebook 258 

furtado no Aeroporto Charles de Gaule - Paris e que estava sob a 259 

responsabilidade do Prof. Dr. Antonio Castelo Filho. A COP aprova o parecer do 260 

relator, favorável à liberação de R$ 3.000,00, via Reserva para Reposição de 261 

Equipamentos de Laboratório, Equipamentos de Informática Portáteis e de 262 

Audiovisual Sinistrados, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via 263 

Mercúrio Web, a devida prestação de contas dos recursos recebidos. 2 - Processo 264 

11.1.378.91.0 - Cambridge University Press - Contrato de Edição a ser 265 

celebrado entre a USP/EDUSP e a Cambridge University Press, visando à 266 

aquisição de licença exclusiva para editar, divulgar e comercializar a obra 267 

intitulada "History of Latin America - vol. 10", de Leslie Bethell. Parecer da PG-268 

USP: não há quaisquer óbices, do ponto de vista jurídico, ressaltando quanto à 269 

questão tratada em item 16 - "Lei que rege". Manifestação do DFEI: informa que 270 

o procedimento relativo à inexigibilidade de licitação está em conformidade com 271 

as normas orçamentárias vigentes, bem como a compra no Sistema Mercúrio. 272 

Informa, ainda, que em relação ao item 16, apontado pela PG-USP, o contrato 273 

segue padrão internacional, não havendo nenhum registro de ocorrência que 274 

tenha gerado qualquer tipo de disputa judicial no exterior, em casos similares. A 275 

COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Contrato de Edição 276 

entre a USP/EDUSP e a Cambridge University Press, ressalvando que eventuais 277 

ônus decorrentes deste Acordo deverão ser de responsabilidade das partes 278 

intervenientes. 3 - Processo 11.1.377.91.3 - Cambridge University Press - 279 
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Contrato de Edição a ser celebrado entre a USP/EDUSP e a Cambridge 280 

University Press, visando à aquisição de licença exclusiva para editar, divulgar e 281 

comercializar a obra intitulada "History of Latin America - vol. 9", de Leslie 282 

Bethell. Parecer da PG-USP: não há quaisquer óbices, do ponto de vista jurídico, 283 

ressaltando quanto à questão tratada em item 16 - "Lei que rege". Manifestação 284 

do DFEI: informa que o procedimento relativo à inexigibilidade de licitação está 285 

em conformidade com as normas orçamentárias vigentes, bem como a compra no 286 

Sistema Mercúrio. Informa, ainda, que em relação ao item 16, apontado pela PG-287 

USP, o contrato segue padrão internacional, não havendo nenhum registro de 288 

ocorrência que tenha gerado qualquer tipo de disputa judicial no exterior, em 289 

casos similares. A COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do 290 

Contrato de Edição entre a USP/EDUSP e a Cambridge University Press, 291 

ressalvando que eventuais ônus decorrentes deste Acordo deverão ser de 292 

responsabilidade das partes intervenientes. Nesta oportunidade, o Prof. Rubens 293 

enaltece a qualidade da obra em destaque. 4 - Processo 11.1.440.91.7 - Taylor & 294 

Francis Group - Contrato de Publicação a ser celebrado entre a USP/EDUSP e a 295 

Taylor & Francis Group, visando à aquisição de licença exclusiva para traduzir a 296 

obra em idioma português, imprimir, publicar e comercializar a obra intitulada 297 

"Forgotten Africa: an introduction to its archaeology", de Graham Connah. 298 

Parecer da PG-USP: não há quaisquer óbices, do ponto de vista jurídico, 299 

ressaltando quanto à questão tratada em item 19 - "Direito Aplicável". 300 

Manifestação do DFEI: informa que o procedimento relativo à inexigibilidade de 301 

licitação está em conformidade com as normas orçamentárias vigentes, bem 302 

como a compra no Sistema Mercúrio. Informa, ainda, que em relação ao item 19, 303 

apontado pela PG-USP, o contrato segue padrão internacional, não havendo 304 

nenhum registro de ocorrência que tenha gerado qualquer tipo de disputa judicial 305 

no exterior, em casos similares. A COP aprova o parecer do relator, favorável à 306 

celebração do Contrato de Publicação entre a USP/EDUSP e a Taylor & Francis 307 

Group, ressalvando que eventuais ônus decorrentes deste Acordo deverão ser de 308 

responsabilidade das partes intervenientes. Relator: MICHEL 309 

MICHAELOVITCH DE MAHIQUES - 1 - Processo 11.1.928.58.8 – FORP - 310 
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Solicita recursos no valor de R$ 5.412,00 (100% do menor valor orçado), via 311 

Reserva para Manutenção de Veículos, para manutenção no veículo GM/S-10, 312 

placas DBS-8323, ano 2005. A COP aprova o parecer do relator, favorável à 313 

liberação de R$ 5.412,00, via Reserva de Manutenção de Veículos, ressaltando 314 

que a Unidade deverá apresentar a devida prestação de contas dos recursos 315 

recebidos.  2 - Processo 11.1.929.58.4 – FORP - Solicita recursos no valor de 316 

R$ 1.473,00 (50% do menor valor orçado), via Reserva para Manutenção de 317 

Veículos, para manutenção no veículo Santana Quantum, placas CZA-3680, ano 318 

2001. Menor valor orçado R$ 2.946,00. A COP aprova o parecer do relator, 319 

favorável à liberação de R$ 1.473,00, via Reserva de Manutenção de Veículos, 320 

ressaltando que a Unidade deverá apresentar a devida prestação de contas dos 321 

recursos recebidos. 3 - Processo 11.1.927.58.1 – FORP - Solicita recursos no 322 

valor de R$ 1.598,00 (50% do menor valor orçado), via Reserva para 323 

Manutenção de Veículos, para manutenção no veículo VW/Parati, placas DMN-324 

8626, ano 2009. Menor valor orçado R$ 3.196,00. A COP aprova o parecer do 325 

relator, favorável à liberação de R$ 1.598,00, via Reserva de Manutenção de 326 

Veículos, ressaltando que a Unidade deverá apresentar a devida prestação de 327 

contas dos recursos recebidos. Relator: SIGISMUNDO BIALOSKORSKI 328 

NETO - 1 - Processo 85.1.4943.1.1 – EEFE - Proposta de alteração da estrutura 329 

organizacional administrativa da Escola de Educação Física. Manifestação do 330 

DRH: apresenta as alterações que se farão necessárias junto a Estrutura 331 

Organizacional atual. A Comissão Central de Empregos Públicos e Estruturas 332 

Organizacionais manifesta-se favoravelmente a alteração da Estrutura 333 

Organizacional. A COP aprova o parecer do relator, favorável à proposta de 334 

alteração da estrutura organizacional administrativa da EEFE, nos termos do 335 

DRH. Em discussão: DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 1 - USP - 336 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2012 - Análise das sugestões 337 

recebidas das Unidades e Órgãos da USP, bem como de Membros do Co. O Sr. 338 

Luis Antonio solicita, a pedido do Prof. Antonio Roque Dechen, para que seja 339 

desconsiderada a solicitação da CCLQ, a qual sugere criação de subalínea 340 

voltada à manutenção de animais domésticos abandonados no campus. O Prof. 341 
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Engler informa que a solicitação já foi encaminhada à CODAGE. Ato contínuo, 342 

o Prof. Michel questiona quanto à sugestão da CODAGE que trata da criação de 343 

alínea destinada aos Serviços de Limpeza e Vigilância, ressaltando que nem 344 

todas as Unidades terão estrutura para realizar a licitação. O Prof. Engler 345 

esclarece que esta atividade será gerenciada pela CODAGE. Finalizando, é 346 

aprovado o documento, que passa a fazer parte desta Ata como Anexo I. Nada 347 

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, às 15:55. 348 

Do que, para constar, eu, ____________________________________ Sra 349 

Jurema Lúcia dos Santos, lavrei e solicitei que fosse digitada esta Ata, que será 350 

examinada pelos Senhores Conselheiros presentes à sessão em que for discutida e 351 

aprovada, e por mim assinada. São Paulo, 05 de setembro de 2011. 352 



4.

3.

2.

1

Unidade/
Órgão

CCRP

CCLQ

CEPEUSP

CEBlMar

Sugestão

1) Sugere a criação de alínea específica denominada "Programa de

Gerenciamento/Tratamento de Resíduos Químicos", tendo em vista o importante

aumento do número de pesquisas realizadas e das atividades didáticas acarretando a

geração de resíduos e o aumento gradativo do número de usuários dos serviços
prestados pelo Laboratório de Resíduos Químicos. A fim de atender à demanda, além

do custo das atividades de rotina e de manutençä0, informa a necessidade de

contratação de serviço de incineração de residuos, orçado em R$ 20.'100,00 anuais, e

ainda investimentos em infraestrutura, equipamentos, pesquisas de novas tecnologias

e tratamento, a fim de amenizar os custos do tratamento e gerenciamento dos resíduos
químicos do campus de Ribeirão Preto que para tanto sugere o montante de R$

50.000,00 anuais.

1) Dotação Básica

Sugere criação de sub-alínea voltada à manutenção de animais domésticos abandonados

no canpus e para cuidados emergenciais com animais da fauna silvestre. lnforma sobre a

criação do Grupo de Controle de Animais Abandonados neste campLts,justificando que a

criação de referida sub-alínea é importante até como respaldo legal para uso dos recursos

públicos.

(Processo 201 1.1.434.66.6)

1) Manutenção Predial

Sugere criação de uma comissão especial, relacionada a esta alínea que seja coordenada

pela COESF para análise do destino da extensa construção do "Estádio de Futebol do

CEPEUSP", área esportiva com capacidade aproximada de 28.000 pessoas sentadas em

suas arquibancadas, sendo duas decisoes as mais plausíveis, segundo o Centro: reforma

ou demoliçã0.

(Processo 201 1.1.167 16.1 .11

1) Não há sugestoes,
(Processo 201 1 .1 .17 122.1 .8)

Manifestação da COP

1) A sugestão será previamente submetida à

análise da Pró-Reitoria de Pesquisa.

1) A sugestão será previamente submetida à

análise da CODAGE.

1) A sugestäo será previamente submetida à

análise da COESF.

1) Ciente

-Þ
Ã
xc
tr

1
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Unidade/
o o

ccs

Sugestão

Sugere a criação de duas novas alíneas, nos moldes do Parque de lnformática e de Rede

gerida pela CTl, como segue:

1) Rede USP de TV, onde a CCS gerenciando a atividade, receberia a dotação para

reposiçäo e modernização dos equipamentos dos estúdios, redação e ilhas de ediçäo

da Rede USP de TV, na capital e nos campido interior, bem como para os contratos de

manutenção de equipamentos na área televisiva, para pagamento da taxa de

permanência nos canais universitários, para aquisiçäo de equipamentos e softwares

específicos da área, para a necessária migração para a TV Digital em alta definiçäo

(HDTV) e para a implantação e consolidaçäo dos núcleos de produção de TV.

2) Rede USP de Rádio, onde a CCS gerenciando a atividade, receberia dotação para

reposição e modernização dos equipamentos dos estúdios, redação e produção da

Rede de Rádio USP FM, na capital e nos campi do interior, bem como para os

contratos de manutenção na área radiofônica, para pagamentos de direitos autorais do

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) e aquisição de softwares

específicos na área.

(Processo 201 1 .1.21 2.56.6)

2) Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil

Sugere o aumento do número de bolsas de auxílio-financeiro da ordem aproximada de

200/0, a fim de atender à totalidade de alunos do perfil de media necessidade com base

nos dados obtidos em 2010,

(Processo 201 1.1.480.53.6)

Manifestação da COP

1) De acordo, A sugestão será incorporada às

Diretrizes Orçamentárias.

2) De acordo, A sugestão será incorporada às

Diretrizes 0rçamentárias.

2) A sugestão será previamente encaminhada à

Comissão de Gestão da Política de Apoio à

Permanência de Formação Estudantil,

2
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Unidade/
Órqão

ccsc

Sugestão

1) lnforma a necessidade de recursos financeiros a serem alocados em infraestrutura e

novas edificaçöes:

a) Campus 1 (Totalizando o valor de R$ 535.770,00):

. Construção de prédio para o Serviço de Promoção Social e Moradia Estudantil do

Campus - '139,66 m'- R$ 209,490,00

. Execução de rede de média tensão subterrânea na rua principal do Campus (Rua F)

- R$ 126,280,00
. Execução de Rede de hidrantes públicos na região central do campus (1'etapa). -

R$ 200,000,00,

b) Campus 2 (Totalizando o valor de R$ 2,810,663,00):

. Execução de muro de fechamento na divisa do Campus 2 com o Bairro Santa

Angelina - 900m - R$ 564,561,00
. Ampliação do Centro de Apoio Técnico (CAT) para a instalação do almoxarifado

central e do conjunto de vestiários para funcionários da USP e terceirizados - R$

450,000,00
o Construção de Laboratório para tratamento de resíduos químicos do Campus (200

m2) para atender as necessidades dos laboratórios didáticos e de pesquisa - R$

300.000,00
. Rede de infraestrutura elétrica subterrânea para atender aos prédios do Centro de

Apoio Técnico, Portal de entrada do Campus e prédio da Guarda Universitária - R$

349.'102,00

. Ampliaçao da iluminação do Sistema Viário e arredores dos prédios do Campus -
R$ 260,000,00

. Execução de sistema viário e de pedestres para atender o prédio da Engenharia

Aeronáutica e o prédio da Engenharia de Materiais e Manufatura. - R$ 800,000,00
. Recuperação das áreas de reserva ambiental e de proteção permanente de acordo

com a licença ambiental para construção do Campus ll - R$ 150.000,00
. Fechamento com vidro temperado do pavimento térreo da Biblioteca Central do

Campus, - R$ 237.000,00

(Processo 201 1 .1.886.52.4)

Manifestação da COP

1) A sugestão é uma proposta orçamentária

específica da Unidade e que não pode se

constituir em Diretriz Orçamentária para a

USP, devendo ser submetida à análise da

COESF.

3
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Unidade/
ó ão

cDcc

CODAGE

Sugestão

1) Sugere a criação de campo específico nas tabelas de distribuição orçamentária para

alocação das dotaçoes do Centro, justificando que os valores referentes ao CDCC säo

lançados como 'sub-alínea' do IQSC e que nos balanços distribuídos nas reuniões do

Conselho Universitário, estão incluidos no orçamento do IFSC; Sugere que uma

possibilidade, seria a inclusäo dos dados orçamentários do CDCC em item específico

junto ao dos lnstitutos Especializados, uma vez que se encontra no GR proposta de

transformação do CDCC em lnstituto Especializado.

o 2011.1.14568,1,5

1) Obras
Sugere que a dotação destinada ao Plano Diretor deveria ser aprovada tendo por base

uma planilha arrolando as obras que serão contempladas por Unidade, prazo estimado de

conclusão (incluindo pafte burocrática) e valor da obra. Sugere, ainda, a atualização

periódica da planilha a cada reunião da COP, a fim de facilitar a apreciação desta

Comissã0, da CODAGE e GR de novos projetos e da execução do plano de obras e a
publicação desta no orçamento, ou entã0, uma versão simplificada, visando facilitar a
gestão financeira, o planejamento de médio prazo e trazer maior visibilidade ao plano de

obras.

2) Serviços de Limpeza e de Vigilância
Propöe a criação de uma dotação individual voltada aos contratos terceirizados de limpeza

e segurança, com valores estabelecidos para cada Unidade, seguindo critérios

semelhantes à dotação de Manutenção Predial, que estabeleça um valor mínimo de

despesa autorizada com os contratos, que poderão ser complementados a partir da

dotação das Unidades se estas julgarem pertinente e permitam uma maior

descentralização dos contratos e da gestão destes. Os critérios de alocação desta nova

alínea sendo: Parametrizados pela área construída de cada Unidade e pelo tamanho do

corpo docente, discente e de servidores; e Repartição da despesa entre as Unidades pela

média dos dois anos anteriores. Justifica que um orçamento estipulado para limpeza e

vigilância por Unidade poderá estimular o uso mais eficiente desta dotaçã0, reduzindo

excessos ou racionalizando as demandas.

(Processo 2011.1, 1 761 6.1.0)

Manifestação da COP

1) Na atual situação do CDCC não é possível

atender esta proposta.

1) A sugestäo será previamente submetida à

análise da COESF.

2) De acordo. A sugestão será incorporada às

Diretrizes Orçamentárias.

4
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Unidade/
Órsão

CQSD

COSEAS

Sugestão

1) O Órgäo encaminha informaçoes relativas ao orçamento do mesmo:

a)Recursos Humanos: Coordenador; Vice-Coordenador; Secretário da

Coordenadoria; Diretor Técnico de Divisão; Analistas para assuntos

administrativos; Técnico para assuntos administrativos; Engenheiro de

Manutenção; Técnico em Eletricidade e Motorista - Salários definidos pelo Plano

de Cargos e Salários da USP.

b)Manutenção Predial: Manutenção de infraestrutura predial, elétrica e hidráulica,

c)Manutenção de Áreas Externas: Recursos para manutenção de áreas externas

comuns a todas as unidades que compöe a Coordenadoria, como por exemplo:

sinalização externa com indicação das unidades e setores, execução e

manutenção dos jardins nas calçadas.

d)Tecnologia de lnformação e Telefonia: equipamento de informática e telefonia

para Coordenadoria, Procuradoria Geral da USP, Unidade satélite SESMT.

e)Transporte seguro e manutenção de veículo:julga adequado ter um veículo com

características mistas (carga e passeio) para atender às necessidade do

Quadrilátero, recursos para seguro de veículo, recursos para manutenção de

veículos e para despesas com transporte.

f) Obras: Aquisição ou locação de imóvel para instalação da sede própria da

Coordenadoria do Quadrilátero Saúde/Direito e recurso para execução do Plano

Diretor da mesma.

g)Reservas Especiais: Recursos para mobiliário para instalação da sede própria

desta Coordenadoria.

h)Serviços de Limpeza e Vigilância: Recursos para serviços de limpeza e vigilância

para sede própria desta Coordenadoria.

i) Treinamento de Recursos Humanos: Recursos para capacitação do capital

humano da Coordenadoria.

1) Não há sugestoes.

(P rocesso 201 1 .1 .7 59.35.21

Manifestação da COP

1) Ciente

1) A sugestão é uma proposta orçamentária

específica da Unidade e que não pode se

constituir em Diretriz Orçamentária para a

USP.

5
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Unidade/
o ao

CQSD

Sugestão

j) Plano integrado de Gestäo Ambiental desta Coordenadoria: objetiva a

construção da gestão ambiental integrada no campus, por meio de programas,

projetos e ações conjuntas e compartilhadas, que visam à adequação do

gerenciamento e ao ganho de escala com redução dos custos, de modo a diminuir

os impactos ambientais e consequentes efeitos à saúde. O plano será

desenvolvido observando a legislação ambiental, os aspectos técnicos,

econômicos, sociais, ambientais e de saúde, de modo integrado, contemplando:

Unificação de contratos de prestação de serviços das unidades; capacitação e

atendimento à legislação vigente.

2l Atividades lntegradas

Sugere a inclusão de item denominado "Plano lntegrado de Gestão Ambiental", com o

objetivo de construir a gestão ambiental integrada no campus, por meio de programas,

projetos e açöes conjuntas e compartilhadas, que visam à adequação do gerenciamento e

ao ganho de escala com redução dos custos, de modo a diminuir os impactos ambientais e

consequentes efeitos à saúde. O plano seria desenvolvido observando a legislação

ambiental, os aspectos técnicos, economicos, sociais, ambientais e de saúde, de modo

integrado, contemplando a unificação de contratos de prestação de serviços das unidades

e a capacitação de comissöes e servidores,

Sugere inclusão do item denominado "Prestação de Serviço de Coleta, Transporte e

Disposição Final de Resíduos Sólidos classe ll A/ll B - NBR'10004" (Lei Municipal no

14.973, de 11 de setembro de 2009 e ao Decreto no 51.907, de 5 de novembro de 2010),

(P rocesso 201 1 .1 .167 15. 1, 5 e Protocol ado 201 1 .5.2218.1 .11

1) Manutençäo Predial

Sugere o aumento do valor referente a esta alínea, considerando as despesas com

manutenção de elevadores, instalaçöes elétricas, telhados, coberturas, forros entre

outros, tendo em vista a depreciação de edifícios da USP.

Manifestação da GOP

2l A sugestão será previamente encaminhada

à Coordenadoria de Gestão Ambiental.

1) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP, respeitada

a disponibilidade de recursos.

2) De acordo com a parte de caráter geral da

6
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Unidade/
Órqão

ECA

EACH

EACH

Sugestão

1) Desempenho Acadêmico

Sugere que para o cálculo de concessão do adicional, considere-se a quantidade de

convênios internacionais firmados pelas Unidades e a quantidade de alunos enviados ou

recebidos em processos de intercâmbio, lnforma que tal sugestão será encaminhada à

Pró-Reitoria de Relações lnternacionais.

2) Equipamentos de Segurança

2) Obras

Sugere:

. Adequação e/ou ampliação dos espaços para atividades didáticas das Unidades,

bem como de espaços livres para o convÍvio da comunidade.

. Adequação de Restaurantes Universitários.

. Ampliação de espaços e de equipamentos de práticas esportivas.

3) Renovação da Frota de Veículos

Sugere a renovação da frota existente, tendo em conta o desgaste sofrido ocasionado pelo

uso excedente, acanetando a segurança e às altas despesas com manutençã0.

4) Avaliação lnstitucional

Sugere o reforço de recursos destinados a esta alínea, a fim de possibilitar a realização de

Planejamento Estratégico Anual.

5) Serviços de Limpeza e Vigilância

Sugere adequação dos serviços de segurança pessoal e patrimonial.

rocesso 2011.1,2280.86.0

Manifestação da COP

1) A sugestão será previamente encaminhada à

análise da CClnt.

2) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP, respeitada

a disponibilidade de recursos.

3) A suqestão será previamente encaminhada à

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada

na elaboração da Proposta Orçamentária da

USP, respeitada a disponibilidade de

recursos.

3) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada

na elaboração da Proposta Orçamentária da

USP, respeitada a disponibilidade de

recurs0s.

4) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP, respeitada

a disponibilidade de recursos.

5) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada

na elaboraçäo da Proposta Orçamentária da

USP, respeitada a disponibilidade de

recursos.

7
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41

Unidade/
o ao

EERP

EERP

Sugestão

1) Equipamentos de Segurança

Sugere o acréscimo temporário nessa dotação para o exercício de 2012, correspondente a

30% do valor destinado a Manutenção Predial, visando a realizaçäo de um programa para

instalação de equipamentos de vigilância como: câmeras, catracas, gravadores, vídeo,

microcomputadores, monitores, cabeamento e outros, nas entradas principais dos edifícios

que ainda não foram atendidos.

2) Manutenção e Reposição de Equipamentos de lnformática

1) Sugere criação de um fundo de reserva contingencial, no orçamento da USP, destinado

a contraparlidas financeiras exigidas em editais, para liberação de financiamentos de

projetos acadêmicos. lnforma que a inexistência de uma rubrica no orçamento que trate

da contrapartida inviabiliza a assinatura de convênios, impedindo, por conseguinte, a

concretização do trabalho acadêmico proposto. Ressalta, ainda, que os editais,

geralmente, são disponibilizados com curto espaço de tempo entre a apresentação da

proposta e sua consolidaçã0.

2) Manutenção de Áreas Externas

Tendo em vista a proposta de descentralizaçäo dos recursos destinados às Unidades do

Campus de Ribeiräo Preto, entende que a permanência desse recurso no orçamento das

próprias Unidades conferirá melhor otimização e maior agilidade na execução dessa

alínea, com impacto direto na qualidade dessas áreas.

(Processo 2011.1.167 17 .1.8)

Sugere o aumento da alíquota correspondente a 10% da dotação para Manutenção

Predial, para fins de aquisição e manutenção de equipamentos de segurança.

3) Projetos Especiais

Sugere à Pró-Reitoria de Relaçöes lnternacionais a criação de projeto para concessão de

bolsas para que alunos de baixa renda possam realizar intercâmbio, garantindo que os

mesmos tenham condiçoes de manter-se no exterior pelo período correspondente.

(Processo 2011.1, I 086.27.0)

Manifestação da COP

1) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada

na elaboração da Proposta Orçamentária da

USP, respeitada a disponibilidade de

recursos.

2) A sugestão será previamente submetida à

análise da Coordenadoria de Tecnologia da

1) A sugestão será previamente submetida à

análise da Pró-Reitoria de Pesquisa.

2) A COP considera mais adequada a Diretriz

adotada no exercicio anterior.

análise da CClnt.

8
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Unidade/
Órqão

ESALQ

EESC

EESC

Sugestão

1) Não há sugestöes

Sugere para que seja incluído um adicional no valor de R$ 150.000,00 no orçamento de

2012, para aquisição de licenças de softwares (Sistema Operacional, Office, Anti-Vírus,

CAD, além dos específicos para laboratórios), bem como para atender aos novos cursos

implantados.

3) Treinamento de Recursos Humanos

Sugere o aumento de 10% para20% nos recursos destinados a esta alínea.

4) Mobiliário para lnstalaçoes Novas ou Recuperadas

Sugere o aumento de R$ 100,000,00 para R$ 200.000,00 dos recursos destinados a esta

alínea, opinando para que seja realizado um estudo no sentido de priorizar as Unidades

que possuem maior área construída, viabilizando melhor infraestrutura,

5) Sugere que seja estudada a possibilidade da criação de uma dotação específica para a

implantaçäo de um Plano de Saúde, sendo seus custos contingenciados entre a USP e

o servidor. Podendo, o servidor, escolher entre o Plano Básico (pago pela USP,

conforme o praticado atualmente) e o Plano de Saúde (de maior abrangência),

equivalente ao existente na Unicamp e Unesp.

6) Viagens Didáticas

Sugere para que seja estudada a possibilidade de se elevar os valores fixados

atualmente na CIRC/CODAGE/004/2005 em relação ao cobrado pelo quilômetro

rodado,

7) Tendo em vista que os servidores estatutários, em seus afastamentos por motivo de

"licença saúde" têm seus vencimentos integrais, sugere a equiparação aos servidores

celetistas, com a criação de uma dotação específica que complemente as diferenças

entre o valor recebido pelo INSS (a contar do 150 dia útil) e seu salário integral.

(Processo 201 1 .1 .2300.18.7 )

Manifestação da COP

1) Ciente

lnformaçã0,

3) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada

na elaboração da Proposta Orçamentária da

USP, respeitada a disponibilidade de

recursos,

4) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada

na elaboração da Proposta Orçamentária da

USP, respeitada a disponibilidade de

recursos,

5) A sugestão será previamente submetida à

análise da Coordenadoria de Saúde da USP.

6) A sugestão será previamente submetida à

análise da CODAGE.

7) A sugestão será previamente submetida à

análise da CODAGE.

I



16.

Unidade/
o o

FCF

FCF

Sugestão

1) Dotação Básica
Distribuição às Unidades da parcela principal da rubrica "Outros custeios e lnvestimentos"

com base nas atividades de ensino de Graduaçäo70o/o e Pós-Graduação 30%.

2) Treinamento de Recursos Humanos
Sugere majoraçäo dos recursos para R$ 400,00/servidor/ano, considerando que o

treinamento é um investimento e que retornará à lnstituição em desenvolvimento e

aprimoramento de suas atividades.

3) Manutençäo de Áreas Externas
Sugere majoração dos recursos destinados a esta alínea,

4) Equipamentos de Segurança
Sugere majoração dos recursos destinados a esta alínea de 10% para 20% da

Manutenção Predial.

5) Projetos Especiais
Sugere acréscimo dos recursos destinados à Pró-Reitoria de Pesquisa, considerando os

auxilios a Pós-Doutores, Biotérios e à Pró-Reitoria de Graduaçã0, considerando,

principalmente, o Pró-Lab.

Sugere a criação das alineas específicas:

a) Aquisição de Nitrogênio Líquido para as Unidades que fazem uso regular do

insumo;

b) Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (Químicos, Radioativos e

Efluentes) para as Unidades que usam estes resíduos.

6) Mobiliário para lnstalaçöes Novas ou Recuperadas
Sugere majoração da verba para as Unidades, considerando especialmente as novas

construções,

7) Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa
Sugere acréscimo dos recursos destinados a esta alínea.

(Processo 201 1 .1 .1 457 5.1.1)

Manifestação da COP

1) A sugestão deverá ser analisada pelo Co.

2) A sugestão será considerada na elaboraçäo

da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos,

3) A sugestäo será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos.

4l A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos.

5) A sugestão será previamente submetida à

análise da Pró-Reitoria de Pesquisa e da

Pró-Reitoria de Graduaçã0,

6) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos.

7) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos,

8) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos.

9) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos.
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I 7

Unidade/
Órgão

FD

Sugestão

1)Obras

. lnforma a necessidade de reforma dos elevadores do Prédio Histórico, do Anexo l,

do Anexo ll e do Anexo lV, todos em precárias condiçÕes, necessitando de urgente

atualizaçã0, inclusive por motivos de segurança.

. lnforma a necessidade de reforma do Salão Nobre com a troca de cortinas e

instalação de ar-condicionado (Projeto em andamento na COESF),

. lnforma a necessidade de reforma do Auditório Xl de Agosto com a troca dos

lambris, carpete e substituição do forro de gesso por forro vegetal removível para

facilitar a manutenção elétrica e hidráulica.

2) Renovação da Frota de Veículos

lnforma a necessidade de aquisição de veículos novos, vez que os atuais, em vifiude do

desgaste sofrido por sua utilização constante, demandam alto custo para manutenção e

conservaçã0.

3) Manutenção Predial e Manutenção de Áreas Externas

lnforma a necessidade de reformas substanciais na área da Faculdade de Direito, tendo

em vista a incorporação a seu patrimônio de dois edificios, um localizado na Rua

Riachuelo, no 1951202 (proieto de reforma em andamento) e outro na Rua Senador Feijó,

8) Obras
Sugere aumentar o valor destinado a esta alínea, visando à segurança.

9) Biotérios
Sugere majoração dos recursos destinados aos Biotérios para melhoria física e dos

equipamentos.

10) Programa lntegrado de Segurança
Sugere aumentar substancialmente esses recursos, com base nas intercorrências.

(Processo 2011.1, 1 054.9.3)

Manifestação da GOP

1) A sugestão será previamente submetida à

análise da COESF.

2) A sugestão será previamente submetida à

análise da CODAGE.

3) A sugestão será previamente submetida à

análise da COESF.

4) A sugestão será previamente submetida à

análise da CODAGE,

5) A sugestão näo se constitui em Diretriz

Orçamentária para a USP. A Unidade deverá

encaminhar proposta especifica à COP.

10) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos,

11



Unidade/
Órsão

FD

FD

Sugestão

no 205.

4) Equipamentos de Segurança

. Sugere a implantação de projeto de monitoramento por cåmeras no edifício principal

e anexos, em virtude da grande quantidade de fuftos e roubos ali verificados.

. lnforma a necessidade de readequação dos equipamentos existentes e compra de

novos para os edifícios que foram incorporados ao patrimonio da Faculdade.

5) Mobiliário para lnstalaçoes Novas ou Recuperadas

lnforma a necessidade de aquisição de novos mobiliários, tendo em vista a realocação de

setores administrativos, além de diversas reformas para adequação dos espaços.

6) Sugere a criação de alínea específica para Atividades do Ensino de Pós-Graduaçã0,

informando sobre o aumento de despesas com a contratação de professores, compras

de passagens aéreas e hospedagens de professores convidados para participação em

bancas, entre outras despesas, tendo em vista o aumento do número de alunos.

7) Treinamento de Recursos Humanos

lnforma a necessidade premente de proceder-se a treinamento e reciclagem de todos os

funcionários, para que se adequem aos novos procedimentos.

8) lnformática

lnforma a necessidade de reforma na instalação de rede sem fio nos edifícios principal e

Anexo l, a troca de equipamentos administrativos e da sala científica, aquisição de

servidores para rede dos edifícios Anexo ll e Anexo lV.

9) Moçäo de Apoio à Biblioteca: Solicita empenho institucional da Universidade, com

regime de urgência, para finalização dos trâmites burocráticos junto à Prefeitura para o

início da recuperação do "Anexo 2" (Edifício Cláudio Lembo) e, ao mesmo tempo,

inclusão de crédito orçamentário específico para recuperação de todas as instalaçöes

do "Anexo 4" (Prédio da Rua Senador Feijó), como deveria acompanhá-lo desde a
desapropriaçã0, seguida do planejamento e de todas as medidas necessárias pan a

conclusão das obras.

Manifestação da COP

6) A sugestão será previamente submetida à

análise da Pró-Reitoria de Pós-Graduaçã0.

7) A sugestão não se constitui em Diretriz

Orçamentária para a USP. A Unidade deverá

encaminhar proposta específica à CODAGE.

8) A sugestão será previamente submetida à

análise da Coordenadoria de Tecnologia da

lnformaçã0.

9) A sugestão não se constitui em Diretriz

Orçamentária para a USP e será

encaminhada à consideração do Gabinete do

Reitor.

12



1
o

I 8

Unidade/
Órgão

FFLCH

FFCLRP

FFCLRP

Sugestão

1) Dotação Básica

Em relação à distribuição da dotação com base nas atividades de ensino de graduação e

pós-graduaçã0, sugere: considerar como fator de ponderação as matrículas oriundas de

escolas públicas com peso '1,0 e oriundas de escolas particulares com peso 0,5.

2) Despesas com Transporte

Sugere que a dotação adicional se realize a todas as Unidades, não apenas àquelas

localizadas nos campido interior e aquelas com instalaçöes em mais de um local, tendo

em vista a descentralização dos órgãos centrais para diversos locais da cidade e a

necessidade de deslocamento para reunioes de trabalho.

1) Manutençäo de Areas Externas

Sugere que os recursos destinados a esta alínea sejam descentralizados, sendo

destinados a cada Unidade, a fim de uma maior otimização e agilidade nos gastos dos

mencionados recursos, O repasse dos valores devendo ser proporcional às áreas externas

de cada Unidade.

2) Desempenho Acadêmico

Em relação aos cursos de Pós-Graduaçã0, sugere que seja especificado o critério de

partilha para os programas de Pós-Graduaçäo interunidades, a exemplo da analogia aos

cursos de graduação interunidades, cuja planilha é prevista em item específico.

3) Sugere a criação de alínea específica intitulada "Fundo de Reserva Contingencial",

destinado a contrapartidas financeiras exigidas em editais, para liberação de

financiamento de projetos acadêmicos,

(Processo 2011.1.1765,59,3 e 201 1,1,1765.59.3)

(Processo 201 1.1.883.2.9 e Protocolado 2011.5,113.2.6)

Manifestação da COP

1) A sugestão deverá ser analisada pelo Co

2) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP, respeitada

a disponibilidade de recursos,

3) São solicitadas informaçöes do CNPq,

CAPES e FAPESP.

1) A COP considera mais adequada a Diretriz

adotada no exercício anterior.

2) De acordo. A sugestão será incorporada às

Diretrizes Orçamentárias.

3) A sugestão será previamente submetida à

análise da Pró-Reitoria de Pesquisa,

1 3



20

Unidade/
o o

FM

Sugestão

1) Treinamento de Recursos Humanos
Tendo em vista a atual reforma da carreira dos servidores técnicos e administrativos, é

provável que a demanda por cursos de capacitação e treinamento aumente

significativamente, Portanto, sugere que, dentro das condiçoes orçamentárias, eleve-se o

montante per capita destinado a este Adicional.

2) Manutenção Predial
Sugere que prédios pertencentes à USP, tombados como patrimonio histórico, tenham seu

coeficiente acrescido em alguns pontos percentuais em relação aos outros. Para tal,

sugere acrescentar item "d,) Edificação Tombada", para ponderaçäo do cálculo.

3) Equipamentos de Segurança
Sugere que esta alínea corresponda a20% ornnbdado@dælinda à Mæuten@Ptedial.

4) Manutenção e Reposição de Equipamentos de lnformática
Sugere a não utilizaçäo do valor dos equipamentos patrimoniados para o cálculo, tendo

em vista que os mesmos sofrem grande depreciação e obsolescência. Assim, sugere que

o cálculo para esta alínea tenha como base o número de máquinas e equipamentos

3) Desempenho Acadêmico

Em relaçäo à Avaliação Externa, em que há a participaçäo relativa da Unidade nas

concessöes de agências financiadoras externas à USP, por docente equivalente em

RDIDP, nos últimos 5 anos, questiona como são aferidos esses dados, quais as agências

financiadoras e qual a participação da FFLCH.

4) Manutençäo Predial

Em relação ao subitem desta alínea (lntensidade de uso do edificio) questiona qual é a

dificuldade em avaliar o número de usuários por m2 e se o critério já está sendo adotado.

5) Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil

Questiona quais säo os indicadores para a divisão dos recursos desta alínea e qual a

participação da FFLCH na distribuição da dotaçã0, tendo em vista que essa é a Unidade

que tem maior concentração de alunos do Programa INCLUSP,

(Processo 2011.1,1551.8.9)

Manifestação da COP

1) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP, respeitada

a disponibilidade de recursos.

2) A sugestão será previamente submetida à

análise da COESF.

3) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP, respeitada

a disponibilidade de recursos.

4) A sugestão será previamente submetida à

análise da Coordenadoria de Tecnologia da

lnformaçã0,

5) De acordo. A sugestão será incorporada às

Diretrizes Orçamentárias.

4l A sugestão será previamente submetida à

análise da COESF

5) A sugestão será previamente encaminhada à

Comissão de Gestão da Política de Apoio à

Permanência de Formação Estudantil,

14
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22

Unidade/
o o

FMRP

Sugestão

1) Sugere o aumento do orçamento destinado ao Hospital Veterinário da FMVZ (HOVET),

a fim de manter as atividades de ensino e pesquisa através dos serviços de extensão à

comunidade, onde se faz necessário manter um corpo funcional de profissionais

capacitados, bem como ser equipado e manter adequadamente os

equipamentos/instrumentos hospitalares que possam conferir aos alunos (e ao público

que se vale de seus serviços) treinamento especializado e de ponta, dentro da

profissã0. lnforma que o destino adequado das excretas/resíduos orgânicos (coleta

1) Manutenção de Areas Externas

Tendo em vista a centralização, nas Coordenadorias dos Campi, dos recursos destinados

às Unidades de Ensino para Manutenção de Áreas Externas, sugere que, na discussão

das Diretrizes Orçamentárias para 2012, fosse reveftida esta decisão, uma vez que a

permanência destes recursos nas Unidades refletiria numa maior otimização e agilidade

nos gastos dos mencionados recursos.

(Processo 201 1.1.951.17 .21

(hardware) e licenças de software patrimoniados em cada unidade, como por exemplo, o

custo para reposição de 30% do total.

5) Apoio às Viagens Didáticas e Atividades de Campo

Sugere que as solicitaçöes possam ser enviadas bimestralmente ao invés de

semestralmente, tendo em vista que grande parte da demanda para este tipo de despesa

se manifesta no decorrer do ano, dificultando a previsibilidade semestral para envio.

6) Manutençäo de Veículos
Sugere que para o cálculo da frequência de manutenção de cada veículo seja levado em

conta a idade do veículo e a idade da frota de cada Unidade.

7) Programa lntegrado de Segurança
Sugere reforçar este Programa com recursos destinados à aquisição de câmeras,

sensores, cancelas eletronicas, sistemas de alarme e iluminação pública.

(Processo 2011.1,18020.1.4)

Manifestação da COP

1) A sugestäo é uma proposta específica da

Unidade e que não pode se constituir em

Diretriz Orçamentária para a USP, devendo

ser encaminhada à análise da CODAGE.

2) Esta sugestão deve ser atendida através da

dotação orçamentária da Unidade,

3) A suqestão será previamente submetida à

1) A COP considera mais adequada a Diretriz

adotada no exercício anterior.

6) De acordo. A sugestão será incorporada às

Diretrizes Orçamentárias.

7) Esta sugestão já está contemplada no item

8.7 das Diretrizes Orçamentárias.

1 5



Unidade/
Orgão

FMVZ

FMVZ

Sugestão

reciclável), bem como custos com o contrato de oxigênio, manutençã0, materiais

hospitalares entre outros, perfazem um gasto anual de R$1,'138.644,34. Há

necessidade de contar com um orçamento fixo para assegurar o bom desenvolvimento

das atividades neste hospital veterinário.

2) Sugere criação de alínea específica para manutençäo preventiva e corretiva de currais,

pocilgas (metro quadrado) e cercas (metro linear), tendo em vista que Unidade como

FMVZ, ESALQ eFZEA, por exemplo, possuem estes tipos de instalação para animais

utilizados no ensino e pesquisa que demandam altos custos de prevenção e

manutençã0,

3) Sugere criação de alínea específica para manutenção preventiva e corretiva de

geradores, em função da importante utilização dos mesmos atendendo a demanda de

equipamentos de precisäo como estufas de cultura de tecidos, embriÕes e células

troncos, equipamentos de biologia molecular como sequenciadores, PCR, citometria de

fluxo, computadores que fazem leitura simultânea com estes equipamentos e freezers -

800C para armazenagem de reagentes e amostras de materiais de pesquisa.

4) Sugere criação de alínea específica para manutenção preventiva e corretiva:

a)De Equipamentos doados pela FAPESP e outras instituiçoes de fomento à
Pesquisa;

b)De Camara Fria;

c)De Gerador;
d)De Elevadores e plataformas;

e)De Montacargas;

f) De Cancelas.

5) Sugere a criação de alínea específica para Manutenção de Arquivos, tendo em vista a
grande quantidade de informação em papel e outros suportes, que diariamente

circulam na USP, e envolve projeto, mobiliário adequado, sistema de preservação de

documentos, climatização entre outros,

6) Programa lntegrado de Segurança

Sugere a criação de alínea específica para implantação de sistema integrado de

sequranÇa constituído de monitoramento por câmeras, controle do acesso de pessoas e

Manifestação da COP

análise da COESF

4l A sugestão será previamente submetida à
análise da Pró-Reitoria de Pesquisa.

5) A sugestão será previamente submetida à
análise da CODAGE,

6) Esta sugestão já está contemplada no item

Vl - 8,7 das Diretrizes Orçamentárias.
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26

25

24

Unidade/
ó o

IB

FZEA

FSP

FORP

Sugestão

1) Sugere que sejam incluídos recursos parc a implementação de serviços de apoio

institucional, de cunho infraestrutural (fisico e de recursos humanos) a projetos de

pesquisa, bem como a contratação de servidores que ficariam responsáveis pelo

gerenciamento dos projetos externos (serviços de liberação de recursos, conciliação

bancária, prestação de contas entre outros). Sugere, ainda, que existam escritórios

1) Sugere a inclusão de sub-alinea específica para a Unidade Didática Clínico Hospitalar

de Medicina Veterinária desta Faculdade, visando a cobertura dos recursos financeiros

que envolvem as atividades teóricas e práticas de cerca de 20 disciplinas, num valor

total de R$ 366.876,62para o 1o semestre de 2012, E solicita para que, caso não seja

possível o atendimento do item anterior, seja considerado um pedido adicional de verba

orçamentária para esta Unidade, visando suprir esta efetiva necessidade,
(Processo 2011.1.167 18.1.4)

1) Equipamentos de Segurança
Sugere que seja ampliada a dotação referente a esta alínea na perspectiva de uma

reformulação da política de segurança, tendo em vista os últimos acontecimentos.
(Processo 2011.1,871 .6.3)

1) Manutenção Predial
Sugere criação de alínea específica para manutenção de elevadores, visando atender às

normas de segurança na contratação de manutenção preventiva e corretiva dos

elevadores.

Sugere criação de alínea específica para manutenção de centrais de condicionadores de

ar e equipamentos de refrigeração em geral.

2) Sugere criação de alínea específica na dotação de cada Unidade para atender a

cláusula de contraparlida de recursos financeiros na celebração de convênios.

(Processo 201 1.1.583.58.0)

veículos, sensores de perímetro externo, antenas de identificação de equipamentos

patrimoniais com chip, entre outros.

(Processos 2011.1.1624, 1 0.8 e 201 1 .1. 1 761 5, 1,4)

Manifestação da COP

1) A sugestão será previamente submetida à

análise da Pró-Reitoria de Pesquisa.

2l A sugestão não se constitui em Diretriz

Orçamentária para a USP, devendo ser

atendida através da dotação orçamentária da

1) A sugestão é uma proposta orçamentária

específica da Unidade e que näo pode se

constituir em Diretriz Orçamentária para a

USP, devendo ser submetida à análise da

CODAGE.

1) A sugestão será considerada na elaboraçäo

da Proposta Orçamentária da USP, respeitada

a disponibilidade de recursos,

1) Esta sugestão já está contemplada no item

Vl - 1,2.3. das Diretrizes Orçamentárias.

2) A sugestão será previamente submetida à
análise da Pró-Reitoria de Pesquisa.
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27

28

Unidade/
Orgão

tcMc

tcB

lcB

Sugestão

1) Sugere que a base para a atribuição de concessäo de benefícios destinados aos

servidores técnicos e administrativos seja o dimensionamento do quadro atual das

Unidades, definido pela Comissão designada pelo M. Reitor conforme Poftaria GR-

502712011, e não o quadro real das Unidades, a fim de auxiliar a minimizar distorçoes,

2) Treinamento de Recursos Humanos
Sugere a alteração da sistemática voltada a alocação de recursos para esta alínea,

considerando-se, ao invés da participação relativa da Unidade no total de servidores

técnicos e administrativos, voltar à ótica para a eficácia das unidades, baseando-se nos

1) Programa lntegrado de Segurança

Sugere majoração devido à necessidade de substituição do atual sistema de cancelas, o

qual se encontra totalmente obsoleto, não apresentando boa relação custo-benefício.

2) Mobiliário para lnstalaçoes Novas ou Recuperadas

Sugere concessão de item separado para o Posto Avançado de Monte Negro - Rondonia,

com vistas à modernização de ambientes já construídos.

3) Sugere criação de alÍnea específica para Remoçäo de Resíduos Químicos, destinado

às Unidades específicas que possuem este fim.

(P rocesso 201 1 .1 .345.42.6)

próprios nas Unidades que exigem grande demanda de apoio (como o lB).

2) Sugere que sejam destinados recursos ao Herbário deste lnstituto, para fins de cobrir

despesas com o correio, tendo em vista o grande volume de empréstimos realizados

por este meio.

3) Sugere a destinação de R$ 10.000,00 por mês, para a manutenção da base deste

lnstituto, junto ao campus de Pirassununga (casa: alvenaria, hidráulica, elétrica,

consumo de energia e água, serviços de manutenção em equipamentos de

refrigeraçã0, informática, veículos e outros),

(Processo 201 1,1 .422.41 .2)

Manifestação da COP

1) A sugestão será previamente submetida à

análise da CODAGE.

2) A sugestão será previamente submetida à

análise da CODAGE.

1) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada

na elaboração da Proposta Orçamentária da

U SP, resperHa a dspnihildde de rearcG.

2) A sugestão é uma proposta orçamentária

específica da Unidade e que não pode se

constituir em Diretriz Orçamentária para a

USP.

3) A sugestäo será previamente submetida à

análise da Pró-Reitoria de Pesquisa.

Unidade.

3) A sugestão não se constitui em Diretriz

Orçamentária para a USP, devendo ser

atendida através da dotação orçamentária da

Unidade.

1 8



29

Unidade/
Órqão

IF

IF

Sugestão

quadros e na produtividade. Sugere, ainda, a criação de um índice que considere a

relação esperada e outros fatores de produtividade de funcionários por professor, nos

casos das unidades de ensino e pesquisa, e equivalente nos casos das demais unidades.

(Protocolado 201 1.5.1 84.55, 1 )

1) Programa Específico

Sugere Manutenção do programa para aquisição de nitrogênio líquido, como estabelecido

no exercício de 2011.

2) Dotaçäo Básica

Sugere atribuir adicional de 10% na dotação básica da Unidade de Ensino e Pesquisa

como contrapartida a acordos/convênios bilaterais, nacionais ou internacionais, de modo a

permitir um maior apoio institucional aos pesquisadores envolvidos.

3) Sugere a criação de serviço de atendimento 24 horas para urgências médicas.

4) Contratar, para as Comissoes de Pesquisa, pessoal especializado em elaboração e

gerenciamento de projetos de pesquisa.

5) lmplementar medidas para o aumento de Segurança no campus, começando por

melhorias na iluminaçã0.

6) Modernizar as cabines primárias do campus da USP, sob a responsabilidade da

COCESP.

7) Criar uma linha de financiamento de computadores para alunos e melhorar o acesso à

rede wireless.

8) Sugere que o peso referente às matrículas do período noturno para o computo da

dotação básica das Unidades seja aumentado de 1,5 para 2,0,

(Processo 2011.1,1026.43.0 e 2011.1.1002,43,3)

Manifestação da COP

1) A sugestão será previamente submetida à
análise da Pró-Reitoria de Pesquisa.

2) A sugestäo será previamente submetida à
análise da Pró-Reitoria de Pesquisa.

3) A sugestão será previamente submetida à
análise da Coordenadoria de Saúde da USP.

4l A sugestão será previamente submetida à
análise da Pró-Reitoria de Pesquisa.

5) A sugestão será previamente submetida à
análise da COESF.

6) A sugestão será previamente submetida à
análise da COESF.

7) A sugestão será previamente submetida à
análise da Coordenadoria de Tecnologia da

lnformaçã0.

8) A sugestão deverá ser analisada pelo Co.
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33.

32.

31

30

Unidade/
ó ão

MAC

lo

IFSC

Sugestão

1) Solicita que o Programa de Manutenção e Reequipamento de Laboratórios Didáticos

(Pró-Lab) tenha seu escopo ampliado, permitindo manutençã0, equipamento e

reequipamento de laboratórios didáticos, tanto de ensino de Graduaçã0, quanto de

ensino de Pós-Graduaçã0.

(Processo 2011,1,15881.1.9)

1) Sugere a manutençäo do programa para aquisiçäo de nitrogênio líquido, como

estabelecido no exercício anterior.

2) Dotação Básica

Sugere atribuir adicional de 10% na Dotaçäo Básica da Unidade de Ensino e Pesquisa

como contrapartida a acordos/convênios bilaterais, nacionais ou internacionais, de modo a

permitir um maior apoio institucional aos pesquisadores envolvidos,

(Processo 201 1 .1,973.76.1 )

1) O Museu apresenta Tabela de lndicadores para o Museu em relação à extensã0, à

Pesquisa, ao Ensino e ao Acervo entre os anos de 2008 e 2010, a fim de subsidiar a

1) O Museu apresenta proposta de orçamento, solicitando um acréscimo de 5% em

relação às despesas de custeio previstas e apresenta estimativa de orçamento para o

novo edifício a ser ocupado pelo Museu, no 2o semestre de 201 1 :

a) Grupo Básico - aumento de 50%

b) Manutenção Predial- aumento de70%

c) Equipamentos de Segurança - aumento de70%

d) Manutenção e Reposição de Equipamentos de lnformática - aumento de 45%

e) Treinamento de Recursos Humanos - aumento de 40%

1) Serviços de Limpeza e de Vigilância

Serviço de Limpeza - aumento de 40%

Segurança - aumento de 60%

(Processo 201 1.1.1 39.32.0)

Manifestação da GOP

1) A sugestão será previamente submetida à
análise da Pró-Reitoria de Graduaçã0.

1) A sugestão será previamente submetida à
análise da Pró-Reitoria de Pesquisa.

2) A sugestão será previamente submetida à
análise da Pró-Reitoria de Pesquisa.

1) A sugestão é uma proposta orçamentária

específica da Unidade e que não pode se

1) A sugestäo é uma proposta orçamentária

específica da Unidade e que não pode se

constituir em Diretriz Orçamentária para a

USP, devendo ser submetida à análise da

CODAGE.

2) A sugestão é uma proposta orçamentária

específica da Unidade e que não pode se

constituir em Diretriz Orçamentária para a

USP, devendo ser submetida à análise da

CODAGE.
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34

Unidade/
o ao

MP

MAE

Sugestão

proposta das Diretrizes Orçamentárias para a USP no exercício de 2012.

2) lnforma a média do custo mínimo para conservação e restauro das peças das diversas

etnias do acervo do Museu - urna funerária, máscaras, adereços indígenas entre

outros: R$ 68,75 (embalagem padrão), considerando os três: média de R$ 22,91.

3) lnforma a média do custo mínimo multiplicado pelo número total de peças recebidas,

através de pesquisas de campo para tratamento junto aos laboratórios, bem como as

peças embaladas para as exposições temporárias e itinerantes a cargos deste Museu

nos últimos três anos, para se aferir a despesa anual, Onde se tem: 103,247 X R$

22,91 = R$ 2.365,388,70/ 3 anos = R$ 788.462,90.

(Processo 2011.1, 1 39.32.0)

1) Sugere a manutenção das diretrizes e critérios estabelecidos para os Museus

estatutários.

2) Solicita, em específico, a previsão do valor de R$ 2 milhöes para obras de

restauração/manutenção das fachadas do Museu Paulista. lnforma que até o presente

momento não foi possível concluir o projeto executivo da restauração das fachadas e

condutores de água pluvial do prédio histórico, esperando que o mesmo possa ser

concluido ainda neste exercício, por meio de nova licitação ou dispensa de licitaçã0,

tendo em vista a emergência de intervenções para garantir a integridade do edifício,

bem como se espera a licitação das obras.

3) lnforma que no caso do Museu Republicano Convenção de ltu, não há possibilidade,

neste momento, de solicitar reserva de recursos para a licitação das obras de

restauração e de construção de anexo. lnforma, ainda, que o projeto executivo

encontra-se em fase de conclusã0.

4) lnforma que a segunda etapa das obras do Museu Republicano Convenção de ltu tem

reserva de janeiroifevereiro de 20'12 do valorde R$ 168.000,00, Solicita para que este

valor seia aqreqado à alínea de Manutenção Predial.

Manifestação da COP

constituir em Diretriz Orçamentária para a

USP, devendo ser submetida à análise da

CODAGE.

2) A sugestão é uma proposta orçamentária

específica da Unidade e que não pode se

constituir em Diretriz Orçamentária para a

USP, devendo ser submetida à análise da

CODAGE.

3) A sugestão é uma proposta orçamentária

específica da Unidade e que não pode se

constituir em Diretriz Orçamentária para a

USP, devendo ser submetida à análise da

CODAGE.

1) De acordo. A sugestão será incorporada às

Di retrizes Orçamentárias.

2) A sugestão é uma proposta orçamentária

específica da Unidade e que não pode se

constituir em Diretriz Orçamentária para a

USP, devendo ser submetida à análise da

COESF.

3) A sugestão é uma proposta orçamentária

específica da Unidade e que não pode se

constituir em Diretriz Orçamentária para a

USP, devendo ser submetida à análise da

COESF.

4) A sugestão é uma proposta orçamentária

específica da Unidade e que não pode se

constituir em Diretriz Orçamentári ara a
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Jb.

35

Unidade/
ó ão

PRCEU

vtz

Sugestão

1) Sugere a criaçäo de item denominado "Programas de Apoio à Cultura e Extensão

Universitária da USP", a fim de dar continuidade e celeridade ao processo de

qualificação das atividades de Cultura e Extensão Universitária, visando fomentar

linhas de Programas e Projetos a serem apresentados pelas Unidades de Ensino e

Pesquisa e Orgãos da Universidade.

2) Manutenção de Sistema Viário
Sugere a inclusão do Parque Cientec na relação dos campiatendidos por esta alínea,

uma vez que se trata de extensa área dotada de estrutura que pode ser comparada a

um cal??pus no que diz respeito às ruas, estacionamentos, iluminação pública,

calçadas e passeios para pedestres.

3) Manutenção e Reposição de Equipamentos de lnformática
Sugere a inclusão dos órgãos da PRCEU nesta alínea,

4) Obras
Sugere que sejam considerados recursos não apenas para manutenção dos prédios

históricos, mas também para reconversão e restauro.
(Processo 2011.1,16409.1.1 )

1) lnstitutos Especializados e Museus
Sugere a manutenção das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de2012.

2) Manutenção Predial
Sugere a inclusão de alínea específica com dotação para manutenção periódica do prédio

(telhado, fachada, acessibilidade, fundações e rede eletrica) e para prevenção e combate

a incêndios,
(Processo 2011.1, 1 801 7.1.3)

5) Solicita acréscimo de R$ 142.600,00 da alínea de Manutenção Predial para fazer face

a uma parte dos custos referentes à obras e compras de equipamentos necessários ao

cumprimento de programas de intervenções acordados entre este Museu, a USP e o

Ministério Público. lnforma que o valor será empregado na aquisição de catracas

eletronicas, complemento necessário à adequação da entrada do Museu para pessoas

com deficiências. lnforma, ainda, que parte substancial será custeada pela COESF,

(Processo 201 1.1.385.33.9)

Manifestação da COP

1) De acordo. A sugestão será incorporada às

Di retrizes Orçamentárias,

2) A sugestão é uma proposta orçamentária

específica da Unidade e que não pode se

constituir em Diretriz Orçamentária para a

USP, devendo ser submetida à análise da

COESF.

USP, devendo ser submetida à análise da

COESF.

5) A sugestão é uma proposta orçamentária

especÍfica da Unidade e que não pode se

constituir em Diretriz Orçamentária para a

USP, devendo ser submetida à análise da

COESF.

1) Esta sugestão já está contemplada no item Vl

-6,
2) A sugestão será previamente submetida à

análise da COESF.

3) A sugestão será previamente submetida à

análise da Coordenadoria de Tecnologia da

lnformaçã0.

4) A sugestão será previamente submetida à

análise da COESF.
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37

Unidade/
ó o

PRP

PRP

Sugestão

1) Treinamento de Recursos Humanos

Sugere acréscimo orçamentário nesta alínea, visando possibilitar o oferecimento de cursos

de idiomas, bem como de outros cursos para que atualizem e complementem a formação

dos servidores.

2) Manutenção e Reposição de Equipamentos de lnformática

Sugere acréscimo orçamentário para esta alínea.

3) Sugere a criação de alínea específica para as Unidades da USP que tenham em seu

quadro docentes que coordenem Núcleos de Apoio à Pesquisa, tendo em vista a

necessidade de manutençã0, reposição e adequação de equipamentos de informática.

4) Projetos Especiais

a) Sugere manter orçamento para custeio do Projeto 1 - Recursos Complementares

à Pesquisa.

b)Sugere a elevação do orçamento destinado ao custeio do Projeto 5 - Seminários

Gerais e Reuniões Científicas, a fim de atender aos pedidos das Unidades e órgãos

complementares interessados em promover açöes de caráter geral baseadas na

difusä0, divulgação de resultados de pesquisa com o intuito de acelerar a

transferência do conhecimento para a comunidade e para o setor produtivo.

c)Sugere que seja mantido o orçamento para custeio do Programa de Apoio aos

Novos Docentes da USP.

d)Sugere que sejam ampliados os recursos orçamentários para ampliação dos

acordos de cooperação internacional, objetivando a internacionalização da USP.

e)Sugere que sejam alocados recursos orçamentários para a criação de uma alínea

que permita apoiar os grupos de pesquisa da USP contemplados com recursos para

aquisiçäo de equipamentos de grande porte, objetivando estabelecer uma política de

reconhecimento do mérito destes grupos de pesquisa, que constituem a excelência da

pesquisa na USP.

f) Sugere que sejam mantidos os recursos orçamentários para Bolsas de Estagiários

para Web.

Manifestação da COP

1) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP, respeitada

a disponibilidade de recursos.

2) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP, respeitada

a disponibilidade de recursos.

3) A sugestão será previamente submetida à

análise da Coordenadoria de Tecnologia da

lnformaçã0.

4) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP, respeitada

a disponibilidade de recursos.
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Unidade/
ó ao

PRP

Sugestão

g)Sugere que sejam alocados recursos orçamentários para a criação de uma alinea

para auxílio aos Pós-Doutorandos da USP, a fim de apoiar arealização de pesquisas

no exterior, relacionadas a seu programa, valorizando a atividade Pós-Doutoral da

Universidade.

h)Sugere que sejam alocados recursos orçamentários para o Programa Conferências

USP, objetivando promover o debate e facilitar o diálogo nas diversas áreas do

conhecimento.

i) Sugere que sejam alocados recursos orçamentários para o Programa Ampliando as

Fronteiras, o qual objetiva trazer temporariamente à USP, professores de reconhecida

competência e com histórico de contribuição educacional e científica excepcional,

j) Sugere que sejam alocados recursos orçamentários para os Centros de

Gerenciamento de Projetos, o qual objetiva a implantaçäo de uma infraestrutura de

apoio administrativo e financeiro para a gestão dos projetos dos docentes da Unidade.

5) Biotérios

a)Sugere que seja ampliada a dotação para esta alínea, face aos reajustes e

ampliação de itens essenciais ao programa de biotérios e considerando o fato do

crescimento da produção cientifica na área que envolve aumento na criação e

manutenção de animais para experimentaçã0, bem como para formação de recursos

humanos especializados, e recursos humanos para apoio técnico à rede de biotérios

da USP.

b)Sugere a criação de alíneas específicas para renovação e ampliação do parque de

equipamentos de biotérios de criação e de experimentaçã0.

c)Sugere criação de alÍnea específica destinada a transportes entre os diferentes

biotérios da Universidade.

d) Sugere a ampliação de recursos orçamentários para formação de recursos

humanos especializados, e recursos humanos para apoio técnico à rede de biotérios

da USP.

6) Manutenção de recursos orçamentários, para aquisição de nitrogênio líquido pelas

unidades ue fazem uso ular deste insumo

Manifestação da COP

5) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP, respeitada

a disponibilidade de recursos.

6) Esta sugestão já está contemplada no item Vl

-6,

7) Esta sugestão já está contemplada no item Vl

-6.

8) Esta sugestäo já está contemplada no item Vl

-6.

9) Esta sugestão já está contemplada no item Vl

-6.
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38.

Unidade/
o ão

Representante da
FIESP junto ao Co

Sugestão

7) Sugere criaçäo de alínea especifica de Apoio à elaboração de trabalhos científicos,

com recursos financeiros, para apoio à redação e publicação de trabalhos científicos

em periódicos.

8) Sugere que sejam ampliados os recursos para a concessão de Bolsas lnstitucionais de

lniciação Cientifica, em face da grande demanda de alunos interessados em participar

das atividades de iniciaçäo científica e a importância deste programa na formação de

recursos humanos.

9) Sugere que sejam ampliados os recursos destinados ao Programa PROCONTES para

a contratação de Técnicos de Nível Superior para Apoio à Pesquisa, objetivando

atender os novos Núcleos de Apoio à Pesquisa e os grupos contemplados com

projetos especiais como os temáticos da FAPESP, CEPID's, entre outros.

(Processo 201 1 .1 .77 53.1 .5)

1) lntercâmbio Científico lnternacional

Sugere a intensificação do lntercâmbio Científico lnternacional, estabelecendo programas

de pesquisas em conjunto.

2) Sugere o aumento das vagas dos cursos de graduaçã0, em especial nas carreiras

técnicas e de engenharia. Talvez com ampliação de cursos noturnos e abertura de

vagas em outras regiöes do Estado.

3) Manutençäo Predial

Sugere o aumento da dotação para manutenção em geral, principalmente, de edifícios,

Levar em consideração que o índice INCC - FGV tem se mantido acima dos índices

oficiais de inflação (acumulado em 2010 de7 ,37%),

4) Treinamento de Recursos Humanos

Sugere intensificar a comunicação e organização de cursos de especialização e

treinamento de Recursos Humanos, Tendo em vista a reforma da carreira dos funcionários

recentemente aprovada, ocasionando maior demanda

Manifestação da COP

1) A sugestão será previamente submetida à

análise da Pró-Reitoria de Pesquisa.

2) A sugestão será previamente submetida à

análise da Pró-Reitoria de Graduaçã0.

3) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos.

4) A sugestão será previamente submetida à

análise da CODAGE,

5) A sugestão será previamente submetida à

análise da COESF.

6) A sugestão será previamente submetida à

análise da Pró-Reitoria de Graduaçã0.
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39

Unidade/
Órqão

SIB¡

SIB¡

Sugestão

5) Sugere que sejam refeitos os estudos de conforto térmico dos edifícios e de salas de

professores e de aulas, Reformas que visem economia de energia,

6) Sugere para que se acelere o Programa de Expansão do Ensino Superior do Estado de

São Paulo,

(Processo 2011.1, 1 671 9.1.0)

1) Treinamento de Recursos Humanos

lnforma que a necessidade de qualificaçäo contínua do quadro de pessoal do

Departamento Técnico do SlBi requer recursos constantes para esta alínea de modo a

atender às novas demandas técnicas, proporcionadas pelo avanço da tecnologia e

necessidade de aprimoramento contínuo,

2) Equipamentos de Segurança

Sugere que seja mantido este Grupo Orçamentário, assim como a revisão do valor do

mesmo, tendo em vista a mudança deste DT/SlBi para o predio da Brasiliana, que abrigará

um centro de exposiçöes e acerco de obras raras,

3) Manutenção e Reposição de Equipamentos de lnformática

lnforma a necessidade de manutenção dos equipamentos (microcomputadores,

impressoras /aser e jato de tinta, scanners, servidores de rede, entre outros), instalados

no DTiSlBi para apoio às atividades sistêmicas,

4) Mobiliário para lnstalaçoes Novas ou Recuperadas

Sugere a inclusão dessa rubrica tendo em vista a mudança do DT/SlBi para o prédio da

Brasiliana, onde abrigará um centro de exposiçöes e acervo de obras raras. lnformam que

necessitarã0, além de mobiliário adequado, de equipamento de climatização/refrigeraçã0.

5) Material Bibliográfico e Serviços de Acesso à lnformação

Ratifica a manutenção dos grupos orçamentários dos programas integrados que a mesma

Manifestação da COP

1) A sugestão será considerada na elaboração

da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos.

2) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada

na elaboração da Proposta Orçamentária da

USP, respeitada a disponibilidade de

recursos.

3) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada

na elaboração da Proposta Orçamentária da

USP, respeitada a disponibilidade de

recurs0s.

4) De acordo com a parte de caráter geral da

SU UC e se constituir em Diretriz
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Unidade/
Órqão

Sugestão

gerencra,

6) Obras

Sugerem a destinaçäo destes recursos à COESF para planejamento e execução dos

serviços necessários à época, tendo em vista a mencionada mudança, que abrigará dentre

outros serviços, uma oficina de conservação e restauro e uma oficina de digitalizaçäo que

serão utilizados como laboratórios didáticos.

(Processo 2001,1, 1 78.69,4)

Manifestação da GOP

Orçamentária para a USP e será considerada

na elaboração da Proposta Orçamentária da

USP, respeitada a disponibilidade de

recursos.

5) Ciente

6) Ciente

1
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