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Ata da reunião da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. Aos quinze 1 
dias de março de dois mil e vinte e dois, às 14h, reúne-se, excepcionalmente, 2 

de maneira híbrida – presencialmente, na Sala nº 229, da Pró-reitoria de 3 
Graduação e, remotamente, por meio do sistema de Google Meet de 4 
videoconferência, em virtude das tratativas de combate à COVID-19, a 5 
Comissão de Orçamento e Patrimônio, sob a Presidência do Prof. Dr. Fábio 6 
Frezatti, com a participação dos membros titulares: Professores Doutores 7 

André Lucirton Costa, Manfredo Harri Tabacnicks, Reinaldo Giudici, Rui Alberto 8 
Ferriani e Silvio Silverio da Silva e a representante discente, Senhora Ana 9 
Paula Bastos Vilar Garcia. Presente, também, a Senhora Secretária Geral, 10 
Prof.ª Dr.ª Marina Gallottini. Participam como convidadas as suplentes da 11 
Comissão: Prof.ª Dr.ª Maria Dolores Montoya Dias e a representante discente 12 

Senhora Aline Vicente Cavanus. Participam, também, o Prof. Dr. João Maurício 13 
Gama Boaventura, Coordenador de Administração Geral, a Prof.ª Dr.ª Mara 14 
Jane Contrera Malacrida, Diretora do Departamento de Finanças e o Senhor 15 
Alberto Teixeira Protti, Assistente da CODAGE.  PARTE I - EXPEDIENTE - 16 

Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. A 17 
seguir, coloca em discussão e votação a ata da reunião realizada em 18 
15.02.2022, sendo a mesma aprovada. Com a palavra, o Prof. Fábio Frezatti 19 

diz que, analisando o macro, a expectativa do crescimento do PIB está se 20 

posicionando de forma inferior em comparação ao segundo semestre do ano 21 
passado, o que é preocupante. Por outro lado, afirma que, analisando o 22 
acumulado janeiro-fevereiro da arrecadação do ICMS, o resultado é positivo, o 23 

que caracteriza um bom começo. Ressalta, ainda, a importância para que isso 24 
se mantenha, visto que eventos - como a guerra, por exemplo - podem 25 

prejudicar esse cenário. Com a palavra, o Senhor Alberto informa que, com o 26 
recente aumento dos combustíveis, a projeção do ICMS é incerta. Ninguém 27 
mais desejando fazer uso da palavra, passa à PARTE II - ORDEM DO DIA - 1. 28 

PROCESSOS APROVADOS A SEREM REFERENDADOS – 1.1 PROCESSO 29 

2022.1.1342.1.4 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Termo de Cooperação 30 
Técnica celebrado entre a USP e o Serviço Social do Comércio (Sesc), 31 
objetivando a realização de projetos conjuntos, em áreas de interesse comum. 32 

1.2 PROCESSO 2022.1.54.3.1 - ESCOLA POLITÉCNICA - Protocolo de 33 
Intenções a ser celebrado entre a USP e o Instituto Nacional de Pesquisas 34 
Espaciais (INPE)/Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) 35 

objetivando desenvolver colaborações em pesquisa, na área de gestão e 36 
análise de dados atmosféricos, definindo projetos específicos de pesquisa e 37 

desenvolvimento tecnológico envolvendo as duas instituições. 1.3 PROCESSO 38 
2019.1.1678.1.9 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Convênio para 39 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação a ser celebrado entre a USP, a FUSP e 40 

a FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução 41 
do projeto intitulado “Modernização da Infraestrutura Multiusuários da USP para 42 
Implementação de Linhas de Pesquisas inovadoras”. Valor: R$ 2.899.596,86. 43 

1.4 PROCESSO 2020.1.89.33.0 - MUSEU PAULISTA - Segundo Termo Aditivo 44 

de Rerratificação ao Convênio de Cooperação Financeira celebrado entre a 45 
USP, a FUSP e a Fundação Banco do Brasil e o Banco do Brasil, objetivando 46 
dar nova redação aos parágrafos oitavo e nono da cláusula terceira do 47 
Convênio, cujas disposições vigentes decorrem do Primeiro Termo Aditivo do 48 

Convênio, firmado em 26.10.2020. 1.5 PROCESSO 2022.1.1629.1.1 -49 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Convênio a ser celebrado entre a USP e o 50 

Banco Santander, para a viabilização do Programa de Bolsas do Santander 51 
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Universidades, conforme o Programa denominado “Quadro indicativo de 52 
Programa de Bolsas” e de acordo com a fundamentação contida nos 53 

“Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do Santander Universidades - 54 
Edição 2022”. Este instrumento tem como objetivo propiciar os estudantes de 55 
cursos de graduação ou pós-graduação, nas modalidades presencial ou Ensino 56 
à Distância (EAD), e para estudantes que já possuem auxílio financeiro na 57 
Instituição de Ensino Superior (IES) ou em outros órgãos de fomento (ex. FIES, 58 

CAPES, PROUNI etc) e professores, coordenadores ou gestores indicados ou 59 
via processo de inscrição pelas IES conveniadas, oportunidade de acesso a 60 
culturas estrangeiras por meio - Aprovado ad referendum o parecer do relator, 61 
Prof. Dr. Reinaldo Giudici, favorável à formalização do Convênio. 1.6 62 
PROCESSO 2021.1.17044.1.7 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Análise 63 

sobre a formalização de Convênio entre a USP, a Freie Universität Berlin e a 64 
King’s College London, visando à implementação da "Global Research 65 
Academy", para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares de 66 
doutorandos das instituições. Valor - R$ 220.000,00 - A AUCANI esclarece que, 67 

a fonte orçamentária das bolsas de mobilidade internacional para doutorandos 68 
será o Convênio celebrado entre a Universidade de São Paulo, a Fundação de 69 
Apoio à Universidade de São Paulo e o Banco Santander Brasil S.A. para o 70 

Programa de Mobilidade Internacional Santander-USP, vigente de 29/10/2018 71 
a 28/10/2022 (anexo a documentação). Aprovado ad referendum o parecer do 72 

relator, Prof. Dr. Silvio Silvério da Silva, favorável à formalização do Convênio 73 
Acadêmico, pois é de interesse da USP que seus alunos de doutorado 74 

participem de programas como este com universidades renomadas e de 75 
prestígio internacional. A COP referenda as aprovações “ad referendum” 76 

constantes dos processos acima relacionados. 2. PROCESSOS A SEREM 77 
RELATADOS - Relator: Prof. Dr. ANDRÉ LUCIRTON COSTA – 1. 78 
PROCESSO 2022.1.7.87.4 - INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - 79 

Análise sobre a formalização de Acordo de Cooperação Acadêmica Nacional 80 

entre a USP, a FUSP e a CROPLIFE Brasil, objetivando a colaboração no 81 
gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Extensão na 82 
modalidade Difusão “Policiamento Ostensivo”, bem como pedido de isenção da 83 

taxa USP que cabe à Reitoria. Valor - R$ 214.999,95. Parecer do relator: 84 
favorável à formalização do Acordo, bem como à isenção da taxa USP. A COP 85 
aprova o parecer do relator favorável à celebração do Acordo de Cooperação 86 

Acadêmica Nacional entre a USP, a FUSP e a CROPLIFE Brasil, objetivando a 87 
colaboração no gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de 88 

Extensão na modalidade Difusão “Policiamento Ostensivo”, bem como à 89 
isenção da taxa USP que cabe à Reitoria. 2. PROCESSO 2022.1.8.87.0 - 90 
INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - Análise sobre a formalização 91 

de Acordo de Cooperação Acadêmica Nacional entre a USP, a FUSP e a 92 
CROPLIFE Brasil, objetivando a colaboração no gerenciamento administrativo 93 
e financeiro do Curso de Extensão na modalidade Difusão “Liderança e 94 

Distribuição de Responsabilidade”, bem como pedido de isenção da taxa USP 95 

que cabe à Reitoria. Valor - R$ 214.999,95 Parecer do relator: favorável à 96 
celebração do Acordo, bem como à isenção da taxa USP. A COP aprova o 97 
parecer do relator favorável à formalização do Acordo de Cooperação 98 
Acadêmica Nacional entre a USP, a FUSP e a CROPLIFE Brasil, objetivando a 99 

colaboração no gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de 100 
Extensão na modalidade Difusão “Liderança e Distribuição de 101 

Responsabilidade”, bem como à isenção da taxa USP que cabe à Reitoria. 3. 102 
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PROCESSO 2021.1.205.43.8 - INSTITUTO DE FÍSICA - Análise sobre a 103 
formalização de Contrato de Prestação de Serviços entre a USP, a FUSP e a 104 

REPSOL SINOPEC Brasil S.A., objetivando a execução do projeto de pesquisa 105 
intitulado “Processos de Mineralização e Transformação Seletiva de CO2 em 106 
Rochas Basálticas: Uma Abordagem da modelagem-experimental em multi-107 
escala”. Valor - R$ 1.698.662,16. Parecer do relator: favorável à celebração 108 
do referido Contrato. A COP aprova o parecer do relator favorável à 109 

formalização do Contrato de Prestação de Serviços entre a USP, a FUSP e a 110 
REPSOL SINOPEC Brasil S/A, objetivando a execução do projeto de pesquisa 111 
intitulado “Processos de Mineralização e Transformação Seletiva de CO2 em 112 
Rochas Basálticas: Uma Abordagem da modelagem-experimental em multi-113 
escala”. 4. PROCESSO 2022.1.2998.1.0 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - 114 

Proposta de reajuste de 20,67% para os salários dos servidores docentes e 115 
técnicos e administrativos da Universidade, a partir de 1º de março, 116 
apresentada pelo CRUESP. A CODAGE apresenta quadro resumo com a 117 
estimativa do impacto desse reajuste sobre o nível de comprometimento 118 

mensal dos repasses do Tesouro do Estado com a folha de pagamento em 119 
2022. Parecer do relator: sugere que, nos próximos processos, a CODAGE 120 
realize análise de sensibilidade para as contas da Universidade dos próximos 5 121 

anos. Com isso, não vê nenhum óbice em apresentar o parecer favorável 122 

quanto ao reajuste de 20,67% para os salários dos servidores docentes e 123 
técnicos e administrativos da Universidade, a partir de 1º de março. A COP 124 
aprova o parecer do relator favorável à proposta de reajuste de 20,67% para os 125 

salários dos servidores docentes e técnicos e administrativos da Universidade, 126 
a partir de 1º de março. Relator: Prof. Dr. MANFREDO HARRI TABACNICKS 127 

– 1. PROCESSO 2015.1.684.6.2 – FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - 128 
Termo Aditivo nº 016/2021 ao Convênio nº 021/2016 a ser celebrado entre a 129 
USP/FSP, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da 130 

Saúde (SMS), e o Centro de Apoio à Saúde Pública, objetivando a prorrogação 131 

do Convênio para o período de 01.10.2021 a 31.12.2021. A Unidade solicita, 132 
ainda, a convalidação das atividades, conforme documento anexo.. Valor global 133 
de custeio: R$ 1.470.612,39. Parecer do relator: solicita revisão da planilha 134 

orçamentária IV (ou do Aditivo), com ajuste dos valores na planilha ou no 135 
Convênio. Realizados os ajustes, recomenda a aprovação do termo aditivo 136 
016/2021, assim como a convalidação das atividades desenvolvidas no período 137 

de 01/10/2021 e 31/12/2021, dada a liberação dos recursos dem a devida 138 
formalização desse Aditivo. A COP, com base no parecer do relator, decidiu 139 

devolver os autos à Unidade para a revisão da planilha orçamentária IV (ou do 140 
Aditivo), com ajuste dos valores na planilha ou no Termo. 2. PROCESSO 141 
2021.1.1038.18.7 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS - Análise 142 

sobre a formalização de Contrato de Parceria entre a USP, a FAFQ e a 143 
Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A. (VIASUL), objetivando a 144 
parceria para a destinação de recursos financeiros para desenvolvimento 145 

tecnológico a fim de auxiliar o custeio das atividades referentes ao projeto de 146 

pesquisa intitulado “SIMD-I-ROD - Simulação de Desempenho de Drones para 147 
Inspeção de Rodovias”, visando realizar uma análise de viabilidade do 148 
processo de inspeção de rodovias utilizando drones, bem como pedido de 149 
isenção parcial da taxa USP que cabe à Reitoria e do adicional de apoio. Valor: 150 

R$ 234.552,33. A COP decide retirar os autos de pauta, para obtenção de 151 
maiores subsídios. Relator: Prof. Dr. RUI ALBERTO FERRIANI – 1. 152 

PROCESSO 2016.1.2368.62.2 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - Termo de 153 
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Retirratificação ao Convênio de assistência à saúde celebrado entre o Estado
de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Estado .da Saúde e o
Hospital Universitário, com a interveniência da Universidade de São Pauta -
USP, objetivando alterar a Cláusula Décima Segunda.:'= Dos Recursos
Provenientes do Ministério da Saúde --FNS e FAEC e ratificar as demais
cláusulas e condições do referido Convênio. Parecer do relator: favorável ao
Termo de Rerratificação ao Convênio. A COP aprova o .parecer do relator,
favorável à formalização do Termo de Retittatificaçãa ao. Convênio de
Assistência à Saúde celebrado entre o Estado de São Paulo. pór intermédio de
sua Secretaria de Estado da Saúde e a USP/l-lU, objetivando alterar a Cláusula
Décima Segunda - Dos Recursos Provenientes do Ministério da Saúde -- FNS
e FAEC e ratificar as demais cláusulas e condições do referido Convênio. 2.
PROCESSO 2022.1.181.23.8 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA -
Solicitação de Carta Acordo, a ser assinada pelo M. Reitor, para celebração de
Convênio entre a USP/FO, o Ministério da Saúde, por. intermédio da Secretaria
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e. a Organização
Pan-Americana de Saúde - OMS, visando à realização do Prometo de Pesquisa
"Abordagem integrada do tabagismo e doenças respiratórias crónicas: curso de
formação de lideranças para fortalecimento das ações de controle do
tabagismo & curso de capacitação para o cuidado integral das doenças
respiratórias crónicas na Atenção Primária à Saúde", conforme Edital N' 1/2022
de seleção para o Programa de Educação pelo Trabalho para- a Saúde (PET-
SAUDE-2022/2023). Parecer do relator: favorável à aprovação pelos
benefícios claros. A COP aprova o parecer do relator favorável à assinatura da
Carta Acordo, para celebração de Convênio entre a USP/FO; o Ministério da
Saúde, por intermédio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na
Saúde (SGTES) e a Organização Pan-Americana. de Saúde, visando à
realização do Prometo de Pesquisa "Abordagem integrada do tabagismo e
doenças respiratórias crónicas: curso formação de lideranças para
fortalecimento das ações de controle do tabagismo & curso de capacitação
para o cuidado integral das doenças respiratórias crónicas na.Atenção Primária
a Saúde". Relator: Prof. Dr. SILVIO SILVERIO DA SILVA - 1. PROCESSO
2018.1.20902.1.7 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO . Análise sobre a

formalização de Segundo Termo Aditivo aa Acordo de Cooperação celebrado
entre a USP e a Universidade do Minho (Portugal), objetivando prorrogar o
prazo de vigência do referido Acordo até 31.12.2022, bem como a execução
financeira dos projetos até a mesma data. Parecer do relator: favorável à
formalização do segundo termo aditivo pretencJido com prorrogação do prazo
de vigência do Acordo até 31.12.22, bem como à .execução.:financeira dos
projetos até a mesma data. A COP aprova o parecer do= relator favorável à
fc,realização do Segundo Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação entre a
USP e a Universidade do Minho (Portugal), objetivando prol;rogar o prazo de
vigência do referido Acordo até 31.12.2022, bem como a execução financeira
los projetos até a mesma data. Nada mais havendo a.tratar, o Senhor
\residente dá por encerrada a reunião, às 16h. Do qué, .para constar, eu.

? p.....s::6.ü c.~c.}.(Xb& êlScxx,»:;D:R Sr.' Jurema Lúcia dos. Santos, lavrei e
"sàlicitei que fosse digitada esta Ata, que será examinada pelos Senhores
Conselheiros presentes à sessão em que for discutida e aprovada, e por mim
assinada. São Paulo, 15 de março de 2022.


