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Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. Aos
treze dias de maio de dois mil e quatorze, às 10h, reúne-se, na Sala A de

reuniões da Secretaria Geral, a Comissäo de Orçamento e Patrimônio, sob a

Presidência do Prof. Dr. Sigismundo Bialoskorski Neto e com a presença dos
seguintes Senhores Conselheiros: Professores Doutores Diná de Almeida Lopes
Monteiro da Cruz, Geraldo Roberto Martins da Costa e Gerson Aparecido Yukio
Tomanari. Justificaram, antecipadamente, suas ausências, os Professores
Doutores Frederico Pereira Brandini e Laerte Sodré Júnior. Compareceram como
convidados, o Prof. Dr. Rudinei Toneto Junior, Coordenador de Administração
Geral, o Senhor Peter Greiner Junior, Diretor do Departamento de Finanças e os
Senhores Daniel de Souza Coelho e Alberto Teixeira Protti, Assistentes Técnicos
de Direçäo. Presente também, o Prof. Dr. lgnacio Maria Poveda Velasco,
Secretário Geral. PARTE I - EXPEDIENTE - Havendo número legal, o Senhor
Presidente declara aberta a sessão, colocando em discussão e votação a ata da
reunião realizada em 15.4.2014, sendo a mesma aprovada pelos presentes.
Prosseguindo, o Senhor Presidente propõe que conste dos autos analisados pela
COP apenas o parecer conclusivo da Comissão, devendo os pareceres emitidos
pelos relatores serem arquivados pela Secretaria Geral, com o que todos
concordam. A seguir, o Prof. Sigismundo passa a expor sua preocupação com a
evolução do déficit da execução orçamentária no exercício de 2014. Diz, ainda,
que a decisão do CRUESP de manter os salários de docentes e servidores
técnicos e administrativos das Universidades Estaduais Paulistas nos valores
vigentes atuais é fundamental para o ajuste do Orçamento ao longo de dois anos.
Em discussão, todos reconhecem o esforço da Reitoria e dos órgãos da
Administraçäo Geral, no sentido de buscar garantir o equilíbrio orçamentário da
Universidade, em seu futuro próximo, bem como demonstram preocupação com a

evoluçäo do déficit orçamentário. Na oportunidade, o Senhor Presidente expõe
que a Universidade já utilizou 48,03o/o do previsto para o exercício de 2014, das
reservas da USP, apenas nos primeiros três meses do ano. Após ampla
discussão, a Comissäo decide encaminhar ao Magnífico Reitor ofício de
agradecimento por seu esforço nas negociaçöes do CRUESP e, também, um
pedido de atenção especial para assegurar o fiel cumprimento da peça
orçamentária aprovada no Conselho Universitário em 11 de fevereiro p.p. A
Comissão decidiu, ainda, solicitar à Vice-reitoria um detalhamento da execução
orçamentária, bem como a avaliaçäo no tocante às razÕes da utilização das
reservas da USP, conforme já mencionado. PARTE ll - ORDEM DO DIA - PARA
ctÊNctA - 1 - of.DtR.o28t2o14ilCuc,l15042014 - Ofício do Diretor do lcMC,
Prof. Dr. José Carlos Maldonado, agradecendo o empenho da COP em atender a
solicitação de recursos destinados às atividades didáticas de graduação do
primeiro semestre de 2014. A Comissão toma ciência do referido Ofício.
PROCESSOS A SEREM REFERENDADOS - 1 - Processo 2014.1.355.22.0 -

EERP - Acordo de Cooperação Acadêmica celebrado entre a USP/EERP e The
Governors of the University of Alberta (Canadá), objetivando estabelecer os
termos pelos quais as partes poderão fomentar e desenvolver uma relação de
cooperação a fim de promover e desenvolver atividades específicas. 2
Processo 2014.1.149.27.1 - ECA - Acordo de lntercâmbio celebrado entre a

USP/ECA e a Universidade de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (França),
objetivando definir as condiçöes de acolhimento do interessado, a fim de permitir-
lhe realizar atividades de pesquisa relativas à "História recente do livro de bolso
na França". 3 - Processo 2012.1.407.93.7 - IAU - Convênio Acadêmico
lnternacional celebrado entre a USP/IAU e a Universidad de Los Andes
(Venezuela), objetivando a cooperaçäo acadêmica nas áreas de Teoria Crítica e
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53 História de Arquitetura, Urbanismo, Desenho Urbano, Patrimônio Cultural,
s4 Políticas Públicas, Tecnologia das Construções, Sustentabilidade e Habitação
ss Social e lnovaçäo, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,
s6 estudantes de graduação e pós-graduação, e membros da equipe técnico-
s7 administrativa. 4 - Processo 2013,1.2162.59.2 - FFCLRP - Acordo de
58 Doutoramento em Regime de Cotutela lnternacional celebrado entre a

s9 USP/FFCLRP e a Universidade do Porto (Portugal), objetivando a cooperação
60 acadêmica entre as partes, visando à realização de tese de doutorado e dupla-
6L titulação.5 - Processo 2014.1.5683.1.2 - USP - Convênio celebrado entre a USP
62 e o Banco Santander (Brasil) S/4, objetivando disciplinar a participação de alunos
63 e professores em curso de língua e cultura espanhola, a ser promovido pela
64 Universidad de Salamanca - Cursos lnternacionales. 6 - Processo
6s 2013.1.4847.25.8 - FOB - Convênio celebrado entre a USP/FOB e a Fundação
66 Bauruense de Estudos Odontológicos - FUNBEO, objetivando a colaboraçäo no
67 oferecimento do Curso de Especialização em Periodontia. 7 - Processo
68 2014.1.224.23.0 - FO - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a
6e USP/FO e a Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (Holanda),
70 objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de Pediatria e Materiais
7L Dentários, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,
72 estudantes de graduaçäo e pós-graduação, e membros da equipe técnico-
73 administrativa. I - Processo 2014.1.52.41.3 - lB - Convênio Acadêmico
74 lnternacional celebrado entre a USP/IB e a Faculty of Sciences da Memorial
7s University (Canadá), objetivando a cooperaçäo acadêmica na ârea de Ciências
76 Biológicas, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,
77 estudantes de graduação e pós-graduação, e membros da equipe técnico-
7s administrativa. 9 - Processo 2014.1.51.41.7 - lB - Convênio Acadêmico
79 lnternacional celebrado entre a USP/IB e a University of Prince Edward lsland
80 (Canadá), objetivando a cooperação acadêmica na ârea de Ciências Biológicas, a
81 fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de
g2 graduação e pós-graduação, e membros da equipe técnico-administrativa. 10 -
83 Processo 2014.1.353.22.7 - EERP - Convênio Acadêmico lnternacional
s4 celebrado entre a USP/EERP e a Universidade Nova de Lisboa (Portugal),
85 objetivando a cooperação acadêmica na área de Enfermagem, a fim de promover
86 o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de graduação e pós-
g7 graduação, e membros da equipe técnico-administrativa. 11 - Processo
88 2013.'1.1418.48.8 - FE - Acordo de Cooperação Acadêmica celebrado entre a
8e USP/FE e a Philosophische Fakultät lV na Humboldt - Universität zu Berlin,
90 objetivando o intercâmbio de estudantes de graduaçäo e de pós-graduação. 12 -
sL Processo 2012.1.1292.59.9 - FFCLRP - Acordo visando à obtenção de apoio
s2 financeiro do MEC pa.a a realizaçäo da Etapa I de implantação do Museu da
e3 Biodiversidade da USP. l3 - Processo 2014.1.98.93.6 - IAU - Convênio
94 Acadêmico lnternacional celebrado entre a USP/IAU e a Universidad Nacional del
es Litoral (Argentina), objetivando a cooperação acadêmica na(s) área(s) de
96 Arquitetura e Urbanismo, a fim de promover o intercâmbio de
97 docentes/pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação e membros
e8 da equipe técnico-administrativa. 14 - Processo 2014.1.1609.1.2 - USP
99 Convênio celebrado entre a USP e a Université Sorbonne Paris Cité, objetivando

100 o estabelecimento mútuo de escritórios acadêmicos de representação em seus
i-01 campi. 15 - Processo 2013.1.961.81.1 - FEARP - Convênio celebrado entre a
1.02 USP/FEARP e a Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração,
103 Contabilidade e Economia - FUNDACE, objetivando a cooperaçäo para a gestão
Lo4 administrativa e financeira do Curso de Especializaçäo intitulado "MBA
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Administraçäo". 16 - Processo 2013.1.2244.10.6 - FMVZ - Convênio celebrado
entre a USP/FMVZ e a Fundação Medicina Veterinâria - FUMVET, objetivando a

colaboração no oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do
Curso de Especializaçäo em Odontologia em Pequenos Animais. 17 - Processo
2013.1.683.9.9 - FCF - Convênio celebrado entre a USP/FCF e o Governo do
Estado de Säo Paulo, através de sua Secretaria de Estado da Saúde, objetivando
parceria técnico-científica, na ârea de Assistência Farmacêutica. 18 - Processo
2014.'1.346.47.6 - lP - Convênio celebrado entre a USP/IP, a FUSP, a Fundação
Maria Cecília Souto do Vidigal e as Secretarias Municipais de Saúde e de
Educação do Município de Guarulhos - SP, objetivando estabelecer as condições
para a execução do Projeto "Formação de profissionais para atuação intersetorial
na promoção do desenvolvimento infantil, detecção de sinais iniciais de
problemas e intervenção oportuna no município de Guarulhos". l9 - Processo
2012.'1.1601 .76.1 - IFSC - Aditivo ao Termo de Cooperaçáo No 0050.79046.12.9
(4600388387) celebrado entre a USP/IFSC, a Fundação de Apoio à Física e à
Química - FAFQ e a PETROBRAS, objetivando alterar o escopo original do
referido Termo, remanejando recursos referentes à equipe executora e ampliando
a aquisição de equipamentos com recursos remanescentes da própria rubrica de
equipamentos. 20 - Processo 2O'13.1.1921.5.8 - FM - Convênio celebrado entre a
USP/FM e a Fundação Faculdade de Medicina, objetivando a colaboração para o
gerenciamento financeiro do Curso de Difusão: lntegração de Competências no
Desempenho da Atividade Judiciária com Usuários e Dependentes de Drogas -

Edição 12.002. 21 - Processo 2013.1.1089.9.3 - FCF - Convênio Acadêmico
lnternacional celebrado entre a USP/FCF e o lnstituto Superior Técnico, da
Universidade Técnica de Lisboa (Portugal), objetivando a cooperação acadêmica
entre as partes, por meio da co-orientação de estudantes de Doutorado das
respectivas instituições, visando à preparação de tese de doutorado e dupla-
titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta
das duas instituições. 22 - Processo 2012.1.1671.76.0 - IFSC - Primeiro Termo
Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/IFSC, a FAFQ e a A.W. Faber-Castell
S.A., objetivando prorrogar o pruzo do referido Convênio pelo período de 1 (um)

ano a partir de 12.04.2014. 23 - Processo 2014.1.324.3.0 - EP - Contrato de
Prestação de Serviços de Pesquisa e Desenvolvimento celebrado entre a USP, a

FUSP e a BG E&P Brasil Ltda., objetivando o desenvolvimento do Projeto
intitulado "Pesquisa de Viabilidade Técnica e Desenvolvimento Conceitual de
Quebramar Flutuante para a costa Brasileira". 24 - Processo 2013.1.347.'40.2 -

FMVZ - Convênio celebrado entre a USP/FMVZ e a Universidad Complutense de
Madrid (Espanha), objetivando promover a cooperação e colaboração acadêmica
no desenvolvimento de um programa de práticas para universitários, que os
permita aplicar e complementar os conhecimentos adquiridos em suas formaçöes
acadêmicas, favorecendo a aquisição de competências que os preparem para o
exercício de atividades profissionais, facilitando a busca pela alocação
profissional. 25 - Processo 2014.1.154.14.3 - IAG - Convenção de Acolhimento
celebrada entre a USP/IAG e a Université de Bretagne Occidentale / lnstitut
Universitaire Européen de La Mer / Laboratoire Domaines Océaniques (França),
objetivando a colaboração entre as partes na recepção de estudante de
graduação, a fim de promover projeto de pesquisa para a obtenção de
Bacharelado em Geofísica. 26 - Processo 2014.1.42.93.0 - IAU - Convênio
Acadêmico lnternacional celebrado entre a USP/IAU e a Leuphana Universität
Lüneburg (Alemanha), objetivando a cooperaçäo acadêmica na(s) área(s) de
Ciências Sociais Aplicadas e Arquitetura e Urbanismo, a fim de promover o

intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduaçäo e
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Ls7 graduação, e membros da equipe técnico-administrativa. 27 - Processo
ls8 2014.1.39.9.3 - FCF - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a

1s9 USP/FCF e a Universidade de Bath (Reino Unido), no interesse do Departamento
160 de Farmácia e Farmacologia da Faculdade de Ciências, objetivando a ampliaçäo
L6L da cooperação acadêmica no(s) campo(s) das Ciências Farmacêuticas, por meio
L62 do intercâmbio de membros do corpo docente/pesquisadores, estudantes de pós-
163 graduação e graduaçäo, e membros da equipe técnico-administrativa. 28
L64 Processo 2013.1.1314.9.7 - FCF - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado
i-6s entre a USP/FCF e a Universidad Complutense de Madrid (Espanha), no
166 interesse da Facultad de Farmacia, objetivando a cooperação acadêmica na área
L67 de pesquisa de Fármaco e Medicamentos (Atenção Farmacêutica, Farmácia
168 Clínica, Farmácia Hospitalar, Biofarmácia; Controle físico-químico e biológico de
L6g fármacos e produtos naturais em princípios ativos vegetais; Desenvolvimento
r7o farmacotécnico e cosmético; Farmacognosia, farmacologia e toxicologia de
L7L plantas medicinais; Planejamento e síntese de precursores e substâncias
L7z potencialmente ativas; qualidade de produtos, processos e sistemas), a fim de
L73 promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-
L74 graduação e graduação, e membros da equipe técnico-administrativa. 29
r7s Processo 2013.1.1528.9.7 - FCF - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado
176 entre a USP/FCF e a University College London (Reino Unido), no interesse do
t77 Department of Epidemiology and Public Health, objetivando a cooperação
r7g acadêmica na(s) área(s) de inflamaçâo, a fim de promover o intercâmbio de
r7g docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação, e membros
1Bo da equipe técnico-administrativa. 30 - Processo 2013.1.1526.9.4 - FCF
i.B1 Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a USP/FCF e a Universidad
Lsz Nacional de Trujillo (Peru), no interesse da Faculdad de Farmacia y Bioquímica,
183 objetivando a cooperação acadêmica na(s) área(s) de interesse comum para
Lg4 executar em conjunto atividades acadêmicas, científicas e técnicas, a fim de
185 promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-
186 graduação e graduaçäo, e membros da equipe técnico-administrativa. 3l
Ls7 Processo 2013.1.3035.3.9 - EP - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado
188 entre a USP/EP e o Waterford lnstitute of Technology (lrlanda), no interesse do
18e School of Engineering, objetivando a cooperação acadêmica na(s) área(s) de
i-90 Engenharia, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,
Lsr estudantes de pós-graduação e graduação, e membros da equipe técnico-
Ls2 administrativa. 32 - Processo 2013.1.2883.3.6 - EP - Convênio Acadêmico
193 lnternacional celebrado entre a USP/EP e a Montanuniversitaet Leoben (Austria),
!94 objetivando a cooperação acadêmica na(s) área(s) de mineraçäo, tratamento de
195 minérios, engenharia de petróleo, metalurgia, materiais, ambiental e produção, a

196 fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-
Lg7 graduação e graduação, e membros da equipe técnico-administrativa. 33
i-e8 Processo 2014.1.531.10.9 - FMVZ - Acordo de Cooperação celebrado entre a
i-99 USP/FMVZ e a University of Copenhagen (Dinamarca), no interesse da Faculty of
200 Health and Medical Sciences, objetivando a cooperação acadêmica entre as
zal partes, no desenvolvimento de programas, pesquisas, intercâmbio de estudantes
202 e membros da equipe técnico-administrativa. 34 - Processo 2013.1.2243.10.0 -

203 FMVZ - Convênio celebrado entre a USP/FMVZ e a Fundaçäo Medicina
zo4 Veterinária, objetivando a colaboração no oferecimento e gerenciamento
20s administrativo e financeiro do Curso de Especializaçâo em Princípios Ortopédicos
206 no Tratamento de Fraturas em Animais. 35 - Processo 2014.1.288.55,7 - ICMC -
zo7 Acordo de Cooperação celebrado entre a USP/ICMC e a University of Groningen
208 (Holanda), objetivando a cooperação acadêmica entre as partes, a fim de
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2og promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, informaçöes e publicações,
2ro de estudantes e membros da equipe técnico-administrativa, na elaboração de
2rL projetos de pesquisa e na organização de eventos científicos e culturais. 36 -
2r2 Processo 2012.1.291.42.4 - ICB - Convênio celebrado entre a USP/ICB e a
2r3 Metabolics Foods Brasil Fabricação Distribuição lmportação e Exportação Ltda.,
zr4 objetivando a investigação de propriedades funcionais de vegetais da flora
2ts brasileira e do continente americano.3T - Processo 2007.1.147.38.7 - MZ -
2L6 Termo de Encerramento do Contrato No 3710107 celebrado entre a USP/MZ e o
2t7 DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. 38 - Processo 2013.1.2997.3.1- EP -
2L8 Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini,
2ts objetivando a organização e realização do Curso de Especializaçâo em Gestão de
2zo Processos e Serviços, bem como o gerenciamento administrativo e financeiro do
zzL mesmo.39 - Processo 2013.1.3672.11.0 - ESALQ - Convênio celebrado entre a
222 USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz", objetivando a

zz3 colaboração no oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do
224 Curso de Difusão em Gestäo da Logística do Setor Sucroenergético. 40
z2s Processo 2013.1.3637.11.0 - ESALQ - Convênio celebrado entre a USP/ESALQ
226 e a Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz", objetivando a colaboração
zz7 no oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de
229 Extensäo Universitária - Difusäo: "Produção e Controle de Qualidade de
zzg Biopesticidas à base de fungos entomopatogênicos". 41 - Processo
z3o 2014.1.1026.3.3 - EP - Contrato de Prestação de Serviços de Pesquisa e
23L Desenvolvimento celebrado entre a USP, a FUSP e a BG E&P Brasil Ltda.,
232 objetivando a execução do Projeto "Avaliação Técnica de Pesquisas e Novas
233 Tecnologias Aplicáveis em Processos de Liquefação de Gás Natural". 42
234 Processo 2013.1.1460.58.1 - FORP - Convênio celebrado entre a USP/FORP e a
23s Fundação Odontológica de Ribeirão Preto, objetivando o gerenciamento
236 administrativo e financeiro do Curso de Aperfeiçoamento em lmplantes. 43 -
237 Processo 2014.1.6'124.1.7 - USP - Acordo de Cooperação Acadêmica celebrado
238 entre a USP e a VRIJE Universiteit Brussel (Bélgica), objetivando a cooperaçäo
239 entre as paftes, em áreas de mútuo interesse a fim de promover o intercâmbio de
240 docentes/pesquisadores, estudantes, informações e publicaçÕes e de membros
241 da equipe técnico-administrativa, elaboração de projetos de pesquisa e
242 organização de eventos. 44 - Processo 2014.1.6284.1.4 - USP - Convênio de
243 Cooperação Acadêmica lnternacional celebrado entre a USP e a Université de
244 Nantes (França), objetivando a cooperação entre as partes a fim de promover o
24s intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de graduação e pós-
246 graduação e de membros da equipe técnico-administrativa. 45 - Processo
247 2013.1.32887.1.3 - USP - Acordo de Cooperaçâo Acadêmica celebrado entre a
24s USP e a Kansas State University (Estados Unidos da América), objetivando a

z4g cooperação entre as partes, em áreas de mútuo interesse, fim de promover o
250 intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes, informações e publicaçöes e
zsL de membros da equipe técnico-administrativa, elaboração de projetos de pesquisa
2s2 e organização de eventos.46 - Processo 2013.1.2996.3.5 - EP - Convênio
2s3 celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a

2s4 organização e realização do Curso de Especializaçäo em Logística Empresarial,
zss bem como o gerenciamento administrativo e financeiro do mesmo. 47 - Processo
zs6 2013.1.3044.3.8 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos
zs7 Alberto Vanzolini, objetivando a organizaçäo e realizaçâo do Curso de
zsg Especialização em MBA - Gestão da lnteligência Competitiva, bem como o
z5g gerenciamento administrativo e financeiro do mesmo. 48 - Processo
260 201'1.1.3056.11.5 - ESALQ - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a
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z6L USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz", objetivando
262 alterar a data de término do Curso de Extensão Universitária de Especialização
263 em Manejo do Solo, edição 1 1.013 para 14.06.2014. 49 - Processo
264 2013.1.3671 .11.3 - ESALQ - Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a

26s Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz", objetivando a colaboração no
266 oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Extensão
267 Universitária Curso de Difusäo em Gestão da Logística Agroindustrial. 50
268 Processo 2014.1.111.7.0 - EE - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado
26s entre a USP/EE e a Medical University of Graz (Áustria), objetivando a

27o cooperação acadêmica na área de Ciência da Enfermagem, a fim de promover o
27L intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de
z7z graduação. 51 - Processo 2014.1.76.81.9 - FEARP - Convênio Acadêmico
273 lnternacional celebrado entre a USP/FEARP e a Ecole de Management de
274 Normandie (França), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de
275 Economia, Administração, Contabilidade, Economia Empresarial e Controladoria,
276 e demais áreas de mútuo interesse, a fím de promover o intercâmbio de
277 docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação, e membros
z7B da equipe técnico-administrativa. 52 - Processo 2014.1.153.43.0 - lF - Acordo de
279 Cooperação celebrado entre a USP/IF, o Departamento de Física de la

z8o Universidad Simón Bolívar (Venezuela) e o Departimento di Física e Astronomia
zsl "Galileo Galilei" da Università degli Studi di Padova (ltália), objetivando a
2gz cooperação entre as partes pa'a a realizaçâo de pesquisa conjunta e atividades
283 de treinamento na área de Aplicação de Tecnologias Nucleares para a lndústria
2s4 de Petróleo e Gás. 53 - Processo 2014.1.530.10.2 -FMVZ - Convênio Acadêmico
2ss lnternacional celebrado entre a USP/FMVZ e a Vitebsk State Academy of
286 Veterinary Medicine (Bielorrússia), objetivando a cooperação acadêmica na área
zg7 de Medicina Veterinária, a fim de promover o intercâmbio de
288 docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduaçäo, e membros
2Bs da equipe técnico-administrativa. 54 - Processo 2014.1.7179.1.0 - USP
zso Convênio de Cooperação Acadêmica celebrado entre a USP e a Kyushu
zgr University (Japão), objetivando a cooperação entre as partes em áreas de mútuo
zgz interesse, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,
zs3 informações e publicações, de membros da equipe técnico-administrativo, bem
294 como a elaboração conjunta de projetos de pesquisa, eventos científicos e
zss culturais. SS - Processo 2012.1.1281.81.3 - FEARP - Carta de lntençÕes
296 celebrada entre a USP/FEARP e o Department of Decision Sciences and
2s7 Management da Tennessee Tech University (EUA), objetivando a cooperação
2s8 entre as partes em áreas de mútuo interesse. S6 - Processo 2014.1.7180.1.8 -

2ss USP - Convênio celebrado entre a USP e a Kyushu University (Japäo),
300 objetivando a cooperação acadêmica entre as partes em todas as áreas de mútuo
3oi- interesse, a fim de promover o intercâmbio de estudantes de pós-graduaçäo e
3oz graduação.57 - Processo 2014.1.15.58.5 - FORP - Convênio celebrado entre a

303 USP/FORP e a Universidad Nacional de Rosário através da Facultad de Ciencias
304 Medicas (Argentina), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de
30s Engenharia de tecidos e Biologia Osteoarticular, a fim de promover o intercâmbio
306 de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduaçäo, e
307 membros da equipe técnico-administrativo. 58 - Processo 2012.1.1071.55.0 -

308 ICMC - Aditivo ao Contrato No 4600374874 celebrado entre a USP, a FUSP e a
30e PETROBRAS, objetivando alteração do Plano de Trabalho do Projeto intitulado
3i-o "Desenvolvimentos Matemáticos e Numéricos em Escoamentos Bifásicos
3Lt Aplicados a Processos de Refino".59 - Processo 2014.1.6843.1.3 - USP -

3Lz Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a USP e a Universidad
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Nacional (Costa Rica), objetivando a cooperação entre as partes nas áreas de
mútuo interesse, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,
estudantes de pós-graduação e graduação, e membros da equipe técnico-
administrativo. 60 - Processo 2013.1.3041.3.9 - EP - Convênio celebrado entre a
USP/EP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organizaçäo e
realizaçâo do Curso de Especializaçäo em Qualidade e Produtividade, bem como
o gerenciamento administrativo e financeiro do mesmo. 61 - Processo
2014.1.1023.18.2 - EESG - Convênio lnternacional celebrado entre a USP/EESC
e a Universidad de Valparaíso (Chile) no interesse da Escola de Engenharia Civil
lndustrial, Faculdade de Engenharia, objetivando a cooperação acadêmica na
área de Engenharia, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,
estudantes de pós-graduaçäo e graduação, e membros da equipe técnico-
administrativa. 62 - Processo 2014.1.447.81.7 - FEARP - Convênio Acadêmico
lnternacional celebrado entre a USP/FEARP e a Friedrich Alexander University
Erlangen-Nürnberg (Alemanha), objetivando a cooperaçäo entre as partes nas
áreas de Economia, Administração, Contabilidade, Economia Empresarial e
Controladoria, e demais áreas afins de mútuo interesse, a fim de promover o
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e
graduaçäo, e membros da equipe técnico-administrativa. 63 - Processo
2014.1.446.81.0 - FEARP - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a

USP/FEARP e a Solvay Brussels School of Economics & Management, Université
Libre de Bruxelles (Bélgica), objetivando a cooperação entre as partes nas áreas
de Economia, Administração, Contabilidade, Economia Empresarial e
Controladoria, e demais áreas afins de mútuo interesse, a fim de promover o
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e
graduação, e membros da equipe técnico-administrativa. 64 - Processo
2014.1.308.45.0 - IME - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a
USP/IME e a Universidad de La Frontera (Chile), objetivando a cooperação entre
as partes nas áreas de Matemática e Estatística, a fim de promover o intercâmbio
de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação, e
membros da equipe técnico-administrativa. 65 - Processo 2014.1.448.81.3
FEARP - Convênio Acadêmico Internacional celebrado entre a USP/FEARP e a
College of Business Administration, Chonnam National University - CBA/CNU
(Korea), objetivando a cooperação entre as partes nas áreas de Economia,
Administração, Contabilidade, Economia Empresarial e Controladoria, e demais
áreas afins de mútuo interesse, a fim de promover o intercâmbio de
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduaçäo e graduação, e membros
da equipe técnico-administrativa. 66 - Processo 2013.1.233M.1.0 - USP
Primeiro Aditivo ao Convênio de Licença e Suporte Técnico de Software
celebrado entre a USP e a Universia Brasil S.4., objetivando alterar o prazo para
envio dos dados de acessos dos Usuários para o dia 31.12.2014, ficando
prorrogada a vigência do referido Convênio, pelo período de 01.07.2014 a

31.12.2014, bem como alterada a Cláusula 6.1.67 - Processo2013.1.660.21.8 -

lO - Solicitação de recursos, no valor de R$ 2.570.000,00, destinados à docagem
obrigatória do Navio Oceanográfico Alpha Crucis, necessária para a vistoria
quinquenal por parte da Sociedade Classificadora, sem a qual o navio já se
encontra impedido de operar. - Manifestaçäo do DF: tendo em vista a não
realizaçâo de vistoria intermediária ao custo de R$ 1.800.000,00, manifesta-se
favorável à concessão dos recursos conforme solicitado, para realização de
vistoria especial com validade de 4 anos. - Aprovado "ad referendum" em
23.04.14, pelo Senhor Presidente, nos termos da manifestaçäo do DF, a liberação
de recursos no valor de R$ 2.500.000,00. 68 - Processo 2013.1.1570.48.4 - FE -
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36s Convênio celebrado entre a USP/FE, a Fundação de Apoio à Faculdade de

366 Educação - FAFE e a Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da

367 Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, objetivando a realizaçäo do
368 Curso de Especialização em Educação lnfantil (1" edição). 69 - Processo
36e 2011.1.28532.1.8 - USP - Minuta de Resoluçäo que dispõe sobre Programa de

37o Bolsas para estudantes estrangeiros em intercâmbio na USP e revoga a

37r Resolução no 6096, de 10 de abril de 2012 e de Portaria que dispõe sobre a
372 concessão de bolsas de estudo para alunos estrangeiros no âmbito do projeto

373 denominado "Programa de Alianças pa.a a Educação e Capacitaçäo - PAEC" e
374 revoga a Portaria no 558112012. - Aprovado "ad referendum" em 24.04.2014, pelo

375 Senhor Presidente, nos termos do parecer da Procuradoria Geral. 70 - Processo
316 2013.1.3270.18.6 - EESC - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a

377 USP/EESC e a Universidade de Coimbra (Portugal), objetivando a cooperação
378 acadêmica entre as partes, por meio da co-orientação de estudante de

37g Doutorado, visando à preparação de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja
380 realização e defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas
381 instituições. 71 - Processo 2014.1.7349.1.2 - USP - Acordo de Cooperaçäo
382 Acadêmica celebrado entre a USP e a Saxion University of Applied Sciences
383 (Países Baixos), objetivando a cooperação entre as partes, em áreas de mútuo
3g4 interesse, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,
3Bs informações e publicações, estudantes e membros da equipe técnico-
386 administrativa, bem como a elaboraçäo conjunta de projetos de pesquisa,
387 organização de eventos científicos e culturais e de cursos. 72 - Processo
388 2014.1.7351.1,7 - USP - Convênio para Cooperaçäo Educacional celebrado entre
389 a USP e a University of Copenhagen (Dinamarca), objetivando a cooperaçäo
390 entre as partes, a fim de promover o intercâmbio de estudantes de pós-graduação
39i- e graduaçäo. 73 - Processo 201'1.',.1154.17.9 - FMRP - Quarto Termo de
3sz Rerratificação do Convênio No 01212.011 celebrado entre a USP/FMRP, a FAEPA,
3e3 o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeiräo Preto e a Prefeitura
394 Municipal de Ribeirão Preto, com a interveniência da Secretaria Municipal da
39s Saúde, objetivando retificar as Cláusulas Segunda (Das Obrigações), Quarta (Dos

396 Recursos Orçamentários) e o Plano de Trabalho do referido convênio. 74 '
3s7 Processo 2014.1.7350.1.0 - USP - Acordo de Cooperaçäo Acadêmica celebrado
398 entre a USP e a University of Copenhagen (Dinamarca), objetivando a

399 cooperação entre as partes, em áreas de mútuo interesse, a fim de promover o

400 intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e
4ot graduação, bem como a realização conjunta de projetos de pesquisa e cursos. 75
402 - Processo 2A12.1.1202.42.5 - ICB - Aditivo 02 ao Termo de Cooperação No

4o3 0050.0077149.12.9 celebrado entre a USP, a Universidade Federal do Rio de
404 Janeiro, com a interveniência da Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas
40s e Estudos Tecnológicos - COPPETEC e a PETROBRAS, objetivando alterar o
406 escopo original do referido Termo, de acordo com o Plano de Trabalho atualizado.
4o7 76 - Processo 2014.1.10.3.6 - EP - Convênio de Cooperação Técnico-Científica
408 celebrado entre a USP, a FUSP e a Companhia Energética de São Paulo - CESP,
4og objetivando a execução do projeto intitulado "Desenvolvimento de solução
4ro integrada para registro e avaliação socioambiental dos procedimentos de controle
4rr de cheias de reservatórios e de gestão de ativos baseada em videografia
4Lz georreferenciada e em visualização cartográfica multimídia". 77 - Processo
41.3 2012.1.248.39.1 - EEFE - Aditivo ao Acordo celebrado entre a USP/EEFE e Vrije
41,4 Universiteit Brussel, dando direito à Universidade de São Paulo de usar os
41.s instrumentos e pesquisas do SPLISS, para o projeto intitulado "Análise das
41.6 Políticas e do Clima/Ambiente para o Esporte de Alto Rendimento nos diferentes
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Níveis de Organizaçäo Governamental e Näo Governamental Brasileiros - Com
Ênfase para as Relaçöes do Esporte Escolar e Esporte de Participação com
Programas de ldentificação e Desenvolvimento de Talentos Esportivos". 78 -
Processo 2014.1.458.3.7 - EP - Contrato celebrado entre a USP/EP, a FDTE e a
Uniäo, por intermédio do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTMSP,
objetivando a prestaçäo do serviço técnico profissional especializado de estudo
técnico na área de automação e controle para apoio ao desenvolvimento da
especificaçäo do PMS (Platform Management System) e dos subsistemas de
propulsão, energia e "diving safety" do Projeto do Submarino Nuclear. 79 -
Processo 2013.1.1955.59.9 - FFCLRP - Convênio Acadêmico lnternacional
celebrado entre a USP/FFCLRP e a Université de Poitiers (França), objetivando a
cooperação acadêmica entre as partes, por meio da co-orientaçäo de estudante
de Doutorado, visando à preparaçäo de tese de doutorado e dupla-titulaçäo, cuja
realizaçäo e defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas
instituições. 80 - Processo 2013.1.1181.47.0 - lP - Convênio Acadêmico
lnternacional celebrado entre a USP/IP e a Universíté Paris Descartes (França),
objetivando a cooperação entre as partes, por meio da co-orientação de
estudante de Doutorado, visando à preparaçäo de tese de Doutorado e dupla-
titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta
das duas instituiçÕes. 81 - Processo 2013.1.340.31.0 - IEB - Convênio
Acadêmico lnternacional celebrado entre a USP/IEB e a Filozofická Fakulta
Univerzity Karlovy V Praze (República Tcheca), objetivando a cooperaçäo entre
as partes, nas áreas de estudos de mútuo interesse, a fim de promover o
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduaçäo e
graduação, e membros da equipe técnico-administrativa. 82 - Processo
2013.1.1569.48.6 - FE - Convênio celebrado entre a USP/FE, a Fundação de
Apoio à Faculdade de Educação - FAFE e a Prefeitura Municipal de São Paulo,
por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, objetivando a
realizaçâo do Curso de Especialização em Educação lnfantil (24 edição). 83 -

Processo 2013.1.1568.48.0 - FE - Convênio celebrado entre a USP/FE, a

Fundação de Apoio à Faculdade de Educaçäo - FAFE e a Prefeitura Municipal de
Säo Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo,
objetivando a realização do Curso de Especialização em Educação lnfantil (34

edição). 84 - Processo 2012.1.534.11.4 - ESALQ - Termo Aditivo ao Convênio
celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários "Luiz de
Queiroz", objetivando alterar o término do Curso de Extensão Universitária de
Especialização em MBA em Agroenergia - EaD, ediçäo 12.002, para 1212.2014.
85 - Processo 20'12.1.2030.27.0 - ECA - Termo Aditivo ao Convênio celebrado
entre a USP/ECA e a Associação de Apoio à Arte e Comunicação - ARCO,
objetivando alterar a data do Curso de Especialização "Responsabilidade Social
em Propaganda e Marketing - Edição 1", a ser realizado no período de 02.08.2014
a 10.08.2016. 86 - Processo 2013.1.2347,27.4 - ECA - Convênio celebrado entre
a USP/ECA e a Associação de Apoio à Arte e Comunicação - ARCO, objetivando
a organização e o gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Difusão:
"Fundamentos da Cerâmica - 20 Semestre de 2014". 87 - Processo
2013.1.2346.27.8 - ECA - Convênio celebrado entre a USP/ECA e a Associação
de Apoio à Arte e Comunicação - ARCO, objetivando a organização e o
gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Difusäo: "Prática de Ateliê:
Gravura em Metal - 2o Semestre de 2014".88 - Processo 2013.1.1009.21.9 - lO -
Convênio celebrado entre a USP/IO e a SALT - SEA & Limno Technology
Consultoria Ambiental Ltda., objetivando a cooperação entre as partes, para a
execução do projeto de pesquisa intitulado "Sistema de Aquicultura de Agua-Viva
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46s para Extração de Colágeno". 89 - Processo 2011.1.1332.3.4 - EP - Aditivo ao
47o lnstrumento Contratual No 4600332435, celebrado entre a USP, a FUSP e a

47'J. PETROBRAS, objetivando alterações no Plano de Trabalho do projeto intitulado
472 "Modelagem e medição de escoamentos multifásicos para acompanhamento de
473 poços em sistemas de produção de petróleo". 90 - Processo 2013.1.1773.8.3 '
474 FFLCH - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a USP/FFLCH e a
47s L'École des Hautes Études en Sciences Sociales (França), objetivando a

476 cooperação acadêmica entre as partes, por meio da co-orientação de estudantes
477 de doutorado, visando à preparaçäo de tese de doutorado e dupla-titulaçäo, cuja
479 realizaçäo e defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas
47s instituições. 91 - Processo 2012.1.581.47.3 - lP - Convênio Acadêmico
480 lnternacional celebrado entre a USP/IP e a Université Paris Diderot Paris Vll
4gL (França), objetivando a cooperaçâo acadêmica entre as partes, por meio da co-
4gz orientaçäo de estudante de doutorado, visando à preparação de tese de
483 doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a

484 responsabilidade conjunta das duas instituições. 92 - Processo 2014.1.526.11.3 -
48s ESALQ - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a USP/ESALQ e a
486 Ghent University (Bélgica), objetivando a cooperaçäo acadêmica entre as partes,
497 por meio da co-orientação de estudante de doutorado, visando à preparação de
488 tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a
4ss responsabilidade conjunta das duas instituições. 93 - Processo 2013.1.2697.3.8 -
4so EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundaçäo Carlos Alberto Vanzolini,
4gL objetivando a organização e realização do Curso de Especializaçäo em
4gz Administração lndustrial, bem como o gerenciamento administrativo e financeiro
4s3 do mesmo. 94 - Processo 2013.1.2345.27.1 - ECA - Convênio celebrado entre a

4s4 USP/ECA e a Associação de Apoio à Arte e Comunicação - ARCO, objetivando a
4gs organização e o gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Difusão
496 "Ateliê: Desenho de Observação - 20 Semestre de 2014". 95 - Processo
4s7 2013.1.3673.11.6 - ESALQ - Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a

498 Fundaçäo de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz", objetivando a colaboração no
4gg oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Extensäo
soo Universitária Curso de Difusão em Gestäo da Logística Agroindustrial. 96
so1 Processo 2012.'1.520.58.0 - FORP - Termo de Encerramento do Convênio
s02 celebrado entre a USP/FORP e a Fundação Odontológica de Ribeirão Preto, cujo
s03 objeto é o gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Especialização
s04 em Saúde Coletiva. 97 - Processo 2014.1.841.8.6 - FFLCH - Convenção de
sos Cotutela de Tese celebrada entre a USP/FFLCH e a Universidade Paris I
506 (França), objetivando a cooperação acadêmica entre as partes, por meio da co-
so7 orientação de estudante de doutorado, visando à preparação de tese de
so8 doutorado e dupla-titulação, cuja realizaçäo e defesa se efetuarão sob a

sog responsabilidade conjunta das duas instituições. 98 - Processo 2013.1.1038.2.2 '
s1o FD - Convenção de Cotutela lnternacional de Tese celebrada entre a USP/FD e a
s1i- Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne (França), objetivando a cooperação
srz acadêmica entre as partes, por meio da co-orientação de estudante de doutorado,
si.3 visando à preparação de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e
sL4 defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas instituiçöes. 99 -
s1s Processo 2013.1.990.7.2 - EE - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado
s16 entre a USP/EE e a Universidade Católica Portuguesa (Portugal), através do
st7 lnstituto de Ciências da Saúde, objetivando a cooperação acadêmica entre as
518 partes, por meio da co-orientaçäo de estudantes de doutorado, visando à
s19 preparaçäo de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se
s20 efetuaräo sob a responsabilidade conjunta das duas instituições. 100 - Processo
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2014.1.1183.3.1 - EP - Termo de Cooperação No 0050.0089016.14.9 celebrado
entre a USP, a FUSP e a PETROBRAS, objetivando a execuçäo do Projeto de
P&D intitulado "Ampliar e desenvolver metodologias de avaliação de efeito de
filme lubrificante no desempenho tribológico de componentes de motores". 101 -
Processo 2014.1.385.74.9 -FZEA - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado
entre a USP/FZEA e a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne (Espanha),
objetivando a cooperação acadêmica na(s) área(s) de Zootecnia, Engenharia de
Alimentos, Medicina Veterinária e Engenharia de Biossistemas, a fim de promover
o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduaçäo e
graduação, e membros da equipe técnico-administrativa. 'a0z - Processo
2014.1.507.76.3 - IFSC - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a

USP/IFSC e o lnstitut D'Optique Théorique et Appliquée (França), objetivando a

cooperação acadêmica na área de Optica e Fotonica, a fim de promover o
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e
graduação, e membros da equipe técnico-administrativa. 103 - Processo
2014.1.386.74.5 - FZEA - Acordo de Cooperação Acadêmica celebrado entre a
USP/FZEA e L' lnstitut Superieur de Sciences Agronomiques, de L'Alimentation,
de L'Environnement - Agrosup Dijon (França), objetivando a cooperaçäo
acadêmica entre aS partes, a fim de promover o intercâmbio de
docentes/pesquisadores, informações e publicações, estudantes e membros da
equipe técnico-administrativa, bem como a elaboração de projetos de pesquisa,
organização conjunta de eventos científicos e culturais e cursos. 104 - Processo
2014.1.384.74.2 - FZEA - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a
USP/FZEA e a Pultry Science Department, Mississippi State University (Estados
Unidos), objetivando a cooperação acadêmica na(s) área(s) de Avicultura, a fim
de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-
graduaçäo e graduação, e membros da equipe técnico-administrativa. 105 -

Processo 2014.1.91.10.9 - FMVZ - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado
entre a USP/FMYZ e a Università Degli Studi Di Padova (ltália), objetivando a

cooperaçäo acadêmica entre as partes, por meio da co-orientação de estudantes
de doutorado, visando à preparação de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja
realização e defesa se efetuaräo sob a responsabilidade conjunta das duas
instituições. 106 - Processo 2014.1.701.11.0 - ESALQ - Convênio Acadêmico
lnternacional celebrado entre a USP/ESALQ e o College of Food, Agricultural and
Natural Resource Sciences of the University of Minnecota (Estados Unidos da
América), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de Agricultura, Meio-
Ambiente, Sivicultura e Alimentos, a fim de promover o intercâmbio de
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduaçäo, e membros
da equipe técnico-administrativa. 107 - Processo 2014.1.1435.11.1 - ESALQ -

Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a USP/ESALQ e o lnstitut
Supérieur des Sciences Agronomiques, Agroalimentaires, Horticoles et du
Paysage (França), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de Ciências
Agrárias, de Alimentos, de Horticultura e Paisagismo, a fim de promover o
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e
graduação, e membros da equipe técnico-administrativa. 108 - Processo
2014.1.1390.11.8 - ESALQ - Acordo de Cooperação celebrado entre a

USP/ESALQ e a University of Florida Board of Trustees (EUA), no interesse do
College of Agricultural and Life Sciences, objetivando a cooperação acadêmica
entre as partes, a fim de promover o intercâmbio de estudantes. 109 - Processo
2014.1.409.48.6 - FE - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a
USP/FE e a Université D'Orléans (França), objetivando a cooperação acadêmica
na ârea de Educação, a fim de promover o intercâmbio de
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s73 docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação, e membros
s74 da equipe técnico-administrativa. 110 - Processo 2014.1.747.11.0 - ESALQ -
s7s Acordo de Cooperação Acadêmica celebrado entre a USP/ESALQ e The
s76 Governors of the University of Alberta (Canadá), no interesse da Faculty of
s77 Agricultural, Life and Environmental Sciences, objetivando a cooperaçâo entre as
578 partes, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes,
s7g informações e publicações e de membros da equipe técnico-administrativa, bem
580 como a elaboração conjunta de projetos de pesquisa, organizaçäo de eventos
s81 científicos e culturais e cursos. 111 - Processo 2014.1.8551.1.0 - USP -Acordo
sB2 de Cooperação celebrado entre a USP, a Université de Genève (Suíça), a
s83 Université de Montréal (Canadá) e a Université Libre de Bruxelles (Bélgica),
584 objetivando a cooperaçäo entre as partes, a fim de promover o desenvolvimento
s8s de pesquisas e outras atividades acadêmicas e culturais. 112 - Processo
s86 2013.1.2692.5.2 - FM - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a
sB7 USP/FM e a School of Halth and Medical Sciences, Seton Hall University (US),
s88 objetivando a cooperação acadêmica na área de Medicina, a fim de promover o
s89 intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e
s9o graduação, e membros da equipe técnico-administrativa. 113 - Processo
se1 2014.1.8552.1.6 - USP - Acordo de Cooperaçäo celebrado entre a USP e a
sg2 Université Libre de Bruxelles, objetivando a cooperação acadêmica entre as
593 partes, em áreas de mútuo interesse, a fim de promover o intercâmbio de
s94 docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação, graduação e Ph.D.. 114 -
s9s Processo 2013.1.12614.1.1 - USP - Terceiro Aditivo ao Convênio celebrado entre
s96 a USP e o Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando alteração da quantidade de
sg7 bolsas de estudos a serem concedidas no âmbito do referido convênio, de 15

se8 (quinze) para 14 (quatorze). 115 - Processo 2008.1 .221.70.7 - DTI - Termo de
599 Encerramento e outras avenças ao Convênio de Cooperação Técnica
600 PRO.00.5383 celebrado entre a USP/CCE e a Companhia de Processamento de
6oi" Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, tendo em vista que as partes, de
602 comum acordo, consideram concluído o objeto do referido convênio. 116
603 Processo 2014.1.531.5.2 - FM - Acordo Específico celebrado entre a USP/FM e a
604 Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, objetivando a cooperação
6os pedagógica e científica, através do intercâmbio de docentes/pesquisadores e
606 estudantes na execução de projetos de interesse comum. 117 - Processo
607 2014.1.339.60.7 - FCFRP - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a
608 USP/FCFRP e a Universidad de Antioquia (Colombia), no interesse da Facultad
609 de Quimica Farmaceutica, objetivando a cooperação acadêmica em áreas de
610 mútuo interesse, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,
6rL estudantes de pós-graduação e graduação, e membros da equipe técnico-
61.2 administrativa. 118 - Processo 2013.1.1090.12.1 - FEA - Termo Aditivo ao
613 Convênio celebrado entre a USP/FEA e a Fundação lnstituto de Pesquisas
6L4 Econömicas - FIPE, objetivando alterar a Coordenaçäo do Curso de
61s Especialização - MBA Economia e Avaliação de Tecnologias em Saúde MBA
616 USP. 119 - Processo 2012.1.99.74.4 - FZEA - Convênio Acadêmico lnternacional
617 celebrado entre a USPIFZEA e a University College Dublin, National University of
618 lreland, Dublin (lrlanda), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de
619 Zootecnia, Engenharia de Alimentos e Engenharia de Biossistemas, a fim de
620 promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-
6zt graduação e graduação, e membros da equipe técnico-administrativa. 120 -
622 Processo 2014.1.8402.1.4 - USP - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado
623 entre a USP e a Universidad de Boyacá (Colombia), objetivando a cooperaçäo
624 acadêmica nas áreas de Administração de Empresas, Arquitetura, Medicina,
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Engenharia de Sistemas, Engenharia Ambiental, Direito, Ciência Política,
Desenho Gráfico, Enfermagem, Fisioterapia, Comunicação Social, Psicologia e
Relações lnternacionais, a fim de promover o intercâmbio de
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduaçäo e graduaçäo, e membros
da equipe técnico-administrativa. '121 - Processo 2010.1.1514.8.5 - FFLCH -
Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a USP/FFLCH e a Universidad
Nacional de Colombia, através da Facultad de Ciencias Humanas, objetivando a

cooperação acadêmica nas áreas de História, Geografia, Antropologia, Letras
Modernas e Sociologia, a fim de promover o intercâmbio de
docentes/pesquisadores e de estudantes de pós-graduaçäo e graduação. 122 -
Processo 2013.1.1402.42.5 - lCB - Convênio celebrado entre a USP/ICB e a BR3
Tecnologia e lndústria Química e Farmacêutica Ltda., objetivando a cooperação
entre as partes, para a execuçäo do projeto de pesquisa intitulado "Bioprospecção

de actinobactérias para o desenvolvimento de produto estimulante e
biocontrolador de solo". 123 - Processo 2014.1.7567.1.0 - USP - Acordo de
Cooperação celebrado entre a USP e a Waseda University (Japão), objetivando a
cooperação entre as partes, em áreas de mútuo interesse, a fim de promover o
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes, informações e publicações,
bem como implementação conjunta de projetos de pesquisa e outras atividades
acadêmicas. 124 - Processo 2012.1.2151.45.0 - IME - Memorando de
Entendimento celebrado entre a USP/IME e a Faculty of Mathematics of
Technische Universität München, objetivando a cooperação acadêmica entre as
partes, em áreas de mútuo interesse, a fim de promover o intercâmbio de
docentes/pesquisadores, estudantes, informações e publicaçöes, bem como
atividades conjuntas de pesquisas e participação em seminários e eventos
acadêmicos. 125 - Processo 2014.1.7568.1.6 - USP - Convênio de Cooperação
Acadêmica celebrado entre a USP e a Waseda University (Japão), objetivando a

cooperaçäo entre as partes, a fim de promover o intercâmbio de estudantes de
pós-graduaçäo e graduação, regularmente matriculados, para fazerem cursos,
visando cumprir parte dos créditos requeridos pela universidade de origem. '426 -
Processo 2013.1.341.31.7 - IEB - Acordo de Cooperação N. UTA celebrado entre
a USP/IEB e a University of Texas at Austin (EUA), através do Brazil Center do
Lozano Long lnstitute of Latin American Sudies, objetivando a cooperaçäo
acadêmica entre as partes, em áreas de mútuo interesse, a fim de promover o

intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduaçäo,
informações e publicaçöes, bem como cooperação e colaboração conjunta em
projetos de pesquisa e cursos. 127 -Processo 2013.1.3231.3.2 - EP - Contrato
No 0040.0086810.13.2 celebrado entre a USP, a FUSP e a PETROBRAS,
objetivando a prestação do serviço de desenvolvimento de modelo conceitual e
analítico da rede de satélite SkyEdge ll e das redes WLAN, bem como
treinamento para utilizaçäo do referido modelo. 128 - Processo 2014.1.1301 .3.4'
EP - Convênio celebrado entre a USP/EP/PUSP-C e o Ministério ltaliano do
Ambiente, da Tutela do Território e do Mar, com a interveniência do Fórum das
Américas, objetivando a implantação de um projeto piloto para o desenvolvimento
de tecnologias inovadoras com o emprego de energia solar. Os processos acima
citados foram referendados. PROCESSOS AS REM RELATADOS - Relatora:
Profa. Dra. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - I - Processo
2013.1.18366.1.1 - PRO-G - Relatório de utilização de recursos para Projetos
Especiais da Pró-reitoria de Graduação, referente ao 40 trimestre de 2013. A COP
manifesta-se favorável ao relatório de utilização de recursos para Projetos
Especiais da Pró-reitoria de Graduação, referente ao 40 trimestre de 2013, com a
recomendação de que os dados sintetizados sejam considerados para a previsão
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orçamentária de 2015, visto que em 2013 foram aplicados 40,5o/o dos recursos
previstos para os projetos da PRG.2 - Processo 2007.1.2482L1.O - f.¡ÚCleO
DE APOIO A PESQUISA EM DIABETES MELLITUS . Re|atório final dE

Atividades e solicitaçäo de desativação do Núcleo. Parecer da GAA: aprova, em
sessäo realizada em 29.11.2013, o parecer do relator, favorável ao Relatório final
do Núcleo de Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos em Diabetes Mellitus-NAP-
CEDIM, bem como à solicitação de desativação do referido Núcleo. Parecer do
CoPq: aprova, em sessão realizada em 13.03.2014, o Relatório final do Núcleo de
Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos em Diabetes Mellitus-NAP-CEDlM, bem
como o pedido de desativação do referido Núcleo. A Comissão manifesta-se
favorável ao relatório final de atividades, bem como ao pedido de desativação do
Núcleo de Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos em Diabetes Mellitus-NAP-
CEDIM. 3 - Processo 2014.1.7686.1.9 - PRPG - Relatório de utilização de
recursos para Projetos Especiais da Pró-reitoria de Pós-Graduaçäo, referente ao
10 trimestre de 2014. A COP decide baixar os autos em diligência, para
esclarecimentos quanto: remanejamento efetuado a favor da EERP a título de
reembolso das diárias da Profa. Dra. Angela Maria Magosso Takayanagui,
recebidas no 20 semestre de 2013, quando a mesma exercia a função de
Assessor Técnico de Gabinete da PRPG (fls. a); recursos complementares do
edital PRPG 112013 (fls. 5); auxílio à realizaçäo da Calourada 2014, a pedido do
DCE, para confecção de material gráfico (fls. 5). 4 - Processo 2011.1.7199.1.8 -
PRCEU - Relatório de utilização de recursos para Projetos Especiais da Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, referente ao40 trimestre de 2013. A
COP, em reunião realizada em 1o.04.2014, decidiu devolver os autos à PRCEU
solicitando maiores esclarecimentos quanto à contrataçäo da Associação Casa
Azul, bem como quanto ao empréstimo de recursos para a OSUSP. A PRCEU
informa que no decorrer do exercício pode ocorrer a necessidade de
remanejamento interno de recursos, a título de empréstimo, da dotação do
Gabinete da PRCEU para suplementar as dotaçöes dos Orgãos, sendo que
posteriormente, havendo recursos, os valores retornam à dotaçäo de origem.
Quanto à contratação da Associação Casa Azul, a Pró-reitoria anexa os
documentos de fls. 189 a 194, para esclarecimentos. A COP manifesta-se
favorável ao Relatório de utilização de recursos para Projetos Especiais da Pró-
reitoria de Cultura e Extensão Universitária, referente ao 40 trimestre de 2013. 5 -
Processo 82.1.27278.1.1 - COMISSÃO DE COOPERAçÃO INTERNACIONAL -

Proposta de alteraçäo da Estrutura Organizacional Administrativa da Agência
USP de Cooperação Acadêmica Nacional e lnternacional, tendo em vista a edição
da Resolução no 6755, de 26.02.2014. Os autos foram retirados de pauta.
Relator: Prof. Dr. GERALDO RTO MARTINS DA COSTA . I Processo
2013.1.33344.1.4 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Minuta de
Portaria que dispõe sobre o enquadramento dos Educadores e Técnicos de Apoio
Educativo em exercício nas funções de magistério na Escola de Aplicação da
Faculdade de Educaçäo e nas Unidades de Educação lnfantil, no âmbito da
Universidade de São Paulo. Manifestação do DRH: visando à adequaçäo da
Universidade às regras impostas pela Lei Complementar no 1202 e seguindo as
Diretrizes Nacionais da Educação, o DRH solicitou à Faculdade de Educação e à
Superintendência de Assistência Social (SAS), unidades responsáveis,
respectivamente, pela Escola de Aplicação e pelas Unidades de Educaçäo Infantil
(Creches), o envio de relação dos servidores enquadrados nas funções de
Educador e Técnico de Apoio Educativo no exercício de atividades de magistério
e documentação quanto ao atendimento da habitação exigida pela referida Lei.

Com base nessas informações, o DRH analisa o atual cenário e propöe minuta de
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portaria de enquadramento na carreira, abordando os enquadramentos dos atuais
profissionais como PROFEM e PROFEI. Ressalta, ainda, que a Universidade
conta com mais dois espaços que prestam cuidados às crianças em estrutura
parecida à das Creches, mas que não estão vinculados à SAS (a Seção do

Centro de Convivência lnfantil da Prefeitura do Campus de Piracicaba e da Seção
de Berçário Maternal da Prefeitura do Campus de Bauru) Esclarece que, para os

servidores lotados nessas seções, os enquadramentos como PROFEI não devem
ser efetivados, nesse momento, pois dependem de uma análise da possibilidade
desses espaços estarem inseridos no contexto da educação infantil administrativa
pela SAS. Parecer da PG: informa que a referida Portaria refere-se ao
enquadramento dos servidores em exercício das funçöes de magistério na Escola
de Aplicação e nas Unidades de Educação lnfantil da Universidade, Unidades
estas que, por força da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
obrigatoriamente tiveram que se integrar às exigências da área da educação e
não mais serem visualizadas como atendimento assistencial. Diante desta
exigência, o grupo de trabalho criado pelo M. Reitor, apresentou um projeto de lei

ajustando a educação básica na Universidade aos novos desígnios da LDB,
projeto este que deu origem à Lei Complementar 1202, de24.6.2013. Criados, no
quadro de empregos da Universidade, os empregos de PROFEM e PROFEI, para

os concursos futuros, ficou definido no texto legal que os atuais profissionais em
exercício nas funçöes de magistério, tanto Educadores quanto os Técnicos de

Apoio Educativo, deveriam, uma vez portadores da habilitação exigida, ser
enquadrados nas referidas categorias. Esclarece que a referida Portaria trata do
enquadramento dos profissionais do magistério na Escola de Aplicação e nas

Unidades de Educação lnfantil portadores da formação necessária para
passarem, desde logo, a exercerem as funções com a nova nomenclatura
(PROFEM e PROFEI). Parecer da CLR: aprova, em reuniäo realizada em
11.03.2014, o parecer do relator, favorável à minuta de Portaria, que dispõe sobre
o enquadramento dos Educadores e Técnicos de Apoio Educativo em exercício
nas funçÕes de magistério na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação e
nas Unidades de Educação lnfantil, no âmbito da Universidade de São Paulo. A
COP, em reuniäo realizada em 01.04.2014, retirou os autos da pauta para
reanálise. Os autos são retirados de pauta para obtenção de maiores subsídios. 2
- Processo 2012.'1.29259.1.4 - AGENCIA USP DE INOVAçAO - Minuta de
Resolução que institui o Prêmio USP "Trajetória pela lnovaçäo". Parecer da PG:

aponta correçöes quanto à redação da minuta e encaminha os autos à Agência
USP de lnovaçäo para providências. A Agência USP de lnovação providencia as

alterações proposta pela PG e encaminha os autos àquele órgão para reanálise.
Parecer da PG: analisa se foram acolhidas as recomendações constantes do
parecer anteriormente emitido e encaminha os autos à Agência USP de lnovaçäo,
para que procedam as adequações apontadas. A Sra. Procuradora-Chefe da
Procuradoria Acadêmica e de Convênios esclarece que de acordo com as normas
em vigor, näo se afigura necessária a aprovaçäo da matéria pelo Co, bastando a
aprovação pelas CLR e COP, após a oitiva do Conselho de Pesquisa, motivo pelo
qual recomenda a alteração do preâmbulo da minuta de Resolução. A Agência
USP de lnovação providencia as adequações solicitadas pela PG e encaminha os

autos à Pró-reitoria de Pesquisa. O Pró-reitor de Pesquisa informa que para a
apreciação pelo CoPq se faz necessário a complementaçäo dos autos,
informando a origem dos recursos financeiros para atendimento ao Artigo 70,

parágrafo único. A Agência USP de lnovaçäo informa que considerando que

serão premiados, no máximo, 5 docentes por ano e que a importância
corresponde ao vencimento-base de Professor Titular (R$ 13.653,62 - tabela
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maiol2013), o valor total anual da premiação, R$ 68.268,10, será arcado pela
Dotaçäo Orçamentária da Agência. Esclarece que caso seja necessário, a

Coordenação poderá apresentar à COP detalhada solícitaçäo de reforço
orçamentário para o atendimento às despesas relacionadas à realização do
evento solene de premiação anual. O Pró-reitor de Pesquisa, tendo em vista os
esclarecimentos, encaminha oS autos, preliminarmente, à COP, para análise,
retornando. A Comissão, considerando as restrições orçamentárias da
Universidade, manifesta-se contrária à premiação com importância financeira,
recomendando que esta seja realizada somente com a entrega de placa alusiva à
contribuição para a produção de inovaçäo pela Universidade. Aprova, ainda, que
caso a AUSPIN mantenha a premiação financeira, o artigo 80 da minuta de
Resolução apresentada seja suprimido. Os autos deverão ser encaminhados à

Pró-reitoria de Pesquisa para ciência. 3 - Processo 2014.1.6729.1.6 - GeBiMar -
Solicita auxílio financeiro, no valor de R$ 5.500,00, para pagamento parcial das
despesas com refeiçöes servidas fora do CEBlMar, para os estudantes
matriculados nas disciplinas do lB, FFCLRP, ESALQ, lO e EACH, tendo em vista
que esse custo adicional poderá inviabilizar a participação dos mesmos. lnforma
que devido a redução do quadro de funcionários do restaurante as refeições a

serem servidas restringem-se ao desjejum e almoço nos dias úteis. A COP,
considerando a atual restrição orçamentária da Universidade e a possibilidade
dos alunos custearem suas despesas, mesmo entendendo a importância do
evento, manifesta-se contrária à solicitaçäo. 4 - Processo 2014.1.6591 .1.4 -
RUSP - Doação de uma câmera fotográfica marca Samsung, modelo E595, feita
pelo Sr. Caio Vinícius Coqueiro Silva Azevedo, estagiário de Direito, lotado na
Procuradoria Geral, em substituição a câmera extraviada em momento não
sabido, registrada sob o patrimônio no 001 .022796, que se encontrava sob sua
responsabilidade. O Procurador Geral, Prof. Dr. Gustavo Ferraz de Campos
Monaco, informa que em virtude do aludido estagiário ter assumido a
responsabilidade pelo ocorrido, comprometendo-se a repor voluntariamente a
câmera, entendeu serem desnecessárias a lavratura de boletim de ocorrência e a
instauração de sindicância administrativa, uma vez que o objetivo de tais medidas
já havia sido alcançado. A Comissão, considerando a necessidade de preservar
os interesses da Universidade, manifesta-se contrária ao recebimento da doação
da câmera fotográfica, marca SAMSUNG, modelo E595, 16.0 megapixels, em
substituição ao equipamento extraviado, uma vez que a mesma possui qualidade
inferior e menos recursos. Aprova, ainda, a instalação de sindicância
administrativa para apuração de responsabilidade, solicitando a juntada aos autos
do termo de responsabilidade de empréstimo. A Comissäo esclarece que a

substituição deverá ser feita por equipamento de especificações técnicas
semelhantes ou superiores ao extraviado. 5 - Processo 2013.1.792.88.2 -EEL -

Permissão de uso de imóvel no Campus I da Escola de Engenharia de Lorena,
com 14,97m2, destinada ao funcionamento da Empresa Júnior. Termo de
Permissão de Uso, Estatuto Social da Empresa Júnior da Escola de Engenharia
de Lorena. Parecer da PG: sugere ser excluído trecho "sendo vedada qualquer
atividade comercial" da cláusula segunda da minuta, uma vez que a Empresa
Júnior da EEL tem como fim a prestação de serviços mediante remuneração,
como consta das finalidades previstas no artigo 2o, 'b' , do Estatuto Social da
Empresa Júnior. No mais, pela análise jurídico-formal, a minuta está em ordem.
Observa apenas que, tendo em vista que a denominação "Empresa Júnior da
Escola de Engenharia de Lorena", prevista no art. 1o de seu Estatuto, bem como o

logo da Empresa utilizam o nome de órgäo da Universidade, deve haver
aprovação a COP a respeito desse uso, como prevê o art. 40 do Estatuto. Termo
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833 de Permissão de Uso alterado de acordo com a sugestão da PG. lnformação da
834 SEF: Nada há a obstar o pleito da Empresa Júnior para a EEL. Cota DFEI:
835 constata que não constaram na minuta do Termo prescrições sobre as taxas de
836 utilidade pública (água/esgoto e energia elétrica), exceto sobre o uso de linha
937 telefônica ou ramal de propriedade da USP, conforme cláusula quarta. Termo de
838 Permissäo de Uso com alteração da cláusula quarta, de acordo com a sugestão
839 do DFEI. Parecer da CLR: aprova, em sessão realizada em 08.04.2014, o
840 parecer do relator, favorável à permissão de uso de_imóvel, localizado no Campus
B4L I da Escola de Engenharia de Lorena, com 14,97m2, destinado ao funcionamento
g4z da Empresa Júnior. A COP manifesta-se favorável à permissão de uso de imóvel,
843 no campus lda Escola de Engenharia de Lorena, com 14,97m2, destinada ao
s44 funcionamento da EEL Júnior. 6 - Processo 2013.1.662.21.0 - lO - Concessão
84s de uso de área de propriedade da USP, localizada nas dependências do lnstituto
g46 Oceanográfico, com 130,13m2, destinada à instalação e exploração comercial de
847 lanchonete. Minutas do Edital e do Contrato. Parecer da PG: sugere alterações
848 nas minutas do edital e do contrato, nos itens'.4.1,7.1.2.6,7.1.2.8,7.1.3.1,
B4g 7.1.3.3,9.5, 10, inserção do item 4.5 no contrato e inserção, no edital, dos itens
Bso 13.9 e 13.10. Encaminha os autos ao lO para adoção das providências sugeridas
8s1 e posterior prosseguimento regular. Minutas do Edital e do Contrato alterada de
gs2 acordo com as sugestões da PG. Parecer da SEF: nada há a opor ao pleito,

853 devendo ser seguidas a normas e procedimentos da USP para o caso. Parecer
8s4 do DFEI: constata que deve ser juntada aos autos a portaria de designaçäo da
Bss comissão julgadora da licitação; adequar o embasamento legal consignado no
856 preâmbulo da Minuta Contratual, conforme orientação do item 16 do parecer da
8s7 PG 4086; rever o item 4.4 da Minuta Contratual, tendo em vista que näo
858 constaram as despesas de utilização de GLP, conforme memorial descritivo.
8s9 Sugere o retorno dos autos ao lO para providências. A Unidade encaminha o

860 material solicitado pelo DFEI. Parecer do DFEI: manifesta que o procedimento
86i. adotado nos autos sob o aspecto financeiro encontra-se correto, lembrando que o
962 lnstituto, antes da deflagração do certame, deverá adequar o embasamento legal
863 consignado na Minuta Contratual informando inciso 'll' no lugar de 'l', conforme
864 item 16 do parecer PG 4086. Parecer da CLR: aprova, em sessão realizada em
865 08.04.2014, o parecer da relatora, favorável à concessäo de uso de ârea
866 localizada nas dependências do lO, com 130,13m2, destinada à instalação e
967 exploraçäo comercial de lanchonete. A GOP manifesta-se favorável à concessäo
868 de uso de área de propriedade da USP, localizada nas dependências do lnstituto
869 Oceanográfico, com 130,13m2, destinada à instalaçäo e exploração comercial de
s7o lanchonete. 7 - Processo 2012.1.436.91.0 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE
B7L MINAS GERAIS - Convênio de Cooperação para coedição de Obra Bibliográfica a

972 ser celebrado entre a USP/EDUSP e a Universidade Federal de Minas Gerais,
873 objetivando a cooperação entre as partes, visando à publicação da obra "As

974 quatro partes do mundo: história de uma mundializaçäo", traduzida do francês por
875 Cleonice Paes Barreto Mourão e Consuelo Fortes Santiago, da obra original "Les

876 quatre parties du monde: histoire d'une mondialisation", de Serge Gruzinski. -
977 Parecer da PG: observa que se trata da celebração de convênio, hipótese em que
g7s é inexigível a licitação, em razão da inviabilidade de competição devidamente
s7s justificada nos autos. Solicita que sejam providenciadas algumas correções, bem
880 como confirmação da titularidade dos direitos de publicação e comercializaçâo da
881 obra em português pela Editora UFMG. A EDUSP informa que foram realizados
892 os ajustes indicados no parecer da PG. lnforma que os documentos que estavam
883 com a validade vencida foram atualizados. lnforma também, que, com relação à
884 Carta de lntençÕes, por um problema externo, o documento não foi enviado à
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Editora da UFMG na ocasião solicitada em 2012. Para que não se atrase o
andamento do presente processo, se comprometem a anexar o documento assim
que a Editora da UFMG receba o referido "addendum", prorrogando o prazo para
publicação. A Comissão, considerando que a Carta de lntenções é fundamental
para que o processo seja finalizado, pois, pela cláusula 5, o acordo encontra-se
rescindido, manifesta-se contrária à celebração do Convênio até que a

documentação seja regularizada Relator: Prof. Dr. GERSO N APARECIDO
YUKIO TOMANARI - 1- Processo2013.1.1194.52.0 - PUSP-SC -Solicita
recursos, no valor de R$ 170.703,50 (R$ 3.432,50 - 50o/o dos menores valores
orçados para os demais veículos e R$ 167.271,00 - 100% dos menores valores
orçados para os veículos pesados), do item Reservas Específicas - Manutenção
de Veículos, para a manutenção dos veículos da frota da Prefeitura. A Comissão
considerando as restrições de ordem orçamentâria na Universidade, bem como o
fato da Prefeitura possuir em "acréscimos orçamentários" recursos suficientes
para manutenção dos veículos, manifesta-se contrária à solicitaçäo. 2 - Processo
2012.1.1508.60.5 - FCFRP - Solicita ressarcimento de danos, via Reserva Seguro
de Veículos, causados em veículo particular ChevroleWectra, placas EFO 0657,
de propriedade de Almir Ferreira, em decorrência de acidente no dia 26.10.2012
envolvendo o veículo oficial M/r//Micro-ônibus, placas EGI 8765, pertencente à
Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto. Menor valor orçado na época: R$
1.414,02. Relatório da Comissão Sindicante: conclui que o servidor (lotado na
FCFRP) teve culpa nos dois sinistros, ou seja, de manhã, no Campus
Universitário, quando efetuou manobra de marcha à ré atingindo uma árvore que
causou danos na parte traseira do ônibus e à tarde, no centro da cidade, quando
quebrou o retrovisor do táxi estacionado na Rua Sete de Setembro. Os autos são
retirados de pauta.3 - Processo 2014.1.432.9.7 - FCF - Solicita recursos, no
valor de R$ 3.665,00 (menores valores orçados), via Reserva de Reposição de
Equipamentos de Laboratório, Equipamentos de lnformática Portáteis e de
Audiovisual Sinistrados, para aquisiçäo de dois Notebooks, para reposição de
equipamentos furtados. Os autos são retirados de pauta. 4 - Processo
2009.1 .31422.1.2 - lRl - Solicita recursos, no valor de R$ 120.000,00, via Reserva
para Mobiliário de lnstalações Novas ou Recuperadas, para aquisição dos móveis
para o 20 Bloco do lRl. Solicita também, em caráter urgente e excepcional, a

liberação de parte do orçamento do lnstituto, para completar o valor da aquisição
dos referidos móveis. Menores valores orçados: Cadeiras - R$ 246.019,56,
Móveis - R$ 221 .110,40. Os autos são retirados de pauta. Relator: Prof. Dr.
LAERTE SODRÉ JÚNIOR . 1 - Processo 2007.1.34826.1.5 - USP - Minuta de
Termo de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações, da SIN - Sistema de
lmplante Nacional S/A à Universidade de São Paulo, referente ao pedido de
patente "Processo para Biocompatibilidade do Titânio através de lmplantação
lônica". Parecer da PG: explica que a USP e a cedente até então reconheciam-se
reciprocamente como co-titulares, em meação - quanto às vantagens e aos ônus,
da patente intitulada "Processo para Biocompatibilidade do Titânio através de
lmplantação lônica", e que, tendo em vista a desistência da co-titularidade por
parte da SlN, a mesma cederia e transferiria à USP, sem ônus, 100o/o de seus
direitos e obrigações ao pedido da patente. Observa que a referida minuta
encontra-se em termos do ponto de vista jurídico-formal. Os autos são retirados
de pauta. A seguir, o Sr. Alberto Teixeira Protti apresenta relatório contendo as
despesas de pessoal e outros custe os e investimentos por Unidade no exercrcto
de 2013 que passa afazer pa rte i ntegrante desta Ata, como Anexo l. REVIsAo
DAS DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - Com a palavra, o Prof. Rudinei informa
que na reunião do Co de 20.5 será apresentado o Sistema de lnformações
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Financeiras constando, dentre outros itens, a evolução das receitas e despesas
da USP, bem como as despesas com pessoal e outros custeios e investimentos
por Unidade, nos quatro primeiros meses de 2014. Ato contínuo, o Prof.
Sigismundo apresenta as seguintes sugestões para a discussäo da proposta das
Diretrizes Orçamentárias para 2015: 1) Dotação Básica e Receita própria farâo
parte de um único orçamento da unidade, onde constará o item Previsão de
Receita Própria; 2) os itens de Viagens Didáticas e Manutenção de Animais de
Pesquisa seräo respectivamente transferidos para as Pró-reitorias de Graduaçäo
e de Pesquisa para alocação em casos especiais, e incorporados nos orçamentos
das unidades para as atividades correntes; 3) as despesas com serviços
terceirizados, veículos, e serviços públicos, centralizadas na Reitoria serão
descentralizadas para as unidades que poderão priorizar o uso de seus recursos
entre diferentes destinos (fazendo-se uso dos contratos centralizados); 4) a média
da execução orçamentária dos últimos 05 anos, por unidade e transformada em
índices, será tida em consideração como sinalizadora do orçamento 2015;5) no
computo geral o número de alunos, e a quantidade de metros quadrados
construídos, bem como a execução orçamentária média serão levados em
consideração. Em especial, será considerada a área de conhecimento da unidade
(Humanas aplicadas, Biológicas, Engenharias) com médias próprias por área e a
presença e números de laboratórios ou estruturas especiais; 6) os projetos
especiais e as demandas especiais das unidades serão considerados ano a ano,
e em orçamento plurianual; 7) O processo orçamentário será. a) envio das
informações da execuçäo orçamentária média dos últimos 5 anos para as
unidades para conhecimento e justificativa, pois incluirá as médias gerais das
unidades da área de conhecimento e as metas de gastos a serem consideradas
por area', b) elaboração na unidade de proposta orçamentaria pelo ATFIN
discutida e aprovada no CTA. Recomenda-se de forma participativa; c)

elaboraçäo de solicitação de recursos para projetos especiais, se necessário,
devidamente discutidos e priorizados no CTA; d) encaminhamento das
respectivas propostas de cada uma das unidades para consolidaçäo orçamentária
na CODAGE. Verificaçäo de índices e adequação de médias de gastos por área e
unidade; e) consolidação pela COP e encaminhamento para o Co da proposta
orçamentária USP; 8) o orçamento será único e global näo sendo subdivididos em
itens. Na unidade caberá ao CTA a sua orientação de aplicação em alíneas e
investimentos. Esse processo participativo poderá ser ampliado em cada unidade;
9) a execução orçamentária será acompanhada pela Controladoria da USP; 10)

será sugerido a uma Auditoria lnterna anual na unidade com relatório aprovado
pelo CTA. A matéria é discutida e a Comissão decide solicitar ao Coordenador de
Administração Geral que, com base nas sugestÕes apresentadas, elabore uma
proposta de Diretrizes Orçamentárias a ser analisada na próxima reunião, dia
27.5. Com a palavra, o Senhor Presidente diz que a elaboração das Diretrizes
Orçamentárias para 2015 deve incluir Orçamento Plurianual até 2018 e Revisões
Orçamentárias Periódicas. Prosseguindo, o Prof. Sigismundo informa que as
Diretrizes aprovadas pela COP serão encaminhadas às Unidades para discussão
participativa, retornando no início de agosto para consolidação e posterior
encaminhamento à apreciação do Conselho Universitário. A seguir, o Senhor
Presidente comunica que na próxima reuniäo do Conselho Universitário
apresentará uma prestação de contas das atividades da COP. Ato contínuo, o
Prof. Sigismundo apresenta proposta de alteração dos itens 2 e 10 do artigo 16,

bem como do artigo 19 do Estatuto, a ser encaminhada para apreciação do
Conselho Universitário, conforme segue: artigo 16 - item 2 - estabelecer,
periodicamente, as diretrizes de planejamento geral da Universidade, nelas
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compreendidas as de caráter orçamentário, para atendimento de seus objetivos,
identificando também um plano plurianual com metas e as formas de alcanÇá-las:
10 - aprovar o orçamento da Universidade elaborado pela Comissão de
Orçamento e Patrimônio; e apreciar: a) anualmente os relatórios de auditoria
interna. e b) trimestralmente relatórios de execução orçamentária; artigo 19 - 51 o

- As comissöes são constituídas por sete membros, sendo seis docentes e um
representante discente, todos integrantes do Conselho Universitárío. $2o - No
caso da Comissão de Orçamento e Patrimônio, por ser essa específica e em
função da sua responsabilidade, essa deverá ser constituída por no mínimo 1/3
dos membros docentes especialistas no assunto oriundos das escolas de
economia, administração e contabilidade e membros do Conselho Universitário.
Nada mais havendo a tratar, o nhor Pre ente dá por encerrada a reunião, às
16h35. Do que, para constar,
Lúcia dos Santos, lavreí e

\sstçoÌss Sra. Jurema
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, 13 de maio de2014.
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DESPESAS COM PESSOAI E OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS POR UNIDADE DA USP - 2013
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42.239.622

3.964.I94
1.1s6.990

6.u2.244
8.224.767

6.224.234

35.603

152.690

337.674

65.2rI
1.845.681

L637.652
3.609

790.837

705.093

266.668

L144.482
t.457.333
2.343.183

2.838.s1s

2.109.010

2.573.497

1.350.120

889.609

956.495

I44.679
740.395

2.355.287

921.265

2.778.919

1.744.994

2.L64.248

7.444.924

1.309.847

593.743

830.015

989.839

666.650

477.696

r57.907
393.7s5

1.019.950

73.s80

7.432.679

2.099.584

647.006

L.rsL.974
1.195.109

2.88s.484

5.316.723

75.932.4't6

10.539.789

1.503.693

3.239.Lr2

4.837.362

2.598.466

6.888.869

5.648.282

16.386.803

30.924.980

19.842.858

11..566.626

6.463.548

s.851.014

7.215.270

2.298.633

6.800.602

9.753,085

3.968.2s4

9.090.344

16.586.596

16.249.0t4
15.844.096

13.939.331

7.617.O7r

6.865.580

6.659.024

5.589.495

6.070.801

1-3.1-92.382

42.633.377

4.984.I44

L.230.570

7.544.862

ro.324.347

6.877.247

5.755.038

6.758.873

34.758.328

26.954.983

84.938.99s

11 1.651.439

10.023.36s

56.575.64r
35.693.281

17.344.637

26.670.O35

57 .O79.307

144.981.395

227.424.059

194.63s.160

74.642.342

69.27L.839

65.450.928

59.331.53 1

12.856.756

85.675.427

9L.562,476

29.885.574

98.321.992

250.094.647

190.819.703

2'tL.449.42I
92.240.820

80.656.907

42.577.377

63.478.983

93.676.978

46.419.309

91.250.4L4

306.466.534

48.81L.757

13.998.803

77.545.O3I

725.393.28L

61.607.313

44.838.754

36.150.662

21,s68.810

10.147.875

3.917.887

4.335.626

24.224.579

47.016.001

92.086.934

60.619.91s

20.630.394

22.093.232

25.090,653

77.040.334

5.545.351

23.690.651

3s.601.799

77.440.367

43.992.895

99.436,075

57.476.844

77.O7t.288

24.O55.54I

27.505.576

26.OO8.204

23,011.161

22.349.666

22.160.2L0

144.492

2.577.Ogt

79.646.952

7.32r.386
25.184.090

36.92]-242
29.681.866

25.323.692

28.099.831

270.398

15.890.074

84.550.843

40.440.367

43.475.920

17.497.487

17.909.130

18.553.909

10.s95.042

24.298.760

1.875.103

611.900

2.970.72s

5.783.4r9
373.177

78.240.t27
34.329.235

9.444.219

TOTAL GERALTotal OC&llnvestimentosTotal Outros

Custeios

Manutenção
de Edifícios

Despesas Gerãis

de Custeio

Util¡dade
Pública

OUTROS CUSTÉIOS

Limpeza e

Vigilância
Total PessoalVAeVRAposentados

Técnico-

Admin¡strat¡vos

DESPESAS DE PESSOAT

Docentes

Sigla da

Unidade



IEA

IEB

IEE

IF

IFSC

lGc

IME

IMT

rQsc

tRt

MAC

MAE

MP

MZ

PUSP.B

PUSP-C

PUSP.LQ

PUSP-P

PUSP-QSD

PUSP.RP

PUSP-SC

RUSP

SAS

scs
SEF

SIBI

sTt

svoc
svot

r.54r.277
3.078.320

4.311.501

36.s39.254

L7.082.735

13.660.732

45.286.2s4

L.843.352

8.550.661

17.406.222

2a.866.757

13.054.892

t.952.677
1.382.383

4.405.228

2.OO2.7tO

3.42t.344
695.657

4.893.037

6,9r4.897
23.194.8s3

40.310.104

23.205.685

18.466.916

14.457.r23

7 .927.978

79.514.r32
20.221.860

26.262.098

L5.496.706

2.995.174

11.300.993

7.874.360

11.248.669

8.287.3t7
10.835.632

28.062.536

25.762.244

18.070.381

338.804

42.878.397

20.o99.727

230.928.971

49.O79.987

16.554.215

22.454.737

8.067.105

340.210

2.060.895

2.274.998

25.496.277

7.215.37I
11.415.586

16.615.1.95

stL.632
9.L33.793

13.934.663

L6.324.215

2.820.266

496.814

].Otg.775
2.327.r79
6.r70.947
3.559.213

2.863.215

4.366.729

1.058.997

3.085.473

3.255.436

4.968.135

2.484.068

536.036

r.372.774

t.124.367
1.s55.811

1.359.700

r.673.477

4.0s2.9s2
3.673.805

2.771.697

65,370

6.432.428

3.373.702

23.664.013

8.890.347

1.804.218

2.4t8.697
810.590

t3.o74
1.058.997

287.629

7.271.337

13.073.887

32.048.531

108.516.582

51.O72.403

46.406.448

80.7r9.302
11.341.960

40.284.060

54.818.181.

76.427.206

33.8s5.932

5.483.886

Ls.290.677

L6.89r.622
17.9L4.192

1s.768.365

13.613.s94

34.802.445

34.014.355

25.L03.322

1.091.2s0

54.624.O32

25,008.099

322.656.57L

60.079.106

19.812.930

26.504.430

10.183.279

425.331-

tt.657.7r0
3,100.106

377.L45

640.398

3.598.354

L.547.gLs

1.494.898

r.638.473
508.830

1.831.193

760.L04

1.613.866

r.216.774
s76.99t

2.436.87t
984.189

3.3L4.964

745.480

1.490.510

1.048.97s

9.529.060

2.255.476

50.109

127.966

548.866

L.682.844

600.501

732.r3!
676.429

372.756

605.098

634.883

r.430.932
497.305

L29.799

258.138

259.558

517.905

38.427

I5I.557
721.920

ss1.754

s56.470

4.279

1.909.126

1.043.403

9.759.243

1.918.081

156.059

106.399

97.O42

790.105

336.746

456.1 23

3.976.444

3.748.232

1.863.739

2.023.273

383.958

2.233.659

r.574.470
1.913.288

1.840.445

641.069

1.362.86s

942.330

1.495.286

1.661.066

794.994

36.390.106

3.885.668

4.841.915

1.50.311

13.3 14.811

6.607.851

90.263.647

31.796.406

2.402.011

5.474.747

7.277.Or9

t2.9r9.479
1 11.698

77.263

19.134

r43.873
980.68L

645,869

179.420

267.774

371.8L6

311.912

191.155

r.I44.842
223.946

63.670

327.7r0
69.351

73.342

97.985

7r7.940
8s3.03s

730.648

L.516.694

840.2t4
854.991

1.789.260

70.238.324

6.s42.4L7

4.270.r87
4.605.889

1.637.359

4.981.862

3.160.612

6.102.928

3.778.470

L.4Lr.529
4.385.s84

2.255.428

5.401.496

2.542.959

2.555.000

39.014.036

t4.697.L31
9.170.555

154.590

21.843.5 10

14.609.s 19

130.569.888

36.778.365

2.588.710

9.996.278

1.368.061

12.950.001

627.487

79.802

7.374

r03.967
39s.481

1.3s 1.199

424.724

41 1.855

1.356.116

80.589

3.296.s58

596.075

L.448.490

398.915

847.584

958.953

2.I84.747
11.589.523

6.967.r40
4.682.042

s.962.005

r.777.948
8.278.420

3.756.686

7.551.41"8

4.1-77.385

L.4Ir.529
4.44L.68I
2.390.638

5.510.397

2.869.456

2.694.443

45.657.346

14.873.088

10.025.933

154.590

23.239.374

t4.746.295
r80.47L.244
36.870.510

2.610.986

192.A47.442

78.226.625

22.397.628

635.797

79.802

8.118.925

14.032.840

34.233.272

120.1.06.105

58.039.544

5 1.088.490

86.681.307

13.0s9.908

48.562.480

58.574.868

83.972.625

38.033.3l^7

6.895.415

19.732.3s2

1-9.282.260

23.424.588

74.637.82L

16.308.037

80.459.791

48.887.442

35.729.255

L.245.840

77.863.406

39.754.394

503.127.815

96.949.61-6

22.423.9t7
2t8.5s1.872

28.409.904

22.822.959

12.293.507

3.179.908

780.737

515.478

6A7.076

745.503

815.349

20.009.567

466.995

335.7t2
4I2,257
136.140

342.306

1.234.52L

3.487.665

3.ro7.602

2.700.004

408.828

2.686.9s6

4.398.169

3.745.766

4.567.7tO

7t9.927
48.054.020

2.t08.77L
L.454.497

1.164.007

969.871

1.642.878

5.279.533

6.691.785

29.992.996

1.610.620

16.922

439.754

1.340.040

266.480

554.002

1.453.258

13.778

4.475.O92

56.097

135.210

108.900

326.497

739.443

6.643.310

775.957

855.378

1.395.864

L36.776

49.901.357

92.r45
22.276

182.051.164

16.8s8.564

9.447.626

8.311

30.522

25.2288.819.695

2.470.77I

s0.807

2.539

5.368.612.4981.014.129.881323.6s6.023690.473.8584L.L42.452:}97.797.4L267.666.4L4183.867.5804.354.442.6t731L.423.6t7830.406.9321.914.046.0181.298.506.030TOTAT


