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

sete dias de outubro de dois mil e quatorze, às 10h, reúne-se, na Sala de

Reuniões da Secretaria Geral, a Comissão de Orçamento e Patrimônio, sob a

presidência do Prof. Dr. Adalberto Américo Fischmann e com a presença dos

membros titulares: Professores Doutores: Frederico Pereira Brandini, Geraldo

Roberto Martins da Costa, Gerson Aparecido Yukio Tomanari e Laerte Sodré

Junior e do suplente Prof. Dr. Dante Pinheiro Martinelli que participa da reuniäo

com direito a voto, tendo em vista a ausência justificada da Prof." Dr." Diná de

Almeida Lopes Monteiro da Cruz. Justificou, antecipadamente, sua ausência a

representante discente, Sr." Gabriela Soldera Ferro. Presente, também, a Prof.a

Dr." Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, na qualidade de suplente.

Compareceram como convidados o Prof. Dr. Rudinei Toneto Junior, Coordenador

de Administração Geral, e os Senhores Daniel de Souza Coelho e Alberto

Teixeira Protti, Assistentes Técnicos de Direção. Presente, também, o Prof. Dr.

lgnacio Maria Poveda Velasco, Secretário Geral. PARTE I - EXPEDIENTE:

Havendo número legal, o Senhor Presidente declara aberto os trabalhos,

agradecendo a presença de todos e colocando em discussão as atas das

reuniões realizadas nos dias 05, 21 e 28.08.204, 02 e 09.09.2014, sendo as

mesmas aprovadas pelos presentes. As atas das reuniões realizadas em 12 e

16.09 serão discutidas e votadas oportunamente. Na oportunidade, o Prof.

Poveda informa que na última reunião da Comissão de Legislação e Recursos

levantou-se a necessidade de que conste dos autos os pareceres emitidos pelos

relatores e não apenas o parecer conclusivo da Comissão, como a COP está

adotando. Esclarece que tal medida é importante, tendo em vista a Lei de Acesso

à lnformaçäo. Continuando, o Prof. Poveda diz que os pareceres seräo

divulgados e anexados aos autos somente após sua aprovação pela Comissão,

com o que todos concordam. A seguir, o Sr. Alberto apresenta as informaçÕes

financeiras consolidadas referentes ao período de janeiro-setembro de 2014, no

que diz respeito a Execução de Despesa (folha de pagamento e outros custeios e

capital); Evoluçäo das Receitas e Comprometimento e Resultado Orçamentário.

Prosseguindo, diz que no referido período o repasse do governo do Estado foi de

70,91Vo do previsto no orçamento ao passo que as despesas de pessoal

corresponderam a 73,74o/o e as despesas com Outros Custeios e lnvestimentos

(OCl) foram de 107,85%. Explica que, embora a folha tenha se comportado em

linha com a previsão orçamentária, valores significativos de folha retroativa
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referentes a implantação da 2a movimentação na carreira dos servidores, cerca de

R$ 30 milhöes, ainda estão pendentes. Além disso, os custos do reajuste

concedido e do abono contribuiräo para uma significativa deterioração do quadro,

com uma estimativa de impacto em2014 da ordem de R$ 131 milhÕes. Esclarece,

ainda, que os repasses ficaram aquém da previsão orçamentária e as despesas

com OCI ficaram acima da meta orçamentária. No que se refere ao repasse, o

resultado verificado é consistente com o padrão de sazonalidade do ICMS, mas

os últimos três meses apresentaram uma evoluçäo desfavorável, fortemente

influenciada pela fraca atividade industrial e a redução no número de dias úteis

provocado pela Copa do Mundo. A média dos valores repassados de janeiro a

setembro foi de R$ 362,1 milhöes e para que se alcance o valor previsto da Lei

Orçamentária Anual as liberaçÕes mensais deveriam se elevar em mais de R$

83,6 milhÕes até o fim do ano. Em termos percentuais, seria necessário que a

arrecadação de outubro a dezembro fosse 14,79o/o maior que o verificado em

igual período de 2013, ou 23,09o/o acima da média verificada até setembro. A

seguir, o Prof. Adalberto fala da importância em saber valores com relaçäo a

convênios, bem como a aluguéis recebidos pela USP. Com a palavra, a Profa.

Maria Aparecida diz que, na última sexta-feira, o jornal Folha de São Paulo

publicou uma matéria afirmando que somente agora a Universidade decidiu

adotar o teto salarial previsto por lei, e que hoje, outra matéria, publicada pelo

mesmo jornal, afirma que desde 2000 as Universidades estaduais gastam mais

do que recebem. O Prof. Gerson diz que, para a USP, as vantagens acumuladas

até 2003 näo deveriam ser computadas para o cálculo do teto, mas a

Universidade sempre seguiu o teto salarial. Nesse sentido, comparece à reunião,

a pedido dos membros da Comissão, o Prof. Dr. José Roberto Drugowich de

Felício, Chefe do Gabinete do Reitor. Na oportunidade, os Professores Maria

Aparecida e Poveda enfatizam a necessidade da Universidade ter maior agilidade

para responder às críticas divulgadas pela imprensa. A seguir, o Prof. Drugowich

diz que a Universidade irá se manifestar publicamente sobre as referidas

matérias, esclarecendo que a USP está seguindo rigorosamente a decisão do

TCE e que, em breve, serão divulgados os salários dos servidores técnicos e

administrativos e dos docentes. A Universidade está estudando de que forma será

feita esta divulgação. Prosseguindo, informa que se encontram disponíveis no

sítio da CODAGE as informações referentes à execução orçamentária da

Universidade, afirma que as citadas informaçÕes seräo encaminhadas via email à
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comunidade USP. Ato contínuo, o Prof. Drugowich se retira do plenário. Ninguém

mais desejando fazer uso da palavra, passa-se à PARTE ll - ORDEM DO DIA Em

discussão: PROCESSOS A SEREM REFERENDADOS - 1 - Processo

2014.1.941.81.1 - FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de La Universidad de

Cantabria (Espanha), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de

Economia, Administraçäo, Contabilidade, Economia Empresarial e Controladoria,

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

graduaçäo e de graduaçäo, e membros da equipe técnico-administrativa. 2 -
Processo 2013.1.2845.3.7 - EP - Termo Aditivo ao Contrato celebrado entre a

USP, a Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda. e a PETROBRAS, objetivando a

substituiçäo da Cláusula3.2 e a inclusão da Cláusula 5.1.1 no referido Contrato.3

- Processo 2013.1.1858.17.8 - FMRP - Convênio celebrado entre a USP/FMRP e

a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (Portugal), objetivando a

cooperaçäo acadêmica na área de Medicina e Ciências da Saúde, a fim de

promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-

graduação e graduaçäo, e membros da equipe técnico-administrativa. 4

Processo 2014.1.2706.25.9 - FOB - Contrato celebrado entre a USP/FOB e a

Borrow Foundation, objetivando a concessão de auxílio financeiro para o

desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado "Efeito protetor do leite

fluoretado contra a erosão dentária: compreensão dos mecanismos". 5

Processo 2013.1.2119.3.4 - EP - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a

USP/EP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando retificar a Cláusula

Nona - Coordenação do Convênio, do referido Convênio. 6 - Processo

2012.1.1426.6.4 - FSP - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato celebrado entre a

USP/FSP, o CEAP-FSP e a Sociedade Hospital Samaritano, objetivando retificar

o item 4.1 da Cláusula Quarta e item 7.3 da Cláusula Sétima do referido Contrato.

7 - Processo 2014.1.358.7.5 - EE - Convênio celebrado entre a USP/EE e a
Universidade Nova de Lisboa (Portugal), no interesse da Faculdade de Ciências

Médicas, objetivando a cooperaçäo acadêmica nas áreas de Saúde Mental e

Psiquiatria, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,

estudantes de pós-graduaçäo e graduaçäo, e membros da equipe técnico-

administrativa. 8 - Processo 2014.1.833.74.1 - FZEA - Acordo celebrado entre a

USP/FZEA e a African University of Science Technology, objetivando a

cooperação entre as partes, a fim de promover o intercâmbio de
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docentes/pesquisadores, estudantes e informaçöes sobre o ensino, a pesquisa e

atividades correlatas, bem como o fornecimento de livros, publicaçÕes e

documentos, atividades conjuntas de pesquisa e supervisão conjunta de

estudantes de mestrado e doutorado. 9 - Processo 20'12.1.536.11.7 - ESALQ -

Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundaçäo de

Estudos Agrários Luiz de Queiroz, objetivando alterar o término do Curso de

Extensäo Universitária de Especialização em MBA em Agronegócios - Edição

12.003 para 06.12.2014. 10 - Processo 2013.1.509.6.4 - FSP - Primeiro Termo

Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/FSP e o CEAP-FSP, objetivando

alterar o período de inscriçäo e de realizaçäo do Curso de Especializaçäo em

Gestäo de Recursos Humanos em Saúde, bem como a prorrogaçäo do prazo de

vigência do referido Convênio. 11 - Processo 2014.1.15764.1.5 USP

Convênio celebrado entre a USP e a University College London, no interesse do

Departamento de Artes e Ciências, objetivando a cooperaçäo acadêmica entre as

partes, a fim de promover o intercâmbio de estudantes de graduação. 12 -

Processo 2014.1.1725.17.9 - FMRP - Protocolo de lntenções celebrado entre a

USP/FMRP/ICB e o National lnstitute of Allergy and lnfectious Diseases (EUA),

visando estabelecer, no futuro, cooperaçäo para a realizaçäo de projetos. 13 -

Processo 2013.1.1090.9.1 - FCF - Convênio celebrado entre a USP/FCF e a

COFAC - Cooperativa de Formação e Animação Cultural, Crl, (Portugal), no

interesse da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, da

Universidade Lusófona do Porto, da Universidade Lusófona de Cabo Verde

Baltasar Lopes da Silva, do lnstituto Superior D. Dinis, do lnstituto Superior

Politécnico do Oeste, do lnstituto Superior Manuel Teixeira Gomes e da Escola

Superior de Educaçäo Almeida Garrett, objetivando a cooperaçäo acadêmica nas

áreas das Ciências da Saúde, em geral, a fim de promover o intercâmbio de

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

da equipe técnico-administrativa. 14 - Processo 2014.1.598.22.0 - EERP -

Convênio celebrado entre a USP/EERP e The Hong Kong Polytechnic University

School of Nursing (China), objetivando a cooperação acadêmica na área de

Enfermagem, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,

estudantes de pós-graduação e graduaçäo, e membros da equipe técnico-

administrativa. 15 - Processo 2013.1.1672.48.1 - FE - Acordo de Cooperaçäo

Técnica celebrado entre a USP/FE e a Prefeitura do Município de Säo Paulo, por

meio da Secretaria Municipal de Educação, objetivando sensibilizar famílias e
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profissionais de Centros de Educaçäo lnfantil e Escolas Municipais de Educação

lnfantil do Município de São Paulo sobre como brincar pode contribuir para uma

maior inserçäo das famílias nessas unidades educativas, por meio da utilização

de kits lúdicos, e processos formativos, visando a compreensäo e uso dos

brinquedos e materiais do cotidiano para garantir o direito das crianças ao lúdico.

16 - Processo 2014.1.973.86.1 - EACH - Convênio celebrado entre a USP/EACH

e a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Controladoria Geral

do Município de Säo Paulo, objetivando a elaboraçäo de estudo voltado ao

diagnóstico e propositura de alternativas voltadas à formulação de uma política

integrada de aceso à informação no âmbito do município de São Paulo. 17 -

Processo 2014.1.15926.1.5 - USP - Convênio celebrado entre a USP e a

Università Politecnica Delle Marche (ltália), objetivando a cooperaçäo acadêmica

em todas as áreas do conhecimento, a fim de promover o intercâmbio de

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

da equipe técnico-administrativa. 18 - Processo 2014.1.15828.1.3 - USP -

Convênio celebrado entre a USP e a University of Leeds (Reino Unido),

objetivando a cooperação acadêmica em todas as áreas disponíveis em ambas

as universidades, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,

estudantes de pós-graduação e graduaçäo, e membros da equipe técnico-

administrativa. 19 - Processo 2O14.1.11005.1.2 - USP - Convênio celebrado

entre a USP e a Universidad de Concepción (Chile), objetivando a cooperaçäo

acadêmica em todas as áreas existentes em ambas as universidades, a fim de

promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-

graduação e graduaçäo, e membros da equipe técnico-administrativa. 20

Processo 2014.1.756.46.1 - lQ - Convênio celebrado entre a USP/IQ e o

Departamento de Química da University of Victoria-British Columbia (Canadá),

objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de Ciências Químicas e

Moleculares, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,

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

administrativa, bem como a realizaçâo conjunta de eventos científicos e projetos

de pesquisa. 21 - Processo 2014.1.582.46.8 - lQ - Convênio celebrado entre a

USP/IQ e o National lnstitute of Biology (Eslovênia), objetivando a cooperaçäo

acadêmica nas áreas de Bioquímica e Biologia Molecular, a fim de promover o

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

graduação, e membros da equipe técnico-administrativa, bem como o
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desenvolvimento futuro, em conjunto, de projetos de ciência e tecnologia. 22 -

Processo 2014.1.323.7.7 - EE - Convênio celebrado entre a USP/EE e a

Facultad de Enfermeria de la Universidad Nacional de Colombia (Colômbia),

objetivando desenvolver projetos de pesquisa sobre cuidado em saúde e

enfermagem em adiçÕes - álcool e outras drogas em colaboraçäo entre as partes,

estabelecendo o intercâmbio de projetos de investigaçäo em álcool e outras

drogas. 23 - Processo 2014.1.972.86.5 - EACH - Convênio celebrado entre a

USP/EACH e a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da

Controladoria Geral do Município, objetivando a elaboração de estudo e de

implementação de prova de conceito de duas Plataformas de disponibilização de

informaçÕes governamentais e duas Especificaçöes Técnicas e recomendaçöes

de sistemas de coleta, armazenamento e disponibilizaçäo de dados

governamentais. 24 - Processo 20'10.1.2273.61.8 - HRAC - Termo Aditivo No 3

ao Acordo celebrado entre a USP/HRAC e a University of Manchester (lnglaterra),

objetivando alteração no Protocolo de Estudo do referido Acordo. 25 - Processo

2012.1.1488.3.5 EP - Aditivo ao lnstrumento Contratual No 4600391298

celebrado entre a USP, a FUSP e a PETROBRAS, objetivando alteração do Plano

de Trabalho do referido Contrato. 26 - Processo 2014.1.503.9.1 - FCF -

Convênio celebrado entre a USP/FCF e a Faculty of Health and Medical Sciences

da University of Copenhagen (Dinamarca), objetivando a cooperaçäo acadêmica

na área de Ciências Farmacêuticas, a fim de promover o intercâmbio de

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

da equipe técnico-administrativa. 27 - P¡ocesso 2014.1.1012.27.0 - ECA -

Convênio celebrado entre a USP/ECA e a Universidade Federal de Juiz de Fora

(Minas Gerais), objetivando a cooperação acadêmica na área de Comunicações,

a fim de promover o intercâmbio de docentes e alunos de graduaçäo, em

disciplinas dos cursos de graduaçäo, na promoçäo de eventos acadêmicos e

culturais, de pesquisas e publicaçöes conjuntas, visitas para cursos e outros. 28 -

Processo 2014,1.1568.18.9 - EESC - Convênio celebrado entre a USP/EESC e o

Grupo das Écoles Centrales (École Centrale de Lille, École Centrale de Lyon,

École Centrale de Marseille, École Centrale de Nantes et École Centrale Paris),

objetivando o intercâmbio de estudantes dentro do quadro de um curso de duplo

diploma. 29 - Processo 2014.1.670.60.5 - FCFRP - Acordo de Cooperação

Tecnológica celebrado entre a USP/FCFRP, a M. DIAS BRANCO S/A lndústria e

Comércio de Alimentos e o Serviço Nacional de Aprendizagem lndustrial - SENAI
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Ceará, objetivando o desenvolvimento do Projeto intitulado "Desenvolvimento de

farinha de trigo enriquecida com minerais e vitaminas micro/nanoencapsulados",

mediante apoio financeiro a ser obtido junto ao Fundo Tecnológico do BNDES -

FUNTEC e junto à Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, com

contrapartida econômica da EMPRESA. 30 - Processo 2012.1.1202.42.5 - ¡CB -

Aditivo ao lnstrumento Contratual No 46000387895 celebrado entre a USP, a

Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a interveniência administrativa da

Fundaçäo Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos

COPPETEC e a PETROBRAS, objetivando alteração do Plano de Trabalho do

referido Contrato. 31 - Processo 2014.1.1320.3.9 - EP - Acordo de Cooperaçäo

No 2014-099 celebrado entre a USP e The Boeing Company, objetivando o

trabalho conjunto em oportunidades de pesquisa, relacionadas a interesses e

ideias de ambas as partes voltadas ao desenvolvimento de pesquisa e tecnologia

em áreas que incluem: Modelagem Comportamental de Multidão e Visual

Analítico, Ciências de Vôo, Pesquisa Avançada de Metais, Estudos de

Experiências com Passageiros e outras oportunidades que sejam mutuamente

consideradas benéficas. 32 - Processo 2013.1.1677.88.2 - EEL - Convênio

Acadêmico lnternacional para Co-orientação de Tese de Doutorado (Co-tutela)

celebrado entre a USP/EEL e a Universidade de Lorraine (França), objetivando a

cooperação acadêmica entre as partes, visando à realização de tese de

doutorado e dupla-titulação. 33 - Processo 2014.1.74.81.6 - FEARP - Convênio

celebrado entre a USP/FEARP e a Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento

da Administraçäo, Contabilidade e Economia (FUNDACE), objetivando a

colaboraçäo no gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de MBA

Gestão Esportiva - Ediçäo 14.001.34 - Processo 2014.1.1287.45.7 - IME -

Acordo de Cooperação Técnico-Científica celebrado entre a USP/IME e a

Universidade Teológica Federal do Paraná (Campus Campo Mouräo), objetivando

a promoçäo científica interuniversitária para a cooperaçäo intelectual entre as

partes envolvidas, consistente na integração dos alunos de ambas as instituições,

em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 35 - Processo 2014.1.2322.3.5 -
EP - Termo de Cooperação celebrado entre a USP, a FUSP e a PETROBRAS,

objetivando a participação da PETROBRAS na "Construção de Anexo ao TPN

para Simulador Marítimo de Manobras", da lnfra-estrutura Laboratorial, nas

instalações da TPN-USP, visando à capacitação da Universidade para realização

de pesquisas/testesiestudos. 36 - Processo 2014.1.2323.3.1 - EP - Termo de
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Cooperação celebrado entre a USP, a FUSP e a PETROBRAS, objetivando a

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

intitulado "NAVEÂ"- Navio Ecológico Eficiente - Fase 2". 37 - Processo

2014.1.1127.55.7 - ICMC - Acordo celebrado entre a USP/ICMC e a Högskolan i

Halmstad (Suécia), no interesse da School of lnformation Science, Computer and

Electrical Engineering, objetivando a cooperação acadêmica entre as partes, em

áreas de mútuo interesse, a fim de promover o intercâmbio de docentes,

pesquisadores e pós-doutorandos e de informaçÕes e publicações acadêmicas,

bem como a elaboração de projetos de pesquisa e a organização conjunta de

eventos científicos e culturais. 38 - Processo 2010.1.1918.18.6 - EESC - Termo

Aditivo no 1 ao Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a USP/EESC e

a Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica), objetivando alterar a Cláusula Terceira

- Suporte Financeiro do referido Convênio. 39 - Processo 2014.1.506.42.2 - ICB

- Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação celebrado entre a USP/ICB e a

Universidad de la Frontera (UFRO), Chile, objetivando alterar as cláusulas

Décima Primeira (Propriedade lntelectual), Décima Segunda (Direitos Autorais) e

Décima Terceira (Confidenciabilidade). 40 - Processo 2014.1.484.27.5 - ECA -

Convênio celebrado entre a USP/ECA e a Associaçäo de Apoio à Arte e

Comunicação-ARCO,objetivandoaorganizaçäoeogerenciamento
administrativo e financeiro do curso de Especializaçâo "Comunicaçäo Pública

Governamental - Ediçäo 1".41 - Processo 2014.1.388.14.4 - IAG - Convênio

celebrado entre a USP/IAG e a University of St Andrews (Escócia), objetivando a

cooperaçäo acadêmica entre as partes, por meio de co-orientação de estudante

de Doutorado, visando à realização de tese de doutorado e dupla-titulaçâo. 42 -

Processo 2013.1.2050.12.3 - FEA - Convênio celebrado entre a USP/FEA e a

Fundação lnstituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, objetivando a colaboração

no gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Análise Econômica

MBA USP - Ediçäo 13.003, bem como convalida as atividades desenvolvidas. 43 -

Processo 2011.1.821.44.9 - lGc - Termo Aditivo ao lnstrumento Contratual no

4600349079 celebrado entre a USP, a FUSP e a PETROBRAS, objetivando

dilatar o prazo do referido lnstrumento por mais 365 (trezentos e sessenta e

cinco) dias corridos. 44 - Processo 2014.1.602.22.7 EERP - Convênio

celebrado entre a USP/EERP e a Faculty of Rehabilitation Sciences, Tu Dortmund

University, Alemanha, objetivando a cooperaçäo acadêmica nas áreas de

reabilitaçäo, enfermagem, pedagogia, psicologia e áreas afins, a fim de promover
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o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e

membros da equipe técnico-administrativa.45 - Processo 2014.1.863.16.0 - FAU

- Convênio celebrado entre a USP/FAU e a Universidade Federal de Säo Paulo -

UNIFESP, objetivando o estabelecimento de cooperação técnica institucional

entre as partes, para o desenvolvimento institucional, pesquisa e treinamento

técnico dos departamentos da Pró-Reitoria de Planejamento da UNIFESP que

desenvolvem planos e projetos de arquitetura e urbanismo, bem como das

divisÕes de infraestrutura nos campi de São Paulo, Guar:ulhos, Diadema, OSaSco,

Baixada Santista, São José dos Campos, Zona Leste e Embu. 46 - Processo

2014.1.2327.3.7 - EP - Termo de Cooperaçäo No 0050.0092127.14.9 celebrado

entre a USP, a FUSP e a PETROBRAS, objetivando a união de esforços dos

partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado "Ensaios

Hidrodinâmicos Aplicados a Sistemas Marítimos de Produção". 47 - Processo

2014.1.2397.3.5 - EP - Termo de Cooperação No 0050.0091764.14.9 celebrado

entre a USP, a FUSP e a PETROBRAS, objetivando a união de esforços dos

partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado "Estudo do

Fenômeno de GREEN WATER em Plataformas do Tipo FPSO". 48 - Processo

2008.1 .290'1.'17.9 FMRP - Oitavo Termo de Rerratificação ao Convênio

celebrado entre a USP/FMRP/EERP/FORP/FCFRP, a Fundação de Apoio ao

Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de

Medicina de Ribeiräo Preto, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de

Ribeiräo Preto e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, com a interveniência da

Secretaria Municipal da Saúde, objetivando retificar a Cláusula Décima Quinta

(Do Prazo) do referido Convênio, bem como convalida as atividades

desenvolvidas. 49 - Processo 2014.1.863.16.0 - FAU - Convênio celebrado entre

a USP/FAU e a Universidade Federal de Säo Paulo - UNIFESP, objetivando o

estabelecimento de cooperaçäo técnica institucional entre as partes, para o

desenvolvimento institucional, pesquisa e treinamento técnico dos departamentos

da Pró-Reitoria de Planejamento da UNIFESP que desenvolvem planos e projetos

de arquitetura e urbanismo, bem como das divisões de infraestrutura nos campi

de São Paulo, Guarulhos, Diadema, Osasco, Baixada Santista, Säo José dos

Campos, Zona Leste e Embu. 50 - Processo 2013.1.762.22.3 - EERP - Convênio

celebrado entre a USP/EERP e a Fundação lnstituto de Enfermagem de Ribeirão

Preto, objetivando a colaboraçäo no gerenciamento administrativo e financeiro do

Curso de Especializaçâo intitulado "Enfermagem em Cuidado lntensivo Neonatal
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e Pediátrico". 51 - Processo 20'14.1.301.22.7 - EERP - Acordo de Cooperaçäo e

Mobilidade Acadêmica celebrado entre a USP/EERP e a Universidad Autónoma

de Querétaro (México), objetivando estabelecer as bases para a cooperação e

colaboração em âmbito acadêmico, mobilidade, pesquisa, extensäo e difusäo da

cultura, e promover o intercâmbio de estudantes. 52 - Processo 2014.1.917.55.4

- ICMC - Acordo celebrado entre a USP/ICMC e a University of Leicester (Reino

Unido), objetivando promover a cooperação acadêmica entre as partes, em áreas

de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de docentes/pesquisadores,

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

publicaçöes acadêmicas, bem como na elaboração e organizaçäo conjunta de

projetos de pesquisa, eventos científicos e culturais e de cursos e disciplinas. 53 -

Processo 2013.1.1996.5.8 - FM - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a

USP/FM e a Fundaçäo Faculdade de Medicina, objetivando prorrogar o período

do curso de Especializaçâo em Acupuntura Orofacial - Ediçäo 13.003. 54 -

Processo 2014.1.13511.1.2 USP - Convênio Acadêmico lnternacional

celebrado entre a USP e a Université Jean Monnet (França), objetivando

promover colaborações em áreas de mútuo interesse, a fim de promover o

intercâmbio de docentes/pesquisadores e estudantes, entre outras atividades. 55

- Processo 2014.1.16078.1.8 - USP - Convênio celebrado entre a USP e a

Ludwig-Maximilians-Universität München (Alemanha), objetivando a cooperação

acadêmica em todas as áreas disponíveis em ambas as instituições, a fim de

promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de graduaçäo e

pós-graduação, e membros da equipe técnico-administrativa. 56 - Processo

2014.1.16077.1.1 - USP - Acordo celebrado entre a USP e a Ludwig-Maximilians-

Universität München (Alemanha), objetivando promover a cooperação acadêmica

entre as partes, em áreas de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de

docentes/pesquisadores, de estudantes, de membros da equipe técnico-

administrativa e de informaçÕes e publicaçöes acadêmicas, bem como na

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

culturais e de cursos e disciplinas. 57 - Processo 2014.1.16288.1.2 - USP -

Convênio celebrado entre a USP e a Virginia Commonwealth University (EUA),

objetivando a cooperaçäo acadêmica em todas as áreas disponíveis em ambas

as instituiçÕes, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,

estudantes de graduação e pós-graduaçäo, e membros da equipe técnico-

administrativa. 58 - Processo 2014.1.16147.1.0 - USP - Convênio celebrado
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entre a USP e a Universität Wien (Austria), objetivando a cooperação acadêmica

em todas as áreas disponíveis em ambas as instituiçöes, a fim de promover o

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

graduação. 59 - Processo 20'13.1.233M.1.0 - USP - Segundo Aditivo ao

Convênio de Licença e Suporte Técnico de Software celebrado entre a USP e a

Universia Brasil S.4., objetivando inserir no licenciamento de que trata o

Convênio, 2.000 licenças para o curso de Português para Estrangeiros a terceiros

(Sublicenciados), bem como a prorrogação do prczo de vigência do referido

Convênio. 60 - Processo 2014.1.713.60.6 - FCFRP - Acordo de Cooperação

celebrado entre a USP/FCFRP e a União, por intermédio do Ministério da Defesa,

objetivando realizar parceria entre as partes para o desenvolvimento, no

município de Säo Mateus do Maranhão (MA), da proposta de trabalho

apresentada à Coordenaçäo-Geral do Projeto Rondon, por ocasião do processo

de seleção para participação na Jenipapo do Projeto Rondon. 6l - Processo

2014.1.561.23.7 - FO - Convênio celebrado entre a USP/FO e a Fundação para o

Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Odontologia, objetivando a

colaboraçäo no gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de

Especializaçäo em Odontologia do Trabalho. 62 - Processo 2014.1.14747.1.0 -
USP - Primeiro Aditivo ao Convênio para a Concessão de Bolsas no Âmbito do

"Programa Especial de Bolsas no Exterior - 2014", celebrado entre a USP e o

Banco Santander (Brasil) S/4, objetivando alterar a quantidade e valores das

bolsas de estudos a serem concedidas no âmbito do referido Convênio. 63 -

Processo 2014.1.455.23.2 - FO - Convênio celebrado entre a USP/FO e a

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Odontologia,

objetivando a colaboraçäo no gerenciamento administrativo e financeiro do Curso

de Radiologia Odontológica e lmaginologia. 64 - Processo 2014.1.371.23.3 - FO

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

Científico e Tecnológico da Odontologia, objetivando a colaboraçäo no

gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Cirurgia e Traumatologia

Buco Maxilo Faciais. 65 - Processo 2013.1.488.4.0 - IEE - Termo Aditivo ao

lnstrumento Contratual no 4600424674 celebrado entre a USP, a FUSP e a

PETROBRAS, objetivando alterar o Plano de Trabalho do referido lnstrumento. 66

- Processo 20'14.1.27.3.6 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Faculty

of Engineering of the University of Strathclyde (Escócia), objetivando a

cooperação acadêmica nas áreas de Engenharia, a fim de promover o
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intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduaçäo e

graduaçäo, e membros da equipe técnico-administrativa. 67 - Processo

2014.1.732.60.0 - FCFRP - Convênio de Cooperação Científica e Tecnológica

celebrado entre a USP e a Fundaçäo de Amparo à Pesquisa do Estado de São

Paulo - FAPESP, objetivando estabelecer as condições para a execuçäo do

Projeto "Explorando Alvos Epigenéticos Cintra Doenças Negligenciadas:

lnibidores Seletivos de Sirtuina-2 como Agentes Leishmanicidas". 68 - Processo

2012.1.1114.3.8 - EP - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato No 4200012012-023100

celebrado entre a USP, a FUSP e a União, por intermédio do Centro Tecnológico

da Marinha em São Paulo - CTMSP, objetivando alterar as Cláusulas Terceira (Do

Objeto), Décima (Da Execução e Vigência) e Décima Primeira (Do Pagamento) do

referido Contrato. 69 - Processo 2014.1.807.60.0 - FCFRP - Contrato de

Prestação de Serviços celebrado entre a USP/FCFRP e a Ouro Fino Saúde

Animal Ltda., objetivando a realização de ensaios de secagem por spray drying de

formulações fitofarmacêuticas visando investigar a viabilidade da concentração de

um ativo. 70 - Processo 2012.1.1860.8.2 - FFLCH - Acordo de Cooperaçäo

celebrado entre a USP e a Université Paris-Sorbonne (França), visando

regulamentar e firmar os princípios de base do desenvolvimento do Programa de

Licenciaturas lnternacionais (PLl), iniciado pela Coordenaçäo de Aperfeiçoamento

de Pessoal do Ensino Superior (CAPES).71 - Processo 20'14.1.15409.1.0 -
PRCEU - Convênio celebrado entre a USP/PRCEU/CIENTEC e a Secretaria de

Estado do Meio Ambiente de São Paulo, por intermédio do lnstituto Geológico,

objetivando a cooperaçäo acadêmica na área de Cultura e Extensäo, para

montagem de exposição de fósseis. 72 - Processo 2014.1.383.89.4 - FDRP -

Convênio celebrado entre a USP/FDRP e a Università Degli Studi di Camerino

(ltália), no interesse da Scuola di Giurisprudenza, objetivando a cooperação

acadêmica na área de Direito, a fim de promover o intercâmbio de

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

da equipe técnico-administrativa. 73 - Processo 2013.1.109.89.9 - FDRP -

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato no 18/2013 celebrado entre a USP/FDRP e a

Uniäo, por intermédio do Conselho Nacional de Justiça, objetivando a

prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, do prazo de vigência do referido

Contrato, bem como convalida as atividades desenvolvidas. 74 - P¡ocesso

2014.1.1007.5.5 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a Universidad de

Antioquia (Colômbia), objetivando a cooperaçäo acadêmica na área de Medicina,
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a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-

graduação e graduaçäo, e membros da equipe técnico/administrativa. 75 -

Processo 2014.1.1022.5.4 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a
Universitat Autônoma de Barcelona (Espanha), ño interesse da Escola

Universitària D'lnfermeria I Terapia Ocupacional de Terrassa, objetivando a

cooperação acadêmica na área de Terapia Ocupacional, a fim de promover o

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

graduação, e membros da equipe técnico-administrativa. 76 - Processo

2014.1.16315.1.0 - USP - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a

USP e a University of Twente (Países Baixos), objetivando a cooperação

acadêmica em todas as áreas do conhecimento, a fim de promover o intercâmbio

de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduaçäo e graduação, e

membros da equipe técnico-administrativa. TT - Processo 2014.1.196.93.8 - ¡AU

- Termo Aditivo no 1 ao Convênio celebrado entre a USP/EESC e a Université de

Grenoble, objetivando a mudança institucional das partes conveniadas pelo lado

brasileiro, bem como a prorrogaçäo do referido Convênio por mais dois anos. 78 -

Processo 2013.1.3353.62.6 - HU - Termo Aditivo de Reti-Ratificação No 01/14 ao

Convênio de Assistência à Saúde celebrado entre a USP/HU e o Governo do

Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Saúde, objetivando a

alteraçäo da Cláusula Décima Primeira (Dos recursos provenientes do Ministério

da Saúde - FNS e FAEC). 79 - Processo 2014.1.17000.1.2 - USP - Acordo de

Cooperação celebrado entre a USP e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento

Funcional - Escola Superior do Ministério Público, objetivando a ampla

cooperação entre os partícipes, com a finalidade de desenvolver Atividades de

Pesquisa Aplicada (o desenvolvimento de pesquisa, acordada com mútuo

interesse, que tenha por fim a produção de instrumentos técnicos-científicos que

sirvam de base para a atuaçäo do Ministério Público) e de Formação e

Capacitação (a organizaçâo e realização de cursos, seminários, congressos,

simpósios e congêneres). 80 - Processo 2014.1.16314.1.3 - USP - Acordo

celebrado entre a USP e a Università di Pisa (ltália), objetivando a cooperação

acadêmica entre as partes, em áreas de mútuo interesse, por meio de intercâmbio

de docentes/pesquisadores, estudantes, membros da equipe técnico-

administrativa, informaçöes e publicaçÕes, bem como a organização conjunta de

projetos de pesquisa, organizaçäo de eventos científicos e culturais, e cursos. 81 -

Processo 20'12.1.1601 .76.1 - IFSC - Termo Aditivo ao lnstrumento Contratual No
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4600388387 celebrado entre a USP, a FUSP e a PETROBRAS, objetivando

alteração do Plano de Trabalho do referido lnstrumento. 82 - Processo

2011.1.',257.22.9 - EERP - Primeiro Termo de Retirratificaçäo ao Convênio

celebrado entre a USP/EERP e o lnstituto Superior de Ciências da Saúde da

Universidade Agostinho Neto (Angola), objetivando alteração da Cláusula Sétima

- Da Vigência do referido Convênio. 83 - Processo 2014.1.422.9.1 - FCF -

Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a USP e a Universidade Federal

de Santa Catarina, objetivando a conjugação de esforços entre as partes, para

propiciar a execuçäo do Projeto "Capacitaçäo para a Gestão da Assistência

Farmacêutica - EaD: Especializaçäo, aperfeiçoamento e estudos de

aprofundamento". 84 - Processo 2013.1.3437.11.0 - ESALQ Termo Aditivo ao

Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a FEALQ, objetivando alterar o

período de realizaçäo do Curso de Extensäo Universitária de Atualizaçäo em

Gestão Pública - Edição 13.001. 85 - Processo 2013.1.2576.11.7 - ESALQ -

Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a FEALQ, alterar o

período de realização do Curso de Extensäo Universitária de Especialização em

MBA em Agroenergia - Edição 13.004. 86 - Processo 2012.1.1145.3.0 - EP -

Aditivo ao lnstrumento Contratual No 4800368590 celebrado entre a USP, a FUSP

e a PETROBRAS, objetivando dilatar o prazo do referido lnstrumento por mais

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 87 - Processo 2014.1.16039.1.2 - USP -

Acordo celebrado entre a USP e a Kokkaido University (Japäo), objetivando a

cooperaçäo acadêmica entre as partes em áreas de mútuo interesse, por meio de

intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes, membros da equipe técnico-

administrativa, informaçöes e publicaçöes, da elaboração conjunta de projetos de

pesquisa, organização de eventos científicos e culturais, e cursos, bem como

convalido as atividades desenvolvidas. 88 - Processo 2014.1.16040.1.0 - USP -

Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a USP e a Kokkaido University

(Japäo), objetivando a cooperaçäo em todas as áreas disponíveis em ambas as

instituiçÕes, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,

estudantes de pós-graduação e graduaçäo, e membros da equipe técnico-

administrativa, bem como convalido as atividades desenvolvidas. 89 - Processo

2014.1.16608.1.7 - USP - Acordo de Cooperaçäo celebrado entre a USP e a

Manchester Metropolitan University (Reino Unido), objetivando a cooperação

entre as partes em áreas de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de pessoal,

realização conjunta de projetos de pesquisa, seminários e workshops. 90 -
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Processo 2013.1.3457.11.1 - ESALQ - Contrato de Prestaçäo de Serviços

celebrado entre a USP/ESALQ, a FEALQ e a Souza Cruz S/A, objetivando a

análise de "Nitrato no Solo e Volatilização da Amônia em Solo Cultivado com

Tabaco Virgínia com Fontes de Fertilizantes Nitrogenados". 91 - Processo

2014.1.16683.1.9 - USP - Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a

USP e a Universidad de Buenos Aires (Argentina), objetivando a cooperação em

todas as áreas disponíveis em ambas as instituições, a fim de promover o

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

graduação, e membros da equipe técnico-administrativa. 92 - Processo

2013.1.3436.11.4 - ESALQ - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a

USP/ESALQ e a FEALQ, objetivando alterar o período de realização do Curso de

Extensão Universitária de Especialização em MBA em Agroenergia - Ediçäo

13.006. 93 - Processo 2012.1.2559.3.3 - EP - Aditivo No 01 ao Convênio No

0343189101 celebrado entre a USP/EP, a FUSP e a Companhia do Metropolitano

de Säo Paulo - Metrô, objetivando a substituiçäo do Anexo ll do referido

Convênio.94 - Processo 2014.1.517.23.8 - FO - Convênio celebrado entre a

USP/FO e a Fundaçäo para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico da

Odontologia, objetivando a colaboração no gerenciamento administrativo e

financeiro do Curso de "Práticas lntegrativas e Complementares à Saúde Bucal.

Laserterapia". 95 - Process o 2014.1.552.23.8 - FO - Convênio celebrado entre a

USP/FO e a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico da

Odontologia, objetivando a colaboração no gerenciamento administrativo e

financeiro do Curso de Especialização em Radiologia Odontológica e

lmaginologia. 96 - Processo 2014.1.1514.55.0 - ICMC - Convênio Acadêmico

celebrado entre a USP/ICMC e a Oxiteno S.A. lndústria e Comércio, objetivando a

cooperaçäo entre as partes na execuçäo do projeto intitulado "Problemas de

Planejamento da Produção em lndústrias Químicas". 97 - Processo

2014.1.326.7.6 - EE - Convênio celebrado entre a USP/EE e a Universidade

Federal de Alagoas, para a realizaçäo de intercâmbio de alunos de graduaçäo de

enfermagem. gS - Processo 2014.1.717.11.3 - ESALQ - Termo Aditivo ao

Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a FEALQ, objetivando alterar o

período de realizaçäo do Curso de Extensão Universitária de Especialização em

MBA em Agronegócios - Edição 14.026. 99 - Processo 2014.1.711,17.4 - FMRP

- Termo Aditivo ao Contrato celebrado entre a USP/FMRP e o Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, objetivando alterar as
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Cláusulas Sexta - 6.2.4 (Recursos Financeiros) e Onze (Vigência) do referido

Contrato. 100 - Processo 2014.1.694.21.0 - lO - Termo de Compromisso

celebrado entre a USP/IO e o Centro Alemão de Ciência e lnovação - São Paulo,

objetivando estabelecer as condiçöes básicas para, em regime de parceria,

apresentar a exposiçäo "Future Ocean". 101 - Processo 2014.1.17296.1.9 - USP

- Convênio Acadêmico lnternacional celebrado entre a USP e a Università Degli

Studi di Roma Tor Vergata (ltália), objetivando a cooperação em todas as áreas

do conhecimento, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores,

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

administrativa. 102 - Processo 2012.1.2030.27.0 - ECA - Termo Aditivo ao

Convênio celebrado entre a USP/ECA e a ARCO - Associação de Apoio à Arte e

Comunicaçäo, objetivando alterar o período do Curso de Extensäo Universitária -

Especializaçäo: "Responsabilidade Social em Propaganda e Marketing" - Edição

1. 103 - Processo 2013.1.1921.5.8 - FM - Termo Aditivo ao Convênio celebrado

entre a USP/FM e a Fundaçäo Faculdade de Medicina, objetivando alterar o

período do Curso de Difusäo: lntegração de Competências no Desempenho da

Atividade Judiciária com Usuários e Dependentes de Drogas - Ediçäo 12.002.104

- Processo 2014.1.1168.27.0 - ECA - Convênio celebrado entre a USP/ECA e o

Banco Santander (Brasil) S/4, objetivando estabelecer os princípios que regem a

cooperaçäo entre as partes para a concessão de bolsas de auxílio para

estudantes universitários em seu último ano de graduação do Curso de

Comunicação Social com habilitaçäo em Jornalismo, e/ou Pós-Graduaçäo no

Programa de Ciências da Comunicação, a fim de que realizem treinamento em

empresas que atuam em referidas áreas. 105 - Processo 2014.1.1931.3.8 - EP -

Termo de Cooperaçäo celebrado entre a USP, a FUSP e a Petróleo Brasileiro

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

desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado "Testar e implantar a tecnologia de

RFID (identificaçäo por rádio frequência) para localização e rastreamento de

Spools (tubulações) nos empreendimentos da PETROBRAS". 106 - Processo

2014.1.1661.3.0 - EP - Convênio de Cooperação Científica e Tecnológica

celebrado entre a USP, a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da

Engenharia e a Vale S.4., objetivando o desenvolvimento do projeto de pesquisa

intitulado "Determinação do módulo dinâmico de via da Estrada de Ferro Carajás

como ferramenta para o sistema de gerência de manutenção". 107 - Processo

2014.1.1372.59.4 - FFCLRP - Acordo celebrado entre a USP/FFCLRP e o lnstitut
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de Radioprotection et de Suretes Nucléaire (França), objetivando a cooperação

com o projeto intitulado "Small field dosimetry with organic materials and electron

magnetic resonance spectroscopy" (Dosimetria de campos pequenos com

materiais orgânicos e espectroscopia de ressonância magnética eletrônica), a fim

de permitir o desenvolvimento de tese de doutorado. Os processos acima foram

referendados. PROGESSOS A SEREM RELATADOS - Relator: FREDERICO

PEREIRA BRAND¡N| - I - Processo 20'14.1.1153.10.8 - FACULDADE DE

MEDICINA VETERINÁR|A E ZOOTECNIA - Solicita recursos no valor de R$

21.187,22, para pagamento de diárias a servidores que estarão desenvolvendo

atividades administrativas fora do local de trabalho, durante o segundo semestre

de 2014. Parecer do relator: contrário ao atendimento da solicitaçäo, uma vez

que, de acordo com a Resolução 3502/89, despesas com diárias correrão por

conta da Reitoria quando se tratar de interesse genérico da Universidade, além

disso a Unidade possui recursos suficientes em seu saldo orçamentário para

cobrir as despesas. A COP aprova o parecer do relator, contrário à solicitação da

Unidade, tendo em vista que a mesma possui recursos suficientes em seu saldo

orçamentário para cobrir tais despesas. 2 - Processo 2014.1.1074.10.0

FACULDADE DE MEDICINA VETERNÁRA E ZOOTECNIA - SOIiCitA TECUTSOS,

no valor de R$ 33.122,13 (menores valores orçados), via Reserva - Manutençäo

de Veículos, para manutenção de um micro-ônibus, marca M/V, ano 200712007,

placas DJP 5698. Parecer do relator: observa que o processo está bem

documentado com pelo menos três orçamentos dos elementos de despesa

necessários (peças e serviços) para recuperar o veículo, e a solicitação total é a

soma do menor preço cotado. Considera excelente o custo beneficio do gasto

com a reforma em relação ao custo bem maior para aquisição de veículo de

mesmo ano e mesma marca. No entanto, tendo em vista a disponibilidade de

recursos para despesas básicas oriundos de repasses do tesouro e de receitas

próprias, recomenda que a Unidade utilize recursos próprios. A COP aprova o

parecer do relator, contrário à solicitação, recomendando que a despesa seja

efetuada com recursos próprios da Unidade. Relator: GERALDO ROBERTO

MARTINS DA COSTA - 1 - Processo 2014.1.179.41.3 - INST¡TUTO DE

BIOCIÊNCIAS - Autorização para permissão de uso de área, de 35,02m2, situada

nas dependências do lB, destinada à exploração comercial de serviços de

reprografia, pela empresa COPYBEM Copiadora Ltda., durante período

necessário para finalização do procedimento licitatório em andamento. Parecer
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da PG: entende inexistir, na espécie, qualquer tipo de prejuízo ao erário ou, ainda,

violaçäo aos princípios da Administração Pública, sobretudo aos referentes à

moralidade e impessoalidade. Juntando aos autos modelo de Termo de

Permissäo de Uso que poderá ser utílízado para disciplinar o uso do espaço

público enquanto näo ultimado o certame. Observa que o valor da taxa

administrativa a ser cobrada deverá corresponder à quantia estipulada no contrato

de concessão de uso firmado com a empresa. Parecer da CLR: em sessäo

realizada em 05.08.2014, aprova o parecer da relatora, Profa. Dra. Ana Lúcia

Duarte Lanna, favorável ao Termo de Permissão de Uso de área, com 35,02m',

situada nas dependências do lB, destinada à exploração comercial de serviços de

reprografia, pela empresa COPYBEM Copiadora Ltda., durante período

necessário para finalização do procedimento licitatório em andamento. Parecer

do relator: recomenda à COP a aprovaçäo do Termo de Permissão de Uso da

área de 35,02m2 situada no lB. A COP aprova o parecer do relator, favorável à

permissão de uso de área de 35,02m2, situada nas dependências do lB,

destinada à exploração comercial de serviços de reprografia, pela empresa

COPYBEM Copiadora Ltda., durante período necessário para finalização do

procedimento licitatório em andamento. 2 - Processo 2014.1.267.4.5

INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - Contrato a ser celebrado entre a

USP/IEE e a Fundação Polo Avançado de Saúde de Ribeirão Preto - FIPASE,

objetivando o fornecimento de tecnologia, "ensaios em equipamentos

radiológicos, infraestrutura para os ensaios, protocolos de ensaios, de

documentação para acreditação junto ao INMETRO, automação e validaçöes

técnicas necessárias". Parecer da PG: analisando a minuta de fls. 39148 sugere

algumas alteraçÕes a serem providenciadas e encaminha os autos à AUSPIN

para atendimento. A AUSPIN informa que foram atendidas as solicitações do

parecer da PG e encaminha os autos para análise da COP. Parecer do relator:

verifica que o processo contempla as exigências regimentais e estatutárias.

Assim, recomenda à COP a aprovação do Termo de Contratação de Serviço. A

COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Contrato entre a

USP/IEE e a Fundação Polo Avançado de Saúde de Ribeirão Preto - FIPASE,

objetivando o fornecimento de tecnologia, "ensaios em equipamentos

radiológicos, infraestrutura para os ensaios, protocolos de ensaios, de

documentação para acreditação junto ao INMETRO, automaçäo e validaçöes

técnicas necessárias", conforme proposto nos autos. 3 - Processo
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20'14.1.132.88.3 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA - Acordo sobre

informações privilegiadas a ser celebrado entre a USP, através da EEL, e a The

Boeing Company, objetivando o acesso a determinados materiais e informaçöes,

com a finalidade de discutir e trocar informaçöes sobre materiais metálicos, no

sentido de criar uma proposta de trabalho em materiais metálicos avançados e

exploraçäo de oportunidades de pesquisa mutuamente benéficos em conexão

com a BR&T Brasil. Parecer da PG: ressalta que a versão do acordo na língua

portuguesa deve ter igual teor ao da língua inglesa, solicitando algumas

correções. Anota que para a assinatura do acordo o M. Reitor ê a autoridade

competente, visto que não há delegaçäo de competência, devendo ser corrigida a

minuta. Lembra que o processo deve ser instruído com os documentos sociais da

Boeing Company e demais documentos que comprovem que os signatários

indicados na minuta possuem poderes para firmar o acordo. Por fim, solicita as

aprovaçÕes do Conselho de Departamento e Congregaçäo da Unidade, assim

como pela Agência USP de lnovação. O Departamento de Engenharia de

Materiais da EEL aprova, em reuniäo realizada em 26,06.2014, o mérito do

Acordo proposto nos autos. O Diretor da EEL, Prof. Dr. Antonio Marcos de Aguirra

Massola, aprova "ad referendLtm" da Congregação, o mérito do Acordo proposto

nos autos. Manifestação da AUSPIN: considerando o parecer da PG, as

justificativas da Unidade e as aprovaçöes dos colegiados da Unidade, manifesta-

se favoravelmente à assinatura do Acordo. Parecer da PG: observa que de modo

geral foram atendidas as recomendaçÕes constantes do parecer anteriormente

emitido, podendo ser formalizado na forma apresentada, se aprovado pela COP.

Parecer do relator: considerando as características do acordo, que näo

envolvem recursos, recomenda à COP a aprovaçäo da solicitaçäo. A COP aprova

o parecer do relator, favorável à celebração do Acordo entre a USP/EEL e a The

Boeing Company, objetivando o acesso a determinados materiais e informaçÕes,

com a finalidade de discutir e trocar informaçöes sobre materiais metálicos, no

sentido de criar uma proposta de trabalho em materiais metálicos avançados e

exploraçäo de oportunidades de pesquisa mutuamente benéficos em conexão

com a BR&T Brasil, conforme proposto nos autos. Relator: GERSON

APARECIDO YUKIO TOMANARI - I - Protocolado 2014.5.1315.1.6 - REITORIA

DA USP - Minuta de Resolução que dispõe sobre a nova estrutura e

competências da gestão da Tecnologia da lnformação na USP e dá outras

providências. Minuta de Portaria que inclui dispositivo na Portaria GR-6561/2014,
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alterada pela Portaria GR-6566/2014, que dispöe sobre delegaçäo de

competência. Proposta de reestruturação das atuais Estruturas Organizacionais

da Superintendência de Tecnologia da lnformação e Departamento de Tecnologia

da lnformação. Parecer da PG: analisando a minuta de Resoluçäo, verifica que,

sob o aspecto estritamente jurídico, a proposta atende às determinaçÕes da Lei

Complementar no 863/99, que dispöe sobre a elaboraçäo, a redação, alteração e

a consolidação das leis, sugerindo apenas nova redação para o artigo 9o. Quanto

à minuta de Portaria não vislumbra óbices jurídicos à sua ediçäo. Parecer

AT/Estruturas - DRH: apresenta os organogramas atuais da STI e do DTl, o

organograma consolidado da STI e quadro de variação financeira com

gratificaçÕes de representaçäo, ressaltando que o atual acréscimo financeiro

correspondente (R$ 270,35), já se encontra compensado por alteração da função

de estrutura 329827 (Assistente Técnico de Gabinete ll) para a correspondente a

Assistente Técnico de Gabinete l, a partir de 08.05.2014. lnforma que, com a

publicação da Resolução correspondente, o decréscimo financeiro será

significativo, à STI e ao Gabinete do Reitor. Parecer do relator: os autos näo

trazem informaçÕes sobre despesas adicionais de custeio e investimento, o que

leva a entender que estas seräo mantidas nos patamares vigentes da estrutura

atual. O mesmo ocorrerá em relação às despesas de pessoal, conforme

demonstrado. Portanto, recomenda a aprovação da presente proposta pela COP,

bem como da minuta de Portaria apresentada. A GOP aprova o parecer do

relator, favorável à minuta de Resolução que dispÕe sobre a nova estrutura e

competências da gestäo da Tecnologia da lnformação na USP, bem como à

minuta de Portaria constante dos autos. 2 - Processo 2012.1.4626.1.3

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Minuta de Resoluçäo que revoga a

Resoluçäo no 6508/2013, que dispöe sobre o pagamento de gratificação aos

servidores docentes e técnicos e administrativos da USP, pela ministraçäo de

aulas e realização de atividades correlatas em eventos de capacitaçäo ligados à

Escola Técnica e de Gestão da USP, e dá outras providências. O Coordenador

de Administraçäo Geral, Prof. Dr. Rudinei Toneto Júnior, considerando a

orientaçäo da atual Administraçäo com relaçäo aos recursos financeiros e

orçamentários da Universidade, propÕe ao Magnífico Reitor, a revogação da

Resolução no 6508/2013. Parecer do relator: em vista do exposto, manifesta-se

favoravelmente à revogaçäo da Portaria GR 6508, nos termos propostos pela

CODAGE e recomenda que a COP desencadeie um processo de revisão geral da
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tabela de verbas de representaçäo na Universidade, na qual se inclui a

classificaçäo da funçäo de Diretor da Escola Técnica e de Gestão da USP. A COP

aprova o parecer do relator, favorável à proposta de revogaçäo da Portaria GR no

6508/2013. Aprova, também, a sugestäo de revisão geral da tabela de verbas de

representação da Universidade. 3 - Processo 2014.1.2607.18.8 - ESCOLA DE

ENGENHARIA DE SÃO CARLOS - Solicita recursos, no valor de R$ 19.643,64

(preço médio aritmético gerado pela cotação dos itens), para reposiçäo de bens

furtados na EESC, via Reposição de Equipamentos de Laboratório, Equipamentos

de lnformática Portáteis e de Audiovisual Sinistrados. Parecer do relator: posto

que os requisitos da Portaria GR 4831 foram atendidos, é de parecer favorável à

presente solicitação, com a ressalva de que, conforme tem praticado a COP em

processos semelhantes, que as estimativas de preço levem em consideração o

fato de se tratarem de bens usados. A GOP aprova o parecer do relator,

devolvendo-se os autos à EESC, para providenciar as estimativas de preço,

levando em consideraçäo o fato de serem bens usados, devendo retornar à

SG/COP. 4 - Processo 2013.1.1937.27.2 - ESCOLA DE COMUNICAçÖES E

ARTES - Proposta de criaçäo do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão

Universitária - Núcleo das Novas Tecnologias de Comunicação Aplicadas à

Educação - Escola do Futuro. Parecer do CoCEX: aprova, com base no parecer

da Câmara de Avaliação de NACEs, a criaçäo do Núcleo das Novas Tecnologias

de Comunicação Aplicadas à Educação - Escola do Futuro - NACE-Escola do

Futuro. Parecer do relator: na ausência de uma manifestaçäo clara da direção

e/ou CTA da Unidade a respeito da criação do NACE e de seu Regimento,

recomenda que os autos sejam encaminhados à ECA para manifestação, o mais

breve possível. Em reunião realizada em 09.09.2014, os autos foram retirados de

pauta. A COP aprova o parecer do relator, que recomenda que os autos sejam

encaminhados à Direção da ECA para manifestaçäo sobre a matéria em questão.

Relator: LAERTE SODRÉ JÚNIOR - 1 - Processo 2014.1.8569.1.6

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Contrato de Confidencialidade Unilateral a

ser celebrado entre a USP e a ZOETIS LLC, relativo ao pedido de patente

intitulado "Processo de Seleçäo de Antígenos de Carrapatos e Composiçäo

Antigência Anticarrapatos". Parecer da PG: entende que a competência para

assinatura do instrumento é do M. Reitor, na qualidade de representante da

Universidade. Nesse sentido, a minuta deve ser alterada. Sob o aspecto formal,

recomenda que o instrumento seja assinado também pelo Coordenador da
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AUSPIN. Quanto às cláusulas contratuais, recomenda a supressäo da cláusula

cinco, em razäo da natureza jurídica da USP. Solicita que sejam juntados aos

autos cópia do ato constitutivo da empresa, bem como a devida comprovação de

que os signatários indicados na minuta possuem poderes para firmar o contrato.

PropÕe o retorno dos autos à AUSPIN, para providências. A AUSPIN informa que

foram atendidas as exigências contidas no parecer da PG. Parecer do relator: a

partir da documentaçäo apresentada, recomenda à COP a aprovação do mérito

deste processo e seu encaminhamento para assinaturas tanto da Agência USP

de lnovação quanto do M. Reitor. A COP aprova o parecer do relator, favorável à

celebraçäo do Contrato de Confidencialidade Unilateral entre a USP e a ZOETIS

LLC, referente ao pedido de patente intitulado "Processo de Seleçäo de Antígenos

de Carrapatos e Composiçäo Antigência Anticarrapatos", conforme proposto nos

autos. 2 - Processo 2007.1.27458.L4 - AGÊNCIA USP DE INOVAçÃO -

lnstrumento a ser celebrado entre a USP e a Fundação Universidade de Brasília,

objetivando a regularizaçäo da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos

e obrigaçÕes sobre a propriedade intelectual do pedido de patente "Formulaçäo

Nanoencapsulada da droga Anfotericina B com Acido Dimercaptosuccínico em

Polímero de Ácido Polilático-Poliglicólico para Tratamento de Micoses". Parecer

da PG: observa que a cotitularidade das partes está prevista na proporçäo de

50o/o para a USP e 50% para a Fundação Universidade de Brasília. Analisando a

minuta de fls. 130-135, entende que cumpre os requisitos legais. Salienta,

apenas, que antes da assinatura do ajuste é necessária a atualizaçâo do nome do

Reitor da USP. Parecer do relator: a partir da documentação apresentada,

recomenda à COP a aprovaçäo do mérito deste processo, seu encaminhamento

para a Agência USP de lnovação para atualização do nome do Reitor da USP e,

finalmente, seu encaminhamento para assinatura pelo M. Reitor. A COP aprova o

parecer do relator, favorável à celebração do lnstrumento entre a USP e a

Fundação Universidade de Brasília, objetivando a regularizaçäo da titularidade e o

reconhecimento mútuo dos direitos e obrigaçÕes sobre a propriedade intelectual

do pedido de patente "Formulação Nanoencapsulada da droga Anfotericina B com

Ácido Dimercaptosuccínico em Polímero de Ácido Polilático-Poliglicólico para

Tratamento de Micoses". 3 - Processo 2012.1.7128.1.4 - UNIVERSIDADE DE

SÃO PAULO - lnstrumento a ser celebrado entre a USP, a Fundação

Universidade de Brasília e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

objetivando a regularização da titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos
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e obrigaçöes sobre o Projeto de Pesquisa que originou a tecnologia intitulada

"Composição Farmacêutica Nanométrica e Seus Usos". Parecer da PG: constata

que o procedimento para a regularizaçäo das parcerias foi atendido, tendo sido

elaborada informaçäo processual consolidada pelo pesquisador e a matéria objeto

de aprovaçäo pelos órgäos competentes da Unidade. Com relaçäo à minuta

apresentada, a mesma encontra-se em termos sob o aspecto jurídico-formal.

Parecer do relator: a partir da documentaçäo apresentada, recomenda à COP a

aprovação do mérito deste processo e seu encaminhamento para a assinatura do

M. Reitor. A COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do

lnstrumento entre a USP, a Fundação Universidade de Brasília e a Universidade

Federal do Rio Grande do Sul, objetivando a regularizaçâo da titularidade e o

reconhecimento mútuo dos direitos e obrigaçöes sobre o Projeto de Pesquisa que

originou a tecnologia intitulada "Composição Farmacêutica Nanométrica e Seus

Usos", conforme proposto nos autos. 4 Processo 2012.1.1340.42.9

INSTITUTO DE C|ÊNCIAS BIOMÉOICAS - lnstrumento a ser celebrado entre a

USP/ICB e a Proteimax Biotecnologia Ltda, objetivando o reconhecimento mútuo

de direitos, bem como o estabelecimento de obrigaçöes, relativos à propriedade

intelectual no Brasil referente aos resultados da pesquisa intitulada "Peptídeos,

Composiçäo Farmacêuticas, Método de lnibição in vitro e/ou in vivo de Células

em Divisão, Método de ldentificaçäo in vitro de Células em Divisäo e Usos".

Parecer da PG: informa que a cotitularidade das partes está prevista na

proporção de 70o/o parc a USP e 30o/o paru a empresa. De modo geral a minuta

segue o modelo que tem sido adotado para acordos da espécie, com exceção da

previsão da cláusula terceira, itens 3.1 .1 a 3.2, que já asseguram à empresa a

licença, com exclusividade, para exploração comercial e "libera" o direito de uso

gratuito näo comercial. Observa que a cláusula 3.1, da forma apresentada pode

parecer que o direito à exploração com exclusividade está em conformidade com

a legislação vigente, mas, assegura tão somente a possibilidade de celebraçäo de

acordos para desenvolvimento das atividades de pesquisa, com a previsão, em

contrato, da titularidade da propriedade intelectual e a participaçäo nos resultados

da exploração das criaçÕes resultantes da parceria, assegurando aos signatários

o direito ao licenciamento. Do mesmo modo, o licenciamento gratuito de uso à

empresa, conforme autorizado no item 3.2, também deve ser excepcional,

exigindo-se para tanto parecer técnico para fundamentar a decisão motivada dos

colegiados. Sugere a devolução dos autos à AUSPIN para adequação do acordo.
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Manifestação da AUSPIN: informa que em atendimento ao parecer da PG a

cláusula 3.2ioi excluída e a redação da cláusula 3.1 foi alterada. Aponta também

as vantagens de se garantir à empresa a prioridade no direito de explorar com

exclusividade. Parecer da PG: analisando a nova versäo da minuta, constata que

as cláusulas 3.1 e 3.2 foram alteradas de forma a refletir o posicionamento

contido na justificativa apresentada. PropÕe o encaminhamento dos autos à COP,

para exame do mérito, inclusive do quanto exposto na referida justificativa.

Parecer do relator. a partir da documentação apresentada, recomenda à COP a

aprovaçäo do mérito deste processo e seu encaminhamento para assinaturas

tanto do M. Reitor quanto da representante legal da empresa Proteimax. A COP

aprova o parecer do relator, favorável à celebração do lnstrumento entre a

USP/ICB e a Proteimax Biotecnologia Ltda, objetivando o reconhecimento mútuo

de direitos, bem como o estabelecimento de obrigaçöes, relativos à propriedade

intelectual no Brasil referente aos resultados da pesquisa intitulada "Peptídeo,

Composição Farmacêuticas, Método de lnibição in vitro e/ou in vivo de Células

em Divisäo, Método de ldentificaçäo in vitro de Células em Divisão e Usos",

conforme proposto nos autos. 5 - Processo 2012.1.10016.1.9 - UNIVERSIDADE

DE SÃO PAULO - lnstrumento a ser celebrado entre a USP/IQ e a Fundação

Universidade Federal do ABC, objetivando o reconhecimento mútuo dos direitos e

obrigaçÕes advindos da tecnologia denominada "Dispositivo Eletrônico para a

ldentificação de Adulteração em Combustíveis". Parecer da PG: informa que a

cotitularidade das partes está prevista na proporção de 50% para a USP e 50%

para a Fundação. Analisando o instrumento de acordo que regula, em síntese, a

titularidade dos direitos decorrentes da patente, entende que cumpre os requisitos

legais. Recomenda o encaminhamento dos autos à COP para análise de mérito

do Acordo. Parecer do relator: recomenda à COP a aprovaçäo do mérito deste

processo, seu encaminhamento para a Agência USP de lnovaçäo para as

correçöes propostas pela Procuradoria Geral e, finalmente, seu encaminhamento

para assinatura pelo M. Reitor. A COP aprova o parecer do relator, favorável à

celebração do lnstrumento entre a USP/IQ e a Fundação Universidade Federal do

ABC, objetivando o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações advindos da

tecnologia denominada "Dispositivo Eletrônico para a ldentificação de Adulteração

em Combustíveis", conforme proposto nos autos.6 - Processo 2013.1.595.21.1 '
INSTITUTO OCEANOGRÁFICO - Solicita recursos, no valor de R$ 1.000.000,00

(menor valor orçado), para renovação do seguro do Navio Oceanográfico Alpha
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Crucis. Parecer do relator. entende que tal despesa é necessária para assegurar

que esta embarcaçäo cumpra sua missão com segurança e, portanto, manifesta-

se favoravelmente ao mérito desta solicitação. A COP aprova o parecer do relator,

favorável à solicitação. DIRETRIZES ORçAMENTÁRhS PARA 2015 - Com a

palavra do Sr. Daniel apresenta a consolidação das sugestöes recebidas pela

Comissão até 06.10 p.f.. A referida consolidação passa a ser parte integrante

desta Ata como ANEXO. Na oportunidade, é elaborado um cronograma para

discussão e aprovaçäo da matéria pela Comissão. Fica agendada para 21.10, às

14h, uma reuniäo extraordinária em que a COP fará uma primeira análise da

sistematizaçäo das Diretrizes Orçamentárias, sendo que a versão final da

proposta será analisada na reunião do dia 04.11. Tendo em vista a discussão e

votação da Proposta das Diretrizes Orçamentárias para 2015 na reuniäo do

Conselho Universitário a ser realizada em 18.11 p.f., a COP deverá se reunir no

dia 19.11, às th, para analisar a Tabela A da Proposta Orçamentária para2015,

ficando para 02.12 a análise final da referida Proposta. Nada mais havendo a

r Presidente dá por encerrada a reuniäo, às 15h45. Do que, paratratar, o

constar,

lavrei e

e \såcrutes sra. Jurema Lúcia dos santos,

sol 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,T de outubro de2O14.
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HU

HRAC

FE

FE

FE

CEPEUSP

CEBlMar

CEBIM¡r

CEBIMaT

EEL

IF

HU

ECA

ECA

1.1. Dotação Bás¡ca

1.1. Dotação Básica

1.1. Dotação Bás¡ca

1.1. Dotação Básica

1.1. Dotação Básica

1. Unidades de Ensino e Pesquisa

1. Unidades de Ensino e Pesquisâ

1. Unidades de Ensino e Pesquisa

1. Unidades de Ensino e Pesquisa

1, Unidades de Ensino e Pesquisa

Item

1.2 Reservas Específicas

1.1. Dotação Básica

1.1. Dotação Básica

1.2. Adic¡onais

Criar sub-alínea: Escola de Aplicação - Adm¡nistração

Aumentar a dotacão da Escola de Aplicacão

lncluir nos indicadores de cálculo da Dotação Básica o número médio de alunos

Dor turme.

Requer aumento da dotação básica de 100%

Detalhar dotação específica "Em barcações"

Criação de Aux. para part¡cipação de alunos de outros campi nas disciplinas do

CEBlMar

lndicadores que reflitam as atividades de ensino do CEBlMar

Sugestão

Dotação básica pâra PUSP-L e COTEL

Manutenção do texto anterior: "As atividades de ensino de graduação serão

mensuradas pelo número de matrículas por disciplina de graduação ministrada

pela Unidade e considerando-se o crédito aula (referente às aulas teóricas e

práticas) e o crédito trabalho. As matrículas em disciplinas ministradas em cursos

noturnos serão computadas com um acréscimo de

s0%.'

aumentar dotaçã o em 7,8%

lncorporação do Repasse SISUSP e majoração em 75%

Aumentar a dotação

lncluir os professores da EAD na avaliação de desempenho acadêmico

Alterar redação da Portaria GR 572112012:

No item V do Artigo 20 da Portarla GR 572112012, ¡ncluir OCAM - Orquestra de

Câmara da ECA USP, Laboratório Comunicantus do Departamento de Música da

ECA, Departamento de Artes Cênicas da ECA, EAD-Escola de Arte Dramática da

ECA.

No item Vl do Artigo 20 da Portaria GR 572772072, incluir OCAM - Orquestra de

Câmara da ECA USP, Laboratório Comunicantus do Departamento de Música da

ECA, Departamento de Artes Cênicas da ECA, EAD-Escola de Arte Dramática da

ECA.

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretrizes.

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretr¡zes.

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentár¡a

A sugestão dever¡e ser contemplada por outras alíneas

orcamentárias da Unidade

A susestão e foge do escopo das diretrizes.

Os critérios vigentes nas diretrizes anteriores já

contemplavam essa dimensão.

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

d¡retrizes.

A dotação "Embarcações" é uma ajuda de custa da

Universidade para viabilizar as atividades das embarcações,

incluindo manutencão e operacão.

A USP já conta com o programa de Viagens d¡dát¡cas,

administrado pela PRG

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretrizes.

Parecer CODAGE

A sugestão é de câráter específ¡co e foge do escopo das

diretrizes.

A dotação básica da EEL foi cálculada no passado

contemplando tãnto os custo de manutenção do campus

como a Escola Técnicâ. Contudo, a EEL faz jus a recutsos

adicionais de expansão.

Valendo a redação do capitulo V, item b, não podemos usar a

referida métrica

Não haverá dotação Desempenho acadêmico em 2015. Os

valores de 2014 serão somados à Dotação Básica de 2015.
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sibi
PUSP-RP

1.2. Adicione¡s

Item

1.2.2. Manutenção Pred¡al

1.2-1. Treinamento de Recursos Humanos

1.2.1. Tre¡nemento de Recursos Humanos

1.2.1, Treinamento de Recursos Humanos

1.2.1. Treinamento de Recursos Humanos

1.2.1. Treinamento de Recursos Humanos

1.2.1. Treinamento de Recursos Humanos

1.2.1. lre¡namento de Recursos Humanos

1.2. Adicionais

1.2. Adiciona¡s

1.2. Adicionais

1.2. Adicionais

1.2.2. Manutenção Predial

1.2.2. Manutenção Predial

1.2.2. Manutenção Predial

1.2.2. Manutenção Predial

Aumentar a dotação

Aumentar a dotação

Aumentar dotação na alínea

Alfena oara corais

nova alíena: DesDesas com transoorte e viasens didáticas

Manutenção do adicional de desempenho

Manutenção do adicional de desempenho

Dúvida sobre substituição dos indicadores de desempenho acadêmico

Susestão

Aumentar a dotação

Aumentar a dotação

lncluir indicador de "intensidade de uso do edifícios" como nos anos anteriores.

Aumentar dotãção na alínea

1 - Considerar estruturas equivalentes aos prédios

2 - Maior peso para localidades litorâneas

que os órgão centra¡s voltem a receber dotação de tre¡namento

que os órgão centre¡s voltem a receber dotâção de treinemento
oue os órgão centrais voltem a receber dotaÇão de treinamento

que os órgão centrais voltem a receber dotação de treinamento

Não haverá dotação Desempenho acadêmico em 2015. Os

valores de 2014 serão somados à Dotação Básica de 2015.

Parecer CODAGE

O lndicador foi removido pois sua aplicação nunca foi
viabilizada.

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentár¡a

A sugestão e foge do escopo das diretr¡zes. Desteca-se no

texto das diretrizes que : "Os recursos financeiros alocados

nos "Adicionais" têm por objetivo complementar, de forma
parcial, o atendimento de necessidades da Unidade, mas

indicando um montante mínimo de gasto em áreas

consideradas estratégicas. Desta forma, não se deve esperar
que as dotações "Adicionais" substituam a "Dotação Básica"

nas suas atribu¡çöes orçamentárias."

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

Essas despesas serão gerenciadas pela PRG

Valendo a redação do capítulo V, item b, não podemos aplicar

os indicadores, Contudo, a proposta é que esse item seja

reintroduzido no próximo ano com novos ind¡cadores.

Não haverá dotação Desempenho acadêmico em 2015. Os

valores de 2014 serão somados à Dotação Básica de 2015.

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

A sugestão e foge do escopo das d¡retrizes. Contudo, a

atualização dos dados por parte da SEF será atualizada para

contemplar áreas novas.

Encaminharemos as sugestões à SEF para Manifestação
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1.2.2. Manutenção Predial

1.2.2. Manutenção Predial

Item

1.2.3 Manutenção de Área Externa

1.2.2. ManutenÇão Pred¡al

1.2.2. Manutenção Predial

1.2.2. Manutenção Predial

1.2.2. Manutenção Predial

1.2.2. Manutenção Predial

1.2.5. Equipamentos de Segurança

1.2.4. Manutenção de Sistema Viário

1.2.3, Manutenção de Areas Externas

1.2.3. Manutenção de Áreas Externas

1.2.3 Manutenção de Área Externa e 1.2.4 Sistema viário

1.2.3 Manutenção de Área Externa e 1.2.4 Sistema viário

Sugestão

aumentar dotação

Adotar o valor de RS 30 m2

lncluir ponderação a conservação prevent¡va de acervos

Aumentar a dotação

Aumentar a dotação

Aumentar para 20% da dotação para Manutenção Predial

lnclusão de vias não contempladas

Aumentar dotação na alínea

lnclusão de áreas não contempladas

Maior reg¡onalização das alíneas

Maior regionalização das alfneas

contemolar mantutencão e limpeza de caixas de áeua

Sub-alínea "limpeza de calhas e desinfecção de

caixas d'águas,"

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentár¡a.

Destaca-se no texto das d¡retrizes que : "Os recursos

financeiros alocados nos "Adiciona¡s" têm por ob¡et¡vo

complementar, de forma parcial, o atendimento de

necessidades da Unidade, mas indicando um montante

mínimo de gasto em áreas consideradas estratégicas. Desta

forma, não se deve esperar que as dotaçöes "Adicionais"

substituam a "Dotação Básica" nas suas atribuiçðes

orçamentár¡as.r'

Pârecer CODAGE

Prefeitura poderia repassar uma cota dessa alineas para

gereciamento pelo Centro.

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretrizes.

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

O critério proposto não está claro e é de diffcio

operacionalização. Destaca-se no texto das d¡retrizes que :

"Os recursos financeiros alocados nos "Adicionais" têm por

objetivo complementar, de forma parcial, o atendimento de

necessidades da Unidade, mas indicando um montante

mínimo de gasto em áreas consideradas estratégicas. Desta

forma, não se deve esperar que as dotãçöes "Adicionais"

substituam a "Dotação Básica" nas suas atribu¡ções

orçamentárias."

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentár¡a

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretrizes.

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretrizes.

lnviável operacionalizar. Contudo, a Prefeitura poderia

repassãr uma cota dessa alineas para gereciamento pelo

Centro.

lnviável operacional¡zar. Contudo, a Prefeitura poderia

repassar uma cota dessa alineas para gereciamento pelo

Centro.
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1.2.6. Manutenção e Reposição de Equipamentos de

lnformática

1.2.6. Manutenção e Reposiçäo de Equipamentos de

lnformát¡ca

1.2.6. Manutenção e Reposição de Equipamentos de

lnformática

1.2.6. Manutenção e Reposição de Equ¡pamentos de

lnformática

1.2.6. Manutenção e Reposição de Equipamentos de

lnformática

1.2.5. Equipamentos de Segurança

Item

2. lnstitutos Especializados e Museus

2, Fundo de Reserva

1.2.8 Despesas com Transporte

1.2.7. Servicos de Limpeza e de Visilância

1.2.7. Servicos de Limoeza e de Vieilância

1.2.7. Serviços de L¡mpezã e de V¡gilânc¡a

1,2.7. Serv¡ços de Limpeza e de Vigilância

1.2.6. Mãnutenção e Reposição de Equ¡pamentos de

lnformática

1.2.6. Manutenção e Reposição de Equipamentos de

lnformática

lncluir equipamentos de audio/visual

Aumentar em 10%

Requer aumento da dotação de 100%

Aumentar para 25% da dotação para Manutenção Predial

Sugestão

que o eventuais aumentos no repasse sejam prioritariamente destinados a

solucão de problemas ambientais

Reouer o recebimento dessa alíena

lncluir os servicos do restaurante
lnclusão de novas áreas

Aumentâr e dotação

Rever valores destinados aos contratos

Maior esclarecimento sobre a metodolog¡a

Criação de alíenas específicas para equipamentos ativos, ultrapassados e novos

Compatibilizar redação deste item com a do item 9.12.2

Aumentar a dotação

Retornar ao texto original (indicadores dos museus)

A sugestão e foge do escopo das diretr¡zes. Destaca-se no

texto das diretrizes que : "Os recursos financeiros alocados

nos "Adicionais" têm por objetivo complementar, de forma
parcial, o atendimento de necessidades da Unidade, mas

indicando um montante mínimo de gasto em áreas

consideradas estratégicas, Desta forma, não se deve esperar
que as dotações "Adicionais" substituam a "Dotação Básica"

nas suas atribuições orçamentárias."

A sugestão é pertinente e poderia ser encaminhada ao STI

para análise e possível aplicaÇão

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretrizes.

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

Parecer CODAGE

Tendo em vista que os indicadores não eram devidamento

informados, essa redação foi letra morta por vários anos. Com

a redação do item V, não faz sentido inclusão de indicadores,

inclusive os de dotação básica e de desempenho acadêmico.

O CEBlMar recebe recursos nessa alínea

A supestão foee do escooo das diretrizes
Será realizado em momento oportuno

A sugestão e foge do escopo das diretrizes. Destaca-se no

texto das diretrizes que : "Os recursos financeiros alocados

nos "Adicionais" têm por objetivo complementar, de forma
parcial, o atendimento de necessidades da Unidade, mas

indicando um montante mínimo de gâsto em áreas

consideradas estratégicas. Desta forma, não se deve esperar
que as dotações "Adicionais" subst¡tuam a "Dotação Básica"

nas suas atribuiçöes orçamentárias."

Será definido de acordo com a disponlbilidade orçamentária

O texto será revisado.

A metodologia atual contempla parcialmente a sugestão.

A sugestão não se aplica, Os dois itens se referem a

nroqramas distintos,
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FE

FCFRP

FCF'

FCF

FCF

Item

7. Projetos Espec¡ãis

7. Projetos Especia¡s

7. Projetos Especiais

7. Projetos Especiais

6. Procrama de Gestão Ambiental

6. Programa de Gestão Amb¡ental

6. Programa de Gestão Ambiental

5. Política de Apoio à Permanência e Formação Estudäntil

5. Política de Apoio à Permanência e Formação Estudant¡l

2. lnstitutos Especializados e Museus

2. lnstitutos Especializados e Museus

2. lnstitutos Especializados e Museus

2. lnstitutos Especial¡zados e Museus

2. lnstitutos Especializados e Museus

7. Projetos Espec¡ais

7. Proj€tos Especiais

7. Projetos Especiais

7. Projetos Espec¡a¡s

7. Proi€tos Especiais

Aumentar dotação na alínea

Divisâo de atribuicões entre os óreãos

Metodologia para distribuição dos recursos

lncluir alínea para tratamento de resíduos químicos

lnclusão de apoio para intercâmbio internacional

lncluir a Escola de Aplicação

Aumentos da dotação básica e dos ad¡cionais para fazerjus a expansão das

âtividãdes do museu

Retornar ao texto original c/ as simplificações propostas (indicadores dos

museus)

Retornar ao texto original c/ as simplificaçöes propostas (indicadores dos

museus)

Período base para referência do orçamento: 2OL2-20I4

Retornar ao texto original c/ as simplificaçöes propostas (indicadores dos

museus)

Susestão

Aumentar a dotação

Sub-alínea "Custeio de estagiários"

Aumentâr a dotação

Sub-alínea "Custeio de estagiários"

Ampliar o prazo de utilização dos recursos

Estabelecer percentual

nova alíena: Mobiliária e Equ¡pamentos de Laboratório

nova alfnea: "Nitrogênio Lfquido"

Tendo em vista que os indicadores não eram devidamento

informados, essa redação foi letra morta por vários anos. Com

a redação do item V, não faz sentido inclusão de indicadores,

inclusive os de dotação básica e de desempenho acadêmico.

Perecer CODAGE

A supestão e foEe do escooo das diretrizes.

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretrizes.

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretrizes.

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

A sugestão fose do escopo das diretrizes.

A sugestão e foge do escopo das diretrizes. Contudo, o tema
pode ser discutino no âmbito da SGA.

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretrizes.

Será definido pela com¡ssão de gestão da PPFE de acordo com

a disponibilidade orÇamentária

Foge ao escopo da PAPFE

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretrizes.

fendo em v¡sta que os indicadores não eram devidamento

informados, essa redação foi letra morta por vários anos. Com

a redação do item V, não faz sentido inclusão de indicadores,

inclusive os de dotação básica e de desempenho acadêmico.

Tendo em vistä que os indicadores não eram devidamento

informados, essa redação foi letra morta porvários anos. Com

a redação do item V, não faz sentido inclusão de indicadores,

inclusive os de dotação básica e de desempenho acadêmico.

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

O Custelo de estagiár¡os deverá onerar a dotação das

Unidades.

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentár¡a

O Custe¡o de estagiários deverá onerar a dotação das

Unidades.



FCF

SAU

FM

FM

PUSP-LQ

PSUP-OSD

ICMC

FM

IF

FM

FCF

IF

IEB
PRCEU

TCIITC

FSP

FM

FCF

FM

FCF

FCF

AUCANI

9.8. Obras

9.8. Obras

9.8. Obras

9.7. lntercâmbio Científico lnternac¡onâl

9.7. lntercâmbio Científico lnternacional

9.7. lntercâmbio Científico lnternacional

9.7. lntercâmbio Cientffico lnternacional

9.6. Material Bibliográfico e Serviços de Acesso à lnformação

9.5. Ass¡stência Médica e Odontológica

9.5. Assistência Médica e Odontológica

9.21. Escola Técnica e de Gestão da USP

9.14. Serviços de Utilidade Pública

9.14. Servicos de Utilidade Pública

9.14. Serviços de Utilidade Pública

9.11. lnformática

9.10. Programa lntegrado de Segurança

9.10. Programa lntegrado de Segurança

9.10. Programã lntegrado de Segurança

9. Atividades lntegradas

8. Reserves Esoecíficas

7. Proietos Especiais

Item

9.8. Obras

Nova Redação

Aumentar dotação na alínea

Alterar redação "Nesse item inclui-se, também, as atividades de

Saúde Ocupacional dos seruidores celetistas."

Maior investimento no HU e no SESMT

Aumentar a dotação (expandir vagas)

recursos para o tratamento e distribuição de água

Sub-alínea servicos de coleta e destinação de resíduos sólidos

Estabelecer metas de redução do gasto e prem¡ar as Unidades mais eficiêntes

com a economia alcancada acima da meta.

Aumentar a dotação

aumentar a dotâção

Aumentar a dotação

Aumentar dotação na alínea

nova alínea: "Nitrogênio Líquido"

lnclusão de "sesuro de acervo bibliopráfico. documental e artístico"
Sub-alíneas dos pro¡etos especia¡s

Susestão

Que os recursos sejam planejados, priorizados e administrados por Conselho dos

Campi

Dotação para estudos e adequações de edifícios

Continuidade do Plano de Obras

Aumentar dotação na alínea

Aumentar a dotação

nova alíena: Comissões de Cooperação Acadêmica

Aumentar dotação na alínea

A sugestão e foge do escopo das diretr¡zes. Contudo, a
sugestão pode ser encaminhada a SEF para discussão.

Susestão é contemplada nos programas da SEF

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentár¡a

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretrizes,

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentár¡a

A AUCANI propôs modificações no texto do item 9.7. que

parecem pertinentes e recomendo que sejam ¡nte8ralmente

incorporadas ao texto final das Diretrizes.

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

O texto será revisado.

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretr¡zes.

A sugestão é interessante, mas não é possível operacionalizar

oâra o orcâmento de 2015.

5erá definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária

A susestão pode ser incorporada na proposta.
Parecer CODAGE



ncA

EACH

TF

FE

CEBIMTT

F'E

EACH

TF'

FFLCH

TAG

FD

IAG

ESALQ

FM

FCF

Novas alíeas

IV. DOTAçÃO ORçAMENTARIA PARA A ALfNEA 'PESSOAL"

IV. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA PARA A ALÍNEA "PESSOAL"

lll. Diretrizes Orçamentár¡âs, item "b": "b. Os Recursos para

"Outros Custe¡os e lnvestimentos" das Unidades, Órgãos e

lnst¡tutos, serão mantidos nos mesmos valores do ano de

20L4."

lll. Diretrizes Orçamentárias, item "b": "b. Os Recursos para

"Outros Custeios e lnvestimentos" das Unidades, Órgãos e

Institutos, serão mantidos nos mesmos valores do ano de

20L4."

lll. D¡retr¡zes Orçamentár¡as, item "a": A Dotação Básica e a

Receita Própria farão parte de um único orçamento da

unidade, onde constãrão os ¡tens, Receita Própria Vinculada

(situação em que a Receita Própr¡a já esta vinculada a uma

particular despesa) e Previsão de Receita Própria (situação em
que a Receita Própria não tem a priori uma destinação);

III. DIRETRIZES ORçAMENTÁRIAS

III. D¡RETRIZES ORCAMENTARIAS

III, DIRETRIZES ORçAMENTARßS

Devolução de economia orçamentária de 2014

Biblioteca

Anexo lll

Anexo lll

9.9. B¡otér¡os

9.9. B¡otérios

Item

Laboratórios didáticos

prever a contratação de docentes pâra os cursos novos

Reserva de Ajuste: este item não aparece e não está definido, como indicado

acima.

Utilizar os valores de 2013

Rever a base de cálculo de algumas dotações

Manutenção da sistemática anterior

com relação aos itens (a) e (b): considerar a particularidade dos problemas

ambientais da USP-leste

Consolidadar dotação básica e lnformática

Nova redação item c: "alocação de resursos para apoio às viagens didáticas e

atividades de campo, fundamentais para formação do aluno e conclusão do

curso, devidamente justificado e dentro dos limites estabelecidos pela Pró-

Reitoriâ de Graduação.

Devolução na dotação básica

dotação específica para bibliotecas das Unidades

lnclusão de item

A unidade deve incluir est¡mat¡va de remanejamento de Projetos Especiais

Aumentar a dotação e recursos para contratação de serviços terceirizados

Aumentar dotação na alínea

Sugestão

Demanda já é atendida por proietos das Pró-Reitorias

O texto será revisado.

As Un¡dades terão flexibilidade para alocar os recursos entre
as alíneas. Contudo, a COP poderia alterar a redação do
parágrafo para: "b. Os Recursos para "Outros Custeios e

lnvestimentos" das Unidades, Órgãos e lnst¡tutos, serão no
mínimo os mesmos valores para o ano de 2014. "

As Unidades terão flexibilidade para alocar os recursos entre

as alíneas. Contudo, a COP poderia alterar a redação do
parágrafo para: "b. Os Recursos para "Outros Custeios e

lnvestimentos" das Unidades, Órgãos e lnstitutos, serão no
mln¡mo os mesmos valores para o ano de 2014. "

A mudança proposta é apenas de forma, não alterando
pratica hab¡tual de execução orçamentár¡a.

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretrizes.

A sugestão e foge do escopo das diretr¡zes. O DF prestará os

esclarecimentos devidos em momento oportuno.

Demanda deveria ser ãtend¡da por proietos do SlBl

O formato do modelo está em análise para pr¡moramento e

eventuais simplifìcacöes.

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretrizes.

Será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária e

a aplicação dos recursos é de responsabilidade da PRP.

Será definido de acordo com a disponibilidade orçãmentária

Parecer CODAGE



ECA

IAU

IAU

EE

CEBIMTT

FFLCH

HRAC

TIRAC

FSP

FSP

ECA

IAU

EACH

ICMC

Plano de contingenciamento

Outros programas

Obras de Seguranca

Novas alíeas

Novas alíeas

Novas alíeas

Novas alieas

Item

Viagens didáticas

V. Alocação dos recursos para "outros custeios e

investimentos"

V, Alocação dos recursos para "outros custeios e

investimentos"

V. Alocação dos recursos para "outros custeios e

investimentos"

V, Alocação dos recursos para "outros custeios e

investimentos"

V. Alocação dos recursos para "outros custe¡os e

investimentos"

V. Alocação dos recursos pârâ "outros custeios e

investimentos"

Dotação para acões de sustentabilidade

Atividade Estudantil

Ação Social

Sugestão

Recursos, alíneas e ponderação para contemplar probleas ambientais de

contam¡necão

Correção de Outros custe¡os e investimentos na mesma proporção do RTE

Criação da Alínea: "Recursos de Apoio às Unidades Novas"

Correção de Outros custeios e ¡nvest¡mentos na mesma proporção do RTE

Correção de Outros custeios e investimentos na mesma proporção do RTE

Maior clareza sobre a forma de participação das Unidades nesse tipo de projeto.

devolução dos saldos orçamentários anteriores e 2015

Recursos

Recursos

Atividade Estudantil

Liberação dos recursos no começo do ano

COP pode aprimorar o texto das diretrizes e da proposta

orçamentária para contemplar essa sugestão.

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretrizes.

A sugestão é de caráter específico e foge do escopo das

diretrizes.

A sol¡c¡tacão deveria ser encaminhada à SESMT

Demanda deveria ser atendida por projetos dãs Pró-Reitorias

Supestão é contemDleda nos oroeramas da SGA.

Demanda deveria ser atendida por projetos das Pró-Reitorias

Demanda deveria ser atendida por projetos das Pró-Reitorias

Parecer CODAGE

Os itens como Viagens Didáticas e Manutenção de Animais de

Pesquisa serão respect¡vamente transferidos para as Pró-

reitorias de Graduação e de Pesquisã para alocação em casos

especiais, e se for o caso, ser incorporados nos orçamentos
das unidades para as atividades correntes;

As Unidades terão flexibilidade para alocar os recursos entre

as alíneas. Contudo, a COP poderia alterar a redação do
parágrafo para: "b. Os Recursos para "Outros Custeios e

lnvestimentos" das Unidades, Órgãos e lnstitutos, serão no

mínimo os mesmos valores para o ano de 2014. "

A COP deverá incorporar os recursos de expansão na dotação
básica das Unidades.

As Unidades terão flexibilidade para alocar os recursos entre

as alíneas. Contudo, a CoP poderia alterar a redação do
parágrafo para: "b. Os Recursos para "Outros Custeios e

lnvestimentos" das Unidades, Órgãos e lnstitutos, serão no

mínimo os mesmos valores para o ano de 2014. "

As Unidades terão flexibilidade para alocar os recursos entre

as alíneas. Contudo, a COP poderia alterar a redação do
parágrafo para: "b. Os Recursos para "Outros Custe¡os e

lnvestimentos" das Unidades, Órgãos e lnstitutos, serão no

mÍnimo os mesmos valores para o ano de 2014. "



IFSC

FCFRP

CENA

Aqêncis USP de Inov¡çio

IB Viagens didáticas

Item

encaminhou documento de ações planejadas pela Unidade

Def¡nir retorno e aplicação da sobra orçamentáriâ

Proposta orçamentária

encaminhou documento de proposta orçamentária

Liberação dos recursos no começo do ano

Susestão

não há sugestão de Diretr¡zes Orçamentár¡as para apreciação

A sugestão e foge do escopo das diretrizes. O DF prestará os

esclarecimentos devidos em momento oportuno.

não há sugestäo de D¡retrizes Orçamentárias para apreciação.

não há sugestão de Diretrizes Orçamentárias para apreciação

Os itens como V¡agens Didáticas e Manutenção de Animais de

Pesquisa serão respectivamente transferidos para as Pró-

reitorias de Graduação e de Pesquisa para alocação em casos

especiais, e se for o caso, ser incorporados nos orçamentos

das unidades para as atividades correntes;

Parecer CODAGE


