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Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. Aos oito dias de 1 
novembro de dois mil e dez, às 15h, reúne-se, na Sala da Biblioteca do Co, a Comissão de 2 
Orçamento e Patrimônio, sob a Presidência do Prof. Dr. Joaquim José de Camargo Engler e 3 
com a presença dos seguintes Senhores Conselheiros: Professores Doutores José Antonio 4 
Visintin, Marcos Egydio da Silva, Sigismundo Bialoskorski Neto e Sylvio Barros Sawaya. 5 
Justificou sua ausência o Professor Doutor Michel Michaelovitch de Mahiques. 6 
Compareceram, como convidados, o Prof. Dr. Antonio Roque Dechen, Vice-Reitor Executivo 7 
de Administração, o Senhor Luiz Antonio Teixeira, Coordenador Adjunto da CODAGE e o 8 
Senhor Peter Greiner Junior, Diretor do DF. Presente também, o Prof. Dr. Rubens Beçak, 9 
Secretário Geral. PARTE I - EXPEDIENTE: Havendo número legal, o Senhor Presidente 10 
declara abertos os trabalhos, colocando em discussão e votação a Ata da reunião de 11 
18.10.2010, que é aprovada por unanimidade. Nesta oportunidade, o Prof. Dr. Rubens Beçak, 12 
Secretário Geral, faz menção ao troféu "O Semeador" concedido ao Prof. Engler, pela 13 
ESALQ, durante a 503a Semana Luiz de Queiroz, realizada de 4 a 9 de outubro de 2010. A 14 
seguir, o Senhor Presidente informa que houve um acréscimo de 20,76% ao Orçamento da 15 
USP em decorrência da arrecadação do ICMS. Com relação à proposta orçamentária para 16 
2011, esclarece que será possível propor a alocação de 80 % dos recursos decorrentes das 17 
Transferências do Tesouro do Estado para a USP em 2011 na alínea "Pessoal e seus reflexos" 18 
e 20% na alínea "Outros Custeios e Investimentos". Esclarece, ainda, que, em relação a 2010, 19 
a alocação de recursos na alínea "Precatórios" deverá sofrer um decréscimo de 82,58%. 20 
Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, passa-se à PARTE II - ORDEM DO DIA: 21 
Em discussão: PROCESSOS A SEREM REFERENDADOS. 1. - Processo 10.1.25464.1.0 22 
- USP - Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a USP e a União, por intermédio do 23 
Ministério da Previdência Social, objetivando apoio técnico para qualificação e 24 
desenvolvimento de recursos humanos através de ações de educação continuada presenciais e 25 
a distância, eventos, projetos esportivos, artísticos, culturais, cursos de extensão, 26 
especialização, mestrado e doutorado e a prestação de serviços e outras ações que propiciem a 27 
profícua interação entre as partes.  2. - Processo 10.1.2239.10.0 - FMVZ - Convênio 28 
celebrado entre a USP/FMVZ e a Universidade do Porto (Portugal), através do Instituto de 29 
Ciências Biomédicas de Abel Salazar, objetivando a cooperação acadêmica na(s) área(s) de 30 
Medicina Veterinária, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, 31 
estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das 32 
respectivas instituições.  3. - Processo 10.1.2443.3.3 - EP - Convênio celebrado entre a 33 
USP/EP e a Université de Technologie de Compiègne (França), objetivando a cooperação 34 
acadêmica em todos os domínios de conhecimento considerados de interesse mútuo, a fim de 35 
promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de graduação em Engenharia 36 
e de estudantes em programas de Mestrado e Doutorado.  4. - Processo 10.1.1399.41.3 - IB - 37 
Convênio celebrado entre a USP/IB e a Associação Instituto Sapientiae - Centro de Estudos e 38 
Pesquisa, objetivando estabelecer e regulamentar a atuação conjunta das partes no Centro de 39 
Tecnologia Celular - Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias (LaNCE).  5. - 40 
Processo 10.1.27001.1.8 - USP - Convênio celebrado entre a USP e o Banco Santander 41 
(Brasil) S/A, objetivando disciplinar as relações necessárias ao desenvolvimento do Programa 42 
Fórmula Santander de Bolsas de Mobilidade Internacional, que tem como finalidade 43 
contribuir, por meio do intercâmbio de alunos de cursos da Instituição de Ensino Superior, 44 
para o desenvolvimento de suas respectivas formações.  6. - Processo 10.1.939.44.9 - IGc - 45 
Acordo de Cooperação Acadêmica celebrado entre a USP/IGc e a University of Guelph 46 
(Canadá), objetivando a troca de informações sobre programas de pesquisa e educação, 47 
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didática, material de ensino e outras literaturas pertinentes a seus programas, o intercâmbio de 48 
estudantes em níveis de Graduação, Mestrado e Doutorado por períodos de tempo limitados, 49 
organizar em conjunto programas de educação contínua a curto prazo, seminários, 50 
conferências ou workshops sobre tópicos de mútuo interesse e propor em conjunto e se 51 
engajar em programas de pesquisa ou treinamento patrocinados por agências de 52 
financiamento.  7. - Processo 10.1.3124.3.9 - EP - Convênio celebrado entre a USP, a FUSP 53 
e a Vale S.A, objetivando a construção de um modelo de simulação discreto que integre as 54 
operações do Complexo Portuário de Anchieta - CPA em terra (onshore) com as operações 55 
em mar (offshore) para atendimento e movimentação do minério de ferro para exportação no 56 
terminal.  8. - Processo 10.1.5664.25.1 - FOB - Convênio celebrado entre a USP/FOB e a 57 
University of Michigan (EUA), objetivando a cooperação acadêmica na área de Odontologia, 58 
a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e 59 
de graduação, e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  9. - 60 
Processo 10.1.3151.3.6 - EP - Contrato Nº. 0050.0060966.10.2 celebrado entre a USP, a 61 
FUSP e a PETROBRAS, objetivando a execução, pela Universidade, sob regime de preço 62 
global, de serviços de Desenvolvimento e Aplicação do Simulador Baseado em "MPS" para o 63 
Estudo dos Escoamentos Multifásicos e Interação Fluido-Estrutura.  10. - Processo 64 
10.1.3126.3.1 - EP - Convênio celebrado entre a USP, a FUSP e a Vale S.A, objetivando o 65 
desenvolvimento de um simulador de capacidade do Centro de distribuição da Malásia para a 66 
distribuição de sinter feed blendado.  11. - Processo 10.1.1013.58.2 - FORP - Convênio 67 
celebrado entre a USP/FORP e a Universidad Santo Tomás (Colômbia), objetivando a 68 
cooperação acadêmica na(s) área(s) de Odontologia, a fim de promover o intercâmbio de 69 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação, e membros da equipe 70 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  12. - Processo 10.1.3127.3.8 - EP - 71 
Convênio celebrado entre a USP, a FUSP e a Vale S.A, objetivando a adaptação e 72 
resimulação do sistema portuário para recepção de minério e carvão no porto de Pecém-CE.  73 
13. - Processo 10.1.3125.3.5 - EP - Convênio celebrado entre a USP, a FUSP e a Vale S.A, 74 
objetivando o desenvolvimento de um simulador do sistema de embarque de tubos e barras 75 
através do uso das instalações da siderúrgica do Atlântico - CSA.  14. - Processo 76 
09.1.2205.3.3 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Universidad Nacional de 77 
Colombia, objetivando a cooperação acadêmica na área de Engenharia, a fim de promover o 78 
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação, e 79 
membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  15. - Processo 80 
10.1.2068.11.9 - ESALQ - Convênio celebrado entre a USP/ESALQ/CENA e a Universidade 81 
de Tulane (EUA), objetivando a cooperação acadêmica entre ambas as instituições, em áreas 82 
de mútuo interesse, por meio de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes, e 83 
membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições, além da organização 84 
conjunta de projetos de pesquisa e de eventos científicos e culturais.  16. - Processo 85 
10.1.1379.46.3 - IQ - Acordo celebrado entre a USP e a Universidad CEU San Pablo 86 
(Espanha), objetivando articular a transferência de conhecimento acumulado ao longo dos 87 
anos pelos grupos de pesquisa da CEU às Universidades Brasileiras em geral e, em concreto, 88 
à USP, mediante a realização de estágios de formação, por parte dos pesquisadores brasileiros 89 
(professores, pós-doutorandos e doutorandos), nos grupos de pesquisa da CEU e estabelecer 90 
colaborações acadêmicas de ampla duração.  17. - Processo 09.1.1288.2.4 - FD - Acordo 91 
celebrado entre a USP/FD e a Universidade de Osaka (Japão), no interesse da Faculdade de 92 
Direito, objetivando a cooperação acadêmica na área de Direito.  18. - Processo 93 
09.1.2206.3.0 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Universidad de Antioquia 94 
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(Colômbia), objetivando a cooperação acadêmica na área de Engenharia, a fim de promover o 95 
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação, e 96 
membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  19. - Processo 97 
10.1.3369.8.2 - FFLCH - Convênio celebrado entre a USP/FFLCH e a Universidade de Crete 98 
(Grécia), no interesse da Faculdade de Filosofia, objetivando a cooperação acadêmica nas 99 
áreas de estudos de ambas as Faculdades, a fim de promover o intercâmbio de 100 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação, e membros da equipe 101 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  20. - Processo 07.1.2774.3.6 - EP - 102 
Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação para o Desenvolvimento 103 
Tecnológico da Engenharia, objetivando efetuar alterações em cláusulas do referido 104 
Convênio.  21. - Processo 10.1.82.39.4 - EEFE - Acordo celebrado entre a USP/EEFE e o 105 
Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de São Paulo, objetivando 106 
estabelecer e regulamentar a cooperação técnica - científica na área de Educação Física e 107 
Esporte entre as partes.  22. - Processo 07.1.350.3.4 - EP - Termo Aditivo ao Convênio 108 
celebrado entre a USP/EP e a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, 109 
objetivando efetuar alterações em cláusulas do referido Convênio.  23. - Processo 110 
10.1.1029.6.3 - FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e a Prefeitura do Município de 111 
Osasco, objetivando a execução do Projeto Osasco 50 anos - Execução Intersetorial, mediante 112 
pesquisa aplicada orientada pela estratégia de promoção da saúde.  24. - Processo 113 
09.1.3066.3.7 - EP - Convênio celebrado entre a USP, a Welle Tecnologia Laser Ltda., a 114 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, a Universidade Federal de Santa 115 
Catarina - UFSC, o Instituto Evaldo Lodi de Santa Catarina IEL/SC e a FINEP, objetivando a 116 
transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado "Rede 117 
Metalúrgica".  25. - Processo 10.1.3138.3.0 - EP - Convênio Específico Nº. 03 ao Termo de 118 
Cooperação Nº. 4600006276 celebrado entre a USP, a FUSP e a PETROBRAS Transporte 119 
S.A, objetivando desenvolver o Projeto intitulado "Modelo de Simulação para Implantação de 120 
HUB para Suprimentos de Unidades Marítimas da Petrobrás".  26. - Processo 09.1.2996.3.0 - 121 
EP - Convênio e o Termo de Adesão celebrados entre a USP, a Fecial Indústria e Comércio 122 
Ltda., a Oerlikon Balzers Revestimentos Metálicos Ltda., o Instituto Federal de Educação, 123 
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, a Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, a 124 
Universidade Federal do Paraná - UFPR, a Associação Paranaense de Cultural - APC e a 125 
FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto 126 
intitulado "Aplicação da Tecnologia de Revestimentos Depositados por PVD em Ferramentas 127 
e Componentes da Indústria de Petróleo e Gás".  27. - Processo 10.1.2129.18.5 - EESC - 128 
Convênio celebrado entre a USP/EESC e a Hamburg University of Technology (Alemanha), 129 
com a interveniência da Faculdade de Engenharia Mecânica, objetivando a cooperação na 130 
área de Engenharia de Produção e Mecânica e áreas afins da Administração e Economia, a 131 
fim de promover o intercâmbio de estudantes das respectivas instituições para fins didáticos, 132 
e o reconhecimento mútuo de estudos.  28. - Processo 10.1.3533.18.4 - EESC - Convênio e 133 
Termo de Adesão celebrados entre a USP/EESC/FAU/EP, a Universidade Federal de Goiás - 134 
UFG, Universidade Federal de Alagoas - UFAL, Universidade Federal de Santa Catarina - 135 
UFSC, Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Centro de Tecnologia - UFRN - CT, a 136 
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro-137 
UERJ, a Universidade de Brasília - UNB, a Fundação Universidade Federal de São Carlos - 138 
UFSCAR, a Universidade Federal do Ceará - UFC, a Universidade de Pernambuco - UFPE, a 139 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, a Universidade Federal do Rio de 140 
Janeiro - UFRJ, a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, a FUNDEP e a FINEP, 141 
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objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado 142 
"Manejo de Águas Pluviais em Meio Urbano".  29. - Processo 10.1.2137.11.0 - ESALQ - 143 
Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz 144 
- FEALQ, objetivando a colaboração no oferecimento e gerenciamento administrativo e 145 
financeiro do Curso de Extensão Universitária - Especialização em "Produção de 146 
Ruminantes".  30. - Processo 10.1.1919.3.4 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a 147 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do Curso de 148 
Especialização em Gestão de Projetos, bem como o gerenciamento administrativo e 149 
financeiro deste.  31. - Processo 10.1.1920.3.2 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a 150 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do Curso de 151 
Especialização em Gestão de Projetos em Tecnologia da Informação, bem como o 152 
gerenciamento administrativo e financeiro deste.  32. - Processo 10.1.1099.22.3 - EERP - 153 
Acordo de Cooperação celebrado entre a USP/EERP e a União, por intermédio do Ministério 154 
da Defesa, objetivando a parceria para o desenvolvimento, no município de Castelo do Piauí, 155 
no Estado do Piauí, da proposta de trabalho apresentada à Coordenação-Geral do Projeto 156 
Rondon, por ocasião do processo de seleção para participação na Operação Zabelê/PI do 157 
Projeto Rondon.  33. - Processo 10.1.2666.11.3 - ESALQ - Convênio celebrado entre a 158 
USP/ESALQ, o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, através da 159 
sua Diretoria de Ensino de Piracicaba - Escola Estadual Profª Juracy Neves de Mello Ferraciú 160 
e Escola Estadual Olívia Bianco, a FEALQ e a FINEP, objetivando a transferência de 161 
recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado: "Ensino Médio, Biocombustíveis e 162 
Meio Ambiente".  34. - Processo 10.1.1918.3.8 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e 163 
a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do Curso de 164 
Especialização em MBA - Gestão de Operações, Produtos e Serviços, bem como o 165 
gerenciamento administrativo e financeiro deste.  35. - Processo 10.1.2424.11.0 - ESALQ - 166 
Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz 167 
- FEALQ, objetivando a colaboração no oferecimento e gerenciamento administrativo e 168 
financeiro do Curso de Investimento, Planejamento e Gestão no Complexo Agroindustrial 169 
Sucroalcooleiro.  36. - Processo 10.1.1922.3.5 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a 170 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do Curso de 171 
Especialização em MBA - USP Gestão Estratégica de Operações em Bancos, bem como o 172 
gerenciamento administrativo e financeiro deste.  37. - Processo 10.1.3021.86.8 - EACH - 173 
Acordo de Cooperação a ser celebrado entre a USP/EACH e a União, por intermédio do 174 
Ministério da Defesa, objetivando a parceria para o desenvolvimento, no município de 175 
Santana do São Francisco no Estado do Sergipe, da proposta de trabalho apresentada à 176 
Coordenação-Geral do Projeto Rondon, por ocasião do processo de seleção para participação 177 
na Operação Rio dos Siris do Projeto Rondon.  38. - Processo 10.1.3019.86.3 - EACH - 178 
Acordo de Cooperação celebrado entre a USP/EACH e a União, por intermédio do Ministério 179 
da Defesa, objetivando a parceria para o desenvolvimento, no município de Valença do Piauí 180 
no Estado do Piauí, da proposta de trabalho apresentada à Coordenação-Geral do Projeto 181 
Rondon, por ocasião do processo de seleção para participação na Operação Zabelê do Projeto 182 
Rondon.  39. - Processo 10.1.3020.86.1 - EACH - Acordo de Cooperação celebrado entre a 183 
USP/EACH e a União, por intermédio do Ministério da Defesa, objetivando a parceria para o 184 
desenvolvimento, no município de Parelhas no Estado do Rio Grande do Norte, da proposta 185 
de trabalho apresentada à Coordenação-Geral do Projeto Rondon, por ocasião do processo de 186 
seleção para participação na Operação Seridó do Projeto Rondon.  40. - Processo 187 
10.1.1308.60.4 - FCFRP - Termo de Cooperação celebrado entre a USP/FCFRP e a União, 188 
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por intermédio do Ministério da Defesa, objetivando a parceria para o desenvolvimento, no 189 
município de Cocal, no Estado do Piauí, da proposta de trabalho apresentada à Coordenação-190 
Geral do Projeto Rondon, por ocasião do processo de seleção para participação na operação 191 
Zabelê do referido Projeto.  41. - Processo 10.1.1098.22.7 - EERP - Acordo de Cooperação 192 
celebrado entre a USP/EERP e a União, por intermédio do Ministério da Defesa, objetivando 193 
a parceria para o desenvolvimento, no município de Sapucaia, no Estado do Pará, da proposta 194 
de trabalho apresentada à Coordenação-Geral do Projeto Rondon, por ocasião do processo de 195 
seleção para participação na Operação Carajás/PA do Projeto Rondon.  42. - Processo 196 
10.1.1100.22.1 - EERP - Acordo de Cooperação celebrado entre a USP/EERP e a União, por 197 
intermédio do Ministério da Defesa, objetivando a parceria para o desenvolvimento, no 198 
município de Carnaúba do Dantas no Estado do Rio Grande do Norte, da proposta de trabalho 199 
apresentada à Coordenação-Geral do Projeto Rondon, por ocasião do processo de seleção 200 
para participação na Operação Seridó/RN do Projeto Rondon.  43. - Processo 10.1.1101.22.8 201 
- EERP - Acordo de Cooperação celebrado entre a USP/EERP e a União, por intermédio do 202 
Ministério da Defesa, objetivando a parceria para o desenvolvimento, no município de Brejo 203 
Grande, no Estado do Sergipe, da proposta de trabalho apresentada à Coordenação-Geral do 204 
Projeto Rondon, por ocasião do processo de seleção para participação na Operação Rio dos 205 
Siris/SE do Projeto Rondon.  44. - Processo 10.1.1923.3.1 - EP - Convênio celebrado entre a 206 
USP/EP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do 207 
Curso de Especialização em Qualidade e Produtividade, bem como o gerenciamento 208 
administrativo e financeiro deste.  45. - Processo 10.1.1047.23.1 - FO - Convênio celebrado 209 
entre a USP/FO e a FUNDECTO, objetivando a organização e realização do Curso de 210 
Especialização em: Odontologia do Trabalho.  46. - Processo 10.1.1442.60.2 - FCFRP - 211 
Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a USP/FCFRP e a Universidade Estadual 212 
de Maringá (UEM), objetivando a realização da etapa analítica do estudo de bioequivalência 213 
dos medicamentos Captopril da UEM e Capoten 25 mg.  47. - Processo 10.1.2421.11.0 - 214 
ESALQ - Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários Luiz 215 
de Queiroz - FEALQ, objetivando a colaboração no oferecimento e gerenciamento 216 
administrativo e financeiro do Curso de Especialização em MBA em Agronegócios.  48. - 217 
Processo 10.1.2138.11.7 - ESALQ - Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação 218 
de Estudos Agrários Luiz de Queiroz - FEALQ, objetivando a colaboração no oferecimento 219 
do Curso de Especialização em Manejo de Solo.  49. - Processo 10.1.1045.23.9 - FO - 220 
Convênio celebrado entre a USP/FO e a Fundação para o Desenvolvimento Científico e 221 
Tecnológico da Odontologia - FUNDECTO, objetivando a organização e realização do Curso 222 
de Especialização em: Radiologia Odontológica e Imaginologia.  50. - Processo 223 
10.1.1921.3.9 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto 224 
Vanzolini, objetivando a organização e realização do Curso de Especialização em Logística 225 
Empresarial, bem como o gerenciamento administrativo e financeiro deste.  51. - Processo 226 
10.1.1046.23.5 - FO - Convênio celebrado entre a USP/FO e a Fundação para o 227 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Odontologia - FUNDECTO, objetivando a 228 
colaboração no oferecimento do Curso de Especialização em Odontologia Legal.  52. - 229 
Processo 10.1.3372.3.2 - EP - Convênio celebrado entre a USP, a Universidade Presbiteriana 230 
Mackenzie, a UNICAMP, por intermédio da sua Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura 231 
e Urbanismo, a Universidade de Brasília - UNB, a Universidade Federal da Bahia - UFBA, a 232 
Universidade Federal do Paraná - UFPR, a Universidade Federal do Ceará - UFC, a 233 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, a FUSP e a FINEP, objetivando a 234 
transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado "Tecnologias da 235 
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Informação e Comunicação Aplicadas à Construção de Habitações de Interesse Social".  53. - 236 
Processo 10.1.1361.27.0 - ECA - Convênio celebrado entre a USP/ECA e a ARCO - 237 
Associação de Apoio à Arte e Comunicação, objetivando a organização e o gerenciamento 238 
administrativo e financeiro do Curso de Especialização "Gestão Integrada da Comunicação 239 
Digital para Ambientes Corporativos - DigiCorp - Edição 2".  54. - Processo 10.1.2136.11.4 - 240 
ESALQ - Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários Luiz 241 
de Queiroz - FEALQ, objetivando a colaboração no oferecimento e gerenciamento 242 
administrativo e financeiro do Curso de Extensão Universitária - Especialização em Produção 243 
de Ruminantes.  55. - Processo 10.1.1044.23.2 - FO - Convênio celebrado entre a USP/FO e 244 
a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Odontologia - FUNDECTO, 245 
objetivando a colaboração no oferecimento do Curso de Especialização em Endodontia.  56. - 246 
Processo 10.1.2423.11.3 - ESALQ - Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação 247 
de Estudos Agrários Luiz de Queiroz - FEALQ, objetivando a colaboração no oferecimento e 248 
gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Especialização em MBA em 249 
Agronegócios.  57. - Processo 10.1.1916.3.5 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a 250 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do Curso de 251 
Especialização em Administração de Serviços, bem como o gerenciamento administrativo e 252 
financeiro deste.  58. - Processo 10.1.1188.5.6 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e 253 
a Fundação Faculdade de Medicina, objetivando a colaboração para o gerenciamento 254 
financeiro do Curso de Especialização em Acupuntura - Edição 10.008.  59. - Processo 255 
10.1.1401.74.4 - FZEA - Convênio celebrado entre a USP/FZEA e a University of Missouri, 256 
objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de Engenharia de Alimentos, Zootecnia, 257 
Engenharia de Biossistemas e Medicina Veterinária a fim de promover o intercâmbio de 258 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e estudantes de graduação (com 259 
reconhecimento mútuo de estudos de graduação).  60. - Processo 10.1.1292.22.8 - EERP - 260 
Termo de Cooperação celebrado entre a USP/EERP e a Fundação Universidade de Brasília, 261 
objetivando a realização de parceria entre as partes, para o desenvolvimento de ações do 262 
Núcleo do Projeto Rondon - UnB, em municípios brasileiros a serem contemplados pelo 263 
referido Projeto.  61. - Processo 10.1.1917.3.1 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a 264 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do curso de 265 
Especialização em Administração Industrial, bem como o gerenciamento administrativo e 266 
financeiro deste.  62. - Processo 10.1.3203.3.6 - EP - Convênio celebrado entre USP, a FUSP 267 
e a Petrobras Transporte S.A., objetivando o desenvolvimento do Projeto intitulado "Análise 268 
Preliminar de Operações de Transferência de Petróleo entre Dois Navios em Alto-mar".  63. - 269 
Processo 08.1.236.78.0 - CDCC - 1º Termo Aditivo e Rerratificação ao Convênio celebrado 270 
entre a USP e o Município de São Carlos - Prefeitura Municipal de São Carlos, objetivando 271 
alterar o item 3.2 da cláusula terceira do referido Convênio.  64. - Processo 10.1.1202.58.0 - 272 
FORP - Convênio celebrado entre a USP/FORP e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 273 
com interveniência da Secretaria Municipal da Saúde, objetivando estabelecer, em regime de 274 
cooperação mútua entre os partícipes, um programa de parceria na Atenção Integral à Saúde 275 
no âmbito do SUS, no município de Ribeirão Preto-SP.  65. - Processo 10.1.3966.8.0 - 276 
FFLCH - Convênio de Cooperação Internacional celebrado entre a USP/FFLCH e a École 277 
des Hautes études en Sciences Sociales (EHESS), França, objetivando favorecer um 278 
programa de intercâmbio de docentes/pesquisadores, doutorandos e de estudantes de master 279 
(EHESS) e de mestrado (FFLCH) entre as partes, a fim de promover o desenvolvimento de 280 
programas de pesquisa em todas as áreas das ciências humanas e sociais.  66. - Processo 281 
09.1.3815.11.0 - ESALQ - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a 282 
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Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz - FEALQ, objetivando alterar o período de 283 
realização do Curso de Extensão Universitária de Especialização em MBA em 284 
Agronegócios.  67. - Processo 10.1.1439.41.5 - IB - Contrato de Concessão de Colaboração 285 
Financeira Não-Reembolsável Nº 10.2.0052.1 celebrado entre a USP, a Universidade Federal 286 
do Rio de Janeiro - UFRJ, a Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos 287 
Tecnológicos - COPPETEC, a FUSP e o BNDES, objetivando estruturar o Laboratório 288 
Nacional de Células-Tronco Embrionárias (LANCE) no Instituto de Biociências da USP, para 289 
o desenvolvimento de tecnologias de produção, manipulação e diferenciação de células-290 
tronco humanas pluripotentes (embrionárias e induzidas) e disponibilizá-las para a Rede 291 
Nacional de Terapia Celular. Os processos acima relacionados foram referendados.  Em 292 
discussão: PROCESSOS A SEREM RELATADOS. Relator:  JOAQUIM JOSÉ DE 293 
CAMARGO ENGLER - 1. - Processo 10.1.25507.1.1 - IAG - O Instituto juntamente com a 294 
FAU estão construindo um prédio para instalação do Centro de Estudos de Clima e 295 
Ambientes Sustentáveis - CECAS, obra orçada em R$ 20.000.000,00 e que já fora repassada 296 
pela administração anterior R$ 5.000.000,00 a fim de cobrir os custos iniciais. Solicita que 297 
seja delegada competência ao Diretor, visando receber doações de valores superiores a R$ 298 
30.000,00, tendo em vista que parcerias privadas serão estabelecidas, os volumes de doação 299 
irão facilmente ultrapassar o estabelecido na Portaria GR nº. 4685 de 21 de janeiro de 2010, 300 
artigo 1º, inciso III e alínea "a". Parecer da CJ: informa que não há observação a ser feita, 301 
posto que a questão é de mérito administrativo. A COP manifesta-se favoravelmente em 302 
delegar competência ao Diretor, conforme proposto nos autos, sugerindo que a CODAGE, 303 
oportunamente, revise o conteúdo da Portaria GR nº. 4685 de 21 de janeiro de 2010.  2. - 304 
Processo 10.1.30473.1.4 - PRCEU - Solicita que, ao final do exercício de 2010, seja 305 
destinado o saldo orçamentário da Pró-Reitoria e de seus órgãos à uma conta específica a qual 306 
sugere denominar "Obras de Recuperação: Anfiteatro Camargo Guarnieri", visando dar 307 
continuidade à recuperação e ampliação do referido Anfiteatro. A COP aprova a solicitação 308 
de, ao final do presente exercício, destinar o saldo orçamentário da Pró-Reitoria de Cultura e 309 
Extensão Universitária e de seus Órgãos para uma conta orçamentária específica, devendo a 310 
CODAGE providenciar a criação do respectivo Grupo Orçamentário.  3. - Protocolado 311 
10.5.2007.1.0 - CJ - Proposta de alteração da nomenclatura da Consultoria Jurídica da USP 312 
para Procuradoria Geral da USP. Ofício do Procurador Chefe da Consultoria Jurídica, Prof. 313 
Dr. Gustavo Ferraz de Campos Monaco, ao Magnífico Reitor, Prof. João Grandino Rodas, 314 
encaminhando a proposta de alteração de nomenclatura da Consultoria Jurídica da 315 
Universidade de São Paulo, que passaria a se chamar Procuradoria Geral da Universidade de 316 
São Paulo, observando que a proposta não cria aumento de despesas para a USP. Encaminha 317 
minuta de Resolução. A COP manifesta-se favorável a transformação da Consultoria Jurídica 318 
em Procuradoria Geral da Universidade de São Paulo (PG-USP), conforme proposto nos 319 
autos.  4. - Processo 10.1.31108.1.8 - PRP - Proposta de delegação de competência a Pró-320 
Reitor visando, este, representar a USP nas questões específicas envolvendo o Patrimônio 321 
Genético junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 322 
A COP manifesta-se favoravelmente em delegar competência ao Pró-Reitor de Pesquisa, 323 
conforme proposto nos autos.  Relator:  JOSE ANTONIO VISINTIN - 5. - Processo 324 
10.1.6617.1.0 - USP - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP, a UNESP, a 325 
UNICAMP e a Fundação para o Desenvolvimento da UNESP - FUNDUNESP, objetivando 326 
incluir no acordo a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP, inserindo o 327 
inciso III à Cláusula Segunda do referido Convênio. Parecer da CJ: da análise do instrumento, 328 
não vê óbice à formalização do aditivo, tendo em vista o objeto de ajuste, assim como a 329 
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natureza e finalidade estatutária da FUNCAMP. A COP aprova o parecer do relator, 330 
favorável à celebração do Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP, a UNESP, a 331 
UNICAMP e a Fundação para o Desenvolvimento da UNESP - FUNDUNESP, objetivando a 332 
inclusão da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP no referido Convênio.  333 
6. - Processo 10.1.9351.1.0 - Agência USP de Inovação - Acordo de Gestão e 334 
Compartilhamento de Propriedade Intelectual a ser celebrado entre a USP/FCF e a FAPESP, 335 
objetivando regularizar o processo de proteção dos resultados dos Projetos intitulados: 336 
"Cultivo Contínuo de Spirulina Platensis (Arthrospira) em Reator Tubular Utilizando Uréia 337 
como Fonte de Nitrogênio e CO2 Puro ou Proveniente de Fermentação Alcoólica" e "Cultivo 338 
Descontínuo Alimentado de Spirulina Platensis (Arthrospira) em Reator Tubular Utilizando 339 
Uréia como Fonte de Nitrogênio e CO2 Puro ou Proveniente de Fermentação Alcoólica". 340 
Parecer da CJ: da análise dos instrumentos verifica que o processo está em ordem sob o 341 
aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do 342 
Acordo conforme proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse 343 
Acordo deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  7. - Processo 344 
07.1.29319.1.1 - Agência USP de Inovação - Instrumento de Reconhecimento de Direitos e 345 
Obrigações, que retorna para análise e aprovação, decorrente de inclusões solicitadas pela 346 
Procuradoria do IPT. O Instrumento visa o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações 347 
sobre direitos de Propriedade Industrial, no Brasil e no Exterior, referente ao resultado do 348 
Projeto intitulado "Processo de Obtenção da Glicose por Hidrólise Ácida de Celolignina, 349 
Resultante da Pré-Hidrólise do Bagaço de Cana-de-Açúcar". Parecer da COP: aprova o 350 
parecer do relator, favorável à celebração da Procuração e do Instrumento de 351 
Reconhecimento de Direitos e Obrigações entre a USP/EEL, a FAPESP e o IPT. A Agência 352 
USP de Inovação informa que não obstante já ter sido dado o "de acordo" da Procuradoria da 353 
FAPESP e do IPT, após análise da sua Procuradoria, esse Instituto encaminhou nova versão 354 
de minuta que, além de conter alteração nas redações das cláusulas em geral, possui 355 
modificações substanciais com a inclusão das cláusulas 2.5.2.1, 2.9, 4.1.1 e 4.1.2. Parecer da 356 
CJ: da análise dos instrumentos, verifica que não há necessidade de reparos sob aspecto 357 
jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Instrumento de 358 
Reconhecimento de Direitos e Obrigações conforme proposto nos autos, ressalvando que 359 
eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de responsabilidade das partes 360 
intervenientes.  8. - Processo 10.1.28363.1.0 - USP - Instrumento de Reconhecimento de 361 
Direitos e Obrigações a ser celebrado entre a USP/FCFRP e a Inprenha Biotecnologia e 362 
Desenvolvimento Avançado Ltda., objetivando o reconhecimento mútuo dos direitos e 363 
obrigações sobre a Propriedade Intelectual, no Brasil e no Exterior, do pedido de patente 364 
referente ao Projeto de Pesquisa intitulado "Utilização de Proteínas/Lectinas Ligantes de 365 
Beta-Galactosídeos e de todos os seus Derivados, incluindo a Família das Galectinas, 366 
Modificadas ou não por Processos Físicos, Químicos, Bioquímicos ou Biotecnológicos como 367 
Agentes Reguladores da Fertilidade em Animais e em Seres Humanos do Sexo Masculino e 368 
Feminino". Parecer da CJ: da análise do instrumento, verifica que o mesmo não merece 369 
reparos. A COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Instrumento de 370 
Reconhecimento de Direitos e Obrigações entre a USP/FCFRP e a empresa Inprenha 371 
Biotecnologia e Desenvolvimento Avançado Ltda., ressalvando que eventuais ônus 372 
decorrentes desse Acordo deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  9. - 373 
Processo 10.1.29054.1.1 - CTI - Solicita recursos no valor de R$ 12.000.000,00, visando a 374 
execução do Projeto de Infraestrutura CloudUSP, o qual permite acesso compartilhado a 375 
recursos computacionais na USP por meio da utilização da tecnologia de nuvem (Cloud 376 
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Computing), viabilizando e potencializando as atividades de pesquisa, ensino e extensão da 377 
USP. A COP aprova o parecer do relator do seguinte teor: "Trata-se de um Projeto de TI que 378 
modernizará a transmissão de dados na USP, o que viabilizará e potencializará as atividades 379 
de Pesquisa, Ensino e Extensão Universitária. A CTI solicita R$ 12.000.000,00 para 380 
implantação do Projeto Cloud Computing (Tecnologia de Nuvem), equivalente a 50% do 381 
Projeto, sendo que o restante será financiado pela FINEP, FAPESP (Infraestrutura) e 382 
orçamento remanejado da CTI, CCE e Centros de Informática. Este investimento será feito 383 
entre 2011 e 2014 (2011 - R$ 6.000.000,00, 2012 - R$ 6.000.000,00, 2013 - R$ 6.000.000,00 384 
e 2014 R$ 6.000.000,00) em infraestrutura física (R$ 5.000.000,00) infraestrutura 385 
computacional (R$ 11.000.000,00) e infraestrutura de armazenamento (R$ 8.000.000,00). A 386 
CTI investiu entre 2007 e 2010 R$ 13.000.000,00 em ativos, cabeamentos, infraestrutura e 387 
Liks Wan e investirá entre 2011 e 2013 R$ 37.300.000,00, entre FAPESP (R$ 8.000.000,00), 388 
integrada (R$ 2.200.000,00), CTI (R$ 24.300.000,00) e Unidades (R$ 2.800.000,00), sendo 389 
R$ 21.300.000,00 para contratação de enlaces para interligação inter-campi (Tecnologia 390 
Gigabit Ethernet) e R$ 16.000.000,00 para atualização e ampliação das redes intra-campus e 391 
redes das Unidades de Ensino. Portanto, solicitamos que a COP aprove o valor de R$ 392 
12.000.000,00 (50%) deste Projeto Cloud Computing". Decide, também, propor ao DF o 393 
dever de providenciar a criação do respectivo Grupo Orçamentário.  10. - Processo 394 
10.1.575.19.6 - CCPs - Minuta de Contrato de Permuta a ser celebrado entre a USP/CCPS e a 395 
empresa Agrocampus Bueno Ltda., objetivando a permuta de 3.534 sacas de milho em grãos, 396 
excedente da safra da CCPS, com sementes de milho e soja, no valor estimado de R$ 397 
79.515,00. Parecer da CJ: verifica que a minuta obedece, naquilo que compatível, as 398 
disposições normativas, não havendo reparos a serem feitos. A COP aprova o parecer do 399 
relator, favorável à celebração do Contrato de Permuta conforme proposto nos autos.  400 
Relator:  MARCOS EGYDIO DA SILVA - 11. - Processo 10.1.1011.14.8 - IAG - Solicita 401 
recursos no valor de R$ 100.000,00, via Reserva para Mobiliário de Instalações Novas ou 402 
Recuperadas, visando mobiliar o novo Laboratório de Astrobiologia do Hemisfério Sul e 403 
outros espaços que estão sendo reformados para instalação e adequação de laboratórios para 404 
diversos Grupos de Pesquisas e para salas de novos docentes da Unidade. Menores Valores 405 
Orçados: R$ 124.548,14. A Unidade informa que a diferença será retirada de Orçamento 406 
Próprio. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 100.000,00, via 407 
Reserva para Mobiliário de Instalações Novas ou Recuperadas, ressaltando que a Unidade 408 
deverá apresentar, via Mercúrio Web, a devida prestação de contas dos recursos recebidos.  409 
12. - Processo 10.1.272.83.5 - IMT - Solicita recursos no valor de R$ 75.280,00 (menores 410 
valores orçados), via Reserva para Mobiliário de Instalações Novas ou Recuperadas, visando 411 
adequar setores e laboratórios com a confecção de mobiliários para melhor utilização dos 412 
espaços e atender ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A COP aprova o parecer 413 
do relator, favorável à liberação de R$ 75.280,00, via Reserva para Mobiliário de Instalações 414 
Novas ou Recuperadas, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a 415 
devida prestação de contas dos recursos recebidos.  13. - Processo 10.1.1239.22.0 - EERP - 416 
Solicita recursos no valor de R$ 36.380,15 à Pró-Reitoria de Graduação, visando a aquisição 417 
de arquivos deslizantes para o Serviço de Graduação que terá seu espaço ampliado e 418 
reformado. A Pró-Reitoria de Graduação informa que não dispõe de recursos adicionais aos já 419 
alocados nos Programas de Valorização do Ensino de Graduação e nem alínea para esse tipo 420 
de solicitação. A COP aprova o parecer do relator do seguinte teor: "Escola de Enfermagem 421 
de Ribeirão Preto solicita a concessão de recursos no valor de R$ 36.380,15 (trinta e seis mil, 422 
trezentos e oitenta reais e quinze centavos), dentro do programa "Mobiliário de Instalações 423 
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Novas ou Recuperadas", visando a compra de arquivos deslizantes para o Serviço de 424 
Graduação que terá seu espaço reformado. Não constam do processo os três orçamentos 425 
referente à aquisição do mobiliário solicitado. Tem-se apenas o orçamento elaborado pela 426 
empresa Giroflex. Sugiro que o processo volte a Unidade para que seja instruído de maneira 427 
completa".  14. - Processo 10.1.2412.10.3 - FMVZ - Solicita recursos no valor de R$ 428 
200.000,00, via Reserva para Mobiliário de Instalações Novas ou Recuperadas, referente aos 429 
anos de 2010 e 2011 (adiantamento de cota), visando mobiliar os Laboratórios reformados e 430 
ampliados do Departamento de Reprodução Animal da FMVZ. Menor valor orçado: R$ 431 
244.500,00. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 100.000,00, via 432 
Reserva para Mobiliário de Instalações Novas ou Recuperadas, devendo a Unidade solicitar o 433 
valor limite de 2011 no referido exercício.  Relator:  MICHEL MICHAELOVITCH DE 434 
MAHIQUES - 15. - Processo 08.1.1935.10.0 - Ana Silvia Lepri Medeiros - Solicita 435 
ressarcimento de danos, via Reserva para Seguro de Veículos, causados no veículo GM-436 
Prisma, placas DUT 0308, em decorrência de acidente no dia 29.04.2008 envolvendo o 437 
veículo oficial ônibus, placas BSV 1942, pertencente à frota da FMVZ. Menor valor orçado 438 
na época (2008) R$ 520,32. Parecer da Comissão Sindicante: do exame do conjunto, pode-se 439 
verificar que o evento danoso se deu quando o motorista do ônibus ao realizar manobra de ré, 440 
para posicioná-lo em bomba de combustível adequada, envolveu-se em acidente de trânsito 441 
com o carro particular que ali estava estacionado. Desta forma, é de mediana clareza, 442 
observar que o motorista teve culpa no acidente descrito. Parecer da CJ: não há óbice a 443 
apontar. Parecer da COPAVO: verifica que o pedido da reclamante é procedente. O processo 444 
é retirado de pauta, a pedido do relator.  16. - Processo 10.1.3341.11.0 - ESALQ - Solicita 445 
recursos no valor de R$ 153.056,66 (100% dos menores valores orçados), via Reserva para 446 
Manutenção de Veículos, para reforma e manutenção de máquinas agrícolas e tratores 447 
pertencentes à frota da Unidade. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de 448 
R$ 153.056,66 (100% dos menores valores orçados), via Reserva para Manutenção de 449 
Veículos, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a devida prestação 450 
de contas dos recursos recebidos.  Relator:  SIGISMUNDO BIALOSKORSKI NETO - 17. 451 
- Processo 10.1.27603.1.8 - PRP - Relatório de utilização de recursos para Projetos Especiais 452 
da Pró-Reitoria de Pesquisa, referente ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2010. A COP aprova o 453 
parecer do relator, favorável aos relatórios de utilização de recursos para Projetos Especiais 454 
da Pró-Reitoria de Pesquisa, referentes aos 1, 2° e 3° trimestres de 2010.  18. - Processo 455 
10.1.8002.1.2 - PRCEU - Relatório de utilização de recursos para Projetos Especiais da Pró-456 
Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, referente ao 3º trimestre de 2010. A COP 457 
aprova o parecer do relator, favorável ao relatório de utilização de recursos para Projetos 458 
Especiais da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, referente ao 3° trimestre de 459 
2010.  19. - Processo 10.1.7450.1.1 - PRPG - Relatório de utilização de recursos para 460 
Projetos Especiais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, referente ao 3º trimestre de 2010. A 461 
COP aprova o parecer do relator, favorável ao relatório de utilização de recursos para 462 
Projetos Especiais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, referente ao 3o trimestre de 2010.  463 
Relator:  SYLVIO BARROS SAWAYA - 20. - Processo 10.1.25.60.9 - FCFRP - 464 
Concessão de uso de área de 12 m2, aproximadamente, nas dependências da FCFRP, 465 
destinada à exploração de serviços de reprografia e encadernação. Parecer da CJ: propõe 466 
algumas alterações de ordem formal, mas não vislumbra existência de irregularidades 467 
relativas aos aspectos jurídicos das minutas. Manifestação da COESF: solicita que seja 468 
realizada vistoria do espaço, para saber se o uso para xerox guarda conformidade com a lei 469 
(ventilação do ambiente) e se está com infraestrutura instalada para tal atividade. 470 
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Manifestação da CORE-RP: não há qualquer impedimento para uso do local proposto, que já 471 
existe infraestrutura para funcionamento das máquinas copiadoras, devendo a Unidade ou o 472 
locatário providenciar a instalação de sistema de ventilação forçada, adequado ao espaço do 473 
ambiente e quantidade de usuários. Manifestação do DFEI: sob o aspecto orçamentário, o 474 
procedimento encontra-se correto. Lembra a Unidade que se houver instalação de ponto 475 
telefônico, deverá ser recolhida taxa junto à Seção de Tesouraria. Parecer da CLR: aprova o 476 
parecer do relator, favorável à concessão do uso de área de 12m2, nas dependências da 477 
FCFRP, destinada à exploração de serviços de reprografia e encadernação. A COP aprova o 478 
parecer do relator, favorável à concessão do uso de área nas dependências da FCFRP, 479 
destinada à exploração de serviços de reprografia e encadernação, nos termos do parecer da 480 
CLR.  21. - Processo 10.1.371.74.4 - FZEA - Concessão de uso de área de 12,58 m2, 481 
aproximadamente, no Edifício da Biblioteca da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 482 
Alimentos, destinada à exploração de serviços reprográficos. Parecer da CJ: sugere várias 483 
correções nas minutas do convite e do contrato e encaminha minuta do Memorial Descritivo, 484 
para adequação, tendo em vista que o documento anexado representa, praticamente, um 485 
contrato. Manifestação da COESF: nada a opor, já que se trata de espaço já existente para esta 486 
finalidade. Lembra a necessidade de juntar planta/croqui dos ambientes e localização no 487 
prédio. Manifestação do DFEI: sob o aspecto orçamentário o procedimento encontra-se 488 
correto. Parecer da CLR: aprova o parecer do relator, favorável à permissão do uso de área de 489 
12.58 m2, no Edifício da Biblioteca da FZEA, nos termos dos pareceres da COESF e do 490 
DFEI. A COP aprova o parecer do relator, favorável à concessão do uso de área no Edificio 491 
da Biblioteca da FZEA, destinada à exploração de serviços reprográficos, nos termos do 492 
parecer da CLR.  22. - Processo 07.1.1127.6.1 - FSP - Permissão de uso de área de 12 m2 493 
(sala), situada no 2º andar do prédio da Biblioteca da FSP pelo Centro de Apoio à Faculdade 494 
de Saúde Pública - CEAP-FSP, destinada à prestação de serviços de apoio técnico-científico e 495 
administrativo. Manifestação da COESF: nada a comentar, visto que se trata de simples 496 
permissão de uso do espaço, sem expansão. Parecer da CJ: observa que a justificativa do 497 
interesse público foi formulada pela própria permissionária, quando deveria ter sido 498 
formulada pela Unidade, desta forma, solicita que seja providenciada nova justificativa pela 499 
Unidade. Com relação ao termo de permissão de uso, observa a necessidade de alteração da 500 
redação do preâmbulo. A Unidade encaminha nova justificativa assinada pela Diretora da 501 
FSP e faz a alteração solicitada, com relação ao nome do Diretor da Unidade no Termo de 502 
Permissão de Uso. Parecer da CLR: aprova o parecer d o relator, favorável à permissão do 503 
uso de área, situada no 2º andar do prédio da Biblioteca da FSP pelo Centro de Apoio à 504 
Faculdade de Saúde Pública - CEAP-FSP. A COP aprova o parecer do relator, favorável à 505 
permissão do uso de área de sala situada no prédio da Biblioteca da FSP pelo Centro de 506 
Apoio à Faculdade de Saúde Pública - CEAP-FSP, destinada à prestação de serviços de apoio 507 
técnico-científico e administrativo, nos termos do parecer da CLR.  Em discussão: 508 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 1. - PROPOSTA DAS DIRETRIZES 509 
ORÇAMENTÁRIAS DA USP PARA 2011 - Discussão da proposta das Diretrizes 510 
Orçamentárias da USP para 2011. Capítulo III - Cenário Econômico e Anexo II - 511 
Comparação entre os orçamentos iniciais de 2009 e 2010, entre o inicial e o realizado em 512 
2010 e entre o inicial de 2010 e a distribuição orçamentária proposta para 2011. A COP 513 
aprova a proposta das Diretrizes Orçamentárias para 2011 a ser encaminhada ao Co, que 514 
passa a fazer parte integrante desta Ata como Anexo I.  Nada mais havendo a tratar, o Senhor 515 
Presidente dá por encerrada a reunião, às 16:20h. Do que, para constar, eu, 516 
____________________________________ Sra Jurema Lúcia dos Santos, designada pelo 517 



 

07/12/2010 17:02  
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Senhor Secretário Geral, lavrei e solicitei que fosse digitada esta Ata, que será examinada 518 
pelos Senhores Conselheiros presentes à sessão em que for discutida e aprovada, e por mim 519 
assinada. São Paulo, 08 de novembro de 2010. 520 
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USP: Diretrizes Orçamentárias para 2011

r- rNTRoouçÃo

Com o objetivo de orientar a elaboraçäo do Orçamento da Universidade de São
Paulo, a Comissão de Orçamento e Patrimônio submete, anualmente, ao Conselho
Universitário proposta de diretrizes para a aplicação dos recursos da USP no exercício
seguinte.

As Diretrizes Orçamentárias devem refletir a política geral da Universidade,
através da destinação de recursos a atividades consideradas prioritárias para a
realização de seus objetivos estatutários, a modernização institucional, o
desenvolvimento de novas atividades e o fortalecimento de sua inserçäo na sociedade.

Esta proposta é baseada na análise da execução do orçamento vigente, nas
informaçöes e sugestöes obtidas junto às Unidades de despesa da USP sobre as suas
necessidades específicas e nas contribuições dos membros do Conselho Universitário
e dos órgãos da Administração da Universidade.

A COP renova seus agradecimentos aos membros do Conselho Universitário,
Dirigentes das Unidades e demais Órgãos da Universidade pela colaboração recebida.

II _ METODO DE TRABALHO

Com o objetivo de elaborar um documento que incorpore as sugestöes
apresentadas e aperfeiçoe o processo, foram analisadas, inicialmente, as diretrizes
orçamentárias aprovadas pelo Co em 2009 e sua execução em 2010. Os membros do
Co e os dirigentes dos Órgãos da USP foram ouvidos, por meio do Ofício Circular
SG/COP/18, de 1710312010, que encaminhou cópia das Diretrizes Orçamentárias
anteriormente adotadas para análise, crítica e sugestöes.

As manifestações recebidas foram examinadas pela COP visando sua possível
inclusão no documento final. Uma relação resumida das sugestões, bem como da
correspondente avaliação da COP, é apresentada no Anexo l. Foram recebidas 35
manifestaçöes, das quais 19 são de Unidades de Ensino e Pesquisa,3 de Museus,2
das Pró-Reitorias, 1 do Representante da FIESP e 10 de outros órgãos da USP.

Para a efetiva participação de todos os interessados nas discussões visando a
elaboraçäo da Proposta Orçamentária da USP para 2011, a COP definiu as seguintes
etapas:

^\ .l¡- -^^ .-^^.^^L.--- -l^ ^- ^ -r:.-:-----a- - r l,d) t;u|Þult.i aus tileliluru5 uu uu e ulltgeftles uos \Jfgaos, encamlnnaoa
por meio da Circular SG/COP/18 de 1710312010, com ptazo para
manifestaçäo até 1810612010 (foram recebidas 35 sugestÕes até
25t08t2010);

b) discussão da proposta de Diretrizes Orçamentárias pela COP, até I de
novembro de 2010;

c) encaminhamento da proposta aprovada pela COP aos membros do
Co para revisão e eventuais sugestÕes e críticas, a partir de g de
novembro de 2010;
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d) discussão e votaçäo da proposta de Diretrizes Orçamentárias para
2011 na reunião do Co de 1611112010;

e) discussäo e votação da proposta de Orçamento da USP para 2011,
elaborada com base nas Diretrizes Orçamentárias e na proposta
orçamentária parc o Estado de Säo Paulo na reuniäo do Co de
14t12t2010.

ilr - CENAR|O ECONOMICO

A proposta de Diretrizes Orçamentárias, assim como a distribuição do
Orçamento da USP dela decorrente, tem como base o cenário adotado pelo Governo
do Estado de Säo Paulo na elaboração do seu Projeto de Lei Orçamentária para 2011,
encaminhado à Assembléia Legislativa por meio da Mensagem no 9412010, de 30 de
setembro de 2010.

O Projeto de Lei no 71112010, que trata da Proposta Orçamentária do Estado de
São Paulo para o exercício de 2011, em análise pela Assembléia Legislativa, orça a
Receita e fixa a Despesa do Estado em R$ 140.673.564.343,00.

A principal fonte de Receita do Estado, a arrecadação do ICMS, foi estimada em
R$ 96.228.295.408,00 dos quais R$ 72.171.221.556,00 correspondem à parcela do
Estado. Este tributo representa 68,41% da Receita Total do Estado e 87,69% da
Receita Tributária estadual. A estimativa da Receita foi feita considerando-se os
seguintes parâmetros:

a) arrecadação efetivamente verificada até julho de 2010;
b) as séries históricas dos últimos 3 anos;
c) projeção da arrecadação até dezembro de 2010;
d) projeçäo de uma inflação anual de 4,5 o/o em 2011; e
e) crescimento do PIB paulista de 4,5 o/o ao ano.

O artigo 4o da Lei no 14J85 de 1310712010 que dispÕe sobre as Diretrizes
Orçamentárias (LDO), para o Estado de São Paulo no exercício de 2011, prevê que os
valores dos orçamentos das Universidades Estaduais seräo fixados na Proposta
Orçamentária do Estado para 2011 devendo as liberaçÕes mensais dos recursos do
Tesouro respeitar, no mínimo, o percentual global de 9,57o/o da arrecadaçäo do ICMS -
Quota - Parte do Estado, no mês de referência.

O parágrafo 1o do artigo 4" da referida LDO determina que sejam acrescentados
aos supramencionados valores uma parcela correspondente a 9,57o/o das
Transferências Correntes da União como compensaçäo financeira ao Estado pela
desoneração do ICMS das exportaçöes, energia elétrica e dos bens de ativos fixos nos
termos da Lei Complementar no 87196 ("Lei Kandir"). Para o ano de2011, a quota do
Estado, desta transferência está prevista em R$ 364.359.062,00, cabendo à USP a
parcela de 5,0295 o/o ou R$ 18.325.439,00.

A LDO prevê, ainda, no parágrafo 2o do adigo 4o que "o Poder Executivo poderá
dar continuidade ao programa de expansão do ensino superior público em parceria
com as Universidades Estaduais."

De acordo com a Proposta Orçamentária do Estado para o exercício de2011, o
Orçamento da USP será de R$ 3.936.167.611,00, sendo:

r R$ 3.598.437.761,00 de Transferências do Tesouro Estadual, incluindo a
parcela referente à "Lei Kandir";

t R$ 336.405.900,00 de Recursos Próprios; e

i R$ 1.323.950,00 de Recursos Vinculados Federais.

5



Além da dotação de R$ 3.598.437.761,00, vinculada a arrecadação do ICMS e
estimada como quota de 5,0295 % do ICMS, o Projeto de Lei Orçamentária prevê a
dotação de R$ 2.488.000,00 especificamente destinada ao Programa de Expansão do
Ensino Superior e da Pesquisa, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2011. A alocação destes recursos se fará com base nas propostas específicas de cada
Universidade, considerando os compromissos assumidos com o Programa de
Expansão.

A análise das Tabelas incluídas no Anexo 2 permite comparaçöes entre os
orçamentos iniciais de 2009 e 2010, entre o inicial e uma estimativa do realizado em
2010, bem como com a distribuiçäo orçamentária proposta para 2011.

O orçamento inicial da USP para 2010 foi 5,81% superior ao inicial de 2009
como se verifica na Tabela 1. A alocação do orçamento inicial e a previsão, da
CODAGE, do realizado em 2010 são apresentadas naTabela2.

Analisando a Tabela 3, conclui-se que a dotaçäo de R$ 3.598.437.761,00
prevista na Lei Orçamentária estadual para 2011 e 20,76 o/o maior que a inicial de 2010.

A parcela de R$ 336.405.900,00, incluída na Proposta Orçamentária do Estado
na rubrica "Recursos Próprios", é uma estimativa do Governo do Estado do valor que a
USP poderá receber, em 2011, proveniente da prestação de serviços pelas diversas
Unidades de Despesa, atendimento ao SUS, Heranças Vacantes, doações, taxa
administrativa de contratos, convênios, consultoria, assessoria e cursos, aplicações
financeiras, aluguéis e alienações. Estes recursos, oriundos de fontes diversificadas de
receita, são internalizados na USP, por meio da Tesouraria Central, à medida que são
recebidos e passam a integrar a dotação orçamentária da Unidade ou Órgäo
responsável pela sua geraçäo. Os recursos provenientes das taxas administrativas de
convênios, contratos, consultoria, assessoria e de cursos säo integrados ao Fundo
Único de Promoçäo à Pesquisa, à Educaçäo, à Cultura e à Extensãó Universitária da
USP (FUPPECEU-USP), nos termos da Resoluçäo no 5456/08. Os recursos advindos
das Heranças Vacantes são administrados pela Comissão de Acompanhamento de
Vendas de lmóveis de Heranças Vacantes e utilizados de acordo com a Lei 4264184,
que disciplina esta fonte de recursos.

tv - DTRETRTZES ORÇAMENTARTAS

A elaboraçäo do Orçamento de uma lnstituiçäo pública visa a um só tempo
transparência e planejamento no uso dos recursos públicos. Nos diversos níveis da
administração pública direta e indireta, tem havido um empenho em tornar o
Orçamento mais que um documento formal e burocrático, em peça angular de um
sistema de gestão.

As Diretrizes Orçamentárias devem ter como meta a preservaçäo da missão da
Universidade de São Paulo, com a realização de seus objetivos estatutários de ensino,
pesquisa e extensão, respeitando seu passado, viabilizando seu presente e procurando
assegurar o seu futuro.

A proposta orçamentária deverá observar a regra de ordenação da distribuição
dos recursos de acordo com a irredutibilidade do elemento de despesa, cuja
pertinência é mais evidente no curto prazo e quanto mais escassos são os recursos.

Com base na metodologia descrita no ltem ll e considerando a meta
supramencionada, propõem-se, nos itens que seguem, diretrizes para a elaboração da
proposta de alocação dos recursos do Tesouro do Estado a serem transferidos para a
USP em 2011.
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As participações relativas das Unidades e dos elementos de despesa, devem ser
consideradas como metas e suas realizações dependerão do cenário econômico que
vier a ocorrer.

V - Dotação Orçamentária para a alínea "Pessoal"

Com o objetivo de preservar o poder aquisitivo dos docentes e dos servidores
técnico-administrativos, dentro das reais condiçöes impostas pela situação sócio-
econômica do País e do Estado e permitir condições operacionais mínimas às
Unidades e Órgãos da USP, propöe-se a alocação de B0 % dos recursos decorrentes
das Transferências do Tesouro do Estado para a USP em 2011 na alínea Pessoal e
seus reflexos.

A dotação para Pessoal será atribuída com base nos salários vigentes em
outubro de 2010, devendo incluir recursos parc benefícios, novas contrataçöes e
alteraçöes na carreira de pessoal da USP.

Nos termos do Decreto Estadual no 29.598 de 02102189 cabe ao CRUESP o
estabelecimento da política salarial do pessoal docente, técnico e administrativo das
Universidades Estaduais Paulistas. Para o atendimento das decisões do CRUESP
sobre a política salarial das Universidades Estaduais, bem como das despesas
imprevistas de pessoal, inclui-se na alínea "Pessoal" o item "Reserva de Ajuste".

Vl - Alocação dos Recursos para "Outros Custeios e lnvestimentos"

Para que as Unidades e Órgäos da USP possam melhor desenvolver suas
atividades, a COP propõe a alocaçäo, de recursos equivalentes a 20 o/o do orçamento
da USP, na alínea "Outros Custeios e lnvestimentos".

Os recursos para "Outros Custeios e lnvestimentos" seräo alocados por meio de
dotações específicas nos orçamentos de cada Unidade e dotações de caráter geral.

As alocaçÕes específicas incluem a "Dotação Básica" complementada pelos
Adicionais de "Desempenho Acadêmico", "Treinamento de Recursos Humanos",
"Manutençäo Predial", "Manutenção de Áreas Externas", "Manutenção de Sistema
Viário", "Equipamentos de Segurança", "Manutenção e Reposição de Equipamentos de
lnformáticâ", e "Despesas com Transporte." Os recursos financeiros alocados nos
"Adicionais" tem por objetivo complementar, de forma parcial, o atendimento de
necessidades da Unidade, que eram anteriormente atendidas apenas por meio da
"Dotaçäo Básica". Desta forma, näo se deve esperar que as dotações "Adicionais"
substituam a "Dotação Básica" nas suas atribuiçÕes orçamentárias.

As dotaçÕes de caráter geral envolvem os "Projetos Especiais", as "Reservas
Específicas" e as "Atividades lntegradas".

Os recursos destinados aos "Projetos Especiais" são alocados às Pró-Reitorias e
utilizados no desenvolvimento de atividades das suas respectivas áreas de atuaçäo.

Nas "Reservas Específicas" säo incluídas dotações para o atendimento de
solicitações específicas das Unidades, que devem ser encaminhadas à COP com as
respectivas justificativas e estimativa de custos. Nesta rubrica são alocados recursos
para as seguintes finalidades: Apoio às Viagens Didáticas e Atividades de Campo,
Mobiliário para lnstalações Novas ou Recuperadas; Manutenção de Animais para
Ensino e Pesquisa; Manutenção de Veículos; Seguro de Acidentes Pessoais; Seguro
de Veículos e Seguro de Equipamentos Móveis de lnformática.
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As "Atividades lntegradas" incluem recursos para: Avaliação lnstitucional,
Assistência Médica e Odontológica, Material Bibliográfico e Serviços de Acesso à
lnformação, lntercâmbio Científico lnternacional, Obras, Biotérios, Programa lntegrado
de Segurança, Computação Científica e Administrativa, Reposição e Modernização do
Parque de lnformática e de Rede, Modernização da lnformática Administrativa,
Restaurantes Universitários,Creches, Serviços de Utilidade Pública, Serviços de
Limpeza e de Vigilância, Renovação da Frota de Veículos e Taxas Municipais.

Respeitada a parlicipação relativa proposta nos itens V e Vl, os recursos para
"Outros Custeios e lnvestimentos" seräo alocados de acordo com as diretrizes
propostas a seguir.

1. Unidades de Ensino e Pesquisa

As dotaçöes específicas serão alocadas nos itens a seguir apresentados.

1.1. Dotação Básica

Este item corresponde à parcela principal da rubrica "Outros Custeios e
lnvestimentos". Esta dotação será distribuída às Unidades com base nas atividades de
ensino de graduação e de pós-graduação, ponderadas, respectivamente, em 60% e
40o/o.

O propósito desta alínea é cobrir grande parte das despesas de custeio das
Unidades da USP e portanto, garantir as suas condições operacionais. Dessa forma, a
distribuição dos recursos parte da presunção de que o custeio de uma Unidade reflete
a escala de operação de suas atividades. Nesse sentido, no cálculo desta alínea utiliza-
se informaçöes de matrículas e carga horária da graduaçäo e da pós-graduaçäo como
indicadores de custos das Unidades. Adotam-se valores absolutos que procuram
descrever as dimensöes das Unidades e garantir as suas condiçöes mínimas de
operação. Grandes variações negativas nesse item podem ter conseqüências
indesejáveis, razão pela qual näo se tem admitido que a Dotaçäo Básica de uma
Unidade se reduza em relação ao ano 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 seräo computadas cor um acréscimo de
35%.

As atividades de ensino de pós-graduação serão mensuradas pelo número de
matrículas por disciplina de pós-graduaçäo ministrada pela Unidade ponderada pela
carga-horária.

Para garantir, no mínimo, as atuais condiçöes operacionais das Unidades,
propöe-se que, adotados os critérios supra mencionados, nos casos em que a dotação
calculada para 2011 for inferior à de 2010, sejam mantidos os valores de 2010.

Será acrescido à Dotação Básica uma porcentagem correspondente à carga
horária adicional decorrente do ingresso de nova turma nos cursos novos que näo
completaram ainda o ciclo de graduação.

A Dotação Básica, calculada com base nos parâmetros mencionados poderá ser
sub-dividida, em sub-alíneas com recursos específicos para manutençäo de alguns
setores, como é o caso do Hospital Veterinário da FI\AVZ, o navio e outras
embarcaçöes do lO e do CeBiMar, o "posto avançado de pesquisas" do ICB em Monte
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Negro, Rondônia, o Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada da EESC, a
Escola de Aplicaçäo da FE , o Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) do
campus de São Carlos, o Observatório Abrahão de Moraes (em Valinhos) e a Estação
Meteorológica (Parque do Estado) do lAG.

l.2.Adicionais

1.2,1. Desempen ho Acadêm ico

Este adicional, correspondente a 20o/o da Dotação Básica global, é distribuído
entre as Unidades, adotando-se indicadores e fatores de ponderação que julga-se
representativos de eficiência nos ensinos de graduação e pós-graduação, na pesquisa
e na extensäo universitária.

Nessa alínea, diferentemente da Dotação Básica, tende-se a privilegiar
indicadores "per capita" que captam melhor a "performance" relativa das Unidades.
Aqui a distinção entre a graduaçäo e pós-graduação é fundamental e requer que haja
indicadores específicos de eficiência para a graduaçäo e para a pós-graduação.

Na alínea Desempenho Acadêmico é possível ser mais ousado em termos de
uso de novos indicadores, metodologias e sua definição. lsso se faz possível uma vez
que essa alínea possui diversos itens que amortecem o impacto da inclusão ou
substituição de indicadores. Além disso, as quantias distribuídas nessa alinea säo de
menor monta comparativamente à Dotação Básica, o que significa que uma maior
variação negativa nessa alínea para uma determinada Unidade não inviabiliza suas
atividades.

A alocação do Adicional de Desempenho Acadêmico entre as Unidades, será
feita adotando-se os seguintes indicadores e fatores de ponderação:

1.2.1.1. Em relação aos Cursos de Graduação

a) Número de alunos formados na Unidade dividido pelo número de
vagas oferecidas pela Unidade 5 anos antes do exercício
orçamentário. Na quantificação do número de "alunos formados"
serão incluídos todos os alunos que concluíram os créditos exigidos
para a colação de grau, independente da formalização da colação de
grau.
Deverão ser incluídos, no número de alunos formados pela Unidade,
aqueles de outras Unidades que receberam parte de sua formação
na Unidade, ponderado pela participação relativa de cada Unidade
na carga-horária total do curso.
Fator de participação relativa = 20

b) Número de horas de aulas ministradas pela Unidade multiplicado
pela proporçäo de docentes em RDIDP em relação ao total de
docentes da Unidade.
Fator de pafticipação relativa = 15

1.2.1.2. Em relação aos Cursos de Pós-Graduação

a) Número médio de títulos de Mestre outorgados em cursos da
Unidade nos últimos três anos dividido pelo número de docentes da
Unidade credenciados na pós-graduação.
Fator de particípação relativa = 8
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b) Número médio de títulos de Doutor outorgados em cursos da
Unidade nos últimos cinco anos dividido pelo número de docentes da
Unidade credenciados na pós-graduação.
Fator de participação relativa = 12

c) Percentagem de Programas de Pós-Graduação da unidade com
conceito 5 a 7 em relação ao total dos Programas da Unidade
avaliados pela CAPES.
Fator de padicipaçäo relativa = 11

d) Percentagem de Programas de Pós-Graduação da Unidade com
conceito 4 em relaçäo ao total dos Programas da Unidade avaliados
pela CAPES.
Fator de participação relativa = 4.
No caso de Unidades apenas com Programas de Mestrado, este
fator de participação relativa será igual a 6

1.2.1.3. Produção científica média da Unidade por docente, devidamente
registrada no SlBi.
Fator de participação = 10

1.2.1.4. Avaliação externa, representada pela participação relativa da Unidade
nas concessões de agências financiadoras externas à USP, por docente
equivalente em RDIDP, nos últimos 5 anos.
Fator de participaçäo relativa = 10

1.2.1.5. Atividades de Extensão Universitária, representadas pela relaçäo entre o
número de cursos gratuitos de Especialização, com peso 3, de
Aperfeiçoamento, com peso 2 e Outros Cursos de Extensäo com peso
1, ministrados por docentes da Unidade e o número de docentes da
Unidade.
Fator de participação relativa = 6

1.2.1.6. Atividades de Extensão Universitária de organização, planejamento,
execução, desenvolvimento técnico ou tecnológico, transferência
tecnológica, ensaio, aferição e avaliaçäo; atendimento individual ou a
grupos específicos; orientaçäo, aconselhamento (nos termos dos
afiigos 29, 30 e 31 do Regimento de Cultura e Extensão Universitária,
Resolução no 494012002) representadas pelo número de horas
despendidas gratuitamente nessas atividades em relaçäo ao número de
horas de ensino de graduaçäo e pós-graduaçäo.
Fator de participaçäo relativa = 4

'|'.2.2. Treinamento de Recursos Humanos

O treinamento dos recursos humanos da USP é
desempenho da Universidade.

essencial para o bom

Neste sentido têm sido destinados recursos orçamentários parc que as
Unidades promovam programas de treinamento e aperfeiçoamento de seus servidores
técnicos e administrativos exceto cursos regulares de graduação ou pós-graduação. A
utilização dos recursos tem envolvido uma gama variada de áreas de treinamento, com
destaque para informática, redação técnica, treinamento para técnicos de laboratório e
treinamento sobre licitação e contratos.
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Para atender ao objetivo supramencionado continuarão sendo destinados
recursos orçamentários para que as Unidades possam promover cursos de
especialização, aperfeiçoamento e reciclagem para o treinamento profissional, técnico
ou superior, de seus servidores técnicos e administrativos. Para melhor aproveitamento
dos recursos, deverá haver maior e melhor divulgação das atividades de treinamento
programadas pelas Unidades e outros Órgãos da Universidade.

Na distribuição dos recursos deverá ser considerada a participaçäo relativa da
Unidade no total dos servidores técnicos e administrativos ativos da USP.

'1.2.3, Ma nutenção Predial

Em face da relevância e grandeza das despesas com a manutenção das
edificaçöes da Universidade, e com o objetivo de contribuir, parcialmente, com as
Unidades, têm sido alocados a cada Unidade recursos proporcionais à sua área
construída e levando-se em consideração a idade dos prédios, o tipo de construção, a

intensidade de uso do edifício e a localizaçäo em áreas que demandam cuidados
especiais. Esta dotação é vinculada e sua utilização é feita nos termos da Portaria GR-
3.988 de 26105/08, podendo a Unidade executar os serviços diretamente ou por
intermédio da Coordenadoria do Campus (arcando a Unidade com os custos
envolvidos) ou de terceiros. lncluem-se neste item as despesas relacionadas com a
adequação das edificações a pessoas portadoras de necessidades especiais, com a

manutenção preventiva de estruturas de concreto e o controle de pragas (ratos, cupins,
morcegos etc.).

Visando preservar a qualidade da infra-estrutura instalada, e para sua adequada
manutenção, deverão ser destinados recursos para Manutenção Predial na base de R$
10,00 por m'. Este valor deverá ser ponderado por índices relacionados com a idade, o
tipo de edifício e a sua intensidade de uso.

Conforme proposta da Coordenadoria do Espaço Físico (COESF) da USP e de
algumas Unidades, seräo adotados os seguintes fatores para ponderação:

a) Para a idade do edifício:
construção com menos de 5 anos: .......
construção com 5 anos ou mais e menos de 10 anos:
construçäo com 10 anos ou mais e menos de 15 anos:
construção com 15 anos ou mais e menos de 20 anos:
construção com 20 anos ou mais e menos de 25 anos:
construção com 25 anos ou mais e menos de 30 anos:
construçäo com 30 anos ou mais e menos de 35 anos:
construção com 35 anos ou mais e menos de 45 anos:
construção com 45 anos ou mais e menos de 55 anos.
construção com 55 anos ou mais e menos de 65 anos:
construçäo com 65 anos ou mais e menos de 75 anos:
construção com 75 anos ou mais e menos de 85 anos:
construção com 85 anos ou mais

b) Para o tipo de edifício:
laboratórios, biotérios, centros históricos e
edifícios tombados pelo Patrimônio Histórico
salas de aula e bibliotecas: ..

salas para docentes: .

demais dependências: . 
,,.

1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
2,00

1,20
1,00
0,80
0,80



c) lntensidade de uso do edifício
Será avaliada com base no número de usuários por m2, incluindo-se alunos
matriculados (na graduação, pós-graduação e cursos de extensão
universitária) docentes, servidores técnicos e administrativos da Unidade e
terceirizados. Enquanto não for possível esta avaliação, deverá ser adotado o
índice de 1,05 para edifícios que tem intenso acesso de público externo.

No cálculo desta dotação não seräo consideradas as áreas com residências,
aquelas alugadas ou de uso das Unidades, porém não pertencentes à USP, exceto os
prédios do Centro Universitário Maria Antonia e do MAC no lbirapuera. Não seräo
também consideradas as áreas com utilizações provisórias, cujos edifícios definitivos
se encontram em construção.

Os casos especiais de manutençäo e preservaçäo de valor histórico de edifícios
"tombados" serão analisados especificamente pela Comissão de Manutenção Predial.

Desde que a disponibilidade orçamentária permita, será acrescida a esta
dotação uma porcentagem correspondente à proporção do número de novas
matrículas sobre o total de matrículas existentes na Unidade, por 5 anos a parlir da
ampliaçäo de vagas.

Para maior eficácia da manutenção, a Coordenadoria do Espaço Físico da USP
(COESF) deverá prover a devida orientaçäo técnica às Unidades.

1.2.4. Manutenção de Areas Externas

Objetivando contribuir, parcialmente, com as Unidades na manutençäo de
áreas externas às suas edificaçöes, deverão ser alocados recursos, em alínea
específica, no orçamento das Coordenadorias dos Campi, destinados à manutenção
dessas áreas, sendo que as Coordenadorias passam a ser as únicas responsáveis
pela manutençäo das áreas externas. Os recursos para esta alínea seräo calculados
com base em 20% da dotação destinada à Manutenção Predial e alocados
proporcionalmente às áreas a serem mantidas em cada "campus".

1.2.5. Manutenção de Sistema Viário

A fim de contribuir, parcialmente, com a manutenção dos sistemas viários dos
Campi, deverão ser alocados, nos orçamentos das Coordenadorias dos Campi,
recursos específicos para este fim.

No Sistema Viário incluem-se vias pavimentadas, estacionamentos, iluminação
pública, calçadas e passeios para pedestres com atençäo especial às questões que
envolvem o atendimento da legislaçäo sobre acessibilidade e da norma técnica
especifica (NBR 905012004 da ABNT).

Os recursos para este item serão calculados com base em 2Oo/o da dotaçäo
destinada à Manutenção Predial e distribuídos proporcionalmente à ârea total
pavimentada de cada " campLts".

Os Campi e Sub-Campi de Lorena, USP-Leste, Araraquara, Cananéia, ltú,
Piraju, Salesópolis, Santos, São Sebastião, Ubatuba e Valinhos, que não possuem
Coordenadorias serão atendidos pela Coordenadoria do Campus de São Paulo e os de
Anhembi, Anhumas e ltatinga pela Coordenadoria do Campus Luiz de Queiroz, que
receberão os recursos específicos para este fim.
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1.2.6. Equipamentos de Segurança

Neste item serão alocados recursos destinados à aquisição e manutenção de
equipamentos de segurança pessoal, como luvas, botas e máscaras de proteção,
extintores, dispositivos anti-roubos, travas, bloqueadores de combustível, alarmes etc.,
para instalação em veículos oficiais da frota das Unidades. Esta alínea deverá
corresponder a 10% da dotação para Manutenção Predial. Para maior eficiência no uso
dos recursos, deve-se ampliar a arliculação e integração entre as Unidades,
principalmente entre aquelas localizadas em um mesmo campus.

1.2.7. Manutenção e Reposição de Equipamentos de lnformática

A política de descentralizaçäo e modernizaçäo tecnológica na ârea de
informática, em consonância com propostas formuladas pela CTl, deverá ser apoiada
pela alocaçäo de recursos, nas dotaçöes das Unidades, em alíneas específicas para a
manutenção e reposição de equipamentos, inclusive da área de redes, bem como para
manutenção e aquisição de softwares.

Para a definiçäo do montante global de recursos a serem alocados, será
utilizado o valor dos equipamentos patrimoniados na USP.

Desde que a disponibilidade orçamentária permita, será acrescida a esta
dotaçäo uma porcentagem correspondente à proporçäo do número de novas
matrículas sobre o total de matrículas existentes na Unidade, por 5 anos a padir da
ampliação de vagas.

'1.2.8. Despesas com Transporte

As Unidades localizadas nos campi do interior e aquelas com instalações em
mais de um local têm gastos significativos com combustível, principalmente devido à
necessidade de locomoção de seus representantes para participar de reuniöes nos
Colegiados e órgãos centrais. Para compensar, parcialmente, estas despesas,
continuará sendo destinada uma dotação adicional, calculada pela CODAGE com base
no número estimado de viagens, distância do campus a Säo Paulo, consumo e preço
médio do combustível. Eventuais despesas além da estimativa serão reembolsadas
pela CODAGE mediante solicitação devidamente justificada.

2. lnstitutos Especializados e Museus

Os recursos pan os lnstitutos Especializados e Museus serão alocados
observando-se as especificidades que caracterizam cada um deles e que os
diferenciam entre si. Deveräo ser atribuídos recursos no item "Dotação Básica"
complementado pelos Adicionais (Desempenho Acadêmico e outros) descritos para as
Unidades de Ensino e Pesquisa no item 1.2

Para os Museus e para o Instituto de Estudos Brasileiros (lEB) a dotação
orçamentária será alocada considerando-se os seguintes indicadores, que consideram
as suas especificidades nas atividades de ensino, pesquisa e extensão:

a) Número "Acervo": resultante da soma das médias simples dos três anos
anteriores dos seguintes itens:

a.1) custo médio de manutençäo de uma unidade de acervo multiplicado
pela média anual de acervos tratados;
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a.2) custo médio de tratamento de acervo recém-ingresso multiplicado pela
média anual de acervos recém-ingressos.

b) Número "Extensão": resultante da soma das médias simples dos três anos
anteriores dos seguintes itens:

b.1) número de visitas às áreas expositivas;

b.2) número de participantes em eventos de natureza cultural (inclusive
cursos de extensão universitária);

b.3) número de professores e alunos do ensino superior, médio e
fundamental que participam de atendimento monitorado e programas
educativos;

b.4) número de programas setoriais (coordenados por especialistas e
educadores).

c) Número "Pesquisa": resultante da soma das médias simples dos três anos
anteriores dos seguintes itens:

c.1) número de curadores, pesquisadores e estudantes, brasileiros e
estrangeiros, que consultam as coleçöes;

c.2) número de projetos de pesquisa institucionais credenciados pelo
Museu;

c a) número de convênios, termos de cooperação e parcerias formais com
instituições nacionais e estrangetras;

c.4) número de unidades de aceryo cedidas por empréstimo para
exposiçöes nacionais e internacionais;

c.5) número de unidades de acervo publicadas em catálogos de exposiçäo
de museus.

d) Número "Ensino". resultante da soma das médias simples dos três anos
anteriores dos seguintes itens:

d 1) número de alunos orientados em estágio supervisionado; iniciação
científica; especialização; mestrado; doutorado e pós-doutorado.

d.2) número de alunos inscritos em disciplinas optativas de graduação
sigladas no Museu; disciplinas optativas de graduação ministradas por
docentes do Museu em outras Unidades; disciplinas optativas de pós-
graduação sigladas no Museu; disciplinas de pós-graduação
ministradas por docente do Museu em outras Unidades; cursos de
especialização gerenciados pela CPG do Museu e programas de pós-
graduação gerenciados pela CPG do Museu.

A fim de preservar as atuais condiçÕes operacionais dos Museus com os novos
-l:,--- -a r-

fJroueuililefrlos pafa arocaçao orçamenlafta, a serem aoolaqos com a tntroouçao oos
indicadores supramencionados, a diferença entre os valores da maior e da menor
dotação destas Unidades näo deverá ultrapassar o limite de 20%.

3. Hospitais e Anexos

Os recursos para estes Órgãos serão atribuídos proporcionalmente aos custos
dos atendimentos e procedimentos de responsabilidade do respectivo Hospital ou
Serviço e a pafticipação nos recursos do SUS.
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Neste grupo estarão incluídas as dotaçöes destinadas à operação das seguintes
Unidades: Hospital Universitário (HU), Hospital de Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais (HRAC), Serviço de Verificação de Óbitos da Capital (SVOC) e Serviço
de Verificação de Óbitos do lnterior (SVOI).

Os recursos para os Hospitais e serviços anexos incluirão a Dotaçäo Básica
complementada pelos Adicionais que forem pertinentes.

4. Orgãos Centrais de Apoio e Serviços

As dotações para "Outros Custeios e lnvestimentos" para as Unidades deste
grupo seräo definidas considerando os planos apresentados, o acesso a recursos
externos e a respectiva "Receita lndustrial", sendo a alocaçäo proporcional aos custos
dos serviços prestados.

As Unidades deste grupo deverão receber recursos no item Dotação Básica
complementado pelos Adicionais que forem pertinentes, de acordo com a natureza do
órgäo.

Para fins orçamentários, estas Unidades serão agrupadas em "Órgãos Centrais
de Apoio" e "Órgãos Centrais de Serviço".

As dotaçöes para os "Órgäos Centrais de Apoio" seräo especificadas parc
Reitoria (incluindo GR, GVR, Secretaria Geral, CODAGE, Agência USP de lnovação,
CJ, CClnt e CERT), Pró-Reitorias e CCS.

Os recursos para os "Órgãos Centrais de Serviço" serão alocados
especificamente para Coordenadorias dos Campi, CCE, ClAGRl, CIRP, CISC,
COSEAS, CEPEUSP, EDUSP, COESF, CTI e SlBi. Neste grupo deverão ser incluídos
órgãos subordinados à Pró-Reitoria de Cultura e Extensäo Universitária, tais como
OSUSP, CORALUSP, TUSP, CEUMA, Estação Ciência, CINUSP, Parque CienTec
Museu de Ciências, Ruínas Engenho Säo Jorge dos Erasmos, CPC e Biblioteca
Brasiliana Guita e José Mindlin.

5. Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil

Com base nas diretrizes da Comissäo de Gestão da Política de Apoio à
Permanência e Formaçäo Estudantil, instituída pela Portaria GR-3.74912007, deverão
ser destinados recursos para implementar o Programa INCLUSP, envolvendo ações de
apoio a alunos da Universidade para que possam manter-se condignamente e concluir
com êxito o curso escolhido e a sua formação. Serão incluídos recursos para bolsas de
apoio sócio-econômico e formaçäo, para moradias estudantis (construção, infra-
estrutura e manutençäo), sistema de saúde e para restaurantes universitários, que
deverão ser alocados em alineas específicas na COESF, COSEAS, Unidades e
Coordenadorias dos Campi que gerenciarão as despesas.

6. Projetos Especiais

Deverão ser alocados recursos, de acordo com a disponibilidade orçamentária,
que viabilizem a realizaçäo de projetos elaborados pelas Pró-Reitorias visando
preservar a missão da Universidade, ampliar suas atividades-fim e permitir o
surgimento de iniciativas que promovam atividades de ensino, pesquisa e extensão. As
Unidades poderão encaminhar às Pró-Reitorias propostas de Projetos Especiais para
inclusão no Programa das Pró-Reitorias.
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Trimestralmente, as Pró-Reitorias relataräo à COP a ullização dos recursos
destinados a este item.

7. Reservas Específicas

7.1. Apoio às Viagens Didáticas e Atividades de Campo

As Unidades da capital e do interior que desenvolvem atividades didáticas de
graduação e de pós-graduação fora do respectivo campus, incluindo aquelas com
instalações em mais de um local, poderão apresentar uma solicitação específica de
recursos, acompanhada de justificativa e informaçöes pertinentes. Para as atividades
previstas para o primeiro semestre, as solicitações deverão ser encaminhadas à COP
até 15 de fevereiro, e para aquelas programadas para o segundo semestre, até 30 de
junho. Após análise das solicitações, será concedida à Unidade a correspondente
suplementação orçamentária no item "Apoio às Viagens Didáticas e Atividades de
Campo". Estes recursos são complementares àqueles já incluídos na Dotaçäo Básica
de cada Unidade.

7.2. Mobiliário para Instalações Novas ou Recuperadas

Esta rubrica destina-se a contribuir, parcialmente, para o atendimento das
solicitações de mobiliário para instalaçÕes novas ou recuperadas, mediante justificativa
adequada e critérios definidos pela COP.

Seu objetivo é auxiliar a aquisição de mobiliário adequado e, conseqüentemente,
a ulllização de prédios, salas ou outros espaços recém-construídos ou recuperados
para nova utilização na Universidade. Devidamente justificado, poderá ser incluido na
solicitaçäo a aquisição e instalação de sistemas de ar condicionado para ambientes
que necessitam condições especiais de climatização, como, por exemplo, bibliotecas, e
laboratórios.

A COP gerencia esta rubrica e atende às solicitaçÕes, por intermédio de uma
tríplice participaçäo envolvendo o órgão solicitante, a Unidade a que ele esteja
subordinado e recursos da Universidade.

Para possibilitar um maior atendimento aos diversos setores da USP e à
utilização mais racional dos limitados recursos, cada Unidade poderá submeter
solicitações cujo valor máximo a ser concedido no ano será definido com base na
disponibilidade orçamentária da USP.

7.3. Manutenção de Animais para Ensino e Pesquisa

Esta alínea destina-se a auxiliar as Unidades que utilizam e mantêm animais
para ensino e pesquisa, na aquisição de alimentos e outros insumos que oneram, cìe
forma marcante, o orçamento destas Unidades. Não se incluem nesta alínea os
recursos para Biotérios que tem dotação própria nos termos do item 8.6.

Esta rubrica é gerenciada pela COP que analisará as solicitaçöes devidamente
justificadas pelas Unidades que se enquadrem nesse perfil e encaminhadas à
Comissão até 20 de fevereiro de cada ano. O valor máximo a ser concedido no ano
será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária da USP.
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7.4. Manutenção de Veículos

Esta rubrica tem por objetivo auxiliar as Unidades e Órgãos da USP em relação
às despesas com a manutençäo de seus veículos.

As solicitações devidamente justificadas, conforme as normas vigentes, deverão
ser encaminhadas à COP para anâlise, podendo cada Unidade ou Órgão submeter
uma solicitação para cada veículo por ano, a fim de possibilitar o maior atendimento
dentro dos limitados recursos disponíveis.

7.5. Seguro de Acidentes Pessoais

Esta reserya, gerenciada pela CODAGE, destina-se ao pagamento de
indenizaçÕes por morte, invalidez permanente, despesas médicas e hospitalares, de
acordo com as condições e os valores estabelecidos na Portaria GR no 3645/2005.

7.6. Seguro de Veículos

Esta reserva tem por objetivo atender às despesas com o sistema de "auto
seguro" dos veículos da USP e de terceiros, quando oriundos de acidentes de trânsito
não dolosos, sendo administrada de acordo com normas específicas aprovadas pela
COP, que analisa, em conjunto com a COPAVO e a CJ, cada ocorrência.

7.7. Reposição de Equipamentos de Laboratório, Equipamentos de

lnformática Portáteis e de Audiovisual Sinistrados

Esta Reserva, na forma de "auto seguro", visa atender às despesas com a
reposição, extravios, furtos ou roubos de equipamentos de laboratório, equipamentos
de informática porláteis e audiovisual sinistrados pertencentes à USP, de acordo com
as normas vigentes e estabelecidas na Portaria GR no 4831 de 711012010.

8. Atividades lntegradas

Estas atividades, de interesse das diversas Unidades da USP terão suas
dotações gerenciadas de forma agregada, visando maior eficiência e economia de
escala.

De acordo com a disponibilidade orçamentária e os planos apresentados pelos
órgãos executores, seräo alocados recursos para as seguintes atividades.

8.1. Avaliação lnstitucional

Para implementação das atividades da Comissäo Permanente de Avaliação da
USP deverão ser alocados recursos, em alínea específica, no Orçamento da
Universidade.

8.2. Assistência Médica e Odontológica

A dotação destinada à assistência médica e odontológica aos alunos é parte da
Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil.
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A dotação destinada aos servidores da USP, por meio das Unidades Básicas de
Assistência à Saúde (UBAS) e Prestadoras de Assistência Medica contratadas, além
do HU (SP) e do HRAC (Bauru), estes na qualidade de colaboradores, é gerenciada
pelo Departamento de Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho (DSSMT), da
Coordenadoria de Administraçäo Geral (CODAGE). Nesse item inclui-se, também, o
atendimento a casos de acidentes de trabalho.

8.3. Material Bibliográfico e Serviços de Acesso à lnformação

Esta atividade integrada é gerenciada pelo SlBi e deverá receber recursos para
os seguintes programas: a) Aquisição de livros e outros materiais não-periódicos; b)
Assinatura de periódicos científicos; c) Acesso on line a serviços de informação; d)
Programa de Preservaçäo e Conservação de Materiais Bibliográficos; e) Manutenção
do software de gerenciamento do Banco de Dados Bibliográficos da USP (DEDALUS) e
outros softwares do SlBi; f) Apoio às publicaçöes científicas da USP; g) capacitação de
recursos humanos para as bibliotecas; h) projetos especiais; i) renovação do parque
computacional das bibliotecas da USP, e j) programas de expansão para atendimento
de novos cursos e ampliação de vagas em cursos já existentes.

8.4. lntercâm bio Científico I nternacional

Esta atividade, coordenada pela Comissão de Cooperação lnternacional (CClnt),
de acordo com a disponibilidade orçamentária, receberá dotação que viabilize o
intercâmbio de atividades científicas entre membros da USP e de outras instituiçöes do
exterior.

8.5. Obras

A dotação para Obras é gerenciada pela Coordenadoria do Espaço Físico da
USP (COESF) e inclui: o Plano Plurianual de Obras; os Programas Especiais da
COESF para intervenções prediais (elevadores e acessibilidade, riscos, ambiente e
requalificaçäo, telhados e coberturas, infraestrutura, prédios históricos, planos
diretores, projetos executivos e programas Coesf); o Programa Plurianual de
lnfraestrutura Externa; o PURA - Programa de Uso Racional de Água na Universidade
de São Paulo e o PURE - Programa para o uso Eficiente de Energia na uSp.

Após análise da situação dos espaços físicos da USP propöe-se de acordo com
a disponibilidade orçamentária:

a) dar continuidade as obras em andamento e ao Plano Plurianual de Obras;
alocando para este fim, respeitada a disponibilidade orçamentária, os recursos
financeiros necessários ;

b) dar continuidade aos Programas Especiais da Coesf, a saber:

b.1) Elevadores e Acessibilidade - visa atender a legislaçäo específica
parc a melhoria das condiçÕes de acesso e uso das edificações da USP
por poftadores de necessidades especiais;
b.2) Riscos - visa eliminar as possíveis situaçÕes de risco em estruturas,
instalaçÕes elétricas e de combate a incêndios nas edificações da USp;
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b.3) Ambiente e Requalificação - visa promover junto as Unidades e
Orgãos da USP esforços no sentido de otimizar, recuperar e revitalizar
espaços edificados já existentes;
b.4) Telhados e Coberluras - visa garantir condições de isolamento das
águas de chuvas em telhados comprometidos e proporcionar melhores
condições de isolamento térmico às edificaçöes da Universidade;
b.5) lnfraestrutura - visa adequar as edificaçöes da USP às novas
demandas de energia, de água e sanitárias;
b.6) Prédios Históricos;
b.7 Planos Diretores;
b.B Projetos Executivos;
b.9 Programas COESF;

c) realizar o Programa Plurianual de Obras de lnfraestrutura Externa dos campi;

d) dar continuidade aos Programas de Uso Racional de Água e de Uso Eficiente de
Energia da USP;

e) dar suporte técnico às Unidades e órgãos da USP para que as dotaçöes
específicas de manutenção predial sejam aplicadas com a eficácia necessária;

Ð desenvolver programas visando melhoria da qualidade ambiental através do
planejamento, recuperaçäo e definição de uso de áreas degradadas nos
diferentes campi;

g) priorizar tanto para as obras novas quanto para as reformas de recuperaçäo de
edifícios os espaços destinados a salas de aula e laboratórios didáticos;

h) ampliar o programa de acessibilidade especificamente nas unidades que
atendem a demandas específicas do Ministério Público;

i) dar continuidade à melhoria dos edifícios destinados às moradias estudantis
pela continuidade dos projetos programados e pela recuperação das edificaçÕes
destinadas a este fim, como parte da Política de Apoio à Permanência e
Formação Estudantil.

8.6. Biotérios

Esta atividade, coordenada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, deverá receber
recursos, de acordo com a disponibilidade orçamentária, que permitam melhorias
físicas e de equipamentos para biotérios existentes nas diversas Unidades da USP.

8.7. Programa lntegrado de Segurança

Este programa é coordenado pela CODAGE. lnclui recursos parc proteção
química, biológica e radiológica nos laboratórios, para equipamentos destinados à
vigilância e segurança patrimonial tais como câmeras, sensores, cancelas eletrônicas,
sistemas de alarmes, iluminação pública, bem como para o treinamento no manuseio
de nitrogênio líquido e Monitoramento Eletrônico dos campi.
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8.8. lnformática

8.8.1. Computação Gientífica e Administrativa

Esta atividade integrada é coordenada pelo CCE e deverá receber recursos, de
acordo com a disponibilidade orçamentária, visando o desenvolvimento de atividades
de computaçäo científica, processamento administrativo e a manutenção de
equipamentos de telecomunicação, microcomputadores, terminais, lnfraestrutura e
redes.

8.8.2. Reposição e Modernização do Parque de lnformática e de Rede

A Coordenadoria de Tecnologia da lnformação gerenciará esta atividade
integrada, devendo receber dotação para reposiçäo e modernização do parque de
informática e estrutura de rede, bem como para os contratos de manutenção na área
de lnformática e Telecomunicação e aquisiçäo de licenças de uso e registro de
softwares.

8.8.3. Modernização da lnformática Administrativa

Esta atividade, administrada pela CODAGE deverá receber recursos para
atender ao desenvolvimento e manutençäo dos softwares administrativos.

8.9. Restaurantes Universitários

Os recursos para o funcionamento dos Restaurantes da USP serão alocados, de
acordo com a disponibilidade orçamentária, a receita gerada nesta atividade e os
custos envolvidos. Esta dotaçäo será gerenciada pela CoSEAS, EACH e
Coordenadorias dos Campi do interior como parte da Política de Apoio à Permanência
e Formação Estudantil.

8.10. Greches

O atendimento por meio das creches mantidas pela USP será feito com recursos
administrados pela COSEAS, ou pelas Coordenadorias dos Campi, Unidades e
Comunidade envolvida, conforme o caso. Este atendimento é complementado através
do "auxílio creche", gerenciado pela CODAGE, de acordo com as normas vigentes.

8.11. Serviços de Utilidade Pública

Esta atividade integrada, gerenciada pela CODAGE, deverá receber dotação
para atender às despesas com Serviços de Utilidade Pública para as Unidades. Para
implementaçäo, sob a Coordenaçäo da COESF, dos Programas "Uso Racional de
Agua" (Projeto PURA) e "Uso Eficiente de Energia Elétrica na USP" (PURE), deverão
ser atribuídos recursos orçamentários específicos inclusive para recuperação de rede
hidráulica e de esgotos, rede elétrica e manutenção de geradores. Para a área de
Telecomunicações propõe-se a alocação de recursos específicos nas dotaçöes das
Unidades que deverão implementar diretrizes visando a redução das despesas com
este item.
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8.12. Serviços de Limpeza e de Vigilância

Os contratos para execução de serviços de limpeza e vigilância, de forma
terceirizada, continuaräo sendo administrados pela CODAGE, visando maior eficiência
no uso dos recursos, bem como para maior articulação e integração entre as Unidades.

A dotação para estas atividades será definida com base na metragem das áreas
físicas envolvidas, nos turnos de uso das instalaçÕes físicas, no número de edificações,
na disponibilidade orçamentária, na análise dos custos e na avaliaçäo prévia, pelo
Departamento de Recursos Humanos da CODAGE, do quadro próprio de servidores da
UnidadeiOrgão que atuam nestas áreas, e em seguida pela Comissäo específica da
CODAGE que avalia as solicitaçöes de terceirização de serviços.

8.13. Renovação da Frota de Veiculos

Esta atividade tem por objetivo atender os requisitos de segurança no transporte
de pessoal da USP e minimização das despesas de manutenção de veículos.

A renovação da frota de veículos, inclusive daqueles da categoria "especial"
(ambulância, caminhão tanque, guincho, trailler etc), será coordenada pela CODAGE,
mediante critérios de substituiçäo de veículos previamente aprovados pela COP e com
a dotaçäo definida em função da disponibilidade orçamentária. Para subsidiar esta
atividade a CODAGE deverá realizar uma avaliação geral do uso da frota atual da USP.

Deverá ser dada prioridade à substituição dos veículos para transporte coletivo
de alunos e pacientes.

8.14 Taxas Municipais

Esta atividade, gerenciada pela CODAGE, receberá recursos para o
atendimento de despesas com taxas municipais, principalmente relacionadas com a
iluminação pública e coleta de lixo.

Vll - Reservas Orçamentárias

No Orçamento da USP, respeitadas as disponibilidades orçamentárias, deveräo
ser previstas as seguintes reservas:

1. Reserva de Ajuste

Esta reserva, administrada pela Reitoria, é destinada à ajustes salariais e outras
despesas com pessoal e seus reflexos e em especial para o atendimento das decisöes
do CRUESP relacionadas com a política salarial das Universidades Estaduais.

2. Reserva de Contingência

Esta reserva, administrada pela COP, é destinada à solução de problemas
emergenciais e à correção de eventuais desajustes de custeio e situações näo
previstas na proposta orçamentária inicial.
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3. Eventual

Eventuais excedentes de arrecadação, näo previstos na dotação orçamentária
inicial da USP, serão alocados na Reserva de Ajuste e Reserva de Contingência,
respeitada a participaçäo relativa estipulada nas Diretrizes Orçamentárias,
respectivamente, para as alíneas "Pessoal" e "Outros Custeios e lnvestimentos".

Vlll - Precatórios

A fim de atender ao requisitório judicial, referente aos pagamentos de
Precatórios decorrentes de decisões judiciais com trânsito em julgado até 30 de junho
de cada ano, a USP deverá alocar no Orçamento a imporlância correspondente ao
valor dessas açöes. Este valor deverá ser atualizado por ocasiäo dos efetivos
pagamentos conforme as Tabelas do Tribunal Regional do Trabalho e do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do arligo 100 da Constituiçäo Federal,
com a redaçäo constante da Emenda Constitucional no 30 de 13/09/2000.

lX - Programa de Expansão do Ensino Superior Público do Estado de São Paulo

Nos termos do parágrafo 20 do artigo 40 da Lei de Diretrizes Orçamentárias do
Estado, a USP dará continuidade ao Programa de Expansão do Ensino Superior
Público em parceria com o Governo Estadual.

Os recursos que vierem a ser alocados pelo Governo do Estado para este
Programa serão atribuídos para atendimento das despesas com novos cursos de
graduação e com o aumento de vagas em cursos de graduação, de forma que o
Programa de Expansäo näo onere o orçamento das Unidades e näo prejudique o
desenvolvimento dos cursos já em atividade.
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TABELA 1

USP: COMPARAçAO ENTRE OS ORçAMENTOS lNlClAlS EM 2009 E EM 2010

NOTA EXPLICATIVA

Esta tabela foi elaborada com base nas Diretrizes Orçamentárias aprovadas pelo Conselho

Universitário e contempla os recursos do Tesouro do Estado alocados à USP na Lei Orçamentária

do Estado, aprovada pela Assembléia Legislativa, para os exercícios de 2009 e 2010. Nesses

orçamentos estão incluídas parcelas de R$ 18325.439,00 correspondente à padicipação da USP

nas Transferências da União para o Estado de São Paulo, nos termos da "Lei Kandir",

105,81100,002.979.621.845100,002.815.994.149rOTAL

'198,30(2,50)(74.506.2e5)(1,33)(37.572.1e3)RESERVA PREVIDENC IARIA

OUTROS CUSTEIOS
INVESTIMENTOS

E '105,8115,00446.943.27715,00422.399.122

86,332.431,167.224
PESSOAL,

BENEFíCIOS

REFLEXOS E 107,2487,502.607.184 863

(2009 = 100)ot
toR$ToR$

2010120092009ALINEA 2010
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TABELA 2

usP: CoMPARAÇÃO ENTRE O ORÇAMENTO rNrC|AL E O REALTZADO NO EXERCíCIO Or ZOtO

NOTA EXPLICATIVA

(a) O "Orçamento Realizado" corresponde às Transferências do Tesouro do Estado para a USP (quota

do lClt/S e Lei Kandir) no período de janeiro a setembro de 2010 e uma estimativa da realizaçáo

prevista para o último trimestre de 20'10,

100,003.325.471.517100,002.979.621.845TOTAL 111,61

(3,50)(104.302.s14)RESERVA PREVIDENCIARIA

111,6116,00532.075.44316,00476.739.495SUB, TOTAL

2,3277.142.786Reserva

95,4313,69454.932.65i16,00476.739.495Dotação/Realizado

OUTROS CUSTEIOS
E INVESTIMENTOS

107,',|484,002.793.396.07487,502.607.184.864Sub-Total- Pessoal

122,760,4916.245.6660,4413.233.184Precatórios

107,0683,512.777.150.40887,062.593.951.68CSub-Total

124,373,52117.132.06r1,7552.205.221Reserva de Ajuste

104,6579,992.660.018.34285,312.541.746.459Sub-Total

108,4917,25573.765.956'17,75528,875.664. APOSENTADOS

103,6562,742.086.252.38667,562.012.870.795. ATIVO

PESSOAL

ottoR$ot
TOR$

REALIZADO/

INICIAL

(lNlClAL=100)

oRçAMENTO
REALIZADO

(a)

c) oRçAMENTO
INICIAL

ALINEA
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TABELA 3

USP: COMPARAçAO ENTRE ORçAMENTO lNlClAL DE2010 E A
DrsTRrBUrçÃ0 oRçAMENTARTA PR0POSTA PARA 2011

NOTAS EXPLICATIVAS

a) A coluna '2011'foi elaborada com base nas Diretrizes Orçamentárias para a USP e na Proposta

Orçamentária para o Estado de São Paulo para 2011, encaminhada à Assembléia legislativa,

incluindo a parcela correspondente à padicipação da USP nas Transferências da União para o
Estado de São Paulo, nos termos da "lei Kandi/'.

b) Os valores propostos paraa alínea "Pessoal" em 2011 foram estimados com base nos salários e

benefícios vigentes em outubro de 2010 e inclui previsão de novas contratações e alterações na

carreira. São alocados 78,43% desta alíneapara o pagamento de pessoal ativo e21,57o/o para os

aposentados. Em termos de Orçamento Total a despesa com pessoal ativo, em 2011, está

estimada em 60,84% e com aposentados 16,73%,

120,76100,003,s98,437,761100,002.979.621.845IOTAL

(3,50)(104,302.514)ìESERVA PREVI DENC IÁRIA

1 16,68100,003.598,437.761103,503.083.924.359SUB-TOTAL

150,9620,00719.687.55216,00476.739.495)otação

CUTROS CUSTEIOS E

NVESTIMENTOS

109,5780,002.878.750.20987,502.607.184.864Sub-Total - Pessoal

(82,57)0,062 305.8660,4413.233.184Precatórios

110,0479,942.876.444.34387,062,593.951.680Sub-Total

163 052,3785 123.1031,7552.205.221Reserva de Ajuste

109,8277,572.791.321.24085,312.541.746.459Sub-Total

113,8416,73602.087,99'117,75528 875 664- APOSENTADOS

108,7660,842.189.233.24967 562012.870.795- ATIVO

PESSOAL (b)

201 0=1 00R$ o/oR$o/o

2011t20102011 (a)201 0

ALiNEA
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