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Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. Aos nove dias de 1 
fevereiro de dois mil e dez, às 14:30h, 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 Chester Luiz 4 
Galvão Cesar, José Antonio Visintin, Rudinei Toneto Junior e Sylvio Barros Sawaya. 5 
Compareceram, como convidados, o Prof. Dr. Hans Viertler e o Sr. Luiz Antonio Teixeira, 6 
Diretor do DF, respondendo pela CODAGE, presente também, o Prof. Dr. Rubens Beçak, 7 
Secretário Geral. Ausente o Representante Discente Stephano Azzi Neto. PARTE I - 8 
EXPEDIENTE: Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, 9 
colocando em discussão e votação a Ata da reunião de 07.12.09, que é aprovada por 10 
unanimidade. A seguir, o Prof. Engler agradece a presença do Prof. Hans, que comparece à 11 
reunião, como convidado, para relatar os processos analisados por ele. Ninguém desejando 12 
fazer uso da palavra, passa-se à PARTE II - ORDEM DO DIA: Em discussão: 13 
PROCESSOS A SEREM REFERENDADOS. 1. - Processo 09.1.1115.14.6 - IAG - 14 
Convênio celebrado entre a USP/IAG e o Instituto de Astronomía Teórica Y Experimental do 15 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Y Técnicas (Argentina), objetivando a 16 
cooperação acadêmica na área de Astronomia, Astrofísica e Instrumentação.  2. - Processo 17 
09.1.1060.47.3 - IP - Convênio celebrado entre a USP/IP e a Birkbeck, University of London, 18 
objetivando a cooperação acadêmica na área de Psicologia Social e outras Ciências Sociais, a 19 
fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 20 
graduação e de membros da equipe técnico-administrativa.  3. - Processo 09.1.1857.27.4 - 21 
ECA - Convênio celebrado entre a USP/ECA e a Korea National University of Arts (Coreia), 22 
objetivando a cooperação acadêmica na área de Comunicações e Artes, a fim de promover o 23 
intercâmbio de pessoal docente e de alunos de pós-graduação e de graduação.  4. - Processo 24 
09.1.1944.3.7 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto 25 
Vanzolini, objetivando a organização e realização do curso de Especialização em Ergonomia 26 
de Sistemas de Produção, bem como o gerenciamento administrativo e financeiro do mesmo.  27 
5. - Processo 09.1.2985.3.9 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação para o 28 
Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, objetivando a organização e o gerenciamento 29 
administrativo e financeiro do curso de Aperfeiçoamento: Projeto de Válvulas Industriais.  6. 30 
- Processo 08.1.399.81.6 - FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a 31 
Universidade de Pardubice, República Checa, objetivando a cooperação acadêmica na área de 32 
Administração, Economia e Contabilidade, a fim de promover o intercâmbio de estudantes, 33 
membros da equipe técnico-administrativa e de pesquisadores das respectivas instituições.  7. 34 
- Processo 07.1.30456.1.9 - PRP - Termo de Encerramento e Quitação do Contrato celebrado 35 
entre a USP, através do Núcleo de Apoio à Pesquisa - A Escola do Futuro, a FUSP e a 36 
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, por considerarem concluído 37 
o Objeto do referido Contrato.  8. - Processo 09.1.2696.86.0 - EACH - Termo de Cooperação 38 
celebrado entre a USP/EACH e o Ministério da Defesa, objetivando o desenvolvimento, no 39 
município de Formoso do Araguaia no Estado de Tocantins, da proposta de trabalho 40 
apresentada à Coordenação-Geral do Projeto Rondon, por ocasião do processo de seleção 41 
para participação na Operação Centro-Nordeste do Projeto Rondon.  9. - Processo 42 
09.1.2697.86.6 - EACH - Termo de Cooperação celebrado entre a USP/EACH e o Ministério 43 
da Defesa, objetivando o desenvolvimento, no município de Mulungu do Morro no Estado da 44 
Bahia, da proposta de trabalho apresentada à Coordenação-Geral do Projeto Rondon, por 45 
ocasião do processo de seleção para participação na Operação Centro-Nordeste do Projeto 46 
Rondon.  10. - Processo 09.1.2695.86.3 - EACH - Termo de Cooperação celebrado entre a 47 
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USP/EACH e o Ministério da Defesa, objetivando o desenvolvimento, no município de Novo 48 
Lino no Estado de Alagoas, da proposta de trabalho apresentada à Coordenação-Geral do 49 
Projeto Rondon, por ocasião do processo de seleção para participação na Operação Centro-50 
Nordeste do Projeto Rondon.  11. - Processo 09.1.2986.3.5 - EP - Convênio de Intercâmbio 51 
Científico e Tecnológico celebrado entre a USP, a FUSP e a VALE S.A., objetivando o 52 
estudo para elaboração de novo modelo contratual para o terminal de carvão de Praia Mole.  53 
12. - Processo 09.1.1991.5.1 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação 54 
Faculdade de Medicina, objetivando o gerenciamento financeiro do Curso de Atualização em 55 
Promoção da Saúde - Edição 09.007.  13. - Processo 09.1.33395.1.2 - USP - Convênio 56 
celebrado entre a USP e a Universitas Gadjah Mada (Indonésia), objetivando a cooperação 57 
acadêmica em todas as áreas disponíveis em ambas as universidades, a fim de promover o 58 
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e 59 
membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  14. - Processo 60 
09.1.538.4.3 - IEE - Convênio de Mútua Colaboração celebrado entre a USP e a Agência 61 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, objetivando regular as condições e 62 
responsabilidades dos partícipes para com a realização do Programa intitulado: "PRH 04 - 63 
Programa Interunidades de Pós-Graduação em Energia", com ênfase no setor Petróleo, Gás e 64 
Biocombustíveis.  15. - Processo 09.1.2617.8.0 - FFLCH - Convênio celebrado entre a 65 
USP/FFLCH e a L'Université de Genève, objetivando a realização de co-orientação de 66 
estudante de doutorado, visando a preparação de uma tese de doutorado e dupla-titulação, 67 
cuja realização e defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas instituições.  68 
16. - Processo 09.1.3409.18.0 - EESC - Termo de Cooperação celebrado entre a USP e o 69 
Ministério da Defesa, objetivando o desenvolvimento, no município de Santa Bárbara, no 70 
Estado da Bahia da proposta de trabalho apresentada à Coordenação-Geral do Projeto 71 
Rondon, por ocasião do processo de seleção para participação na Operação Centro-Nordeste 72 
do Projeto Rondon.  17. - Processo 09.1.2984.3.2 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP 73 
e a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, objetivando a organização 74 
e o gerenciamento administrativo e financeiro do curso de Aperfeiçoamento: Engenheiro da 75 
Qualidade.  18. - Processo 09.1.5419.8.5 - FFLCH - Convênio celebrado entre a 76 
USP/FFLCH e a Universitas Gadjah Mada (Indonésia), objetivando a cooperação acadêmica 77 
na área de Ciências Sociais de ambas as Instituições, a fim de promover o intercâmbio de 78 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 79 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  19. - Processo 09.1.4849.8.6 - FFLCH - 80 
Convênio celebrado entre a USP/FFLCH e a Universidade de Évora (Portugal), objetivando a 81 
cooperação acadêmica nas áreas de estudos de Geografia, História, Filosofia, Ciências Sociais 82 
e Letras de ambas as Instituições, a fim de promover o intercâmbio de 83 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 84 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  20. - Processo 09.1.312.89.4 - FDRP - 85 
Termo de Cooperação celebrado entre a USP e o Ministério da Defesa, objetivando o 86 
desenvolvimento, no município de São José da Laje, no Estado de Alagoas da proposta de 87 
trabalho apresentada à Coordenação-Geral do Projeto Rondon, por ocasião do processo de 88 
seleção para participação na Operação Centro-Nordeste do Projeto Rondon.  21. - Processo 89 
09.1.623.4.0 - IEE - Convênio celebrado entre a USP, a FUSP e a FINEP, objetivando a 90 
transferência de recursos financeiros, para a execução do Projeto intitulado RESAT - 91 
Consolidação da Infra-Estrutura para Caracterização de Sobretensões Atmosféricas e 92 
Avaliação dos seus Efeitos nos Sistemas Elétricos.  22. - Processo 07.1.27.76.4 - IFSC - 93 
Termo de Cooperação Nº 0050.0054034.09.9 celebrado entre a USP, a Fundação de Apoio à 94 
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Física e à Química e a PETROBRAS, objetivando o desenvolvimento do Projeto de P&D 95 
intitulado "Construção de uma Sonda de RMN para a Análise de Óleo Vivo".  23. - Processo 96 
09.1.2350.17.3 - FMRP - Convênio celebrado entre a USP e a Universidade Paris Diderot - 97 
Paris 7, objetivando a realização de co-orientação de estudante de doutorado, visando a 98 
preparação de uma tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se efetuarão 99 
sob a responsabilidade conjunta das duas instituições.  24. - Processo 09.1.2349.17.5 - 100 
FMRP - Convênio celebrado entre a USP e a Universidade Paris Diderot - Paris 7, 101 
objetivando a realização de co-orientação de estudante de doutorado, visando a preparação de 102 
uma tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a 103 
responsabilidade conjunta das duas instituições.  25. - Processo 09.1.377.89.9 - FDRP - 104 
Protocolo de Intenções celebrado entre a USP/FDRP e a União, por intermédio do Senado 105 
Federal, e mediante o Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), objetivando estabelecer a 106 
cooperação técnico-científica e cultural e o intercâmbio de conhecimentos, informações e 107 
experiências, visando à formação, ao aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos 108 
humanos, bem como ao desenvolvimento institucional, mediante a implementação de ações, 109 
programas, projetos e atividades complementares de interesse comum entre o SENADO/IBL 110 
e a USP.  26. - Processo 09.1.537.60.8 - FCFRP - Contrato de Prestação de Serviços 111 
celebrado entre a USP/FCFRP e a APIS Flora Industrial e Comercial Ltda., objetivando a 112 
realização de análises qualitativas e quantitativas de princípios ativos presentes em: matérias-113 
primas vegetais e própolis bruta; produtos apiterápicos contendo extrato padronizado de 114 
própolis incorporado em mel; extratos padronizados de própolis bruta ou de plantas 115 
medicinais; produtos fitoterápicos contendo extratos padronizados de plantas medicinais.  27. 116 
- Processo 09.1.843.47.4 - IP - Convênio celebrado entre a USP/IP e a Universidad de 117 
Santiago de Chile, objetivando a cooperação acadêmica na área de Psicologia, a fim de 118 
promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 119 
graduação, desenvolvimento de projetos de pesquisa e membros da equipe técnico-120 
administrativa das respectivas instituições.  28. - Processo 09.1.33789.1.0 - USP - Acordo de 121 
Cooperação celebrado entre a USP e a Yale University, visando a implementação do Fox 122 
International Fellowship Program (Programa Internacional de Bolsas de Estudos Fox), 123 
objetivando expandir o intercâmbio acadêmico internacional e a cooperação nas áreas de 124 
Ciências Sociais e das carreiras profissionais que sejam profícuas para o avanço das relações 125 
harmoniosas entre os povos dos Estados Unidos e de outros países.  29. - Processo 126 
09.1.1406.3.5 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto 127 
Vanzolini, objetivando a organização e realização do curso de Especialização em MBA-128 
Gestão de Operações, Produtos e Serviços, bem como o gerenciamento administrativo e 129 
financeiro do mesmo.  30. - Processo 09.1.1217.22.4 - EERP - Termo de Cooperação 130 
celebrado entre a USP/EERP e o Ministério da Defesa, objetivando o desenvolvimento, no 131 
município de Anadia - Maceió, no Estado de Alagoas, da proposta de trabalho apresentada à 132 
Coordenação-Geral do Projeto Rondon, por ocasião do processo de seleção para participação 133 
na Operação Centro-Nordeste do Projeto Rondon.  31. - Processo 09.1.2518.11.2 - ESALQ - 134 
Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a STENVILLE Têxtil Ltda., objetivando a 135 
pesquisa e desenvolvimento laboratorial de matérias-primas florestais e afins, visando obter 136 
indicativos sobre o potencial de obtenção e aplicação de seus corantes naturais para 137 
tingimento de tecidos.  32. - Processo 09.1.3959.25.2 - FOB - Contrato celebrado entre a 138 
USP/FOB e a ODONTOPREV S.A., objetivando aprimorar o sistema de recuperação do 139 
amálgama das clínicas conveniadas a ODONTOPREV.  33. - Processo 09.1.1211.3.0 - EP - 140 
Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto 141 
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Vanzolini, objetivando a retificação da Cláusula Primeira - Do Objeto do referido Convênio.  142 
34. - Processo 09.1.34419.1.2 - USP - Convênio celebrado entre a USP e a Universidad 143 
Nacional de San Antonio Abad Del Cusco (Peru), objetivando a cooperação acadêmica em 144 
todas as áreas disponíveis em ambas as universidades, a fim de promover o intercâmbio de 145 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 146 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  35. - Processo 09.1.3408.18.3 - EESC - 147 
Termo de Cooperação celebrado entre a USP e o Ministério da Defesa, objetivando o 148 
desenvolvimento, no município de Cachoeira Alta, no Estado de Goiás da proposta de 149 
trabalho apresentada à Coordenação-Geral do Projeto Rondon, por ocasião do processo de 150 
seleção para participação na Operação Centro-Nordeste do Projeto Rondon.  36. - Processo 151 
09.1.938.81.5 - FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a Fundação para 152 
Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia, objetivando a 153 
cooperação para a gestão administrativa e financeira do curso de especialização intitulado 154 
"MBA Marketing".  37. - Processo 08.1.1416.81.1 - FEARP - Primeiro Termo de 155 
Aditamento ao Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a Fundação para Pesquisa e 156 
Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia, objetivando a retificação da 157 
Cláusula Primeira - Objeto do referido Convênio e do Plano de Trabalho.  38. - Processo 158 
07.1.30324.1.5 - PRCEU - Termo Aditivo Nº 01 ao Convênio Nº 407/2007 celebrado entre a 159 
USP, a FUSP e a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 160 
à Fome, objetivando a prorrogação do prazo de vigência do referido Convênio.  39. - 161 
Processo 08.1.141.71.1 - MAE - Convênio celebrado entre a USP/MAE e a Prefeitura 162 
Municipal de Itapeva, objetivando planejar e executar ações visando estudos e pesquisas 163 
arqueológicas, considerando a proteção e a valorização do Patrimônio Arqueológico Pré-164 
Histórico e Histórico do Município de Itapeva.  40. - Processo 09.1.33974.1.2 - USP - 165 
Convênio celebrado entre a USP e a Universidad San Buena Ventura, Cali (Colômbia), 166 
objetivando a cooperação acadêmica em todas as áreas do conhecimento das duas 167 
universidades, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de 168 
pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 169 
instituições.  41. - Processo 05.1.533.58.7 - FORP - Quinto Termo de Rerratificação ao 170 
Convênio celebrado entre a USP/FORP e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, com a 171 
interveniência da Secretaria Municipal da Saúde, objetivando a retificação das Cláusulas 172 
Terceira e Décima do referido Convênio.  42. - Processo 09.1.2918.8.0 - FFLCH - Convênio 173 
celebrado entre a USP e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, 174 
objetivando a execução do projeto "Levantamento etnolinguístico de comunidades afro-175 
brasileiras: Minas Gerais e Pará".  43. - Processo 06.1.3213.3.7 - EP - 1º Termo Aditivo ao 176 
Contrato celebrado entre a USP, a FUSP e a VALE S.A., objetivando a alteração dos recursos 177 
fixados no item 4.1 e a prorrogação do prazo fixado no item 8.1 do referido Contrato.  44. - 178 
Processo 08.1.753.6.7 - FSP - 1º Termo Aditivo ao Convênio Nº 1120/2008 celebrado entre 179 
a USP e a União Federal, através do Ministério da Saúde, objetivando a prorrogação do prazo 180 
de vigência do referido Convênio.  45. - Processo 09.1.961.81.7 - PRCEU - Convênio 181 
celebrado entre a USP, por intermédio do Núcleo para o Desenvolvimento de Tecnologias e 182 
Ambientes Educacionais e a FUNDACE, objetivando a cooperação para a gestão 183 
administrativa e financeira do Curso de Aperfeiçoamento intitulado "Formação de 184 
Consultores".  46. - Processo 09.1.35603.1.1 - PRP - Contrato de Concessão de Colaboração 185 
Financeira Não-Reembolsável Nº 09.2.1066.1 celebrado entre a USP, a FUSP e o Banco 186 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, objetivando a colaboração 187 
financeira não-reembolsável no valor de R$ 5.421.827,00, no âmbito do FUNTEC, para o 188 
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desenvolvimento de tecnologias de cultivo e manipulação de células-tronco e disponibilizar 189 
células-tronco embrionárias e mesenquimais adultas para a Rede Nacional de Terapia 190 
Celular.  47. - Processo 09.1.2144.86.7 - EACH - Convênio celebrado entre a USP/EACH, a 191 
Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos, a Universidade 192 
Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Estadual de 193 
Campinas, a União Federal, pelo Ministério da Saúde, pelo Instituto Nacional de Tráumato-194 
Ortopedia, o Comitê Olímpico Brasileiro, a União Federal, pelo Ministério da Ciência e 195 
Tecnologia, através do Laboratório Nacional de Computação Científica, a Universidade 196 
Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Paraná e a FINEP, objetivando a 197 
transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado "Laboratório 198 
Olímpico".  48. - Processo 08.1.2166.27.4 - ECA - Convênio celebrado entre a USP/ECA e o 199 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, no interesse do Centro de Ciências Humanas 200 
e Sociais (Espanha), objetivando a cooperação acadêmica na área de geração de indicadores 201 
bibliométricos da produção científica brasileira, a serem produzidos pela Unidad Asociada 202 
Grupo SClmago, Espanha e Centro de Estudos em Design de Sistemas Virtuais Centrado no 203 
Usuário, Brasil.  49. - Processo 05.1.1352.25.0 - FOB - Convênio celebrado entre a 204 
USP/FOB e a RWTH Aachen University (Alemanha), objetivando promover a cooperação 205 
acadêmica entre as partes, através da co-orientação de estudante de Doutorado, visando à 206 
preparação de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a 207 
responsabilidade conjunta das duas instituições.  50. - Processo 09.1.2647.3.6 - EP - Contrato 208 
Nº 0050.0053616.09.2 celebrado entre a USP, a FUSP e a PETROBRAS, objetivando a 209 
execução, pela Universidade, sob regime de preço global, dos serviços visando o 210 
desenvolvimento de um controlador preditivo avançado para aplicação em Unidades de 211 
Refino de Petróleo.  51. - Processo 08.1.4747.8.8 - FFLCH - Convênio celebrado entre a 212 
USP/FFLCH e a Universidade de Lausanne (Suíça), objetivando a cooperação acadêmica nas 213 
áreas de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a fim de promover o intercâmbio de 214 
docentes/pesquisadores, estudantes e membros da equipe técnico-administrativa das 215 
respectivas instituições.  52. - Processo 09.1.3892.8.5 - FFLCH - Convênio celebrado entre a 216 
USP e a Universidade de Lisboa (Portugal), objetivando promover a cooperação acadêmica 217 
entre as partes, através da co-orientação de estudantes de Doutorado das respectivas 218 
instituições, visando à preparação de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e 219 
defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas instituições.  53. - Processo 220 
09.1.4693.8.6 - FFLCH - Convênio celebrado entre a USP/FFLCH e a Universitè Rennes 2 - 221 
Haute Bretagne (França), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de História, 222 
Geografia, Filosofia, Ciências Sociais e Letras, a fim de promover o intercâmbio de 223 
docentes/pesquisadores, estudantes de graduação e de pós-graduação e membros da equipe 224 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  54. - Processo 09.1.830.6.2 - FSP - 225 
Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública - 226 
CEAP-FSP, objetivando a colaboração para o oferecimento e gerenciamento administrativo e 227 
financeiro do Curso "Cuidando do cuidador familiar de idosos".  55. - Processo 09.1.637.44.0 228 
- IGc - Termo de Cooperação Nº 0050.0045594.08.4 celebrado entre a USP, a FUSP e a 229 
PETROBRAS, objetivando a união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do 230 
Projeto de P&D intitulado "Implementação de Rotinas Computacionais para o Pré-231 
Processamento Geoestatístico Integráveis a Programas Especialistas - Petrel e Gocad e 232 
Técnicas de Simulação Estocástica".  56. - Processo 09.1.337.89.7 - FDRP - Acordo de 233 
Cooperação celebrado entre a USP/FDRP e a União, por intermédio do Tribunal Regional 234 
Federal da 3ª Região, objetivando a cooperação acadêmica entre as partes para a realização de 235 
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estágio pelos estudantes da FDRP, nas dependências dos Juizados Especiais Federais da 3ª 236 
Região, ou dos campi da FDRP, que tem por finalidade o desenvolvimento de atividades 237 
comuns para a troca de experiência e saberes e a implantação de um posto de atendimento do 238 
Juizado Especial Federal.  57. - Processo 09.1.4899.25.3 - FOB - Convênio celebrado entre a 239 
USP/FOB e a SORRI - Bauru, visando o desenvolvimento de uma pesquisa científica cujo 240 
objetivo é estudar as funções de respiração, deglutição, linguagem, fala e voz de 50 pacientes 241 
da SORRI-Bauru, acometidos por doenças neurológicas, bem como o impacto de tais 242 
condições na qualidade de vida dessa população.  58. - Processo 09.1.1104.12.8 - PRP - 243 
Contrato celebrado entre a USP, através do Núcleo de Política e Gestão Tecnológica e o 244 
Município de Sorocaba, por meio de sua Prefeitura, objetivando a prestação de serviços 245 
técnicos especializados de desenvolvimento de estudos para estabelecer as bases do plano de 246 
ciência, tecnologia e inovação do Parque Tecnológico de Sorocaba.  59. - Processo 247 
06.1.25857.1.8 - USP - Acordo Geral de Cooperação e Convênio Específico celebrados entre 248 
a USP e a Universidad de Murcia (Espanha), objetivando a cooperação acadêmica em todas 249 
as áreas disponíveis em ambas as Universidades, a fim de promover o intercâmbio de 250 
estudantes de graduação e de pós-graduação e de docentes das respectivas instituições.  60. - 251 
Processo 09.1.3500.3.9 - EP - Convênio Específico Nº 11 ao Termo de Cooperação Nº 252 
0050.0022726.06.4 celebrado entre a USP, a FUSP e a PETROBRAS, objetivando 253 
desenvolver o Projeto intitulado "Análise de Fadiga em Tubos Metálicos de Umbilicais 254 
(STUs) Submetidos a Deformações Plásticas Cíclicas".  61. - Processo 98.1.155.70.4 - CCE - 255 
Quinto Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/CCE, a FUSP e a Rede Nacional 256 
de Ensino e Pesquisa - RNP, estabelecendo o cronograma de desembolso para o exercício de 257 
2010, conforme Cláusula Quinta e alteração da Cláusula Nona, prorrogando o prazo de 258 
vigência do referido Convênio.  62. - Processo 96.1.1183.62.9 - HU - Termo de Reti-259 
Ratificação Nº 01/09 ao Convênio 0028/2008 de Assistência à Saúde SUS/SP celebrado entre 260 
a USP/HU e o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde, 261 
objetivando a alteração da Cláusula Sétima - Do Preço do referido Convênio.  63. - Processo 262 
09.1.2707.3.9 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto 263 
Vanzolini, objetivando a organização e realização do Curso de Especialização em 264 
Administração de Serviços, bem como o gerenciamento administrativo e financeiro do 265 
mesmo.  64. - Processo 09.1.3384.11.0 - ESALQ - Convênio celebrado entre a USP/ESALQ 266 
e a Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz", objetivando a colaboração no 267 
oferecimento do Curso de Especialização em Manejo de Solo.  65. - Processo 09.1.1273.6.0 - 268 
FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio a Faculdade de Saúde 269 
Pública - CEAP, objetivando a colaboração para o oferecimento e gerenciamento 270 
administrativo e financeiro do Curso de Difusão "Problemas e Programas na Cooperação 271 
Internacional em Saúde".  66. - Processo 09.1.1518.74.7 - FZEA - Convênio celebrado entre 272 
a USP/FZEA, a FUSP e a FINEP, objetivando a transferência de recursos financeiros, para a 273 
execução do Projeto intitulado "Unidade Experimental Clínico-Hospitalar de Medicina 274 
Veterinária".  67. - Processo 09.1.1213.12.1 - FEA - Convênio celebrado entre a USP/FEA e 275 
a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, objetivando a colaboração no oferecimento do 276 
curso MBA Economia de Empresas.  68. - Processo 09.1.3036.3.0 - EP - Convênio celebrado 277 
entre a USP/EP e a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, 278 
objetivando a organização e o gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de 279 
Aperfeiçoamento: Engenheiro de Suprimento.  69. - Processo 08.1.23579.1.2 - 280 
USP/ICMC/SIBI/FZEA - Terceiro Termo de Aditamento ao Convênio SES 2008CV00001 281 
celebrado entre a USP e o Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Ensino 282 
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Superior, objetivando a prorrogação do prazo de vigência do referido Convênio.  70. - 283 
Processo 09.1.3957.25.0 - FOB - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/FOB e 284 
a Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos - FUNBEO, objetivando a prorrogação do 285 
prazo de vigência do referido Convênio por um período de 6 meses.  71. - Processo 286 
09.1.37411.1.2 - USP - Convênio celebrado entre a USP e o Institut Polytechnique Lasalle 287 
Beauvais (França), objetivando a cooperação acadêmica em todas as áreas do conhecimento 288 
das duas universidades, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, 289 
estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das 290 
respectivas instituições.  72. - Processo 09.1.27124.1.0 - USP - Convênio celebrado entre a 291 
USP e a Universidad Central de Venezuela, objetivando a cooperação acadêmica em todas as 292 
áreas disponíveis em ambas as Universidades, a fim de promover o intercâmbio de 293 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 294 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  73. - Processo 09.1.1987.11.9 - ESALQ - 295 
Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários "Luiz de 296 
Queiroz", objetivando a colaboração no oferecimento e gerenciamento administrativo e 297 
financeiro do Curso de Extensão Universitária de Especialização em Curso de Especialização 298 
em Gerenciamento Ambiental.  74. - Processo 09.1.1890.5.0 - FM - Convênio celebrado 299 
entre a USP/FM e a Fundação Faculdade de Medicina, objetivando a colaboração para o 300 
gerenciamento financeiro do Curso de Especialização em Medicina do Trabalho.  75. - 301 
Processo 09.1.1888.5.6 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação Faculdade 302 
de Medicina, objetivando a colaboração para o gerenciamento financeiro do Curso de 303 
Especialização em Fonoaudiologia - Edição 09.005.  76. - Processo 09.1.2706.3.2 - EP - 304 
Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a 305 
organização e realização do curso de Especialização em MBA - USP Gestão Estratégica de 306 
Operações em Bancos, bem como o gerenciamento administrativo e financeiro do mesmo.  307 
77. - Processo 09.1.2783.3.7 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos 308 
Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do curso de Especialização em 309 
Qualidade e Produtividade, bem como o gerenciamento administrativo e financeiro do 310 
mesmo.  78. - Processo 09.1.2782.3.0 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a 311 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do curso de 312 
Especialização em Gestão de Projetos, bem como o gerenciamento administrativo e 313 
financeiro do mesmo.  79. - Processo 09.1.1197.6.1 - FSP - Convênio celebrado entre a 314 
USP/FSP e o Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública - CEAP, objetivando a 315 
colaboração para o oferecimento e gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de 316 
Difusão "A evolução do sistema de proteção social brasileiro: a construção histórica da 317 
cidadania e o SUS".  80. - Processo 09.1.2784.3.3 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP 318 
e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do curso de 319 
Especialização em Gestão de Projetos em Tecnologia da Informação, bem como o 320 
gerenciamento administrativo e financeiro do mesmo.  81. - Processo 09.1.2709.3.0 - EP - 321 
Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a 322 
organização e realização do curso de Especialização em Administração Industrial, bem como 323 
o gerenciamento administrativo e financeiro do mesmo.  82. - Processo 09.1.5677.8.4 - 324 
FFLCH - Convênio celebrado entre a USP/FFLCH e a Eötvös Loránd University (Hungria), 325 
objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de Humanidades, a fim de promover o 326 
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e 327 
membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  83. - Processo 328 
09.1.5140.25.0 - FOB - Convênio celebrado entre a USP/FOB e o Instituto Superior de Saúde 329 
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do Alto Ave (Portugal), objetivando a cooperação acadêmica na área Fonoaudiológica, a fim 330 
de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 331 
graduação.  84. - Processo 09.1.3896.8.0 - FFLCH - Convênio celebrado entre a USP e a 332 
Universidade da Sorbonne Nouvelle (Paris III), França, objetivando promover a cooperação 333 
acadêmica entre as partes, através da co-orientação de estudantes de Doutorado, visando à 334 
preparação de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a 335 
responsabilidade conjunta das duas instituições.  85. - Processo 08.1.4924.8.7 - FFLCH - 336 
Convênio celebrado entre a USP/FFLCH e a Universidade de Cabo Verde, objetivando a 337 
cooperação acadêmica nas áreas de estudos de ambas as Universidades, a fim de promover o 338 
intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e 339 
membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  86. - Processo 340 
09.1.555.14.2 - IAG - Convênio celebrado entre a USP e a Università Degli Studi Di Trieste 341 
(Itália), objetivando promover a cooperação acadêmica entre as partes, através da co-342 
orientação de estudantes de Doutorado, visando à preparação de tese de doutorado e dupla-343 
titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas 344 
instituições.  87. - Processo 09.1.451.53.3 - CCRP - Termo de Permissão de Uso da Edícula 345 
do Centro de Visitantes do Campus de Ribeirão Preto, em favor da ADUSP Regional.  88. - 346 
Processo 08.1.12820.1.5 - HRAC - Termo Aditivo de Reti-Ratificação Nº 01/09 ao 347 
Convênio celebrado entre a USP/HRAC e o Governo do Estado de São Paulo, através da 348 
Secretaria de Estado da Saúde, objetivando a retificação da Cláusula Sétima - Do Preço do 349 
referido Convênio.  89. - Processo 09.1.1700.12.0 - PRP - Acordo de Cooperação celebrado 350 
entre a USP e a Pontificia Universidad Católica Del Perú, objetivando a cooperação 351 
acadêmica entre as partes, em áreas de mútuo interesse, a fim de promover o intercâmbio de 352 
experiências científicas no campo da Gestão da Tecnologia e da Inovação, empreender ações 353 
visando o fortalecimento dos cursos de pós-graduação, "stricto e latu sensus" de ambas as 354 
instituições, cooperação na formação e no desenvolvimento de recursos humanos altamente 355 
qualificados, desenvolvimento de programas conjuntos de trabalho, bem como a produção 356 
científica em regime de co-autoria.  90. - Processo 08.1.31444.1.5 - PRCEU - Convênio 357 
celebrado entre a USP/RUSP e a ITAIPU Binacional, objetivando a realização da exposição 358 
itinerante "Água: uma viagem no mundo do conhecimento", no Ecomuseu de Itaipu, em Foz 359 
do Iguaçu, tendo como público alvo, alunos e professores do Ensino médio das escolas 360 
públicas e privadas dos municípios da região da Bacia Hidrográfica do Paraná 3 e lindeiros ao 361 
Reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu, comunidade do Entorno do Ecomuseu e público 362 
em geral.  91. - Processo 09.1.887.23.4 - FO - Convênio celebrado entre a USP/FO e a 363 
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Odontologia, objetivando a 364 
organização e realização do Curso de Especialização em: Radiologia Odontológica e 365 
Imaginologia.  92. - Processo 09.1.24579.1.7 - PRCEU - Convênio celebrado entre a 366 
USP/PRCEU/CEUMA e a Associação de Amigos do Centro Universitário Maria Antonia, 367 
objetivando a colaboração e gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de 368 
Especialização "Linguagens da Arte - Edição 09.007".  93. - Processo 09.1.3385.11.6 - 369 
ESALQ - Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários "Luiz 370 
de Queiroz", objetivando a colaboração no oferecimento e gerenciamento administrativo e 371 
financeiro do Curso de Especialização em Alimentos Funcionais.  94. - Processo 372 
09.1.1039.60.1 - FCFRP - Contrato celebrado entre a USP/FCFRP e a HIPOLABOR 373 
Farmacêutica Ltda., objetivando a realização do estudo de equivalência farmacêutica para o 374 
fármaco: Sulfato de Amicacina 250mg/mL tendo como referência o medicamento 375 
Novamin&reg;, do laboratório Bristol-Myers Squibb.  95. - Processo 09.1.577.58.8 - FORP - 376 
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Convênio celebrado entre a USP/FORP e a Fundação Odontológica de Ribeirão Preto, 377 
objetivando o gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Especialização em 378 
Ortodontia.  96. - Processo 07.1.1738.11.7 - ESALQ - Termo Aditivo ao Convênio celebrado 379 
entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz", objetivando a 380 
alteração da data do término do Curso de Extensão Universitária de Atualização em Tutoria à 381 
Distância na Cultura de Milho.  97. - Processo 09.1.3386.11.2 - ESALQ - Convênio 382 
celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz", 383 
objetivando a colaboração no oferecimento do Curso de Especialização em Manejo de Solo.  384 
98. - Processo 09.1.24578.1.0 - PRCEU - Convênio celebrado entre a USP/PRCEU/CEUMA 385 
e a Associação de Amigos do Centro Universitário Maria Antonia, objetivando a colaboração 386 
e gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Especialização "Linguagens da Arte 387 
- Edição 09.006".  99. - Processo 09.1.1992.5.8 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM 388 
e a Fundação Faculdade de Medicina, objetivando o gerenciamento financeiro do Curso de 389 
Especialização em Promoção da Saúde - Edição 09.007.  100. - Processo 09.1.1769.5.7 - FM 390 
- Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação Faculdade de Medicina, objetivando a 391 
colaboração para o gerenciamento financeiro do Curso de Especialização em Acupuntura - 392 
Edição 09.007.  101. - Processo 09.1.1889.5.2 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e 393 
a Fundação Faculdade de Medicina, objetivando a colaboração para o gerenciamento 394 
financeiro do Curso de Especialização em Medicina Legal - Edição 09.007.  102. - Processo 395 
09.1.843.6.7 - FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio a Faculdade 396 
de Saúde Pública - CEAP, objetivando a colaboração para o oferecimento e gerenciamento 397 
administrativo e financeiro do Curso de introdução à oficina de memória para idosos.  103. - 398 
Processo 09.1.10945.1.6 - PRP - Contrato celebrado entre a USP, através do NAP - A Escola 399 
do Futuro, a FUSP e a A.W. FABER-CASTELL S.A., objetivando a concepção, elaboração e 400 
desenvolvimento de conteúdos didáticos para crianças, pais e professores, e publicação dessas 401 
atividades no portal Clubinho Faber-Castell por meio de ferramenta administrativa, mediação 402 
e avaliação do ambiente virtual, acompanhamento e manutenção do servidor alocado na 403 
Escola do Futuro.  104. - Processo 08.1.1412.81.6 - FEARP - Termo de Aditamento ao 404 
Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a FUNDACE, objetivando a alteração da Cláusula 405 
Primeira - Objeto do referido Convênio.  105. - Processo 08.1.2704.1.2 - USP - Convênio de 406 
Cooperação Acadêmica celebrado entre a USP, a Universidad Central de Venezuela, a 407 
Universidad de Buenos Aires, a Universidad de Puerto Rico e a Universidad Nacional de 408 
Colombia, objetivando estabelecer as bases e critérios sobre os quais as partes realizarão 409 
ações conjuntas de colaboração acadêmica, científica e cultural para o enriquecimento das 410 
funções educativas que desempenham, a criação de uma rede denomonada "Red 411 
Latinoamericana de Museos Y Patrimonio Cultural Universitários", bem como convalidação 412 
das atividades desenvolvidas.  106. - Processo 09.1.273.39.2 - EEFE - Acordo celebrado 413 
entre a USP e a Universidade de Tsukuba, Japão, objetivando a cooperação acadêmica entre 414 
as partes na área de Ciências do Esporte e Saúde, a fim de promover o intercâmbio de 415 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação, informações, 416 
publicações e materiais para fins acadêmicos.  107. - Processo 09.1.3193.18.7 - EESC - 417 
Convênio celebrado entre a USP/EESC e o Centro Internacional de Estudos Superiores em 418 
Ciências Agronômicas de Montepellier, França, objetivando a cooperação acadêmica na área 419 
de Engenharia, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de 420 
pós-graduação e de graduação.  108. - Processo 09.1.3194.18.3 - EESC - Convênio 421 
celebrado entre a USP/EESC e a Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier, 422 
França, objetivando a cooperação acadêmica na área de Engenharia, a fim de promover o 423 
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intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de graduação e de pós-graduação.  109. - 424 
Processo 08.1.3089.18.4 - EESC - Convênio celebrado entre a USP/EESC e a Universidade 425 
Manuela Beltran (Colômbia), objetivando a cooperação acadêmica na área de Engenharia, a 426 
fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 427 
graduação e membros da equipe técnico-acadêmica das respectivas instituições.  110. - 428 
Processo 09.1.2833.18.2 - EESC - Convênio celebrado entre a USP e a Università degli 429 
Studi di Firenze, objetivando promover a cooperação acadêmica entre as partes, através da 430 
co-orientação de estudante de Doutorado, visando à preparação de tese de doutorado e dupla-431 
titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas 432 
instituições.  111. - Processo 09.1.1926.27.6 - ECA - Convênio celebrado entre a USP/ECA e 433 
a Universidad Del Desarollo no interesse da Faculdade de Ciências da Comunicação, Chile, 434 
objetivando a cooperação acadêmica na área de comunicações com o objetivo de desenvolver 435 
intercâmbio de docentes, alunos de pós-graduação e graduação e dos técnico-administrativos, 436 
por meio da promoção de eventos acadêmicos e culturais, de pesquisas e publicações 437 
conjuntas e visitas para cursos.  112. - Processo 09.1.1925.27.0 - ECA - Convênio celebrado 438 
entre a USP/ECA e a Universidade da Florida, EUA, objetivando a cooperação acadêmica na 439 
área de comunicações e turismo com o objetivo de desenvolver intercâmbio de docentes, 440 
alunos de pós-graduação e graduação e membros da equipe técnico-administrativos, por meio 441 
da promoção de eventos acadêmicos e culturais, de pesquisas e publicações conjuntas e 442 
visitas para cursos.  113. - Processo 09.1.1573.27.6 - Convênio celebrado entre a USP/ECA e 443 
a Universidade do Porto, Portugal, objetivando a cooperação acadêmica na área de Ciência da 444 
Informação e na área de Comunicações, com o objetivo de desenvolver o intercâmbio de 445 
pessoal docente, alunos de pós-graduação e graduação e servidores técnico-administrativos.  446 
114. - Processo 09.1.5142.25.3 - FOB - Acordo celebrado entre a USP/FOB e a Universidade 447 
da Flórida, EUA, objetivando a cooperação acadêmica em Odontologia sob a forma de 448 
intercâmbio de estudantes e professores visitantes.  115. - Processo 09.1.3852.11.3 - ESALQ 449 
- Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de Estudos Agrários Luiz de 450 
Queiroz, objetivando a colaboração no oferecimento e gerenciamento administrativo e 451 
financeiro do Curso de Extensão Universitária - Difusão: "Técnicas de Criação de Insetos 452 
para Programas de Controle Biológico com ênfase à comercialização de inimigos naturais".  453 
116. - Processo 2010.1.241.1.8 - USP - Acordo de Cooperação celebrado entre a USP, a 454 
FAPESP, a Universidade Estadual de Campinas, a Universidade Estadual Paulista "Júlio de 455 
Mesquita Filho" e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Ensino Superior, 456 
objetivando a atuação conjunta das partes, visando à cooperação técnica, acadêmica e 457 
científica para implantação do Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia nos campi das 458 
Universidades na área de Bioenergia.  117. - Processo 2009.1.806.2.1 - FD - Acordo 459 
Interinstitucional de Cooperação Didática e Científica celebrado entre a USP e a Escola de 460 
Doutorado em Estudos Políticos (Studi Politici) da Universidade de Turim (Itália), 461 
objetivando promover a cooperação internacional no âmbito da formação avançada dos 462 
alunos de Doutorado de pesquisa no setor de Ciências Políticas e Jurídicas.  118. - Processo 463 
09.1.1132.17.2 - FMRP - Termo de Prorrogação e Reti-Ratificação do Contrato de 464 
Aprimoramento do Ensino, da Pesquisa e Prestação de Serviços Médico-Hospitalares à 465 
Comunidade firmado entre a USP/FMRP e o Hospital das Clínicas da FMRP, objetivando 466 
prorrogar o prazo de vigência e retificar a cláusula sétima do referido Contrato, bem como 467 
convalidar as atividades desenvolvidas.  119. - Processo 09.1.1659.41.3 - IB - Convênio 468 
celebrado entre a USP, a FUSP e o CNPq, objetivando a execução do Projeto "INCT do 469 
Bioetanol" no âmbito do Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia.  120. - 470 
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Processo 09.1.1192.6.0 - FSP - Convênio celebrado entre a USP/FSP e o Centro de Apoio a 471 
Faculdade de Saúde Pública (CEAP-FSP), objetivando a colaboração para o oferecimento e 472 
gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Difusão: Inquéritos de Saúde.  121. - 473 
Processo 09.1.360.33.3 - MP - Termo de Doação celebrado entre a USP/MP e a Playcorp 474 
Organização de Eventos Ltda., objetivando a doação de R$ 50.000,00 e de bens móveis, que 475 
serão destinados às atividades de pesquisa do Museu.  122. - Processo 09.1.828.23.8 - FO - 476 
Convênio celebrado entre a USP/FO e a Fundação para o Desenvolvimento Científico e 477 
Tecnológico da Odontologia, objetivando a colaboração no oferecimento do Curso de 478 
Especialização em Odontopediatria.  123. - Processo 09.1.1529.74.9 - FZEA - Convênio 479 
celebrado entre a USP/FZEA e o Leibniz Institute for Agricultural Engineering Postdam-480 
Bornim E.V. (ATB), Alemanha, objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de 481 
Engenharia de Alimentos, Zootecnia, Engenharia de Biossistemas e Medicina Veterinária a 482 
fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 483 
graduação.  124. - Processo 09.1.330.47.7 - IP - Convênio celebrado entre a USP/IP e o 484 
Centro Cáritas de Formación para La Atención de Las Farmacodepedencias Y Situaciones 485 
Críticas Associadas A.C. (México), objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de 486 
Psicologia a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores e de estudantes, o 487 
desenvolvimento de projetos de pesquisa, a organização de eventos científicos e culturais, o 488 
intercâmbio de informações e publicações acadêmicas e o intercâmbio de membros da equipe 489 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  Em discussão: PROCESSOS A SEREM 490 
RELATADOS. Relator:  CHESTER LUIZ GALVÃO CESAR - 1. - Processo 491 
09.1.1440.64.0 - CENA - Solicita recursos no valor de R$ 73.343,25 (menores valores 492 
orçados), via Mobiliário de Instalações Novas ou Recuperadas, para adequação da infra-493 
estrutura do Centro. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 494 
70.000,00, via Mobiliário de Instalações Novas ou Recuperadas, ressaltando que o Órgão 495 
deverá apresentar, via Mercúrio Web, a prestação de contas dos recursos recebidos.  2. - 496 
Processo 00.1.27291.1.6 - Bronislovas Ruzinskas - Alienação de metade ideal do imóvel 497 
situado na Rua Ângelo Antonio Dian, lote 05, quadra 08, atual Rua Inocêncio Nazutto, 163, 498 
Jardim Santa Lídia, Mauá, São Paulo, oriundo da herança vacante em nome de Bronislovas 499 
Ruzinskas. Parecer Técnico da COESF: indica a importância de R$ 45.000,00 (50% do valor 500 
total de R$ 90.000,00) como sendo o mais provável valor de venda, à vista do imóvel. Parecer 501 
da CAVI: aprova em reunião de 24.11.09 o Laudo Técnico de Avaliação, com o valor 502 
apontado. A COP aprova o parecer do relator, favorável à alienação da metade ideal do 503 
imóvel oriundo de herança vacante, situado na Rua Inocêncio Nazzuto, 163 - Jardim Santa 504 
Rita - Mauá - SP.  3. - Processo 09.1.2835.10.0 - FMVZ - Solicita recursos no valor de R$ 505 
2.244,00 (50% dos menores valores orçados), via Manutenção de Veículos, para manutenção 506 
do veículo GM/BLAZER, placas BVZ 9269, ano 1997/1998. A COP aprova o parecer do 507 
relator, favorável à liberação de R$ 2.244,00 (50% dos menores valores orçados), via 508 
Manutenção de Veículos, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a 509 
prestação de contas dos recursos recebidos.  4. - Processo 09.1.2899.10.8 - FMVZ - Solicita 510 
recursos, via Manutenção de Veículos, para manutenção dos veículos: GM/S-10, placas BVZ 511 
0741, ano 1998 e VW/Quantum, placas CDV 6206, ano 1989 - R$ 6.339,60 (50% dos 512 
menores valores orçados); M.B./Mercedes Benz 0 371R (ônibus), placas BSV 8811, ano 513 
1989 e Mercedes Benz/Neo Bus Thunder LO (microônibus), placas CDV 0755, ano 2001 - 514 
R$ 21.904,06 (100% dos menores valores orçados). A COP aprova o parecer do relator, 515 
favorável à liberação de R$ 28.243,66, via Manutenção de Veículos, ressaltando que a 516 
Unidade deverá apresentar, via Mercúrio Web, a prestação de contas dos recursos recebidos.  517 
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Relator:  HANS VIERTLER - 5. - Processo 09.1.25252.1.1 - Agência USP de Inovação - 518 
Contrato a ser celebrado entre a USP e a empresa Biosafe-Biossegurança do Brasil, 519 
objetivando a concessão de licença de uso para a exploração sem exclusividade, para o Brasil 520 
e o exterior, do pedido de patente intitulado"Sistema de detecção de parvovírus, antígeno 521 
recombinante, método de obtenção de antígenos e uso", para produção e/ou exploração 522 
comercial de produtos, mediante remuneração. Parecer da CJ: favorável à formalização, 523 
recomendando a correção da cláusula décima primeira do Contrato com relação ao Foro. A 524 
COP aprova o parecer do relator, do seguinte teor: "Trata-se de minuta de contrato a ser 525 
celebrado entre a USP e a empresa BIOSAFE para a concessão de licença de uso para a 526 
exploração sem exclusividade, para o Brasil e o exterior, e fornecimento de tecnologia do 527 
pedido de patente PI0705395-9, depositado no INPI em 13/12/2007, intitulado "Sistema de 528 
detecção de Parvovirus, antígeno recombinante, método de obtenção de antígenos e uso". A 529 
empresa BIOSAFE manifestou interesse com relação ao licenciamento sem exclusividade de 530 
pedido de patente PI0705395-9 com base na chamada pública divulgada pela página da 531 
AUSPIN. Ficou aprovado pela empresa e pelos pesquisadores que os custos pelas 532 
transferência de tecnologia e exploração do pedido de patente serão, respectivamente, 533 
R$5.000,00 (cinco mil reais) e taxa de royalties correspondente a 3% (três por cento) do 534 
faturamento líquido dos produtos. A CJ, em seu Parecer CJ.P.2742/09, aprova a minuta do 535 
contrato sugerindo uma modificação na cláusula décima primeira com relação ao Foro, e 536 
encaminha os autos à COP. Após examinar o contrato e, com base no parecer da CJ, sou de 537 
parecer que o mesmo está em condições de ser formalizado pelas partes interessadas. Assim 538 
sendo, e, após substituir na cláusula 4.11 cláusula 4.12 por cláusula 4.10, recomendo à COP 539 
que aprove o contrato."  6. - Processo 09.1.35594.1.2 - USP - Acordo de Proteção Intelectual 540 
e Exploração Comercial da Tecnologia a ser celebrado entre a USP e a Fundação 541 
Universidade de Brasília, objetivando reconhecer reciprocamente a participação efetiva das 542 
acordantes no desenvolvimento da tecnologia intitulada "Processo de obtenção de 543 
Nanopartículas Magnéticas Utilizando Líquidos Iônicos como Solventes e sua Aplicação na 544 
Preparação de Dispersões Estáveis em Solventes não Polares", e a conseqüente co-545 
titularidade sobre a mesma, bem como regular a sua exploração comercial. Parecer da CJ: 546 
favorável à formalização tal como proposto. A COP aprova o parecer do relator, favorável à 547 
celebração do Acordo de Proteção Intelectual e Exploração Comercial entre a USP e a 548 
Fundação Universidade de Brasília, objetivando reconhecer reciprocamente a participação 549 
efetiva das acordantes no desenvolvimento da tecnologia intitulada "Processo de obtenção de 550 
Nanopartículas Magnéticas Utilizando Líquidos lônicos como Solventes e sua Aplicação na 551 
Preparação de Dispersões Estáveis em Solventes não Polares", e a consequente co-552 
titularidade sobre a mesma, bem como regular a sua exploração comercial, ressalvando que 553 
eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de responsabilidade das partes 554 
intervenientes.  7. - Processo 09.1.8286.1.9 - USP - Instrumento Particular a ser celebrado 555 
entre a USP e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, objetivando a regularização da 556 
titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre a Propriedade 557 
Intelectual resultante da pesquisa intitulada "Marcador Óptico Polimérico Biodegradável para 558 
Substratos Biodegradáveis e Processo de Obtenção". Parecer da CJ: favorável à formalização 559 
tal como proposto. A COP aprova o parecer do relator, do seguinte teor: "Trata-se de minuta 560 
de instrumento particular a ser celebrado pela USP e pela CNEN para regularizar a 561 
titularidade e o reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre a propriedade 562 
intelectual do pedido de patente PI0802426-0, depositado junto ao INPI em 04/07/2008, 563 
intitulado "Marcador óptico polimérico biodegradável para substratos biodegradáveis e 564 
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processo de obtenção", resultado de pesquisa desenvolvida em parceria da USP com a CNEN, 565 
tendo como um dos inventores o Prof. Hermi Felinto de Brito, docente do IQUSP. Na 566 
Cláusula Segunda, item 2.1, fica estabelecido que a proteção legal será requerida em regime 567 
de co-titularidade cabendo 50% para a USP e 50% para a CNEN. A CJ, em seu Parecer 568 
CJ.P.2795/09, afirma que o acordo a ser firmado não merece reparos e poderá ser 569 
formalizado. A minuta foi então encaminhada à COP pelo GR para manifestação. Uma 570 
análise do documento revela tratar-se de acordo rotineiramente estabelecido para situações 571 
semelhantes, portanto, considerando o parecer da CJ, sou de parecer que o instrumento 572 
particular seja aprovado pela COP após corrigir o nome do signatário pela USP no 573 
documento."  8. - Processo 08.1.1538.76.3 - IFSC - Contrato a ser celebrado entre a 574 
USP/IFSC, a FAPESP e a LAM Educacional, Indústria e Comércio de Materiais para Ensino 575 
Ltda. ME, objetivando a concessão de licença de uso para a exploração comercial sem 576 
exclusividade dos Privilégios de Invenções Nacionais, para utilização dos produtos, mediante 577 
remuneração, relativo aos pedidos de patentes: "Modelo tridimensional para representar 578 
molécula ou parte de molécula de ácido nucléico e kit" e "Unidades representativas de 579 
aminoácidos e kit educacional". Parecer da CJ: sugere algumas correções na minuta de 580 
Contrato apresentada. Manifestação da Agência USP de Inovação: providenciadas as 581 
correções sugeridas pela Consultoria Jurídica, encaminha os autos à COP para análise. A 582 
COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Contrato entre a USP/IFSC, a 583 
FAPESP e a LAM Educacional, Indústria e Comércio de Materiais para Ensino Ltda., 584 
objetivando a concessão de licença de uso para a exploração comercial sem exclusividade dos 585 
Privilégios de Invenções Nacionais, para utilização dos produtos, mediante remuneração, 586 
relativo aos pedidos de patentes: "Modelo tridimensional para representar molécula ou parte 587 
de molécula de ácido nucléico e kit" e "Unidades representativas de aminoácidos e kit 588 
educacional", ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de 589 
responsabilidade das partes intervenientes.  9. - Processo 09.1.16568.1.0 - USP - Contrato a 590 
ser celebrado entre a USP/EP/HU e a Ventrix Tecnologia Ltda., objetivando a concessão de 591 
licença de uso para a exploração de privilégio de invenção e fornecimento de tecnologia, 592 
relativo ao pedido de patente, "Método para agilizar a cicatrização". Parecer da CJ: o 593 
Contrato está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, 594 
favorável à celebração do Contrato entre a USP/EP/HU e a Ventrix Tecnologia Ltda., 595 
objetivando a concessão de licença de uso para a exploração de privilégio de invenção e 596 
fornecimento de tecnologia, relativo ao pedido de patente "Método para agilizar a 597 
cicatrização", ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de 598 
responsabilidade das partes intervenientes.  10. - Processo 09.1.37241.1.0 - Agência USP de 599 
Inovação - Instrumento de Reconhecimento de Direitos e Obrigações a ser celebrado entre a 600 
USP, a FAPESP e a Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Sincroton (ABTLuS), 601 
objetivando reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre a Propriedade Intelectual 602 
do projeto de pesquisa "Influência dos Compostos Fenóticos Esterificados à Hemiceluloses 603 
da Parede Celular da Cana-de-Açúcar na Susceptibilidade ao Ataque de Hidrolases". 604 
Manifestação da Agência USP de Inovação: a fim de regularizar a situação de fato foi 605 
proposto instrumento de reconhecimento de direitos e, ainda, para que o depósito do pedido 606 
de patente seja efetuado pela ABTLuS, faz-se necessário que a USP outorgue poderes, por 607 
meio de procuração. Parecer da CJ: com relação ao Instrumento, bem como ao Termo de 608 
Procuração, não há observações a serem feitas. A COP aprova o parecer do relator, favorável 609 
à formalização do Instrumento de Reconhecimento de Direitos e Obrigações entre a USP, a 610 
FAPESP e a Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Síncroton (ABTLuS), objetivando o 611 
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reconhecimento mútuo dos direitos e obrigações sobre a Propriedade Intelectual, no Brasil e 612 
no Exterior, do projeto de pesquisa intitulado "Influência dos Compostos Fenólicos 613 
Esterificados à Hemiceluloses da Parede Celular da Cana-de-Açúcar na Susceptibilidade ao 614 
Ataque de Hidrolases". Aprovou, ainda, a assinatura do Termo de Procuração que outorga 615 
poderes ao escritório contratado pela ABTLuS para efetuar o depósito do pedido de patente, 616 
ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo deverão ser de responsabilidade 617 
das partes intervenientes.  11. - Processo 01.1.13786.1.9 - Universidade Federal de Minas 618 
Gerais - Contrato de Partilhamento de Titularidade de Tecnologia e outras Avenças, a ser 619 
celebrado entre UFMG e a USP, visando à regularização do pedido de patente sob o título 620 
"Processo de Obtenção de Complexo Tenoxicam-Zinco e Complexo Texoxicam-Zinco". 621 
Manifestação Agência USP Inovação: aponta que a UFMG exige que o reembolso, pela USP, 622 
das taxas pagas por ela seja feito anualmente e que o prazo do contrato será o prazo restante 623 
de vigência da patente. Parecer da CJ: o instrumento está em ordem sob o aspecto jurídico-624 
formal e poderá ser formalizado. A COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração 625 
do Contrato de Partilhamento de Titularidade de Tecnologia e Outras Avenças entre a USP e 626 
a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), objetivando estabelecer condições de 627 
titularidade entre as partes face à tecnologia intitulada "Processo de obtenção do complexo 628 
tenoxicam-zinco e complexo tenoxicam-zinco", ressalvando que eventuais ônus decorrentes 629 
desse Acordo deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  12. - Processo 630 
06.1.4743.1.3 - Willy Corrêa de Oliveira - Contrato de Edição a ser celebrado entre a 631 
USP/EDUSP e Willy Corrêa de Oliveira, visando à aquisição dos direitos de editar, divulgar e 632 
comercializar a obra intitulada "Catálogo 1 - Willy Corrêa de Oliveira - Peças para 633 
Piano/Catálogo 2 - Willy Corrêa de Oliveira - Canções". Parecer da CJ: não há óbice em 634 
relação à minuta do Contrato, os autos são encaminhados à COP, para análise da viabilidade 635 
de ser repassado 35% da tiragem para a PETROBRAS, a título de cota de participação. 636 
Havendo aprovação da Comissão, os autos poderão seguir ao DF e, após, ao GR para 637 
ratificação. A COP aprova o parecer do relator, favorável à formalização do Acordo, nos 638 
termos propostos.  13. - Processos 03.1.2054.42.0 e 2006.1.19640.1.0 - ICB - Primeiro 639 
Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Reconhecimentos de Direitos e Obrigações 640 
celebrado entre a USP/ICB, a UNESP e a FAPESP referente ao pedido de patente 641 
denominado "Processo de Obtenção de Extratos de Casearia Sylvestris, Processos de 642 
Obtenção de Frações Ativas, Composição, Unidade de Dosagem, Método para Prevenir, 643 
Tratar, Combater ou Suspender Distúrbios Gastrintestinais, Medicamento e Princípio Ativo", 644 
objetivando alterar as cláusulas 2.2 e 3.2 do referido Instrumento. Parecer da CJ: não há óbice 645 
às modificações contratuais negociadas entre as partes e objeto do Primeiro Termo Aditivo 646 
que está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, 647 
favorável à celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Instrumento Particular de 648 
Reconhecimento de Direitos e Obrigações celebrado entre a USP/ICB, a UNESP e a 649 
FAPESP, objetivando alterar os itens 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 da cláusula segunda e 650 
o item 3.2 da cláusula terceira do referido Instrumento, ressalvando que eventuais ônus 651 
decorrentes desse Acordo deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  14. - 652 
Processo 2008.1.35979.1.0 - Agência USP de Inovação - Acordo de Gestão e 653 
Compartilhamento de Propriedade Intelectual a ser celebrado entre a USP e a FAPESP, 654 
visando regulariza o processo de proteção dos resultados do Projeto intitulado 655 
"Desenvolvimento de Software para Análise, Simulação e Otimização Cromatográfica". 656 
Parecer da CJ: tendo sido incorporadas as sugestões apresentadas pela Consultoria Jurídica, 657 
entende que o Instrumento está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. A COP aprova o 658 
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parecer do relator, favorável à celebração do Acordo de Gestão e Compartilhamento de 659 
Propriedade Intelectual entre a USP e a FAPESP, visando regularizar o processo de proteção 660 
dos resultados do Projeto intitulado "Desenvolvimento de Software para Análise, Simulação e 661 
Otimização Cromatográfica", ressalvando que eventuais ônus decorrentes desse Acordo 662 
deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  15. - Processo 2009.1.878.76.6 – 663 
IFSC - Contrato a ser celebrado entre a USP/IFSC, a Universidade Federal de Pernambuco 664 
(UFPE), a EMS S/A e o Instituto Vita Nova (IVN), objetivando regulamentar as condições de 665 
confidencialidade, titularidade e participação na criação intelectual, bem como 666 
comercialização de produto ou processo resultante da execução do projeto intitulado 667 
"Biosinfar". Manifestação Agência USP Inovação: manifesta-se favorável quanto às 668 
condições estabelecidas no Contrato. Parecer da CJ: conclui que o Contrato está em ordem 669 
sob o aspecto jurídico-formal. A COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do 670 
Contrato entre a USP/IFSC, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a EMS S/A e o 671 
Instituto Vita Nova (IVN), objetivando regulamentar as condições de confidencialidade, 672 
titularidade e participação na criação intelectual, bem como comercialização de produto ou 673 
processo resultante da execução do projeto intitulado "BIOSINFAR", ressalvando que 674 
eventuais ânus decorrentes desse Acordo deverão ser de responsabilidade das partes 675 
intervenientes.  Relator:  JOAQUIM JOSÉ DE CAMARGO ENGLER - 16. - Processo 676 
07.1.9919.1.3 - USP - Inserção no sistema Mercúrio web e-ConvêniosUSP. Minutas padrão 677 
de convênios, acordos e protocolos acadêmicos internacionais adotadas pela CCInt, bem 678 
como minuta padrão para convênio de co-orientação de tese em dupla titulação encaminhada 679 
pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Parecer da CJ: do ponto de vista jurídico não há óbice à 680 
adoção das minutas em análise como padrão da USP. A COP manifesta-se favoravelmente às 681 
minutas padrão de convênios, acordos e protocolos acadêmicos internacionais e de convênio 682 
de co-orientação de tese em dupla titulação, nos termos do Parecer da CJ.  17. - Protocolado 683 
10.5.11.56.7 - CCS - Rede USP de TV - proposta de criação de Núcleos de Produção de TV 684 
(NPTV/USP), nos campi de Bauru, Piracicaba e Ribeirão Preto. A COP manifesta-se 685 
favoravelmente à destinação de recursos, no valor de R$ 345.000,00, para atendimento do 686 
investimento relativo à criação e implantação de Núcleos de Produção de TV nos campi de 687 
Bauru, Piracicaba e Ribeirão Preto. Aprova, ainda, a solicitação de recursos humanos, que 688 
deverá ser encaminhada ao DRH para as demais providências.  Relator:  JOSE ANTONIO 689 
VISINTIN - 18. - Processo 09.1.1517.42.2 - ICB - Solicita recursos no valor de R$ 9.800,00 690 
(menor valor orçado), via Seguro de Veículos, para conserto do veículo Suzuki/Samurai, 691 
placas CLT 2300, ano 1997/1998, pertencente à frota do Instituto, em decorrência de acidente 692 
no dia 06.07.09 no Estado do Acre. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação 693 
de R$ 9.300,00, via Seguro de Veículos, já descontado o valor da franquia obrigatória.  19. - 694 
Processo 07.1.871.62.0 - Elcier José dos Santos Pinto - Solicita ressarcimento de danos no 695 
valor de R$ 1.954,00 (menor valor orçado na época), via Seguro de Veículos, causados no 696 
veículo VW/Parati, placas CTU 4852, em decorrência de acidente no dia 01.02.07 697 
envolvendo a ambulância GM/Bonanza, placas BVZ 5842, pertencente à frota do Hospital 698 
Universitário. Relatório da Comissão Sindicante: entende que o servidor atuou de forma 699 
culposa, no desencadeamento do acidente descrito. Parecer da CJ: quanto ao aspecto formal 700 
não há nulidade processual a ser apontada. Manifestação da COPAVO: o presente processo 701 
poderá ter seu andamento regulamentar, uma vez que o pedido do reclamante é procedente. A 702 
COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 1.954,00, via Seguro de 703 
Veículos.  20. - Processo 03.1.450.51.5 - COESF - Descentralização administrativa. 704 
Definição estrutural especificamente relacionada às atividades das Coordenadorias dos Campi 705 
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e da COESF. Parecer do DRH: apresenta proposta a ser adotada a curto prazo. Manifestação 706 
da COESF: a proposta apresentada resultará em assimetria entre as divisões CORE's e as 707 
Divisões Técnicas existentes da COESF, o que trará situações díspares de trabalho. 708 
Manifestação do Diretor Administrativo do GR: propõe que o parecer do DRH seja aprovado 709 
para atender as necessidades das divisões das CORE's e, posteriormente, seja analisada a 710 
criação dos Serviços Técnicos nas Divisões de Planejamento, de Projetos e de Fiscalização, 711 
conforme sugerido pela COESF. Manifestação da COESF: de acordo. A COP aprova o 712 
parecer do relator, favorável à definição estrutural especificamente relacionada às atividades 713 
das Coordenadorias dos Campi e da COESF, conforme proposto pelo DRH.  21. - Processo 714 
09.1.33443.1.7 - USP - Estrutura organizacional para a Coordenadoria do Campus de 715 
Ribeirão Preto. Proposta consensual, apresentada pelo DRH, aprovada "ad referendum" do 716 
Conselho Gestor do Campus. A COP aprova o parecer do relator, favorável à alteração da 717 
estrutura organizacional da Coordenadoria do Campus de Ribeirão Preto, conforme proposto 718 
pelo DRH.  22. - Processo 09.1.5817.25.0 - FOB - Solicita recursos, no valor de R$ 719 
155.835,00, para aquisição de compressor de ar, instalação da rede de distribuição do ar 720 
comprimido e filtros para a rede, visando adequar o sistema de ar comprimido, que atende às 721 
clínicas da Unidade. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 722 
155.835,00, via Reserva de Contingência, ressaltando que a Unidade deverá apresentar, via 723 
Mercúrio Web, a prestação de contas dos recursos recebidos.  Relator:  RUDINEI 724 
TONETO JUNIOR - 23. - Processo 09.1.10054.1.4 - PRP - Relatório de utilização de 725 
recursos para Projetos Especiais da Pró-Reitoria de Pesquisa, referente ao 4º trimestre de 726 
2009. A COP aprova o parecer do relator, favorável ao relatório de utilização de recursos para 727 
Projetos Especiais da Pró-Reitoria de Pesquisa, referente ao 4º trimestre de 2009.  24. - 728 
Processo 09.1.10989.1.3 - PRPG - Relatório de utilização de recursos para Projetos 729 
Especiais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, referente ao 4º trimestre de 2009. A COP aprova 730 
o parecer do relator, favorável ao relatório de utilização de recursos para Projetos Especiais 731 
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, referente ao 4º trimestre de 2009.  25. - Processo 732 
09.1.14968.1.0 - PRG - Relatório de utilização de recursos para Projetos Especiais da Pró-733 
Reitoria de Graduação, referente ao 4º trimestre de 2009. A COP aprova o parecer do relator, 734 
favorável ao relatório de utilização de recursos para Projetos Especiais da Pró-Reitoria de 735 
Graduação, referente ao 4º trimestre de 2009.  26. - Processo 09.1.8763.1.1 - PRCEU - 736 
Relatório de utilização de recursos para Projetos Especiais da Pró-Reitoria de Cultura e 737 
Extensão Universitária, referente ao 4º trimestre de 2009. A COP aprova o parecer do relator, 738 
favorável ao relatório de utilização de recursos para Projetos Especiais da Pró-Reitoria de 739 
Cultura e Extensão Universitária, referente ao 4º trimestre de 2009.  Nesta oportunidade, o 740 
Prof. Dr. Rubens Beçak, novo Secretário Geral, se apresenta aos membros da Comissão, 741 
afirmando que a Secretaria Geral está à disposição dos Conselheiros. A seguir, o Senhor 742 
Presidente agradece a colaboração de todos os membros da Comissão, da Secretaria Geral e 743 
da CODAGE. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, às 744 
15:50h. Do que, para constar, eu, ____________________________________ Sra Jurema 745 
Lúcia dos Santos, designada pelo Senhor Secretário Geral, lavrei e solicitei que fosse digitada 746 
esta Ata, que será examinada pelos Senhores Conselheiros presentes à sessão em que for 747 
discutida e aprovada, e por mim assinada. São Paulo, 09 de fevereiro de 2010. 748 


