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Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP. Aos trinta dias de 1 
agosto 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, Michel Michaelovitch de Mahiques, Sigismundo 5 
Bialoskorski Neto e Sylvio Barros Sawaya. Compareceram, como convidados, o Prof. Dr. 6 
Antonio Roque Dechen, Vice-Reitor Executivo de Administração e os Senhores Luiz Antonio 7 
Teixeira e Peter Greiner Junior, respectivamente, Coordenador Adjunto da CODAGE e 8 
Diretor do DF. Presente também, o Prof. Dr. Rubens Beçak, Secretário Geral. PARTE I - 9 
EXPEDIENTE: Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, 10 
colocando em discussão e votação a Ata da reunião de 09.08.2010, que é aprovada por 11 
unanimidade. Ninguém desejando fazer uso da palavra, passa-se à PARTE II - ORDEM DO 12 
DIA: Em discussão: DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 1. - USP - DIRETRIZES 13 
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2011 - Após análise das sugestões apresentadas pelos membros 14 
do Co e dirigentes de Órgãos - Anexo I das Diretrizes Orçamentárias para 2011, é aprovado o 15 
documento que passa a fazer parte integrante desta Ata como Anexo I. Nesta oportunidade, o 16 
Senhor Presidente informa que, na próxima reunião da Comissão, será discutido o texto das 17 
Diretrizes Orçamentárias para 2011, esclarecendo que o Capítulo III - Cenário Econômico 18 
será elaborado oportunamente, pois depende dos parâmetros que serão adotados no Projeto de 19 
Lei Orçamentária do Estado de São Paulo para 2011.  Em discussão: MINUTA DE 20 
PORTARIA. 1. - Processo 10.1.21879.1.1 - PRP - Propostas de inclusão na Reserva de 21 
Seguro (Portaria GR nº 4551/2009) dos equipamentos de laboratórios e dos equipamentos 22 
móveis de áudio-visual, apresentadas, respectivamente, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e pela 23 
ECA. Uma vez que a matéria foi aprovada pela COP no âmbito das Diretrizes Orçamentárias 24 
para 2011 (Anexo I), a Comissão decide encaminhar os autos à CJ para análise da minuta de 25 
Portaria que incorpora as alterações propostas e revoga a Portaria GR nº 4551/2009.  Em 26 
discussão: PROCESSOS A SEREM REFERENDADOS. 1. - Processo 10.1.3567.1.1 - 27 
ECA - Minuta de Instrumento Particular de Cessão de Direitos Autorais, Produção e outras 28 
Avenças, que regulamenta os direitos autorais da Universidade sobre as obras audiovisuais 29 
produzidas pelo Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA, bem como Minuta de 30 
Portaria que delega ao Diretor da Unidade a competência para firmar o referido Instrumento.  31 
2. - Processo 10.1.555.81.0 - FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a 32 
FUNDACE, objetivando a cooperação entre as partes para a gestão administrativa e 33 
financeira do Curso de Especialização intitulado "MBA Controladoria e Finanças".  3. - 34 
Processo 10.1.946.27.5 - ECA - Convênio celebrado entre a USP/ECA e a ARCO - 35 
Associação de Apoio à Arte e Comunicação, objetivando a organização e o gerenciamento 36 
administrativo e financeiro do Curso de Especialização em Gestão Estratégica em 37 
Comunicação Organizacional e Relações Públicas - 5ª Edição.  4. - Processo 09.1.3852.11.3 - 38 
ESALQ - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a Fundação de 39 
Estudos Agrários Luiz de Queiroz, objetivando alterar o período de realização do Curso de 40 
Extensão Universitária - Difusão: "Técnicas de Criação de Insetos para Programas de 41 
Controle Biológico com Ênfase à Comercialização de Inimigos Naturais".  5. - Processo 42 
10.1.995.5.5 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação Faculdade de 43 
Medicina - FFM, objetivando a colaboração entre as partes para o gerenciamento financeiro 44 
do Curso de Difusão - Infecção em Transplantes - Edição 10.004.  6. - Processo 45 
10.1.17404.1.2 - USP - Convênio celebrado entre a USP e a University of Victoria (UVic) - 46 
Canadá, objetivando a cooperação acadêmica entre as partes nas áreas de comum interesse, a 47 
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fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e 48 
membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  7. - Processo 49 
08.1.3728.11.0 - ESALQ - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a 50 
Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, objetivando alterar o período de realização 51 
do Curso de Especialização em Investimento, Planejamento e Gestão no Complexo 52 
Agroindustrial Sucroalcooleiro.  8. - Processo 09.1.726.11.7 - ESALQ - Termo Aditivo ao 53 
Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a FEALQ, objetivando alterar o período do Curso 54 
de Extensão Universitária de MBA em Agronegócios.  9. - Processo 10.1.681.11.5 - ESALQ 55 
- Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a FEALQ, objetivando a colaboração entre as 56 
partes no oferecimento do Curso de Especialização em Manejo de Solo.  10. - Processo 57 
10.1.994.5.9 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação Faculdade de 58 
Medicina - FFM, objetivando a colaboração entre as partes para o gerenciamento financeiro 59 
do Curso de Atualização: Curso Básico de Instrutores de Simulação - Edição 10.002.  11. - 60 
Processo 10.1.1085.48.6 - FE - Convênio celebrado entre a USP/FE e a Universidade Lueji 61 
A'nkonde (ULAN) - Angola, objetivando a cooperação acadêmica na(s) área(s) de 62 
Educação/Pedagogia, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes 63 
de pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 64 
instituições.  12. - Processo 08.1.1901.11.6 - ESALQ - Termo Aditivo ao Convênio 65 
celebrado entre a USP/ESALQ e a FEALQ, objetivando alterar a data de término do Curso de 66 
Extensão Universitária de Especialização em Manejo do Solo.  13. - Processo 10.1.874.48.7 - 67 
FE - Convênio celebrado entre a USP/FE e a Universidade Pedagógica Provincial (UPP) - 68 
Argentina, objetivando a cooperação acadêmica na área de Especialização de Pedagogia 69 
Social, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-70 
graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 71 
instituições.  14. - Processo 10.1.2763.8.9 - FFLCH - Convênio celebrado entre a 72 
USP/FFLCH e a Universidad de Buenos Aires, no interesse da Facultad de Filosofia y Letras 73 
- Argentina, objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de estudo de mútuo interesse, a 74 
fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 75 
graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  15. - 76 
Processo 09.1.2427.5.2 - FM - Convênio celebrado entre a USP/FM e a Fundação Faculdade 77 
de Medicina - FFM, objetivando a colaboração entre as partes para o gerenciamento 78 
financeiro do Curso de Especialização em Prevenção ao HIV/Aids no Quadro da 79 
Vulnerabilidade e dos Direitos Humanos.  16. - Processo 10.1.437.23.0 - FO - Convênio 80 
celebrado entre a USP/FO e a FUNDECTO, objetivando a organização e realização do Curso 81 
de Especialização em Implantodontia.  17. - Processo 10.1.683.47.9 - IP - Convênio 82 
celebrado entre a USP/IP e The Chicago School of Professional Psychology (TCS) - EUA, 83 
objetivando a cooperação acadêmica na área de Psicologia, a fim de promover o intercâmbio 84 
de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 85 
técnico-administrativa.  18. - Processo 10.1.990.74.6 - FZEA - Acordo celebrado entre a 86 
USP/FZEA e a Universite Montpellier 2 Sciences Et Techniques - França, objetivando a 87 
cooperação acadêmica entre as partes, em áreas de mútuo interesse, por meio de intercâmbio 88 
de docentes/pesquisadores, estudantes, membros da equipe técnico-administrativa e de 89 
informações e publicações acadêmicas para a organização conjunta de Projetos de Pesquisa, 90 
de Eventos Científicos e Culturais e de Cursos e Disciplinas compartilhados.  19. Processo 91 
10.1.2415.3.0 - EP - Acordo celebrado entre a USP/EP e o Disaster Prevention Research 92 
Institute - Japão, objetivando a cooperação acadêmica entre as partes, em áreas de mútuo 93 
interesse, por meio de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes, membros da equipe 94 
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técnico-administrativa e de informações e publicações acadêmicas para a organização 95 
conjunta de Projetos de Pesquisa, de Eventos Científicos e Culturais e de Cursos e Disciplinas 96 
compartilhados.  20. - Processo 10.1.2424.3.9 - EP - Convênio Acadêmico celebrado entre a 97 
USP/EP e a École Nationale Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL) - França, objetivando a 98 
cooperação acadêmica em todos os domínios de conhecimento considerados de interesse 99 
mútuo que possam contribuir para o desenvolvimento e aprofundamento das atividades nas 100 
Instituições signatárias, bem como o intercâmbio de alunos das duas Instituições.  21. - 101 
Processo 10.1.13193.1.7 - PRCEU - Termo de Cooperação celebrado entre a USP e a 102 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, objetivando a realização de visitas 103 
orientadas de educandos da Rede Estadual de Ensino ao Parque CIENTEC.  22. - Processo 104 
00.1.1593.17.1 - FMRP - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/FMRP e a 105 
Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, objetivando a integração da FAEPA no 106 
referido Convênio.  23. - Processo 09.1.35308.1.0 - PRCEU - Convênio celebrado entre a 107 
USP, por intermédio do seu Núcleo de Apoio às Atividades de Cultura e Extensão em 108 
Economia Solidária - NACE-NESOL, o Instituto Palmas de Desenvolvimento e 109 
Socioeconomia Solidária, a FUSP e a FINEP, objetivando a transferência de recursos 110 
financeiros entre as partes para a execução do Projeto intitulado "Ampliação das Ações e 111 
Aperfeiçoamento Tecnológico do Instituto Palmas".  24. - Processo 10.1.129.31.5 - IEB - 112 
Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a USP/IEB e a União, por intermédio do 113 
Arquivo Nacional, objetivando a realização conjunta da Primeira Edição do Livro intitulado 114 
"Graças Honoríficas Conferidas no Brasil - 1808-1891", sobre a "Concessão de Títulos de 115 
Nobreza - 1808-1889", resultante do trabalho realizado por pesquisadores do Arquivo 116 
Nacional.  25. - Processo 10.1.902.81.2 - FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP 117 
e a Omsk State Pedagogical University, Rússia, objetivando a cooperação acadêmica nas 118 
áreas de Economia, Administração, Economia Empresarial e Controladoria, Matemática 119 
Aplicada a Negócios e Contabilidade, a fim de promover o intercâmbio de 120 
docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe 121 
técnico-administrativa das respectivas instituições.  26. - Processo 10.1.901.81.6 - FEARP - 122 
Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a Kyung Hee University, Coréia do Sul, 123 
objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de Economia, Administração, Economia 124 
Empresarial e Controladoria, Matemática Aplicada a Negócios e Contabilidade, a fim de 125 
promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de 126 
graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  27. - 127 
Processo 10.1.903.81.9 - FEARP - Convênio celebrado entre a USP/FEARP e a 128 
Universidade de La Republica, Uruguai, objetivando a cooperação acadêmica nas áreas de 129 
interesse, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-130 
graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das respectivas 131 
instituições.  28. - Processo 10.1.667.3.1 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a 132 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do Curso de 133 
Especialização em Ergonomia de Sistemas de Produção, bem como o gerenciamento 134 
administrativo e financeiro do mesmo.  29. - Processo 09.1.1302.76.0 - IFSC - Contrato de 135 
Prestação de Serviços celebrado entre a USP/IFSC e a Fibria Celulose S.A., objetivando o 136 
desenvolvimento do projeto intitulado "Estudos e produção de xilanases recombinantes, para 137 
uso como agentes - branqueadores do material lignocelulósico proveniente da madeira de 138 
eucalipto".  30. - Processo 10.1.9479.1.7 - USP - Convênio celebrado entre a USP e a 139 
Pontifícia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) - Chile, objetivando a cooperação 140 
acadêmica em todas as áreas do conhecimento das duas universidades, a fim de promover o 141 
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intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação e 142 
membros da equipe técnico-administrativa das respectivas instituições.  31. - Processo 143 
10.1.11299.1.2 - PRPG - Termo de Cooperação Técnica e Convênio celebrados entre a USP 144 
e a CETESB, visando, respectivamente, a cooperação acadêmica, técnica, científica e ações 145 
de pesquisa, e a realização de estágio por estudantes de pós-graduação.  32. - Processo 146 
10.1.473.45.8 - IME - Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre a USP/IME e a 147 
Hewlett-Packard Brasil Ltda., objetivando a execução do projeto denominado "Enabling 148 
Scalable Cloud Services Choreography - BAILE".  33. - Processo 09.1.4674.8.1 - FFLCH - 149 
Convênio de Cooperação celebrado entre a USP/FFLCH e a École Normale Superieure de 150 
Lyon (ENS) - França, objetivando promover a cooperação em termos de pesquisa e ensino 151 
nas disciplinas representadas nos domínios das Letras e das Ciências Humanas das 152 
instituições envolvidas.  34. - Processo 10.1.421.5.9 - FM - Convênio celebrado entre a 153 
USP/FM e a Fundação Faculdade de Medicina, objetivando a colaboração entre as partes para 154 
o oferecimento e gerenciamento financeiro do Curso de Difusão intitulado "Análise de Dados 155 
Epidemiológicos - Programa Epidata - Edição 10.005".  35. - Processo 09.1.804.44.4 - IGc - 156 
Convênio celebrado entre a USP e a Universidade Autônoma de Barcelona (UAB) - Espanha, 157 
objetivando promover a cooperação acadêmica entre as partes, através da co-orientação de 158 
estudantes de Doutorado das respectivas instituições, visando à preparação de tese de 159 
doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se efetuarão sob a responsabilidade 160 
conjunta das duas instituições.  36. - Processo 10.1.402.3.8 - EP - Convênio celebrado entre a 161 
USP/EP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a organização e realização do 162 
Curso de Especialização em Logística Empresarial, bem como o gerenciamento 163 
administrativo e financeiro do mesmo.  37. - Processo 10.1.479.91.0 - EDUSP - Convênio 164 
celebrado entre a USP/EDUSP e a Imprensa Oficial do Estado S/A (IMESP), objetivando a 165 
colaboração dos partícipes para montagem de uma livraria de 80 m2, que será denominada 166 
Espaço Editoras Universitárias, para a participação na 21ª Bienal Internacional do Livro de 167 
São Paulo, durante o período de 13 a 23 de agosto de 2010.  38. - Processo 10.1.18380.1.0 - 168 
USP - Convênio celebrado entre a USP e o Banco Santander (Brasil) S/A, objetivando 169 
disciplinar as ações necessárias para viabilizar a participação da Universidade no Programa 170 
Top Brasil Santander Universidades.  39. - Processo 09.1.891.58.4 - FORP - Convênio 171 
celebrado entre a USP/FORP e a Fundação Odontológica de Ribeirão Preto, objetivando o 172 
gerenciamento administrativo e financeiro do Curso de Especialização em Disfunção 173 
Temporomandibular e Dor Orofacial.  40. - Processo 95.1.29866.1.0 - USP - Acordo 174 
celebrado entre a USP/MAC e a Fundação Bienal de São Paulo, objetivando a cessão pela 175 
Universidade, no período de 21 de setembro de 2010 a 21 de dezembro de 2010, de parte de 176 
espaço expositivo no Parque Ibirapuera de que é titular, à Fundação Bienal de São Paulo, 177 
visando a realização da 29ª edição da Bienal de São Paulo.  41. - Processo 09.1.2918.8.0 - 178 
FFLCH - Primeiro Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP e o IPHAN, 179 
objetivando prorrogar o prazo de vigência do referido Convênio.  42. - Processo 180 
10.1.18381.1.6 - USP - Convênio celebrado entre a USP e o Banco Santander (Brasil) S/A, 181 
objetivando disciplinar as ações necessárias para viabilizar a participação da Universidade no 182 
Programa Top USA Santander Universidades, que possibilitará a mobilidade de professores e 183 
alunos em workshop a ser promovido nas universidades norte americanas, contribuindo, por 184 
meio das relações acadêmicas entre Brasil e Estados Unidos, a divulgação e troca de 185 
experiências com relação a pesquisas no âmbito da Universidade.  43. - Processo 186 
10.1.435.23.8 - FO - Convênio celebrado entre a USP/FO e a FUNDECTO, objetivando a 187 
realização do Curso de Especialização em: Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais.  188 
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44. - Processo 10.1.436.23.4 - FO - Convênio celebrado entre a USP/FO e a FUNDECTO, 189 
objetivando a organização e realização do Curso de Especialização em: Cirurgia e 190 
Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais.  45. - Processo 09.1.2708.3.5 - EP - Termo Aditivo ao 191 
Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando 192 
retificar a cláusula nona do referido Convênio.  46. - Processo 09.1.2782.3.0 - EP - Termo 193 
Aditivo ao convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, 194 
objetivando retificar a cláusula nona do referido Convênio.  47. - Processo 06.1.1967.3.4 - 195 
EP - Termo Aditivo ao convênio celebrado entre a USP/EP e a FDTE, objetivando retificar a 196 
redação da cláusula quarta e substituir o nome de Coordenador Geral do Convênio.  48. - 197 
Processo 10.1.2253.3.0 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a UNICAMP, através 198 
da Faculdade de Ciências Médicas, objetivando o desenvolvimento em cooperação de 199 
atividades ligadas ao uso comum de um Sistema de Anemometria Laser por Efeito Doppler 200 
da FCM-UNICAMP e outros medidores e equipamentos lotados no Laboratório de Técnica 201 
Cirúrgica e Cirurgia Experimental.  49. - Processo 10.1.73.76.0 - IFSC - Convênio celebrado 202 
entre a USP/IFSC, a Fundação de Apoio à Física e à Química e a Ouro Fino Saúde Animal 203 
Ltda., objetivando a execução de Projeto intitulado "Nanoencapsulação de Hormônios e 204 
Enzimas".  50. - Processo 10.1.616.75.5 - IQSC - Convênio celebrado entre a USP/IQSC e a 205 
Universidade de Coimbra - Portugal, objetivando promover a cooperação acadêmica entre as 206 
partes, através da co-orientação de estudantes de Doutorado das respectivas instituições, 207 
visando à preparação de tese de doutorado e dupla-titulação, cuja realização e defesa se 208 
efetuarão sob a responsabilidade conjunta das duas instituições.  51. - Processo 09.1.3014.3.7 209 
- EP - Convênio celebrado entre a USP, a Université Joseph-Fourier Grenoble I, o Institut 210 
Polytechnique de Grenoble, a Universitá Claude Bernard Lyon 1, o INSA de Lyon - Institut 211 
National des Sciences Appliquées, a Ecole Centrale de Lyon, o Centre National de la 212 
Recherche Scientifique, a UFMG e a UFSC, objetivando a colaboração entre as partes para a 213 
criação do Laboratório Internacional Associado Franco-brasileiro James Clerk Maxwell, 214 
visando promover o intercâmbio da informação científica e de compartilhá-la.  52. - Processo 215 
09.1.2707.3.9 - EP - Termo Aditivo ao convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação 216 
Carlos Alberto Vanzolini, objetivando retificar a cláusula nona do referido Convênio.  53. - 217 
Processo 10.1.2177.3.1 - EP - Convênio celebrado entre a USP/EP e a École Nationale 218 
Supérieure de Chimie de Paris, objetivando promover a cooperação acadêmica em todos os 219 
domínios de conhecimento considerados de interesse mútuo que possam contribuir para o 220 
desenvolvimento e aprofundamento das atividades nas Instituições signatárias, bem como o 221 
intercâmbio de alunos entre as duas Instituições.  54. - Processo 10.1.509.3.7 - EP - 222 
Convênio celebrado entre a USP/EP e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a 223 
organização e realização do Curso de Especialização em Administração Industrial, bem como 224 
o gerenciamento administrativo e financeiro deste.  55. - Processo 10.1.26.3.6 - EP - Acordo 225 
de Parceria celebrado entre a USP, o Indian Institutte of Science - Bangalore (IIS), o 226 
Jawarhalal Center Nehru for Advanced Scientific Research, a Universidade de Monash 227 
(Monash), o Imperial College of Science, Technology and Medicine (ICL) e a Universidade 228 
Politécnica de Madrid (UPM), objetivando o intercâmbio de pesquisadores para a realização 229 
de Projeto intitulado "Instabilidade e Controle de Escoamentos com separação Massiva", no 230 
âmbito do Sétimo Programa - estrutural da Comunidade Européia e para a divulgação dos 231 
resultados de pesquisas (2007-2013).  56. - Processo 10.1.1324.46.4 - IQ - Termo de 232 
Cooperação nº 0050.0059959.10.9 celebrado entre a USP, a FUSP e a PETROBRAS, 233 
objetivando a união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D 234 
"Nanofluidos/Nanoadsorventes Magnéticos e Indutores de Reconstrução de Superfície na 235 
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Recuperação do Petróleo".  57. - Processo 10.1.10461.1.0 - PRCEU - Convênio celebrado 236 
entre a USP/PRCEU e a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa 237 
Marcelina, objetivando o compromisso da USP em garantir a realização de ensaios gerais da 238 
OSUSP com suporte da Equipe de Apoio para as duas apresentações da Orquestra sob a 239 
regência da Maestrina Ligia Amadio e como solista o pianista Arnaldo Cohen, bem como 240 
convalidar as atividades desenvolvidas.  58. - Processo 10.1.939.27.9 - ECA - Convênio 241 
celebrado entre a USP e a Universidade Paris Sorbonne, Paris IV - França, objetivando 242 
promover a cooperação acadêmica entre as partes, através da co-orientação de estudantes de 243 
Doutorado das respectivas instituições, visando à preparação de uma tese de doutorado, cuja 244 
realização e defesa se efetuará sob a responsabilidade conjunta das duas instituições.  59. - 245 
Processo 06.1.800.21.7 - IO - Aditivo 01 ao contrato celebrado entre a USP, a FUNDESPA e 246 
a PETROBRAS, objetivando incluir ao Anexo I, trabalhos pertinentes ao Projeto HABITATS 247 
- Avaliação da Heterogeneidade Ambiental da Bacia de Campos, dilatar o prazo de vigência e 248 
aumentar seu valor global a ser faturado pela FUNDESPA em duas parcelas.  60. - Processo 249 
10.1.706.75.4 - IQSC - Convênio celebrado entre a USP/IQSC e a Universidad de Los Andes 250 
(Colômbia), no interesse do Departamento de Engenharia Química, objetivando a cooperação 251 
acadêmica na área de Química, a fim de promover o intercâmbio de docentes/pesquisadores, 252 
estudantes de pós-graduação e de graduação e membros da equipe técnico-administrativa das 253 
respectivas instituições.  61. - Processo 10.1.617.75.1 - IQSC - Convênio celebrado entre a 254 
USP e a Universidad Autónoma de Madrid, objetivando promover a cooperação acadêmica 255 
entre as partes, através da co-orientação de estudante de Doutorado, visando à preparação de 256 
tese de doutorado, cuja realização se efetuará sob a responsabilidade conjunta das duas 257 
instituições.  62. - Processo 07.1.9919.1.3 - RUSP - Despacho do Senhor Presidente da COP, 258 
aprovando "ad referendum" da Comissão a minuta de Resolução que altera e consolida a 259 
Resolução 5549/2008 que criou o processo eletrônico de convênios e contratos em que a USP 260 
figurar como contratada, denominado e-ConvênioUSP.  63. - Processo 10.1.579.11.6 - 261 
ESALQ - Termo Aditivo ao Convênio celebrado entre a USP/ESALQ e a FEALQ, 262 
objetivando alterar o período de realização do Curso de Extensão Universitária de 263 
Especialização em Gestão e Tecnologia Agrícola do Setor Sucroalcooleiro. Os processos são 264 
referendados pela Comissão.  Em discussão: PROCESSOS A SEREM RELATADOS. 265 
Relator:  JOSE ANTONIO VISINTIN - 1. - Processo 09.1.7266.1.4 – Agência USP de 266 
Inovação - Acordo de Gestão e Compartilhamento de Propriedade Intelectual a ser celebrado 267 
entre a USP e a FAPESP, objetivando regularizar o processo de proteção dos resultados do 268 
Projeto intitulado: "Avaliação do Efeito de Inibidores de Metaloproteinases de Matriz sobre a 269 
Erosão Dentária: Estudos in situ/ex vivo". Parecer da CJ: da análise do instrumento, verifica 270 
que o mesmo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal (09.08.10). A COP aprova o 271 
parecer do relator, favorável à celebração do Acordo, conforme proposto nos autos, 272 
ressalvando que eventuais ônus decorrentes deverão ser de responsabilidade das partes 273 
intervenientes.  2. - Processo 10.1.16221.1.1 – Agência USP de Inovação - Acordo de 274 
Gestão e Compartilhamento de Propriedade Intelectual a ser celebrado entre a USP e a 275 
FAPESP, objetivando regularizar o processo de proteção dos resultados do Projeto intitulado: 276 
" Resistência ao Deslizamento, a Seco e em Saliva, de Braquetes Convencionais e 277 
Autoligantes". Parecer da CJ: da análise do instrumento, verifica que o mesmo está em ordem 278 
sob o aspecto jurídico-formal (09.08.10). A COP aprova o parecer do relator, favorável à 279 
celebração do Acordo, conforme proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus 280 
decorrentes deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  3. - Processo 281 
10.1.6170.1.5 – Agência USP de Inovação - Acordo de Gestão e Compartilhamento de 282 
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Propriedade Intelectual a ser celebrado entre a USP e a FAPESP, objetivando regularizar o 283 
processo de proteção dos resultados do Projeto intitulado: "Encapsulamento de Pigmentos 284 
Fotoativos Visando Aplicações em Terapia Fotodinâmica". Parecer da CJ: da análise do 285 
instrumento, verifica que o mesmo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal (09.08.10). A 286 
COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Acordo, conforme proposto nos 287 
autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes deverão ser de responsabilidade das partes 288 
intervenientes.  4. - Processo 09.1.21168.1.6 – Agência USP de Inovação - Acordo de 289 
Gestão e Compartilhamento de Propriedade Intelectual a ser celebrado entre a USP e a 290 
FAPESP, objetivando regularizar o processo de proteção dos resultados do Projeto intitulado: 291 
"Desenvolvimento de um Emissor de Taxa Variada para Irrigação de Precisão". Parecer da 292 
CJ: da análise do instrumento, verifica que o mesmo está em ordem sob o aspecto jurídico-293 
formal (09.08.10). A COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Acordo, 294 
conforme proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes deverão ser de 295 
responsabilidade das partes intervenientes.  5. - Processo 09.1.17533.1.5 – Agência USP de 296 
Inovação - Acordo de Gestão e Compartilhamento de Propriedade Intelectual a ser celebrado 297 
entre a USP e a FAPESP que visa regularizar o processo de proteção dos resultados do 298 
Projeto intitulado "Polímeros Sintéticos Aplicados a Biomateriais". Parecer da CJ: da análise 299 
do instrumento, verifica que o mesmo encontra-se em ordem sob o aspecto jurídico-formal 300 
(09.08.10). A COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Acordo, conforme 301 
proposto nos autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes deverão ser de 302 
responsabilidade das partes intervenientes.  6. - Processo 10.1.177.90.5 – EEFERP - Solicita 303 
recursos no valor de R$ 41.186,06, visando adequar e realizar intervenções de ordem técnica 304 
em suas novas instalações, proporcionando maior agilidade e gestão nas ações de 305 
planejamento de despesas com a manutenção das edificações, otimizando as atividades 306 
administrativas, de ensino, pesquisa e de extensão universitária. A Unidade justifica a 307 
solicitação, em função da relevância das despesas e especificidades relacionadas à Alínea de 308 
Manutenção Predial, e pelo fato de não dispor de Grupo Orçamentário de Manutenção 309 
Predial. A COP aprova o parecer do relator, do seguinte teor: "Trata-se de solicitação de 310 
recursos à COP pela EEFERP para finalizar e adequar diversas intervenções do Bloco 1 311 
(Instalação Nova). São 8 intervenções muito bem justificadas e a escola informa que não 312 
dispõe de recursos de manutenção predial por se tratar de Unidade nova da USP, no entanto a 313 
Unidade dispõe de recursos da ordem de R$ 465.000,00 (Orçamento) e R$ 175.000,00 314 
(Receita Própria). Desta forma, a COP consulta a EEFERP sobre a utilização destes recursos 315 
próprios para o pagamento dos R$ 41.000,00".  7. - Processo 07.1.656.1.0 – USP - Acordo de 316 
Gestão e Compartilhamento de Propriedade Intelectual e Termo de Cessão e Transferência a 317 
serem firmados entre a USP e a FAPESP, objetivando regularizar o processo de proteção dos 318 
resultados do Projeto intitulado: "Mira Luminosa Anelar para Medidas de Precisão de 319 
Topografia de Superfícies Refletoras Esféricas e Não Esféricas". A COP aprova o parecer do 320 
relator, favorável à celebração dos Acordos, conforme proposto nos autos, ressalvando que 321 
eventuais ônus decorrentes deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  8. - 322 
Processo 01.1.13786.1.9 – UFMG - Acordo de regularização da titularidade de resultados do 323 
Projeto intitulado "Processo de Obtenção do Complexo Tenoxicam-Zinco e Complexo 324 
Tenoxicam-Zinco", que retorna para análise e aprovação decorrente de inclusões solicitadas 325 
pela Procuradoria da UFMG, e Minuta de Procuração que da mesma forma, deverá ser 326 
assinada pelo M. Reitor. Parecer da CJ: da análise do instrumento, verifica que o mesmo está 327 
em ordem sob o aspecto jurídico-formal. (09.08.10). A COP aprova o parecer do relator, 328 
favorável à celebração dos Acordos, conforme proposto nos autos, ressalvando que eventuais 329 
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ônus decorrentes deverão ser de responsabilidade das partes intervenientes.  9. - Processo 330 
09.1.37241.1.0 – Agência USP de Inovação - Instrumento referente à regularização da 331 
titularidade dos resultados de Projeto intitulado: "Influência dos Compostos Fenólicos 332 
Esterificados à Hemiceluloses da Parede Celular da Cana-de-Açúcar na Susceptibilidade ao 333 
Ataque de Hidrolases" a ser celebrado entre a USP, a FAPESP e a Associação Brasileira de 334 
Tecnologia de Luz Síncroton. A COP em 09.02.10, aprovou o Instrumento que sofreu 335 
algumas alterações, retornando a esta para análise. Parecer da CJ: da análise do novo 336 
instrumento, verifica que o mesmo está em ordem sob o aspecto jurídico-formal. (09.08.10). 337 
A COP aprova o parecer do relator, favorável à celebração do Acordo, conforme proposto nos 338 
autos, ressalvando que eventuais ônus decorrentes deverão ser de responsabilidade das partes 339 
intervenientes.  10. - Processo 03.1.22274.1.9 – FAU - Acordo de Gestão e 340 
Compartilhamento de Propriedade Intelectual e Procuração a serem firmados entre a USP e a 341 
FAPESP, objetivando regularizar o processo de proteção dos resultados do Projeto intitulado: 342 
"Sistema de Conexão e Interface em Aço para Estruturas Compostas por Vigas e Pilares 343 
Fabricados a partir de Lâminas Finas de Madeira (LVL)". Parecer da CJ: verifica que a 344 
minuta do acordo de proteção intelectual, sob o aspecto jurídico-formal, não merece reparos, 345 
tendo atendido a todas as recomendações dos pareceres anteriores (16.08.10). A COP aprova 346 
o parecer do relator, favorável à celebração do Acordo, conforme proposto nos autos, 347 
ressalvando que eventuais ônus decorrentes deverão ser de responsabilidade das partes 348 
intervenientes  Relator:  MARCOS EGYDIO DA SILVA - 11. - Processo 10.1.14182.1.9 – 349 
IF - Solicita recursos no valor de R$ 10.128,00, via Reserva para Mobiliário de Instalações 350 
Novas ou Recuperadas, para aquisição de 60 cadeiras para os alunos de pós-graduação do 351 
Departamento de Física Geral. A COP aprova o parecer favorável do relator, decidindo 352 
conceder R$ 10.128,00, via Reserva de Contingência, uma vez que tal solicitação não se 353 
enquadra no programa de Mobiliário de Instalações Novas ou Recuperadas.  12. - Processo 354 
10.1.362.52.4 - CCSC - Solicita recursos no valor de R$ 369.557,75, visando a aquisição de 355 
mobiliário e equipamentos para a abertura/funcionamento da Biblioteca do Campus II de São 356 
Carlos. Parecer da COP: a COP, em reunião de 10.05.2010, aprovou o parecer do relator, 357 
encaminhando o processo à CCSC para consultar as Instituições envolvidas em relação a 358 
disponibilizar os recursos que lhes cabem, visando o atendimento da solicitação 359 
(R$576.436,75). A CCSC informou em 21.07.2010 que as Unidades de Ensino do Campus 360 
estão com seus recursos comprometidos em suas áreas de atuação. A COP aprova o parecer 361 
do relator, do seguinte teor: "A Coordenação do Campus de São Carlos solicita recursos no 362 
valor de R$ 369.557,75 (trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e 363 
setenta e cinco centavos) visando a aquisição de mobiliário e equipamentos para a abertura e 364 
funcionamento da Biblioteca Central do Campus II de São Carlos. Trata-se de uma Biblioteca 365 
que abrigará o acervo das Unidades de Ensino de Matemática, Física, Química e da Escola de 366 
Engenharia. Tendo em vista a importância e urgência da solicitação, e na tentativa de 367 
viabilizar a demanda da Coordenadoria do Campus de São Carlos, propõe-se que o recurso 368 
pedido possa ser contemplado, conforme as seguintes possibilidades: i) A Coordenadoria do 369 
Campus de São Carlos utilizar os R$ 100.000,00 (cem mil reais) referente a cota de 2010 e 370 
outros R$ 100.000,00 (cem mil reais) relativo a quantia correspondente ao ano de 2011, como 371 
um adiantamento. O valor restante de R$ 169.557,75 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos 372 
e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) poderiam ser divididos entre as quatro 373 
unidades interessadas: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Escola de 374 
Engenharia de São Carlos, Instituto de Física de São Carlos e Instituto de Química de São 375 
Carlos, cabendo a cada uma delas o montante de R$ 42.389,44 (quarenta e dois mil, trezentos 376 
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e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), igualmente como adiantamento da cota 377 
de 2011. ii) Outra altemativa seria a utilização da verba referente aos Recursos Orçamentários 378 
ou da Receita Própria desta Coordenadoria, tendo em vista haver recursos suficientes que 379 
ultrapassam a estas demandas".  13. - Processo 10.1.1007.9.4 - FCF - Solicita recursos no 380 
valor de R$ 100.000,00, via Reserva para Mobiliário de Instalações Novas ou Recuperadas, 381 
visando adequar alguns laboratórios de aulas, laboratórios de pesquisa, salas de aulas, 382 
escritórios e bibliotecas, para melhor acomodação de seus usuários. A COP aprova o parecer 383 
do relator, favorável à liberação de R$ 100.000,00, via Reserva para Mobiliário de 384 
Instalações Novas ou Recuperadas, ressaltando que a Unidade deverá apresentar a devida 385 
prestação de contas dos recursos recebidos. A análise de futuras solicitações dependerá da 386 
aprovação da prestação de contas destes recursos.  Relator:  MICHEL 387 
MICHAELOVITCH DE MAHIQUES - 14. - Processo 08.1.677.49.2 - João Nobuyuki 388 
Omoto - Solicita recursos no valor de R$ 4.934,00 (menor valor orçado na época), via 389 
Reserva de Seguro de Veículos, para reembolso do concerto dos danos causados no veículo 390 
Fiat/UNO, placas BQN 0441, em decorrência de acidente no dia 01.04.08 envolvendo o 391 
veículo oficial Chevrolet/Blazer, placas CDV 6191, pertencente à Coordenadoria do Campus 392 
da Capital. Relatório da Comissão Sindicante: ressalta que a atitude comportamental do 393 
servidor, profissional qualificado que o é, deveria ter sido a de dirigir defensivamente, porque 394 
o condutor defensivo deve prever obstáculos e evitá-los, em especial, se considerarmos as 395 
circunstâncias desencadeadas do sinistro. Nesse passo, não resta dúvida que o motorista da 396 
Universidade agiu com culpa no acidente descrito (08.04.10). Parecer da CJ: diante de todo o 397 
exposto, somos de parecer, pelo encaminhamento dos autos à CODAGE, para que, 398 
observadas as provas colhidas e as sugestões exaradas, acolha, ou não, o relatório apresentado 399 
(15.04.10). Manifestação da COPAVO: verifica que o pedido do reclamante é procedente 400 
(11.08.10). A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 4.934,00 (menor 401 
valor orçado), via Reserva de Seguro de Veículos. Os autos deverão ser encaminhados ao DF, 402 
para fins de atualização e repasse.  15. - Processo 10.1.309.13.5 - CCB - Solicita recursos 403 
para aquisição de 6 (seis) pneus novos para ônibus rodoviário, placas BNZ-7826, pertencente 404 
à frota de veículos oficiais daquela Coordenadoria. Menor valor orçado: R$ 6.900,00. A COP 405 
aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 6.900,00 (menor valor orçado), via 406 
Reserva de Manutenção de Veículos.  16. - Processo 10.1.640.44.3 – IGc - Solicita recursos 407 
no valor de R$ 730,00 (menor valor orçado), via Reserva para Seguro de Veículos, para 408 
reembolso do conserto dos danos causados no veículo oficial VW/Kombi, de placas DJP 409 
7373, em decorrência de acidente ocorrido em 10.06.10. A COP aprova o parecer do relator, 410 
favorável à liberação de R$ 230,00, já descontada a franquia obrigatória, via Reserva de 411 
Seguro de Veículos.   17. - Processo 10.1.709.59.1 – Sergio Oliveira Bueno da Silva - 412 
Solicita recursos no valor de R$ 593,97 (valor com correção, conforme solicitado pela CJ), 413 
via Reserva para Seguro de Veículos, visando o ressarcimento de danos causados pela queda 414 
de um galho de árvore da espécie Eucalipto, em veículo de servidor da Unidade FFCLRP em 415 
03.02.10 no estacionamento do Departamento de Exatas. Parecer da CJ: diante do exposto, 416 
conclui que a responsabilidade objetiva do Estado, obriga a Administração da Universidade a 417 
ressarcir o ofendido pelo dano sofrido, no montante do menor orçamento, devidamente 418 
corrigido. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 593,97, via 419 
Reserva de Seguro de Veículos, ressaltando que a Coordenadoria deverá apresentar à COP, 420 
via Mercúrio Web, a prestação de contas dos recursos recebidos.  18. - Processo 421 
10.1.710.59.0 – Tânia Petta - Solicita recursos no valor de R$ 824,40 (valor com correção, 422 
conforme solicitado pela CJ), via Reserva para Seguro de Veículos, visando o ressarcimento 423 
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de danos causados pela queda de um galho de árvore da espécie Eucalipto, em veículo de 424 
aluna da Unidade FFCLRP em 03.02.10 no estacionamento do Departamento de Exatas. 425 
Parecer da CJ: diante do exposto, conclui que a responsabilidade objetiva do Estado, obriga a 426 
Administração da Universidade a ressarcir o ofendido pelo dano sofrido, representado pelo 427 
valor da franquia. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 824,40, via 428 
Reserva de Seguro de Veículos.  19. - Processo 10.1.15885.1.3 – Adão Aparecido Lanzieri 429 
Modesto - Solicita recursos no valor de R$ 22.479,00 (valor do bem, avaliado em tabela 430 
FIPE referente ao mês de julho de 2010), via Reserva para Seguro de Veículos, para 431 
ressarcimento de danos sofridos em veículo de aluno, que obteve perda total, no 432 
estacionamento em frente ao prédio da FFLCH em 14.07.10. Parecer da CJ: diante do 433 
exposto, conclui que a responsabilidade objetiva do Estado, obriga a Administração da 434 
Universidade a ressarcir o requerente pelo dano ocorrido em seu veículo, no montante do 435 
valor obtido na Tabela FIPE e recomenda o encaminhamento à COCESP para a adoção de 436 
medidas preventivas. A COP aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 437 
22.479,00 (valor integral avaliado em tabela FIPE), via Reserva de Seguro de Veículos. Nesta 438 
oportunidade, o relator diz que a Comissão tem analisado inúmeros pedidos de ressarcimento 439 
de danos causados em veículos, em decorrência de queda de galhos de árvores. Após ampla 440 
discussão, a Comissão decide encaminhar ofício ao Diretor Administrativo do Gabinete do 441 
Reitor, Prof. Dr. Adilson Carvalho, propondo que as Coordenadorias dos Campi realizem 442 
vistorias técnicas da condição de saúde das árvores, bem como que considere a possibilidade 443 
de criar um Programa de Controle para evitar esse tipo de ocorrência.  20. - Processo 444 
10.1.1174.76.4 – IFSC - Solicita recursos no valor de R$ 7.686,80 (50% dos menores valores 445 
orçados), via Reserva para Manutenção de Veículos, para a manutenção de veículos oficiais: 446 
VW/Parati, placas BNZ-4759, ano 2002; VW/Santana, placas DBS-5777, ano 2005; 447 
VW/Kombi, placas DBS-5768, ano 2007, GM/Zafira, placas DMN- 8845, ano 2008; 448 
GM/Zafira, placas DMW-8912, ano 2010, e de R$ 3.466,42 (100% dos menores valores 449 
orçados) para manutenção em veículo Chevrolet/D-20, placas BPY-8517, ano 1995. A COP 450 
aprova o parecer do relator, favorável à liberação de R$ 11.153,22 (menores valores orçados), 451 
via Reserva de Manutenção de Veículos, ressaltando que a Unidade deverá apresentar a 452 
devida prestação de contas dos recursos recebidos. A análise de futuras solicitações 453 
dependerá da aprovação da prestação de contas destes recursos.  Relator:  SIGISMUNDO 454 
BIALOSKORSKI NETO - 21. - Processo 09.1.32800.1.0 - Núcleo de Pesquisa em 455 
Informações Urbanas - Solicitação de não continuidade das atividades. Parecer do CoPq: 456 
aprova o pedido do coordenador de não continuidade das atividades do Núcleo (11.05.10). 457 
Parecer da CAA: aprova o parecer do relator, favorável à solicitação de não continuidade das 458 
atividades do Núcleo de Pesquisa em Informações Urbanas - INFURB (10.08.10). A COP 459 
aprova o parecer do relator, favorável à solicitação de não continuidade das atividades do 460 
Núcleo de Pesquisa em Informações Urbanas - INFURB.  22. - Processo 09.1.28939.1.8 - 461 
Núcleo de Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos Rurais e Urbanos - CERU - Solicitação 462 
de continuidade das atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação (Res. 463 
5422/2007). Parecer do CoPq: aprova a prorrogação das atividades por mais cinco anos, a 464 
partir da última renovação (Resolução 5422 de 24.11.07) (11.05.10). Parecer da CAA: aprova 465 
o parecer do relator, favorável à prorrogação das atividades por mais 5 anos a partir da última 466 
renovação, do Núcleo de Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos Rurais e Urbanos - CERU 467 
(10.08.10). A COP aprova o parecer do relator, favorável à prorrogação das atividades do 468 
Núcleo de Apoio à Pesquisa - Centro de Estudos Rurais e Urbanos - CERU por mais 5 anos, a 469 
partir da última renovação.  23. - Processo 09.1.30099.1.3 - Núcleo de Apoio à Pesquisa 470 
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sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas - NUPAUB - Solicitação de continuidade das 471 
atividades por mais cinco anos, a partir da última renovação (Resolução 5148, de 06.11.04). 472 
Parecer do CoPq: aprova a prorrogação das atividades por mais cinco anos, a partir da última 473 
renovação (Resolução 5148 de 06.11.04) (11.05.10). Parecer da CAA: aprova o parecer do 474 
relator, favorável à prorrogação das atividades por mais 5 anos a partir da última renovação, 475 
do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras - 476 
NUPAUB (10.08.10). A COP aprova o parecer do relator do seguinte teor: "Em função das 477 
informações do Processo em questão, referentes ao relatório de atividades e solicitação de 478 
prorrogação de atividades por mais 5 anos, não há informação sobre o exigido pela 479 
Deliberação COP nº 2 de 24.08.2000 quanto ao processo de prestação de contas anual. Assim, 480 
retorne ao interessado para a apresentação da referida informação".  24. - Processo 481 
10.1.17024.1.5 – PRG - Relatório de utilização de recursos para Projetos Especiais da Pró-482 
Reitoria de Graduação, referente ao 2º trimestre de 2010. A COP aprova o parecer do relator, 483 
favorável ao relatório de utilização de recursos para Projetos Especiais da Pró-Reitoria de 484 
Graduação, referente ao 2° trimestre de 2010.  Relator:  SYLVIO BARROS SAWAYA - 485 
25. - Processo 09.1.1416.23.5 - FO - Permissão de uso das dependências e laboratórios da 486 
FO pelo IPEN e das dependências e laboratórios do IPEN pela FO. Parecer da CJ: 487 
examinando os Termos de Permissão, verifica que foram adotados os padrões seguidos pela 488 
Universidade em ajustes da espécie, não havendo óbices legais à formalização pretendida. 489 
Frisa que as Permissões de Uso propostas não implicam em despesas diretas para a 490 
Universidade (18.03.10). Parecer da CLR: aprova o parecer do relator, favorável ao Termo de 491 
Permissão de Uso das dependências e laboratórios da FO pelo IPEN e ao Termo de Permissão 492 
de Uso das dependências e laboratórios do IPEN pela FO, conforme proposto nos autos 493 
(16.06.10). A COP aprova o parecer do relator, favorável à concessão do uso das 494 
dependências e laboratórios da FO pelo IPEN e das dependências e laboratórios do IPEN pela 495 
FO, nos termos do parecer da CLR.  26. - Processo 03.1.521.1.3 - Núcleo de Consciência 496 
Negra (anexos P-03.1.6035.1.3, 06.1.29225.1.6 e 94.1.30019.1.5) - Regularização das áreas 497 
ocupadas pelo Núcleo de Consciência Negra - NCN. Ofício do Coordenador da COESF, Prof. 498 
Dr. João Cyro André, aos coordenadores do Núcleo de Consciência Negra, informando que a 499 
Chefia de Gabinete da Reitoria da USP enviou ofício em 02.09.04, em que solicitava que o 500 
referido Núcleo tomasse providências no sentido de celebrar eventual convênio com a USP, 501 
além de se abster de cobrar mensalidades e de utilizar as expressões "USP" ou "Universidade 502 
de São Paulo" na sua denominação. Apesar do longo prazo já decorrido, o Núcleo de 503 
Consciência Negra não regularizou sua situação perante a Universidade. Diante disso, solicita 504 
que o Núcleo desocupe o imóvel do Bloco 3 dos barracões em 15 dias a contar do 505 
recebimento do presente ofício e que as respectivas chaves sejam entregues na COESF 506 
(26.08.09). Ofício encaminhado pelo Conselho Gestor do NCN ao Coordenador da COESF: 507 
presta vários esclarecimentos com relação às atividades e projetos desenvolvidos pelo 508 
Núcleo. Ressalta que é objetivo do NCN atender a solicitação quanto à alteração da 509 
denominação jurídica da Entidade, inclusive para atualizar o Estatuto da mesma de acordo 510 
com o novo Código Civil Brasileiro de 2002, o que ainda não foi efetivado devido aos custos 511 
do processo. Esclarece que não é verídica a alegação de que a entidade utiliza-se de cobrança 512 
de mensalidade dos alunos que freqüentam o curso pré-vestibular oferecido pela mesma e 513 
anexa declaração assinada pelos próprios alunos do cursinho. Salienta que é de grande 514 
interesse, tanto da coordenação do NCN quanto dos alunos e freqüentadores das atividades 515 
desenvolvidas pela Entidade, que seja realizado um convênio com a Universidade, e para isto 516 
desenvolveram e anexaram um projeto para análise por parte dos órgãos competentes da 517 
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Universidade, esperando que através deste seja possível regularizar a situação do espaço 518 
utilizado pelo Núcleo em suas atividades. Compromete-se a regularizar a situação na medida 519 
do possível, caso seja necessário, informando que há muito tempo os ofícios da entidade são 520 
assinados sem a menção "da USP" e sim "na USP". Solicita um prazo maior, cerca de sete (7) 521 
meses, contados a partir da data de recebimento do presente ofício, para que seja possível 522 
tomar as providências para regularização da situação do Núcleo, como alteração do nome da 523 
entidade, a assinatura de um convênio e a oficialização de uma parceria com a universidade. 524 
Diante do exposto, solicita a compreensão de manter a entidade em sua ocupação atual, com 525 
o compromisso de que assim que seja conseguida uma agenda que trabalhe em conjunto com 526 
as autoridades responsáveis interessadas, tratar da regularização do NCN com a USP, 527 
tomando como primeira providência a alteração da denominação seguindo a forma solicitada 528 
(com a exclusão do nome da universidade deste) (29.09.09). Parecer da CJ: entende que a 529 
solução jurídica para regularização do uso dos bens imóveis por parte do Núcleo, passa, 530 
necessariamente, pela avaliação das autoridades competentes, as quais deverão decidir acerca 531 
da conveniência de se manter na USP os serviços sociais prestados pela entidade interessada. 532 
Assim, os autos devem ser encaminhados à D. CLR, bem como à D. COP, com a finalidade 533 
de que estas possam emitir opinião acerca da conveniência, ou não, da outorga de permissão 534 
de uso em favor do Núcleo (18.12.09). Parecer da CLR: aprova o parecer do relator, que 535 
conclui que a outorga da pretendida permissão de uso, por ser ato discricionário da 536 
administração, deve ser condicionada, no caso: a) ao compromisso da entidade de não efetuar 537 
cobrança dos cusos oferecidos, a teor da recomendação feita pelo Ministério Público do 538 
Estado, por meio da Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital, conforme Ofício COESF 539 
nº 476; b) à não utilização do nome e do logotipo da USP para divulgação de suas atividades 540 
(17.03.10). Parecer da CJ: em consonância com o parecer do Prof. Dr. Magalhães e com as 541 
dificuldades já apontadas pela CJ e pela Assessoria de Convênios, algumas condições devem 542 
ser cumpridas para que a regularização possa ser levada a cabo. Posteriormente à 543 
regularização da utilização do espaço físico pela formalização do termo de permissão de uso, 544 
devem ser retomadas as tratativas para que seja celebrado convênio entre a Universidade. 545 
Pelo exposto, somos pelo envio dos autos à PRCEU, para ciência e após à COESF, para que 546 
seja viabilizada a elaboração do termo de permissão, nos moldes do modelo que segue anexo, 547 
uma vez que é necessária a exata descrição física do objeto (30.03.10). Informação da 548 
COESF: verifica que não há manifestação da COP conforme parecer da CJ de fls. 178, 549 
encaminhando o processo à SG antes de ser analisada a formalização do termo (29.04.10). 550 
Informação da SG: os autos são submetidos à análise da COP, tendo em vista a manifestação 551 
do Núcleo de Consciência Negra acerca da gratuidade, bem como sobre o uso do nome da 552 
USP. A COP aprova o parecer do relator, favorável à regularização das áreas ocupadas pelo 553 
Núcleo de Consciência Negra, nos termos do parecer da CLR.  27. - Processo 10.1.96.31.0 - 554 
IEB - Solicita recursos no valor de R$ 7.615,00 (menor valor orçado), para intervenções 555 
elétricas no prédio do Arquivo do Instituto para instalação de sistema de ar condicionado. 556 
Informação da COESF: os serviços discriminados estão conforme orientações da COESF que 557 
foram fornecidas à Unidade em visita realizada na época (13.05.10). A COP aprova o parecer 558 
do relator, favorável à liberação de R$ 7.615,00 (menor valor orçado), via Reserva de 559 
Contingência, ressaltando que o Órgão deverá apresentar a devida prestação de contas dos 560 
recursos recebidos. A análise de futuras solicitações dependerá da aprovação da prestação de 561 
contas destes recursos.  28. - Processo 10.1.12.91.4 – EDUSP - Concessão de uso de área 562 
com aproximadamente 102,70 m2, nas dependências da EDUSP - Livraria João Alexandre 563 
Barbosa, destinada à exploração comercial de serviços de cafeteria. Parecer da CJ: no que 564 
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tange ao exame das minutas, aponta alterações a serem realizadas (10.05.10). Parecer do DF: 565 
recomenda complementar o nome da livraria nas cláusulas das minutas e/ou anexos e constata 566 
que sob o aspecto financeiro o procedimento encontra-se em ordem (06.07.2010). Parecer da 567 
COESF: observa que não há a possibilidade de preparação de alimentos no local, o que 568 
deverá estar explícito, e do restante nada a opor (02.08.10). Parecer da CLR: aprova o parecer 569 
do relator, favorável à concessão do uso de área, nas dependências da EDUSP, na Livraria 570 
João Alexandre Barbosa, com as recomendações do DF e da COESF (10.08.10). A COP 571 
aprova o parecer do relator, favorável à concessão do uso de área com aproximadamente 572 
102,70 m2, nas dependências da EDUSP - Livraria João Alexandre Barbosa, destinada à 573 
exploração comercial de serviços de cafeteria, nos termos do parecer da CLR.  29. - Processo 574 
10.1.344.48.8 – FE - Concessão de uso de área de aproximadamente 40 m2, nas dependências 575 
da Escola de Aplicação da FE, destinada à exploração dos serviços de lanchonete e 576 
fornecimento estimado de 125 lanches diários. Parecer da CJ: da análise das minutas, aprova 577 
as alterações recomendadas anteriormente (16.04.10) e propõe algumas observações 578 
(29.04.10). Parecer da COESF: nada a opor, uma vez que se trata de licitação para venda de 579 
lanches em local já usado para este fim (11.05.10). Parecer do DF: constata, da análise das 580 
minutas, que sob o aspecto financeiro encontra-se em ordem (06.07.10). Parecer da CLR: 581 
aprova o parecer do relator, favorável à concessão do uso de área de 40 m2, nas dependências 582 
da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação, destinada à exploração dos serviços de 583 
lanchonete. A COP aprova o parecer do relator, favorável à concessão de uso de área de 584 
aproximadamente 40 m2, nas dependências da Escola de Aplicação da Faculdade de 585 
Educação, destinada à exploração dos serviços de lanchonete, nos termos do parecer da CLR.  586 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, às 16:25h. Do 587 
que, para constar, eu, ____________________________________ Sra Jurema Lúcia dos 588 
Santos, designada pelo Senhor Secretário Geral, lavrei e solicitei que fosse digitada esta Ata, 589 
que será examinada pelos Senhores Conselheiros presentes à sessão em que for discutida e 590 
aprovada, e por mim assinada. São Paulo, 30 de agosto de 2010. 591 
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1) A sugeslao é unn popæb orprænÞria eçecÍfua da

Undde e qæ nâr @e æ ænslituirem Drctiz OpnBntâia
para a USP, Tendo sido encaminhada à COESF,

recebeu a seguinte manifestação: embora não

sejam diretrizes orçamentárias para a COP,

entende-se que o predio é uma necessidade e já

fora ado anteriormente

1) Ciente

1) A sugestão é uma proposta orçamentária

específica da Unidade e que não pode se constituir

em Diretriz Orçamentária para a USP,

2) A sugestao nãc æ ætslitliem Dretiz Oçnænãia pra a

USP, Tendo sido encaminhada à COESF, recebeu

a seguinte manifestação: referente à reforma de

vestiários/sanitários e substituição de alambrados

(cercas), informa que se trata de itens

caracterizados como de manutenção predial cuja

competência de execução é da própria Unidade,

conforme determinado pela cláusula 4'da Portaria

GR3S8demCIf1O, ou, se mais complexa a reforma

deverá ser encaminhada à própria COESF,

Em relação ao aquecimento da piscina olimpica,

trata-se de projeto de instalação especial, cujo

pedido deverá ser objeto de processo próprio e

encaminhado aos setores técnicos da própria

Coordenadoria,

Ao que concerne à construção de um segundo

andar nas quadras externas e a reforma dos dois

auditórios do estádio olimpico, informa que

também deverá ser objeto de processo próprio e

encaminhado à Coordenadoria.

Manifestação

1) Propöe a construçäo de um prédio para atender as necessidades de espaço e infra-

estrutura do CIAGRI - Diretoria, Administraçä0, Seçöes Técnicas, Laboratórios de

Manutenção de Hardware e Software, e toda infra-estrutura do Centro de Operações do

Backbone de Voz e Dados - Roteadores e Central Telefônica do Campus "Luiz de

Queiroz", (Processo I 0,'1,92,80,2)

S.Nâo há1

1) Dotação Básica

Acréscimo de 80% sobre a dotação de 2010, objetivando atender as necessidades

essenciais como exemplo, abastecimento de gás e aquisiçäo de cloro para as piscinas do

conjunto aquático,

2) Manutenção Predial

Majoração de 65% sobre a dotação de 2010, objetivando atender adequadamente as

pequenas reformas e manutenção perene das instalaçoes do centro.

Solicita recursos para reforma de vestuários/sanitários; substituição de alambrados do

perimetro do Centro; aquecimento da piscina olímpica; reforma, cobertura e construção de

um segundo andar nas quadras externas de números 7 e 8; e reforma de 02 auditórios do

estádio Olímpico, totalizando em um valor estimado de R$1,945,000,00.

(Processo 10,1,1 4181,1,2)

S ugestäo

CEBlMar

CIAGRI

CEPEUSP

Unidade/
ó o

3

1

2
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Ciente

1) A sugestão foi encaminhada à Coordenação do

Programa de Gestäo Ambiental e recebeu a

seguinte manifestação: informa que a solicitação é

totalmente pertinente e necessária, reitera e apóia

este pedido.

As sugestoes foram encaminhadas à CTI e

receberam a seguinte manifestação: sugere que

seja criada uma alinea "Atividade lntegrada" para

cada Centro de lnformática do lnterior (ClRP,

ctsc, ctAGRl).

Manifestação

estöes,
0,1,669,66,

g

10
Näo há su

1) Sugere criação de alínea específica intitulada "Recuperação de

vise à recuperação de áreas que sofreram impacto ambiental e diminuir o custo ambiental

da Universidade, criando a oportunidade de planejamento e de construção de um

cronograma de investimentos que trariam enorme beneficio para toda a comunidade

acadêmica com reflexos no ensino e na pesquisa, bem como ampliar a adequação das

práticas da Universidade em torno de um projeto de preservação ambiental articulado aos

preceitos científicos em desenvolvimento sobre o tema,

Áreas Degradadas", que

o 10,1,506,19,4

peracionais a serem realizadas no Centro e, de seu gasto

envolvido, a dotação básica voltada ao supofte à lnfra-estrutura de Rede e Telefonia será

insuficiente, por este motivo, solicita a reavaliação do valor destinado à Dotação Básica

deste Centro, ou a criaçäo de uma verba como "Atividades lntegradas" para Computaçäo

Científica e Administrativa para o Campus de Säo Carlos, para atender às Unidades de São

Carlos, Pirassununga e o SESA (FSP) de Araraquara'

2) Despesas com Transporte

Solicita que seja incluída à "Dotação Básica" ou a criação de alíneas especificas, referente

aos recursos necessários ao CISC, no que concerne aos gastos de viagens realizadas,

para o atendimento permanente que presta ao Campus de Pirassununga,

(Processo 10,1,121,73,0)

Em decorrência das reformas o

Sugestão

CCLQ

CCPS

ctsc

Unidade/
oo

5

6

4
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As sugestoes foram encaminhadas à CODAGE

para manifestaçã0,

uma uez que vários são os residuos, com

características peculiares para seu tratamento e

cujos volumes e quantidades precisam ser

diferenciados,

2) A sugestão será considerada na elaboração da

Proposta Orçamentária da USP, respeitada a

disponibilidade de recursos,

de uma quarta categoria de Biotérios (categoria D)

cujas caracteristicas atendem a indicação dos

Biotérios de grande porte e o edital prevê a
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solicita

Man ifestação

seja mantido em operaçäo durante o Mês de Dezembro,

ível a execuçäo orçamentária e propiciar a continuidade

da movimentação de materiais,

2) Replicaçäo das informaçöes geradas pelo Sistema Mercúrio, com o objetivo de utilizar

esses dados na alimentaçäo do Sistema Gerencial, incluindo: Empenhos; requisições;

Documentos de compras; Remanejamento; cota mensal dos Grupos orçamentários;

Detalhamento de prestação de contas; Balancete de prestação de contas, e Recibos dos

10,1,15538.1.1recolhimentos

1) Sugere que o Sistema Mercúrio

a fim de viabilizar o máximo Poss

1) Sugere criaçäo de alínea específica para Progra

Residuos Químicos visando recursos de 5% do val

de Ribeiräo Preto, referente à alinea Desempenho Acadêmico' Pretende que seja

considerado o custo das atividades de rotina e de manutençä0,

2) Manutençäo e Reposição de Equipamentos de lnformática

Srg.r. qUe a distribuição de recursos, relativos a este item, vise também às

Coordenadorias, destinando em torno de 20% dos recursos efetivamente liberados às

unidades de Ensino do campus, tendo em vista que o aumento do número de alunos

reflete na manutençao e ampliação dos serviços comuns ao Campus, sendo preciso a

aquisição de novos equipamentos, softwares e atualizaçäo/ampliação de rede'

3) Biotérios

Sugere a revisäo dos critérios atualmente utilizados na distribuiçäo de recursos entre os

biotérios, considerando como itens de classificaçä0, a produção anual de animais e o

tamanho das instalaçöes.

(Processo 1 0, 1 .758,53,3)

ma de Gerenciamento / Tratamento de

or distribuido às Unidades do Campus

Sugestão

CQSD

CCRP

ãoo
Unidade/

I
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1) A sugestão será considerada na elaboração

Propostã Orçamentária da USP, respeitada

disponibilidade de recursos,

2) A sugestão será considerada na elaboração da

Propostã Orçamentária da USP, respeitada a

disponibilidade de recursos.

3) A sugestäo é uma proposta orçamentária

específica da Unidade e que näo pode se constituir

em Diretriz Orçamentária para a USP, Tendo sido

encaminhada à COESF, recebeu a seguinte

manifestação: este assunto deverå ser tratado

entreaCOESFeaPRG.
4) A sugestão é uma proposta orçamentária

eipecificâda Unidade e que näo pode se constituir

em Diretriz Orçamentária para a USP, Tendo sido

encaminhada à CTl, recebeu a seguinte

manifestaçäo: concorda com a inclusäo de

equipamentos de áudio visual e a correspondente

alocação de recursos para este fim,

distribuiçäo de recursos segundo o número de

matriculas das Unidades. De acordo com o aunpnb

de æus rcotrcæ orpnænhrbs em 2011, a PRG dælinará mais

verbæ æ Prograrnasþ exi$enbs, bem ænp laipa rovæ

Progaræ de 4ob à grdu@ na Universitjde,

da

a

Manifestação

1) Treinamento de Recursos Humanos

Aumento do valor, tendo em vista a necessidade de melhor capacitação do corpo de

servidores.

2) Manutenção Predial

Aumento do valor, considerando a importância da manutenção de elevadores, instalaçöes

elétricas, telhados, coberturas, forros, das edificaçöes existentes na Unidade'

3) Obras

Solicita recursos no valor de R$ '1,200,000,00 para ampliação de salas de aulas para

atender a quantidade de alunos existentes'

4) Reserva para Manutençäo e Reposição de Equipamentos de lnformática

iriaçao de um adicional para modernizaçäo, manutenção e reposiçäo dos equipamentos

de áudio-visual da Unidade'

5) Renovação da Frota de Veículos

solicita renovaçäo da frota de veiculos da unidade, com o objetivo de atender as

necessidades de segurança e minimizar as despesas com manutenção'

6) Projetos EsPeciais

Aumento da verba pRoEVE com a finalidade de facilitar a organizaçäo de eventos por

parte do corpo discente, Aumento da verba PROLAB para melhor aparelhamento dos

laboratórios da Unidade.

Sugestão

EACH

Unidade/
oo

o
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7) A sugestão será considerada na elaboração da

Proposta 0rçamentária da USP, respeitada a

disponibilidade de recursos,

8) A sugestão foi encaminhada à CODAGE e

recebeu a seguinte manifestação: encaminha ao

GVR, como subsídio a elaboraçäo da solicitaçäo
do Programa de Avaliação lnstitucional.
CPA: informa que a solicitação para o exercício de
2011 da Comissã0, prevê eventuais despesas das
Unidades com avaliaÇão institucional,

1) Esta sugestão deve ser atendida através da
dotação orçamentária da Unidade,

2) Esta sugestão foi contemplada por meio da

Portaria GR 4831/2010,

1) A sugestäo foi encaminhada à Pró-Reitoria de
Pesquisa e recebeu a seguinte manifestação:
informa que ela desenvolve, por meio da sua
Comissão de Biotério, esforços no sentido de
minimizar custos e otimizar a atuação dos Biotérios
nos diferentes campi, Neste sentido, para o
próximo ano, têm a expectativa de terem dois
biotérios de Produção para toda a Universidade,
sendo um no campus de São Paulo e outro no
campus de Ribeirao Preto, que ficariam
responsåveis, apenas, pela produÇão de murinos,

Manifestação

7) Reserva para Mobiliário de lnstalaçoes Novas ou Recuperadas

Aumento dos recursos alocados para a implementação de espaços para arquivo.

8) Avaliaçao lnstitucional

Reforço nos recursos para possibilitar arealização de Planejamento Estratégico Anual

(Processo 2010,1,2032,86,6)

1)Sugere criação de alínea específica para a restauração e manutenção de instrumentos e

equipamentos utilizados em Cursos da ECA (ex. afinação e reforma de instrumentos,
manutençäo de forno para tratamento de esculturas e manutenção de câmeras digitais de

alta definição),

2) Reservas Específicas

Sugere a inclusäo no sistema de "auto-seguro" (reserva para sinistros) os equipamentos

móveis de áudio-visual passíveis de serem furtados, extraviados ou roubados enquanto
estão sendo usados fora da Unidade e em projetos curriculares,

Processo (10,1.14180. 1 .6)

1) Biotérios

Sugere a revisão dos critérios para distribuição de recursos financeiros, com a inclusäo de

dois indicadores: produção anual de animais e área fisica,

(Processo 10,1 ,14179.1 ,8)

S ugestäo

EACH

ECA

EERP

Unidade/
Órgão

10

11
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'1) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada na

elaboraçäo da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos,

2) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada na

elaboraçäo da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos,

3) A alocação de recursos nesta rubrica é baseada

na participação relativa da Unidade no total de

servidores técnicos e administrativos da USP e
deve ser mantida,

4) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestä0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada na

elaboração da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos,

5) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada na

elaboração da Proposta Orçamentária da USP,

nibilidade de recursos,aad

para todas as Unidades, Assim, a

uma rubrica especial para o desenvolvimento deste

projeto de centralização da produção teria a

manifestação favorável desta Pró-Reitoria, desde

que se contemplasse a necessidade integral do

Projeto, ou seja, uma rubrica para atender todos os

campido interior, com sede em Ribeirão Preto e

atender aoutro ital

aplicação de

Manifestação

'1) Equipamentos de Segurança

Solicita um acréscimo temporário nessa dotaçäo para o exercício de 201'1, correspondente

a 30% do valor destinado a Manutenção Predial, visando a realização de um programa para

a instalação de equipamentos de vigilåncia nas entradas principais dos edifícios que ainda

näo foram atendidos, considerando o aumento dos furtos ocorridos na Unidade,

2) Manutenção e Reposiçäo de Equipamentos de lnformática

Solicita que seja incluido um adicional no valor de R$100.000,00 no orçamento de 2011,

para aquisição de licenças de softwares (Sistema 0peracional, Office, Anti-Virus, CAD),

bem como para atender aos novos cursos implantados,

3) Treinamento de Recursos Humanos

Solicita aumento de 10% para20o/o sobre a dotação de Manutençáo Predial, uma vez que o

valor atual não contempla todas as solicitaçöes de cursos/ treinamentos efetuadas,

4) Mobiliário para lnstalaçoes Novas ou Recuperadas

Sugere a continuidade da reserva destinada a auxiliar as aquisições de mobiliários para

insialaçoes novas ou recuperadas, até o limite de R$150.000,00,

Sugere a avaliação referente a esta dotaçä0, no sentido de priorizar as Unidades que

possuem maior área construída, viabilizando melhor infra-estrutura,

5) Despesas com transPorte

Sugere que seja acrescentado à esta dotaçã0, um adicional que vise as demais despesas

.o'i r viagem óomo pedágio, diárias (motorista e docente) e horas-extras (motorista),

Sugestão

EERP

EESC

Unidade/
oo
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2,1) A COP considera mais adequada a Diretriz

adotada no exercicio anterior

2,2) A sugestäo foi encaminhada à COESF e

recebeu a seguinte manifestação: nada há ao que

se 0p0r,

1) Ciente

6 e 7) As sugestões foram encaminhadas à

CODAGE e receberam as seguintes

manifestaçoes:

Departamento de Saúde: a sugestão deverá

aguardar a proposta do novo Plano de Saúde da

USP em elaboração pelo Departamento de Saúde

da CODAGE,

DRH: informa que não há como complementar

benefícios pagos pelo Regime Geral de

Previdência Social aos servidores celetistas da

USP, afastados do trabalho por doença, na forma

sugerida pela EESC, por falta de amparo legal,

8) A sugestão será considerada na elaboraçäo da

Proposta Orçamentária da USP, respeitada a

ibilidade de recursos.dis

Manifestação

lnvestimentos" das Diretrizes:

2.,1) A redação do item 1.2,1,1 (b) deve ser alterada para "Número de horas de aulas
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6) Sugere criação de alinea específica para a implantação de um Plano de Saúde "extra",

sendo seus custos contingenciados entre a USP e o servidor. Assim, o servidor poderá

escolher entre o Plano Básico (pago pela USP, conforme ja é praticado hoje) e o Plano

"Extra" (de maior abrangência),

7) Tendo em vista que os servidores Estatutários, em seus afastamentos por motivo de

,,licença saúde" têm seus vencimentos integrais, sugere a equiparaçäo aos servidores

Celetistas, com a criação de uma dotaçâo especifica que complemente as diferenças entre

o valor recebido pelo INSS (a contar do 150 dia útil) e seu salário integral'

8) Manutenção Predial

Sugere o aumento do valor repassado por metro quadrado de R$10,00 para R$15,00, tendo

em vista os valores praticados no mercado'

(Processo 10.1,2019, I 8,5)

Sugestão
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1,1)A sugestão deverá ser analisada pelo Co

1,2) A COP considera mais adequada a Diretriz

adotada no exercício anterior,

2) A sugestão será considerada na elaboração da

Proposta Orçamentária da USP, respeitada a

disponibilidade de recursos,

3) A sugestäo será considerada na elaboração da

Proposta 0rçamentária da USP, respeitada a

disponibilidade de recursos,

4) A sugestão será considerada na elaboração da

Proposta Orçamentária da USP, respeitada a

disponibilidade de recursos,

2,3) A sugestão foi encaminhada à COESF e

recebeu a seguinte manifestação: informa que a

COCESP jâ tem seus planos e executa as

reformas,

Manifestação

2,3) No item 1 ,2,5 hâ necessidade de segmentação do sistema viário, diferenciando os

casos de circulação de veículos motorizados: área de tráfego local do Campus', área com

tráfego urbano mantida pela USP e; área mantida pelo municipio, Quando se trata de årea

onde o tráfego é local do Campus, a competência da manutenção e da USP. No caso de

haver área mantida por prefeitura municipal, não cabe aporte de verba, Areas com tráfego

urbano, como ocorre na CUASO, requerem proporcionalmente maior apode de verba, ou

medidas de restrição do tráfego de passagem, ou acordo de transferência de recursos da

Prefeitura Municipalde São Paulo,

Processo 10,1.1574,16

1) Dotação Básica

1,1) Sugere alteraçäo em parcela principal da rubrica "Outros Custeios e lnvestimentos",

devendo ser distribuída às Unidades com base nas atividades de ensino de graduação

70% e pós-graduaçäo 30%,

1.2) Sugere alteração do item b do subitem de "Adicionais" (Em relação aos Cursos de

Graduação), onde está 15 em fator de participação relativa, altera-se para20,

2) Treinamento de Recursos Humanos

Majoração dos recursos para R$300,00/servidor/ano, visando o desenvolvimento e

aprimoramento das atividades da lnstituiçã0.

3) Manutençäo Predial

Sugere reavaliação referente ao valor destinado à manutenção e conservação das áreas

construídas, bem como às novas edificaçÕes e reforma de espaços já existentes,

aumentando oS recursos, da base de R$10,00/m'para R$20,00/m', de acordo com a idade

do imóvel.

4) Equipamentos de segurança

Majoração de recursos de 10% para20o/o da Manutenção Predial'

Sugestão

FAU

FCF

Unidade/
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5) A sugestão será considerada na elaboraçäo da

Proposta Orçamentária da USP, respeitada a

disponibilidade de recursos.

6) A sugestão foi encaminhada à Pró-Reitoria de

Pesquisa e recebeu a seguinte manifestação:

informa que neste instante o Programa de PÓs-

Doutorado passa por readequação e modificaçöes

importantes, e por isso ainda não se tem

desenhadas as necessidades, natureza, tipo ou

volume de apoio para o desenvolvimento de

programas de fomento ao Pós-Doc, Assim, quando

adequadamente dimensionada e estabelecida as

metas do novo Pós-Doc, certamente, o apoio

orçamentário se fará imPortante,

7) A sugestão será considerada na elaboração da

Proposta Orçamentária da USP, respeitada a

disponibilidade de recursos,

8) A sugestâo foi encaminhada à COESF e

recebeu a seguinte manifestação: informa que não

há como estabelecer um valor para o m2 de área

reformada, considerando o amplo campo de

intervençoes desta natureza (desde uma simples

troca de piso e azulejos ate uma complexa

substituição de cobertura). Mas considera ser

importante reavaliar o valor do m'estipulado para

o cálculo da verba de Manutenção Predial,

devendo ser "reajustado" para R$20,00/m'?, a partir

do pröximo exercício, possibilitando as reformas

que se enquadram nesta alínea.

Manifestação

5) Manutenção e Reposição de Equipamentos de lnformática

Sugere aumento dos recursos destinados à manutenção e reposição de equipamento de

informática e software,

6) Projetos Especiais

Sugere majoraçäo de recursos para a Pró-Reitoria de Pesquisa, considerando auxílios para

pós-Doutores, e na Pró-Reitoria de Graduação considerando principalmente o Pró-Lab,

7) Mobiliários para lnstalaçöes Novas ou Recuperadas

Solicita majoração de recursos para as Unidades, considerando, especialmente, as novas

construçoes,

8) Obras

Aumento no valor designado às reformas e consiruções iniciadas, com especial atenção às

salas de aula e laboratórios visando a segurança (fluxo de saida).

Sugestão

FCF
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1) A sugestão não se constitui em Diretriz

Orçamentãria Para a USP, tendo sido

enðaminhada à COESF recebeu a seguinte

manifestação: a solicitação deve ser incluída no

Programa de Elevadores da COESF'

2) De acordo com a parte de .caráter 
geral da

sügestao, que pode se constituir em Diretriz

Or[amentária para a USP e será considerada na

elaboraçäo da Proposta Orçamentária da USP'

respeitaia a disponibilidade de recursos' Tendo

sido encaminhadä à CODAGE, recebeu a seguinte

manifestaçäo: informa que foi adquirido um veiculo

(Zafra) para a Unidade, que se encontra n0

àlmoxarifado desta CODAGE e serå entregue

revemente à mesmab

momento, informa haver dois novos projetos que

estão em execução no sentido de centralizar a

produçã0, e que, sem dúvida, neste primeiro

instanie necessitará de aporte suplementar'

frincipalmente, para oferecer as condiçoes de

infra-estrutura quer seja esta de natureza fisica -
obras, ou instrumental - equipamento'

10) A sugestão será considerada na elaboraçäo da

Pråposti Orçamentária da USP, respeitada a

ibilidade de recursosdis
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Manifestação

1l Obras

Solicita a manutenção nos elevadores EE1001029/1576 e EEL 008367' cujo maquinário

encontra-se em precárias condiçoes, necessitando de urgente atualização' Valor estimado:

R$350,000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais)'

2) Renovação da Frota de Veículos

Necessidade de aquisiçäo de veículos novos, vez que os atuais' em virtude do desgaste

sofrido por sua utilização constante, demandam alto custo para manutençäo e

conservaçã0,

9) Bioterios

Sugere aumento da dotação para Biotérios'

10) Programa lntegrado de Segurança

sugere-aumentosubstancialderecursosdestinadosaestadiretriz'combasenas
intercorrências,

(Processo 1 0,1'909,9,4)
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3) A sugesh näc æ ænsliUiem

USP, Tedo sbo ernaminhda à

manibst4æ: os pedidos de reforma deverão ser

submetidos à Comissão de Manutenção Predial,

da sugestär, qrc

'å'i Ë,:;å,:
Orçamentária da USP, respeitada a disponibilidade

de recursos, A sugestäo referente à necessidade

de readequação dos equipamentos de segurança

contra incêndio fci errcaminhda à COESF e reæbeu a

æguinb mæifæ@æ: informa que se trata da

inÀtalação de equipamentos de segurança cuja

implementação é de competência da Unidade, E

que se for preciso refazer o sistema contra

incêndio, a COESF poderá ser solicitada fomalnænte

aanallsaro pleito de elaboraçäo de proieto.

5) De acordo com a parte de caräter geral da

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada na

elaboração da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos,

6) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Oçamentária para a USP e será considerada na

elaboraçäo da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos,

7) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada na

elaboração da Proposta Orçamentária da USP,

nibilidade de recursosaadires

Dref2Oçnæntáia Fra a

COESF, reæbru a æguinte

Man ifestação

3) Manutençäo Predial/ Manutenção d

Necessidade de reformas voltadas aos

localizado na Rua Riachuelo, n01951202

e Areas Externas

dois edificios incorporados ao seu patrimÔnio, um

(projeto de reforma em andamento) e outro na Rua

Senador FeijÓ, n0205,

4) Equipamentos de Segurança

lntenção de elaboração de proieto de monitoramento por câmeras no edificio principal, em

virtude de furtos ocorridos no local'

Há a necessidade de readequação dos equipamentos de segurança contra incêndio, já

existentes, e compra de novos para os edificios que foram incorporados ao patrimônio da

Faculdade,

5) Mobiliário para lnstalaçöes Novas ou Recuperadas

Devido à realocação e às reformas para adequação dos espaços de setores

administrativos, é demandada a aquisiçäo de novos mobiliários.

6) Dotação Básica

Quanto às atividades do ensino de graduaçã0, informa o aumento das despesas voltadas a

divisão de turmas, de acordo com a nova grade curricular, e a conseqüente contratação de

novos professores, Referente às atividades do ensino de pós-graduaçä0, informa que

houve substancial aumento do número de alunos, o que acarretou aumento de despesas

com a contratação de professores, compras de passagens aéreas, etc

7) Treinamento de Recursos Humanos

Há necessidade premente de proceder-se a treinamento e reciclagem de todos os

funcionårios, para que ocorra a adequaçäo aos novos procedimentos'

(Processo 10,1,14177,1'5)

S ugestão
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disponibilidade de recursos,

2) A sugestão é uma proposta orçamentária

especificJda Unidade e que não Oo-d9 s-e constituir

em Diretriz Orçamentária para a USP' Tendo sido

encaminhada à COSEAS, recebeu a seguinte

manifestação: informa que a solicitaçäo envolve

aspectos iécnicos especificos, jå mencionados em

historico/anteprojeto encaminhado à Unidade,

originário da visita da Prof,' Lisete Regina Gomes

Arõlaro a COSEAS no dia 12 de julho de 2010'

3.1) A sugestão é uma proposta orçamentária

específica ða Unidade e que não pode se constituir

em Diretriz Orçamentária para a USP,

3.2) Esta sugestão já estår contempldarniþm7'2'

respeitada a disponibilidade de recursos,

laboraçao da

respeitada a
considerada na e

tária da USP,
1) A sugestão será

Proposta Orçamen

Manifestação

I sug a cri ação de um Grupo 0 rçamentári0 êspec ífico para a Escola de Aplicaç ã0,
ere

tendo VIsta id ade de
denomi nad 0 "Escola de Aplicação/FE Adm n straçã0" em a necess

hecer EA c0m0 U m a escola de educaçäo bás Câ, c0 m q uase oitocen tos alu n0s
SE rec0n a

sendo ntemplad
atricu lad ue dem and am necessidades específicas que n ão VE m co AS

m 0S, q

no orçamento da Universidade'

2) Dotação Básica

S'olicita recursos para o seguinte fim:

néi.iç0., e lanches para a-lunos da Escola de Aplicação - R$372'300'00'

3) Mobiliário para lnstalaçoes Novas ou Recuperadas

Sblicita recursos para os seguintes fins:

ãìlìóriricão de móvei, prl,, a nova Bibtioteca da FE - R$300,000,00.

3,2j Aquisiçäo de móveis para o refeitório (Escola de Aplicação) - R$50'000,00

4) Manutenção Predial

Solicita recursos para os seguintes fins:

. Sugere a reavaliaçãá oot v49r9s- destinados à manutenção e conservaçäo das

áreas construidas dos atuais R$ 10,00 por m', para cerca de R$'15'00 ou R$ 20'00

paços já existentes, levando em conta a

os quadros gerais de distribuição de energia

Escola de Àplicaçã0, blocos A, B e C) - R$

150.000,00.
. Reforma do auditório (Escola de Aplicaçåo) - R$ 180'000'00' ,-- , ,^

. Manutençäo das áreas verdes sob responsabilidade de unidade (FE/ Areas verdes)

a

- R$ 150.000,00.

Reforma do AuditÓrio (

Reforma da Biblioteca

Reforma das salas de

FE R$ 50 000 00

a (Esco la de Ap caçäo R$ I 20 ,000 ,00

are AS (62 64 e 00 do b loco B d a EA) R$ 60 000 00
a

(EsæladeAP'caPof m 2,m0,m
a Adequ açäo d0 S iste ma de ilum naç40 das áreas exþrnæ

a Reforma e adequação d OS ban heiros bloco B ala térreo (FE)

Aplicaçãoa P ntura geral de tod a Escol Escol

d

de R$30 .000 ,00,

R$ 50 ,000 ,00

Sugestão

FE
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Unidade/
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5) A sugestão é uma proposta orçamentária

especifica da Unidade e que não pode se constituir

em Diretriz Orçamentária para a USP, tendo sido

encaminhada à COESF para manifestaçä0,

6) A sugestão é uma proposta orçamentária

específica da Unidade e que näo pode se constituir

em Diretriz Orçamentária para a USP, tendo sido

encaminhada à CODAGE para manifestaçä0,

7) A sugestão será considerada na elaboração da

Proposta Orçamentária da USP, respeitada a

disponibilidade de recursos,

B) A sugestão foi encaminhada à CTI e recebeu a

seguinte manifestação: considera que a verba

"Manutenção e Reposiçäo de Equipamentos de

lnformática" tem suprido satisfatoriamente às

necessidades de equipamentos e software das

Unidades, No entanto, concorda com a inclusão de

recursos para equipamentos de áudio visual

(datas-show) nessa verba.

Manifestaçäo

5) Obras

Solicita recursos para os seguintes fins:

. Substituiçâo do elevador do bloco A (FE) - R$ 250'000,00

. Realocaçao do local onde está instalado, para uma área central do bloco e

substituiçäo do elevador (Bloco B da FE) - R$ 500'000,00

. Recuperação dos pavimentos de corredores externos, praças e passarelas (FE e

Escoia de Aplicação - entorno dos prédios) - R$ 70'000,00'

. Sinalização e comunicaçäo interna nos prédios (FE) - R$ 12'000'00

. Recuperação dos telhados da Escola de Aplir:açãoþbmA,B,Ceaudibb)-R$m'm,m'

. Ampliação do número de vagas de estacionamento e readequação do bolsão - R$

111,000,00,
. projeto executivo e construçäo de refeitório, incluindo a reforma da cozinha (Escola

de Aplicação) - R$ 370'000,00,

. projeto executivo e construção de quadra poliesportiva coberta (Escola de

Aplicaçäo) - R$ 250,000,00,

. Constiuçäo de prédio para abrigar depósito/man!!.1ç?9 e garagem (Ao lado da

Escola de Aplicaçã0, no espaço do Bolsao 11) - R$500'000,00'

. projeto executivo para construção de novo prédio no local onde está localizada a

atuál biblioteca (FE/Atual Biblioteca) - R$ 50,000,00'

6) Reservas Especificas

Solicita recursos para o determinado fim:

Aquisiçao de onibus com 56 lugares (FE e Escola de Aplicação) - R$150'000,00'

7) Treinamento de Recursos Humanos

Sugere ampliação de recursos financeiros para a Formação permanente dos servidores

Técnico-Administrativos (Básico, Técnico e Superior)'

8) Manutenção e Reposição de Equipamentos de lnformática

g,1) Sugere ampliar recursos de informåtica (ærnpuHorespamdoænbedaÞsinwpanzub)'

g,2) Sugere ampliar número de licenças de softwares de informática para uso dos docentes

e alunos.

Sugestão

FE
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Unidade/
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1) A sugestão foi encaminhada à Pró-Reitoria de

Pesquisa para manifestaçã0,

2) A sugestão foi encaminhada à Pró-Reitoria de

Pesquisa para manifestaçã0,

3) A sugestão será considerada na elaboração da

Proposta Orçamentária da USP, respeitada a

disponibilidade de recursos,

4) Esta sugestão já está contemplada rpiþm 1.2,3(a).

9) A sugestão foi encaminhada a Pró-Reitoria de

Cultura e Extensão Universitária e recebeu a

seguinte manifestação: encaminha à Câmara de

Cursos de Extensão para análise e manifestaçä0.

Esta, em reunião extraordinária, julga a proposta,

referente aos cursos gratuitos a comunidade,

importante para a Universidade, porém, sugere

que devem ser discutidas políticas claras parc a

alocaçäo dos recursos a serem disponibilizados,

bem ænp diretizæ espæifuæ para ælEã: do pLlblbo aho,

A Câmara de Ação Cultural e de Extensão

Universitária analisou as sugestões e encaminhou

ao Comitê de Fomento para consulta quanto aos

financiamentos, Este esclarece que os dois tipos

de financiamentos para projetos de Cultura e
Extensão propostos pela Unidade, qual sejam,

projetos de caráter permanente das Unidades e

projetos especiais, já sao contemplados por esta

Pró-Reitoria.
'10) Esta sugestäo já está contemplada no item lX,

11) A sugestão será considerada na elaboração da

Proposta Orçamentária da USP, respeitada a

disponibilidade de recursos,

Manifestação

1) Sugere criação de alinea específica para aquisição

2) Criaçao de alínea específica para Biotérios Cen

de Nitrogênio LQuilo para æ Unijdæ,
trais, como no caso do Campus de

Ribeirão Preto, para atender às necessidades de produção de animais de qualidade para

projetos de pesquisa que os utilizem,

3) Sugere que priorize os recursos destinados à Estrutura Predial, Material, claros docentes

e funcionários para oS cursos que foram criados e ainda não instalados.

4) Sugere inclusäo de alinea que contemple prédios com mais de 20 anos de construçâ0,

que exigem manutenção diferenciada e Segurança em todos os seus aspectos.

Processo 1 0, 1,29355,1,1

9) Sugere obtenção de recursos próprios do tesouro para propiciar oferecimento dos cursos

de especializaçäo gratuitos para a comunidade. Além disso, sugere que haja dois tipos de

financiamentos para os projetos de Cultura e Extensã0, um, para atividades e projetos de

caráter mais permanentes das Unidades e um segundo tipo, para projetos especiais,

anualmente analisados, reservando-se percentual da dotação para os diferentes - e

sempre necessários - projetos eventuais,

10) Sugere a manutenção de recursos do Tesouro para o Programa de Expansão da

Educação Superior Pública, em especial em áreas populacionais mais adensadas, como

constava originalmente da CF-'1 988.

11) Sugere garantir que a USP aplique efetivamente os 87% dos recursos das

transferências do Tesouro em Pessoal,

(Processo 1 0,'1, 1 3955. 1,4)

S u gestão

FFCLRP

FE

Unidade/
Órsão

71

35
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tratamento de animais domésticos'

2) Sugere um Fundo para aquisição de Nitrogênio Liquido, considerando as séries

dificuldades em manter os pagamentos à fornecedora por parte de mais de uma dezena de

unidades de Ensino e Pesquisa do campus Armando salles de oliveira da usP' A

estimativa de gastos com nitrogênio liquido é de aproximadamente 12'800 m'/ano'

Assumindo que nos últimos pregöes feitos pelas unidades o preço, por m3' tem sido da

ordemdeR$2,13,épossívelestimarumcustoanualdeaproximadamenteR$27,170,28
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'1) Biotérios

sugere criação de alínea específica para a manutençäo do Biotério central - ccRP' A

destinaçäo de recursos especificos na dotação da ccRP favorecerá a manutençäo do

Bioterio Central, em padrões compatíveis com as necessidades dos pesquisadores locais'

(Processo 10,1,779,17,4)
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1) A sugestão foi encaminhada à

recebeu a seguinte manifestação:

importante a previsäo de recursos especificos para

a manutenção de equipamentos (elevadores,

centrais de ar condicionado e refrigeração), mas

salienta que a manutenção desta natureza é de

competência exclusiva da Unidade, conforme

estabelecido no artigo 4 da Portaria GR3988, de

26,05,08,

2) A sugestäo foi encaminhada à Coordenadoria

do respectivo Campus para manifestaçã0.

COESF e
considera

3) A sugestão foi encaminhada

manifestaçã0,

4) A sugestão foi encaminhada à CODAGE para

manifestaçã0.

5) Esta sugestäo já está contemplada no item 8.7,

à CODAGE para

Manifestação

1) Manutenção Predial

Srg.r. criação de alíneas específicas para manutenção de elevadores, visando atender às

normas de segurança na contratação de manutenção preventiva e corretiva dos

elevadores; e para manutençäo de centrais de condicionadores de ar e equipamentos de

refrigeração em geral,

2) Manutenção de Areas Externas

Sugere reavaliação quanto ao remanejamento de recursos que em 2010 foram destinados

às Coordenadorias para a manutenção de áreas verdes, pois alguns procedimentos estão

centralizados e o orçamento básico que atende às unidades já se encontra comprometido

com as necessidades da Graduaçã0,

3) Sugere a criação de alinea específica para a manutenção preventiva e corretiva de:

Equipamentos doados pela FAPESP e outras lnstituiçoes de Fomento a Pesquisa; Câmara

Fria (que minimiza a utilização do formol); Gerador; Elevadores e plataformas (Visando a

acessibilidade); Montacargas (elevadores para transpofie de cargas de um andar para o

outro); Cancelas (Visando à segurança),

4) Sugere criação de alinea específica para a manutenção de arquivos, envolvendo:

projeto, mobiliário adequado, sistema de preservação de documentos, climatizaçã0, etc.

ere criação de alínea específica para

devido a FMVZ fazer fronteira com a ârea

os, caixa para arrecadaçäo dos pagamentos

rio e da Administraçã0, como também, bens

patrimoniais de alto valor'

10.1,'1502.'10

S ugestão
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minimizar custos e otimizar a atuação dos Biotérios

nos diferentes camp¡, Neste sentido, para 0
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Manifestação

1)Treinamento de Recursos Humanos

S'ugil ãrpliar para: Treinamento, Educaçä0, Capacitaçäo e Re-Qualificação de Recursos

Humanos, Retirar do texto: "exceto cursos regulares de graduaçäo e pÓs-graduaçä0"

de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza e

ntre as Unidades. Alteração do titulo para:
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3) Biotérios --. - r-,r:L_,,
Sïgere criação de alínea específica na dotação de cada Unidade do Campus de Ribeirão

Preto, para manutenção do Bioterio central, considerando os elevados custos para

manutenção e insuficiência de recursos financeiros na ccRP para fazer frente às despesas

do Biotério Central, a destinaçäo de recursos especificos na dotação das Unidades poderá

favorecer a manutençäo do mesmo em padrÖes compativeis com as necessidades dos

pesquisadores locais,

(Processo 1 0.1.779.58,1 )
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'1) A sugestäo deverá ser analisada pelo Co'

2) A COP considera mais adequada a Diretriz

adotada no exercicio anterior, Esta sugestão deve

ser atendida através da dotação orçamentária da

Unidade,

3) A sugestão näo se justifica, pois o-"Programa

USP-Recicla" não é coordenado pela COESF,
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1)A sugestäo deverá ser analisada pelo Co,

1) A sugestão é uma proposta orçamentária

eipecíficãda Unidade e que não p-ode se constituir

em Diretriz Orçamentária para a USP,

2) Esta sugestão jär está contemplada no item 1'2 3

(c)

1) A sugestão foi encaminhada à

Cultura e Extensäo Universitária

seguinte manifestação: a sugestão é encaminhada

ao Comitê de Fomento para consulta e, este,

esclarece que ao longo dos 20 anos a Pró-Reitoria

vem consolidando as iniciativas de Fomento à

Cultura e Extensä0, o que inclui apoio a realizaçäo

de eventos acadêmicos, Ressalta, ainda, que

existem Unidades da USP que destinam em seus

orçamentos, recursos para apoio a eventos' Diante

diéto, manifestam'se contrários à inclusão desse

item na proposta,

2) A sugestão foi encaminhada à CODAGE para

manifestaçäo

Pró-Reitoria de

e recebeu a

Manifestação

1) Dotaçao Básica - Sugere que o ac

matriculas em disciplinas ministradas no

em relação às praticadas no periodo diurno'

estabelecido nesta alínea, referente às

noturno, seja alterado de 35% para 50%
réscimo

periodo

ospital, a verba referente à "Contribuição

da inflaçäo medida pela FIPE na área de

ficando o valor anual em R$11,016,000,00

e mensal em R$918,000,00.

Solicita adequaçäo da dotação básica que en 2010 é de R$7'777'165'00' atualizada pela

FlpE Saúde de 2010 1.rtitåot em 7%) iicando a dotaçäo básica em R$8'321 '567'00'

2) Manutenção Predial

S'ré;;r qu; seja criado outro fator de ponderação por tipo de edifício para

estabelecimentos nospltãltt.t com funcionamento de 24 horas' considerando que o

número de pessoas õi.-.it.rftt no edifício do HU é de'130,000 pessoas/mês e que tal

fator influencia em muito na manutenção predial'

10,1,2613.62,1

1) Sugere a inclusão de Programa de Divulgaçäo da lmagem lnstitucional e Eventos

2) Sugere inclusão na proposta, do Programa de criaçäo e Manutenção de Almoxarifado de

orogas controladas pela Policia Federale Ministério do Exército,

(Processo 10.1 .14498.1 ,6)
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1) A sugestão é uma proposta orçamentária

especifica da Unidade e que não pode se constituir

em Diretriz Orçamentária para a USP, Tendo sido

encaminhada à COESF, recebeu a seguinte

manifestação: informa que está sendo analisada

pelos setores técnicos a questão da escada de

emergência, E os itens de serviços referentes à

manutençåo e recuperação predial devem ser

submetidos à Comissåo de Manutenção Predial

para que ela possa considerar em suas próximas

reuniöes, Foi encaminhada para a Comissão de

Manutenção Predial para manifestaçao

1) De acordo. A sugestão será incorporada

Diretrizes Orçamentárias, respeitada a

às

nibilidade de recursosdis

2) A sugestäo foi encaminhada à PrÓ'Reitoria de

Pesquisa e recebeu a seguinte manifestação: é

favorável, porquanto muitas das coleçoes

existentes na Universidade não são atendidas por

não se constituírem em museus ou acervos e

enfatiza quanto ao risco de acidentes, de furtos e

mesrm de @ deþbriæ proËiæ da inænfo'mbde na

p€æff4ão dessæ æbSæ, øendo Væ Peju'tæ
inEarares æ patirrnnb cientilpotr.ilUral da Unircrsilde'

lnforma que æ æêndæ de fonænb tem larçado editab pana

a6iar a mæuÞ@, rnelhoria e anfli@ dæ æbpæ
bbfu'cæ de interesse pra a pquiæ e para a conæru@ da

b'pdiversbde e na maicria dæ \¿eæs exþæ urna

institwional.

Manifestação

1) Sugere que o Programa de

orçamentária para o ano de 2011 e

biental seja contemplado com dotaçäo

s termos da Portaria GR 4.448,
Gestão Am

segulntes, no

1) Manutenção Predial

Soliita reflrs rp vabr de aproximdanænb R$1m.m0,00, pra a insbl4ão de æcdæ de aneç¡ência,

ægurado ærdipæ míninm de ægurarp à ftrnunidde do Ed, B'pndbæ ll, Airda, sddh ænbmpl@ de

rcflrsorprnentarbspaneldo@deprcþbepætøbrinstal@desllemædealanrecmhaircênd'p,uma

vez que há a ærênia dæ npsmæ em $æ dibaees Pan a inopræcia relæi:nda à rcde de irrcerdbs do Ed ,

Bimdbæ ll e respætivo arexo dbatico, é sCijHa a dæ4ãc de reolæs no proxirrc upnenb,

So¡iqäo de recurs6, aproimdanente R$210.000,00, pam proþbs exeartirrcs e refonrn næ æfiþatcs Ræa e

Aal (Bbnpdpæ lV), e Trabubi (Bbrndi.æ llD visardo @uafo b rpmæ viptB, relæirndæ,

principalnente, a æibildde e à aolslba dætæ bæis'

En ræh do æmpronælinBnto da æixilhaia de ferp, parþ da ætutlra aquiÞbrba do Ed. Birîedicæ l, é

ælidÞdo reql66 no vabrætimdo de R$5m,m,0 pam sußtiuçao da æälhaia existente por uma nova em

alumínb, viærdo a durabildde e a æteliæ do edificb.

2) Sugere a inclusão de uma alínea para segurança de Coleçöes Biológicas,

(Processo 10.1,856,41.1 )
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2) A sugestão foi encaminhada à Coordenadoria

do respectivo Campus para manifestaçã0.

3) A sugestäo será considerada na elaboração da

Proposta 0rçamentária da USP, respeitada a

disponibilidade de recursos.

4) A sugestäo foi encaminhada à Pro-Reitoria de

Pesquisa e recebeu a seguinte manifestação: em

relação à criação de Programa de Gerenciamento

de Resíduos de Saúde PGRSS (químicos,

radioativos, efluentes), entende ser urgente e
necessária a criação de um Programa que atenda

a questã0, Nota que este programa deva ser uma

ação integrada entre as várias Unidades que

produzem os residuos, inclusive com a

participação das Coordenadorias dos campi,

porquanto várias das açoes mitigadoras deveräo

ter caráter estrutural, envolvendo não somente a

coleta fragmentada de determinados produtos,

como também a instalação de sistemas ductais

coletores e unidade de tratamento, Em relação às

coleções cientificas, manifesta-se favoravelmente,

mas ressalta que muitas das coleções existentes

na Universidade não são atendidas por não se

constituírem museus, ou acervos, entretanto

muitas destas coleções representam não só

coleçoes para mostras, mas também bancos de

tecidos, dados, órgãos microorganismos que

constituem parte importante do patrimônio

institucional e que tem relevância para garantir a

preservação biodiversificada,

Manifestação

Solicita recursos visando resolver a estrutura física antiga e mal conservada das

edi¡caçöes, que causam prejuízos e são motivo de constantes reclamaçoes por parte dos

docentes e funcionários.

2) Manutençäo de Areas Externas

Solicitaçao de um aumento no valor estimado por R$150.000,00 para pavimentação do

entorno da área dos fundos do Ed, Biomédicas lll e Anexo Didático, adequação de área

externa do Ed, Biomédicas lV, incluindo instalação de cobertura e pavimentaçã0, para

estacionamento de veículos oficiais,

Solicita a inclusäo de recursos para a melhoria da iluminação externa dos Edifícios

Biomédicas l, ll, lll,

3) Mobiliário para lnstalaçoes Novas ou Recuperadas

Aumento do valor máximo de apoio às Unidades, para modernização de ambientes já

construidos (incluindo-se o Posto Avançado de Monte Negro - Rondônia), sendo este

suficiente para atender as demandas das Unidades, tais como aquisição ou substituição e

alteração funcional e orgânica dos móveis obsoletos,

4) Sugere a criação de alíneas específicas, conforme abaixo:

. Visando à implementaçäo de Programas de Gerenciamento de Residuos de Saúde

- pGRSS (químicos, radioativos, efluentes) relacionado às unidades que geram

esses resíduos, considerando indice diferenciado para as unidades cujas

atividades apresentam maior risco de incêndio e contaminação humana e

ambiental por produtos quimicos e biolÓgicos,

. Que vise à proteção de coleçöes científicas para as unidades que a possuem.

Sugestão
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5) A sugestão será considerada na elaboração da

iropottã Orçamentária da USP, respeitada a

disponibilidade de recursos,

6) Esta sugestão jä está contemplada no item

1.2,1,1 (a),

7) Esta sugestäo já está contemplada na Portaria

GR No4B31, de 07,10,2010,

Manifestação

1) Dotaçäo Básica , ,_ _- r:^^:^,i
sugere que o acréscimo estaberecido nesta arínea, referente às matrículas em disciplinas

ministradas no período noturno, seja alterado de 35% para 50% em relação às praticadas

no periodo diurno, Tal solicitação baseia-se na parcela do corpo funcional trabalhando no

período noturno, ao material de consumo utilizado nos lavatórios e banheiros (papel toalha,

sabonete liquido, papel interfolha etc), ao programa de monitoria no periodo noturno e a

necessidade de reformas no sistema de iluminaçã0, implicando em gastos extras cgm a

manutenção da Unidade'

R$170,000,00, visando a especificidade dos

ervação e jardinagem de uma área externa

horia da manutenção do sistema de águas

uvtals

complementaçäo de recursos destinados a esse item'

6) Desempenho Acadêmico

sugere que seja levado em consideraçäo o número de matriculas anuais nas unidades' e

não somente o número de alunos graduados, pois no caso do lcB, apesar de não ter seus

próprios alunos de graduaçä0, os sete Depaftamentos do lnstituto oferecem anualmente

108 disciplinas aos 10400 alunos matriculados anualmente oriundos de 15 unidades

profission alizantes,

7) Sugere a criaçäo de uma "ReSerVa contra sinistro de equipamentos"' visando preservar

Processos 10,1.314 2,2e 10,5,196,42,4
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Campus, para manifestaçä0,

42



, Ç \J rJ Ç rJ'e \t t \at ç ç ry r

Volta, informa que deverá constituir processo

próprio para análise dos setores técnicos da

COESF ou então da Unidade' Faltando

manifestaçäo referente às sugestoes propostas, foi

devolvida à COESF,

Manifestaçäo

3) Obras

Majoração dos recursos destrnados a revitalizaçäo do Edificio Basílio Jafet e o Auditório

Adma Jafet em um valor estimado em R$850,000,00, o qual ultrapassa toda a verba de

manuten@ prdial da unidde e aproxmaæ do vabrbbldo orFrnenbbaæ do lnslitub de Fisba'

sugere que a Diretriz orçamentária estabeleça um equilíbrio entre as novas obras e

reformas e os espaços edificados já existentes, garantindo a dotação orçamentária

expressiva para reformas e edificaçöes, para que possa dar a perspectiva de solucionar o

problema de cada unidade em um futuro próximo, com a repetição do procedimento em

anos sucessivos,

sugestão de uma alínea específica bem definida para reformas em profundidade dos

edifícios, com uma porcentagem da dotação orçamentária da verba de custeio e com

orientação acerca dos criterios de eleição das intervençoes a serem custeadas com o

orçamento a ser elaborado'

sugere que a diretriz orçamentária estipule a divulgaçäo da relaçäo dos edifícios a serem

reformados um mês após a sua aprovaçã0, a fim de que as unidades possam detalhar os

itens de reforma e assegurar no orçamento os recursos necessários para o sucesso da

intervençã0, evitando desperdiçar o esforço de definir em minúcias uma reforma que não

seja executada Proximamente;
Súgere implantação de um projeto de captação de energia solar a partir de células

fotõvoltaicas, nos blocos A e B do conjunto Alessandro Volta,

4) Proletos EsPeciais

Soliclta recursos para cobrir despesas conentes de manutenção em laboratórios

multiusuádo e de alta complexidade, especialmente as não cobertas pelas linhas de

fomento tradicionais das agências de apoio à pesquisa, garantindo seu funcionamento

ininterrupto e manter a excelência e competitividade das instalaçöes laboratoriais da USP,

com reflexos imediatos tanto na produtividade científica e no intercâmbio cientifico como na

melhoria da formação dos estudantes, Assim, sugere a inclusão de uma alínea especifica

visando a ão de io aos Laboratórios e de lns s de alta com

S ugestão

IF

Unidade/
oo
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1) A sugestäo foi encaminhada

Graduação e recebeu a seguinte

acordo com o aumento de seus recursos

orçamentários em 201 1, informa que destinarå

mais verbas aos Programas já existentes, bem

como, lançará novos Programas de apoio à

à Pro-Reitoria de

manifestaçäo: de

na Universidaderad

1) A sugestão deverá ser analisada pelo Co

'1) A sugestäo deverå ser analisada pelo Co

5) A sugestäo foi encaminhada à

Pesquisa e recebeu a seguinte

favorável e já encaminhou uma

Pró-Reitoria de

manifestação: e
proposta global

para a COP

Manifestação

1) Manifesta-se favoravelmente à criação de programa esp

atualização de laboratÓrios didáticos já existentes

(Processo 10,1,101 58,1,6)

ecial destinado à modernizaçäo e

1) Dotação Básica

Sugere que o acréscimo estabelecido nesta alinea, referente às matrículas de graduação

em disciplinas ministradas no período noturno, seja alterado de 35% para 50% em relação

às praticadas no período diurno, Justifica que essa sugestão deve-se ao significativo

aumento de custo no gerenciamento dos cursos noturnos, em relaçäo aos diurnos,

Processo 10.1,1 4178,1 .1

5) Atividades lntegradas

lnclusäo de um "Projeto Especial" a ser avaliado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, que

envolve um contrato coletivo de fornecimento de nitrogênio lîquido para mais de dez

unidades do campus zona oeste da usP, Estima-se que esse contrato, sob

responsabilidade do IFUSP, seja de aproximadamente R$310.000,00 para o ano de 2011;

0.1,1035,43.8 e 10,1,1 1 50,43,1Processos 1

1) Dotaçäo Básica

Solicita que o acréscimo estabelecido nesta alínea, referente às matrículas em disciplinas

ministradas no periodo noturno, seja alterado de 35% para 50% em relação às praticadas

no período diurno. Tal solicitaçäo baseia-se no aumento significativo de despesas em

materiais de consumo de higiene, limpeza e escritório para todos os docentes, alunos e

rocesso 10,1,836,76.3funcionários envolvidos,

Sugestão

to
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haja o cuidado de manter o Sistema Mercúrio

atúalizado, incluindo os equipamentos adquiridos

por verbas de financiadoras' que também devem

ser patrimoniados mesmo antes do encerramento

dos projetos.
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pedestres,

2) Manutenção e Reposiçäo de Equipamentos de lnformätica

Sugere a inclusäo no item dos órgäos da PRCEU'
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2) Solicita recursos, para 2011 e 2012, visando a realização de obras civis definidas pelos

ürj.tr. ;*.cutivos O'. iestaura'ao tanio do Museu Paulista quanto do Museu Republicano'

em'desenvolvimento, no presente momento'

(Processo 1 0, 1 .267,33'5)

exercicio, em 2011

o 10.1 ,202,32.

a

al

às

to

redi

nte

p

re

informa

rçamen0

P

refe

S

tenção

d

0

U

nua

an0

AS

201

M

th

MAC

e

e

po

d

do

a

plan

00

sede

ed

ntári

000

e

OS

m

n0va

690

íd

instalação

I
n

1

0rça

extra

R$

n0va

useu

A

d

d

M

e

0

dotaçäo

dados

rn

do

à

^ô

madesti

c0n

ntação

açao

a

0

ue

re

p

v
parâmetro

VA

tm

Ao

em

a

um

p0

o/o

dÞ

0

em

25

nd

vistas.

ô

te

re

d

ndo

relativ

p

za

EC,

stos

S

ste

totali

cu

a

cu

e

e

d

acréscimo

pe

d

S

a

S

a

stemas

SA

cid

s

e

mativ

ô

Soliclta

rn

d

espe

e

d

esti

fo

Sugestão

PRCEU

MP

MAC

33.

ãoo
Unidade/

32.

13

45



manifestação: informa que a verba destinada tem

sido calculada com base nos equipamentos

pa[rnnnidæ em cda Unbde da USP, adq u i rid os q u atro

anos anteriores ao cålculo, lnforma também, que

os núcleos já estão inclusos na verba da PRP ou

das Unidades pelas quais os equipamentos

existentes estão patrimoniados. Recomenda que

haja o cuidado de manter o Sistema Mercúrio

atúalizado, incluindo os equipamentos adquiridos

por verbas de financiadoras, que também devem

ser patrimoniados mesmo antes do encerramento

dos projetos,

3) A sugestão será considerada na elaboração da

iropostã Orçamentária da USP, respeitada a

disponibilidade de recursos.

4) A sugestão será considerada na elaboração da

iropostã Orçamentária da USP, respeitada a

ibilidade de recursos,d
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3) A sugestão foi encaminhada à COESF e

récebeu ã seguinte manifestação: informa que já

possui um programa especial de. recursos para

atendimento à recuperação de edificios tombados,

chamado de "Programa de Edifícios Históricos"'

Manifestação

1)Treinamento de Recursos Humanos

sugere majoração de recursos referente a esta alinea para possibilitar o oferecimento de

.uoo, para que atualizem e complementem a formação dos servidores,

2) Manutenção e Reposição de Equipamentos de lnformática

sugere majoração de recur'sos referente a esta alinea, bem como a criação de alínea

esiecifica ir¡., ,, Unidades da USP que tenham em seu quadro docentes que coordenem

Núcleos de Apoio à Pesquisa, visando à manutençã0, reposição e adequação destes

Núcleos,

3) Sugere manter orçamento para custeio relacionado aos Recursos complementares de

Apoio à Pesquisa, bem como para o custeio do Projeto relacionado aos seminários Gerais'

que visa atender e apoiar pedidos de unidades e órgãos complementares interessadas em

promover açoes de caráter geral baseadas na difusã0, divulgação de resultados de

pesquisa com o intuito de acelerar a transferência do conhecimento para a comunidade e

para o setor Produtivo,

Sugere alocação de recursos para criação de alíneas que seguem:

4) Apoio aos novos Docentes da usP, visando adequação do programa de incentivo à
' 

solicitação de financiamento de novos projetos por parte destes novos docentes'

3) Obras

Referente ao subitem Prédios Históricos, considera indispensável a alocaçäo de recursos

näo apenas para manutenção dos prédios históricos, mas também para reconversão e

restauro,

Processo 10,1.1 417 4,1'6)

Sugestão
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Manifestaçäo

5) A sugestão será considerada na elaboração da
P_roposta Orçamentária da USp, respeitãda a
disponibilidade de recursos,

N0 4831 de 07,10,2010, euanto à manutençã0, a
sugestäo foi encaminhada à C0DAGE para
manifestaçã0,

7) A sugestão será considerada na elaboração da
Proposta Orçamentária da USp, respeitada a
disponibilidade de recursos,

8) A sugestão será considerada na elaboração da
Proposta Orçamentária da USp, respeitada a
disponibilidade de recursos,

9) A sugestão serå considerada na elaboraçao da
Proposta Orçamentária da USp, respeitãda a
disponibilidade de recursos,

10) A sugestão será considerada na elaboração da
P_roposta Orçamentária da USp, respeitáda a
disponibilidade de recursos,

5) Apoio aos grupos de pesquisa da USP contemplados com recursos para aquisição de
equipamentos de grande porte, objetivando uma política de reconhecimento do mérito
destes grupos.

6) Seguro e manutençâo de equipamentos dos Laboratórios da USp, criando-se um
Programa de Manutenção da lnfra-Estrutura voltada aos principais laboratórios das
Unidades.

7) Bolsas de Estagiários para Web, objetivando manter as páginas com conteúdo
atualizado, em português e inglês, permitindo à sociedade conhecer e contatar a USp,

8) Auxílio aos Pós-Doutorandos da USP, apoiando a realização de pesquisas no exterior,
relacionadas a seu programa,

9) Sugere ampliaçäo de recursos voltados à ampliação dos acordos de cooperação
internacional, incluindo novas missöes do acordo usP/coFEcuB - intercâmbio com
Universidades Francesas - e intercâmbio com outros países,

10)Biotérios

Sugere majoração de recursos orçamentários dos Biotérios, face aos reajustes e
ampliações de itens essenciais ao programa de biotérios, e, sobretudo considerando o fato
de que o crescimento da produçäo científica envolve aumento na criação e manutenção de
animais para experimentaçã0, propoe a criação das seguintes alíneas:

a, Renovação e ampliação de equipamentos de biotérios de criaçã0.

b.Renovação e ampliação de equipamentos de biotérios de experimentaçã0,

c. Transportes entre os bioterios da Universidade

d,Sugere ampliar os recursos destinados à formação de recursos humanos especializados
e de apoio técnico à rede de biotérios da USp.

Sugestão

PRP

Unidade/
oó
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1) A sugestão foi encaminhada à

Graduaçäo e recebeu a seguinte

enfatiza a importância da criação de novos cursos

e o aumento do número de vagas, Porém

considera importante avaliar a situação atual da

graduaçäo na USP e que este momento deve ser

de consolidaçäo e reavaliação dos Cursos e das

Unidades que foram criados, ou incorporados à

USP nos últimos anos, em termos de sua

atualidade e compatibilidade com as demandas

sociais,

2) A sugestão foi encaminhada à Agência USP de

lnovação e recebeu a seguinte manifestação:

informa que a USP tem a absoluta condição e

interesse em construir sob a parceria FIESP/USP.

E recomenda que os Representantes entrem em

contato com a Agência, a fim de que os últimos

detalhem a abrangência e especificidades para

atender de forma completa e satisfatória a

construçäo de ambiente virtual de relacionamento

entre a USP e a lndústria Paulista.

3) Esta sugestão já está contemplada no item 8.4

e foiencaminhada à CClnt para manifestaçåo'

Pró-Reitoria de

manifestaçäo:

11) A sugestão serå considerada na elaboraçäo da

Proposta Orçamentária da USP, respeitada a

disponibilidade de recursos,

Man ifestação

1) Sugere a aceleração do programa de Expansão do Ensino Superior Público do Estado

de São paulo e relacionar os APL já existentes aos cursos que podem ser adaptados às

regiöes dos Estados (que possuem determinadas vocaçöes produtivas)'

2) Sugere criar um portal interativo com especializaçÕes e atuaçoes de cada departamento

e/ou laboratÓrio com interação com a Agência usP para lnovaçã0,

3) Dar um efetivo apoio a maior intercâmbio Científico lnternacional, tentando atrair

empresas para serem co-partícipes destas açöes'

11) Sugere criação de alínea especifica, com recursos orçamentários, para aquisição de

nitrogênio líquido pelas Unidades que fazem uso regular desse insumo, objetivando firmar

contratos com empresas do setor de forma que näo haja interrupção do fornecimento.

Processo 2010.1, I 6999, 1

Sugestão

Representante da

FIESP junto ao Co

PRP
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4) A sugesh foi encalrinhda à PróReitia de

reæbeu a quinte manibst4ão: infunn que diante dæ

resutHc obh6 peb INCLUSP, no prido de sua exislência,

na dip 110, a RóReibria i ntrod uziu melhoramentos

com dois objetivos principais: a) Oferecer maiores

oportunidades a estudantes oriundos das Escolas

Públicas de qualidade visando a inclusão de

alunos qualificados e de baixa renda; b) Fortalecer

o processo de difusão dás informações sobre o

INCLUSP. Para isso foram implementadas as

seguintes iniciativas: a) lnclusão de alunos

oriundos de Escolas Técnicas rn PASUSP (Ptogmrna

de Alalr@ Serida da USP); b) Cri4æ do "Rogama

Doænþs Embaixdores' para lorbbær o já exisÞnÞ "Alutræ

EmMb<doesdaUSP',

5) A sugæh lcri enøminha à PróRettqia de Pequisa e

reæbeu a ægul,nte rnanibs{@: infornn que a USP já pmÌ
uma Agêrrcia de lrrorl4æ (Crida em ffi5) ærn o obþlito

rnerrcicndo rìo rcferilo item, A Agência passou

recentemente por uma reformulação que a

colocou como um braço da PRP, orientada para

ampliar a divulgaçäo dos resultados de lnvæ1þ@
dæ Fquidoræ da USP junb æ empesæ, bem ænp
p'owechr Érreæ que o engajanænb de grupæ de peEuisa

pma haær ræulHæ Flpa,eis para a urpr@ de gaçabs

tecrpQ'm
6) A sugestão foi encaminhada à COESF e

recebeu a seguinte manifestação: sugere

continuar a prever a diretriz para atender a
æibililde, prém Infonna när ær p6í!d a implæt@

em TODOS æ difichs ænn propæb pr næ æ fabr de

æ$nbirnediato,

Grdu4ãoe

Manifestação

4) Sugere apedeiçoar mais ainda o INCLUSP, visando favorecer e apoiar as escolas

públicas que desenvolvem programas de ensino secundário de maior qualidade,

S) Criar e apoiar agências de desenvolvimento de lnovação Tecnológica e CientÍfica com

maior relacionamento com as empresas do mercado

6) Sugere agilizar as reformas para atender à acessibilidade

S ugestão

Representante da

FIESP junto ao Co

aoó
Unidade/

49



y f t t t t t It It tt u u ìt v rt \t \t \t s t - ç'

respeitada a disponibilidade de recursos,

2) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestä0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada na

elaboração da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos'

3) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e serä considerada na

elaboração da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos
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Diretoria Administrativa do GR e receberam a

seguinte manifestaçäo: informa que há uma

preocupação geral com as questÕes de segurança

interna, controle de acesso aos campie medidas

de prevenção aos estragos causados por

intempéries como enxurradas, raios e outros, E

que as medidas já tomadas pelos coordenadores

dos campi foram pertinentes e oportunas mas

deve ser levado em consideração as

peculiaridades de cada campus, lnforma também,

que as demandas säo muitas e muito há que ser

ainda realizado para tornar os campi mais

r0s

foram encaminhadas à7, I e 9) As sugestoes

Manifestação

1) Manutenção Predial

A manutençåo das áreas internas do DT/SlBi (salas de trabalho, sanitårios, copas),

perfazendo cerca de 900 m2, é de responsabilidade do mesmo no que se refere à

conservação como pinturas, reparos hidráulicos e elétricos, entre outros. Desde 2002, o

DT/SIBi integra a rubrica Manutenção Predial parc a qual ratifica a necessidade já

justificada,

2) Treinamento de Recursos Humanos

A necessidade de qualificação continua do quadro de pessoal do Departamento Técnico do

Sistema lntegrado de Bibliotecas requer recursos constantes para este item de modo a

atender às novas demandas técnicas, proporcionadas pelo avanço da tecnologia, pela

necessidade de aprimoramento contínuo. Assim, solicita a manutenção dos recursos a

serem concedidos Para 2011 .

3) Equipamentos de Segurança

dos recursos regularmente destinados a essa rubricaSugere a manutençäo

7) Aprimorar segurança de edificios e laboratórios limitando acesso e controlando

circulaçäo de pessoas, melhorar segurança em áreas externas, criar convênios com

Companhias de Gerenciamento de Trânsito, visando a obediência das regras e leis de

trânsito dentro dos CamPi,

g) Sugere incluir aos programas de Manutenção Predial a verificação anual de sistemas de

pára-raios, poda de árvores e controle de enxurradas'

9) Sugere limitar o acesso de veículos externos'

(Processo'1 0,1,1 5537,1,5)

S ugestäo

stBi

Representante da

FIESP junto ao Co

ãoo
Unidade/

36,

50



J J J J t- It rt t !t v t v v v v v v v Ú''

4) De acordo com a parte de caräter geral da

sugestã0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada na

elaboração da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos.

5) De acordo com a parte de caráter geral da

sugestä0, que pode se constituir em Diretriz

Orçamentária para a USP e será considerada na

elaboração da Proposta Orçamentária da USP,

respeitada a disponibilidade de recursos.

Manifestação

4) Manutenção e Reposição de Equipamentos de lnformática

Em função da necessidade de manutençäo dos equipamentos (microcomputadores,

impressoras /aser e jato de tinta, scanners, servidores de rede entre outros), instalados no

DT/SlBi para apoio às atividades sistêmicas'

5) Material Bibliogråfico e Serviços de Acesso à lnformação

O DT/SlBi gerencia diversos programas integrados como "Aquisição de livros e outros

materiais não periódicos" e AceSSo on-line a serviços de informaçäo", o que justifica a

manutenção das respectivas rubricas,

Processo 01 ,1 ,178,69,4
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