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Resultado das Votações da ORDEM DO DIA – 352ª Sessão Ordinária da CAD 

 
 
01) Nº 07-P-19921/2019 
 

FABIO MONTICO – IB – 1) Nomeação na PP: Prof. Dr. – 
nível MS-3.1 – RTP - 2) Extensão para o RTC. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

02) Nº 13-P-934/2012 
 
 
 

CAROLINA MESSORA BAGNOLO – COTIL - Aumento 
definitivo de jornada de trabalho – Carreira MST-III-J – de 
30 para 40 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

03) Nº 01-P-18447/2019 Carreira Paepe – Progressão 2019 - COCEN-2 – CSARH-10 
– Instância Equivalente V. 
Item não destacado, homologado por unanimidade. 

 
 

 

04) Nº 13-P-24473/2019 Carreira Paepe – Progressão 2019 - COTIL - CSARH-25 – 
Conselho Diretor. 
Item não destacado, homologado por unanimidade. 

 
 
05)  
 
 

CGU – Metodologia para dimensionamento de quadros das 
Seções de Recursos Humanos e Secretarias de 
Departamentos da Unicamp, nos seguintes termos: 
 

1. Adotar metodologia baseada em indicadores como uma 
prática para alocação de vagas; 

2. Não interferir nos quadros atuais, mas não repor vagas 
nos casos em que as simulações não indicarem 
necessidade de reposição; 

3. Estimular o compartilhamento de pessoal e a 
reestruturação dos atendimentos; 

4. Dada a situação orçamentária da Unicamp, não haverá 
reposição de quadros por vacância exceto em locais 
onde haja necessidade; 

5. Os números dos quadros serão verificados e ajustados 
periodicamente pela equipe de gestão de quadros da 
PRDU; 

6. Esta metodologia será revista em até 06 (seis) meses. 
Item destacado, aprovado com 02 votos contrários e 01 
abstenção 

 
 
06) Nº 01-P-19757/2019 
 
 

CGU – Metodologia e critérios para dimensionamento de 
quadro de vagas das unidades e órgãos para a locação de 
Bibliotecários e Técnicos em Biblioteconomia, nos seguintes 
termos: 
 

1. Adotar metodologia baseada em indicadores como uma 
prática para alocação de vagas; 

2. Não interferir nos quadros atuais, mas não repor vagas 
nos casos em que as simulações não indicarem 
necessidade de reposição; 
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3. Estimular o compartilhamento de pessoal e a relocação 
de acervos nos casos das bibliotecas pequenas, em 
particular as dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de 
Pesquisa. Não haverá reposição de quadros nesses 
casos, nesse momento; 

4. Dada a situação orçamentária da Unicamp, não haverá 
reposição de quadros por vacância exceto em locais 
onde haja necessidade; 

5. Proposta baseada na metodologia de dimensionamento 
de equipes; 

6. Esta metodologia será revista em até 06 (seis) meses. 
Item destacado, aprovado com 02 votos contrários. 

 
 

07) Nº 12-P-30841/2012 
 

COTUCA – Aumento temporário de jornada de trabalho do 
Prof. Mauro Noda – Carreira MST-III-H – de 30 para 40 
horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

08) Nº 15-P-23479/2019 
 

HC – Utilização de recursos no valor de R$6.291,73 para 
abertura de concurso público para contratação de 01 (um) 
Engenheiro – perfil Engenheiro Mecânico – referência S1-A
– jornada de 40 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

09) Nº 15-P-22156/2019 
 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 para 
abertura de concurso público para contratação de 01 (um) 
Técnico em Laboratório – perfil Técnico de Laboratório –
Patologia Clínica – referência M1-A – jornada de 30 horas 
semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

10) Nº 15-P-23480/2019 
 

HC – Utilização de recursos no valor de R$6.606,32 para 
abertura de concurso público para contratação de 01 (um) 
Médico – perfil Médico Ortopedista – referência S1-B – 
jornada de 24 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

11) Nº 15-P-22177/2019 
 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 para 
abertura de concurso público para contratação de 01 (um) 
Técnico em Equipamentos Médicos e Odontológicos – perfil 
Técnico em Radiologia e Imagenologia – referência M1-A – 
jornada de 24 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

  
12) Nº 15-P-22179/2019 
 

HC – Utilização de recursos no valor de R$6.291,73 para 
abertura de concurso público para contratação de 01 (um) 
Assistente Social – referência S1-A – jornada de 30 horas 
semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
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13) Nº 15-P-21686/2019 
 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.303,16 para 
abertura de concurso público para contratação de 01 (um) 
Médico – perfil Médico Cirurgião do Aparelho Digestivo –
referência S1-B – jornada de 12 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

14) 
 
 

HEMOCENTRO – Utilização de recursos no valor de 
R$6.291,73 para abertura de concurso público para 
contratação de 01 (um) Biologista – referência S1-A –
jornada de 40 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 
15) Nº 34-P-23011/2019 
 

IC – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$6.291,73 para contratação com aproveitamento de 
concurso público (Edital-102/19) de 01 (um) Profissional 
da Tecnologia, Informação e Comunicação – perfil Analista 
de Redes e de Comunicação de Dados – referência S1-A – 
jornada de 40 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

16) Nº 11-P-23491/2019 
 

IQ – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de 
concurso público (Edital-70/18) de 01 (um) Técnico 
Químico – referência M1-A – jornada de 40 horas semanais 
– quando da homologação do concurso já aprovado. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 
17) Nº 27-P-23897/2019 
 
 

CAISM – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 
para contratação com aproveitamento de processo seletivo 
temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 
Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 
semanais – até que seja possível preencher esta vaga 
através de concurso público. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

18) Nº 32-P-22896/2019 
 
 

HEMOCENTRO – Utilização de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de 
processo seletivo temporário (Edital-04/19) de 01 (um) 
Técnico de Enfermagem – referência M1-A - até que seja 
possível preencher esta vaga através de concurso público. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 
19) 
 

DEdIC – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$6.449,08 para extensão de jornada de trabalho de 30 
para 40 horas semanais das servidoras: Erin Januzzi 
Palmitesta, Marina Charaba Santos, Vanessa Santos Freitas 
Fochi e Ligiane Regina Coelho, em permuta com as reduções 
de jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais das 
servidoras: Mellina Silva, Marcela Aparecida da Silva 
Stamponi, Giselle Cristina Avelar, Simoni Aparecida 
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Rodrigues e Márcia Alves Corrêa. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 
20) Nº 01-P-6975/1988 
 
 

DEAS – Suplementação de recursos no valor de 
R$6.291,73 para efetivar a transferência da servidora Sueli 
Perreira Rangel – Profissional para Assuntos 
Administrativos – perfil Profissional de Administração – da 
Coordenadoria Geral da Unicamp (CGU) para a Diretoria 
Executiva da Área da Saúde (Deas). 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

21) 
 

SAR – Suplementação de recursos no valor de R$2.599,20 
e descontingenciamento de recursos no valor de R$737,47 
para viabilizar a transferência do servidor Rodolfo Carlos 
Ribeiro da Silva – Profissional para Assuntos 
Administrativos – perfil Técnico em Administração – da 
Diretoria Geral de Administração (DGA) para a Secretaria 
de Administração Regional (SAR). 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

22) 
 

SAVS/DeDH – Suplementação de recursos no valor de 
R$4.033,25 e descontingenciamento de recursos no valor 
de R$2.258,48 para viabilizar a transferência da servidora 
Camila Caroline de Oliveira Ferreira – Assistente Social – 
do Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) para o 
Serviço de Apoio à Violência Sexual (Savs)/Diretoria 
Executiva de Direitos Humanos (DeDH). 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

23) Nº 01-P-8677/2018 DEEPU – Certificação da Diretoria Executiva de Ensino Pré-
Universitário. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

24) Nº 01-P-28159/2003 CSS/CECOM – Revisão da certificação da Coordenadoria de 
Serviços Sociais/Centro de Saúde da Comunidade. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

25) Nº 01-P-8244/2003 FE – Revisão da certificação da Faculdade de Educação. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

26) Nº 01-P-25293/2003 
 

FT – Revisão da certificação da Faculdade de Tecnologia. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

27) Nº 01-P-8248/2003 IE – Revisão da certificação do Instituto de Economia. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
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28) Nº 01-P-8239/2003 IMECC – Revisão da certificação do Instituto de Matemática, 
Estatística e Computação Científica. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

29) Nº 01-P-21462/2003 NEPO – Revisão da certificação do Núcleo de Estudos da 
População. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade.  

 
 

30) Nº 36-P-5047/2016  
 
 

FCA – Prestação de contas da área de prestação de serviços 
“Aplicações de Geotecnologias e Impressões em Grandes 
Formatos”, relativa ao exercício de 2018. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

31) Nº 02-P-26892/2005  
 
 

FCM – Prestação de contas da área de prestação de serviços 
“Laboratório de Imunologia e Alergia Experimental”, relativa 
ao período de 1º.01.2019 a 17.07.2019. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

32) Nº 29-P-15090/1998  
 
 

FEEC – Prestação de contas da área de prestação de 
serviços “Laboratório de Engenharia de Computação e 
Automação Industrial”, relativa ao período de 1º.01.2019 a 
05.09.2019. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

33) Nº 29-P-21520/2006 
 
 

FEEC – Prestação de contas da área de prestação de 
serviços “Laboratório de Sistemas de Energia Elétrica”, 
relativa ao período de 1º.01.2019 a 05.09.2019. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

34) Nº 29-P-6254/2014 
 
 

FEEC – Prestação de contas da área de prestação de 
serviços “Laboratório de Transitórios Eletromagnéticos em 
Sistemas de Potência”, relativa ao período de 1º.01.2019 a 
12.09.2019. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

35) Nº 06-P-4951/2006 
 
 

FOP – Prestação de contas da área de prestação de serviços 
“Ortodontia”, relativa ao exercício de 2018. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

36) Nº 06-P-5536/2006 
 
 

FOP – Prestação de contas da área de prestação de serviços 
“Implantes Ósseo Integrado – Módulo Cirúrgico”, relativa ao 
exercício de 2018. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

37) Nº 06-P-14422/2008 
 
 

FOP – Prestação de contas da área de prestação de serviços 
“Dentística”, relativa ao exercício de 2018. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
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38) Nº 06-P-22678/2006 
 
 

FOP – Prestação de contas da área de prestação de serviços 
“Terapia Periodontal Avançado”, relativa ao exercício de 
2018. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

39) Nº 01-P-2737/1995  
 
 

IA – Prestação de contas da área de prestação de serviços 
“Laboratório de Danças”, relativa ao período de 1º.01.2019 
a 25.08.2019. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

40) Nº 01-P-2335/1995  
 
 

IA – Prestação de contas da área de prestação de serviços 
“Auditório do IA”, relativa ao período de 1º.01.2019 a 
21.08.2019. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

41) Nº 07-P-2925/1998  
 
 

IB – Prestação de contas da área de prestação de serviços 
“Estudo Ultra-Estrutural”, relativa ao período de 1º.01.2019 
a 11.07.2019. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

42) Nº 07-P-5465/2000  
 
 

IB – Prestação de contas da área de prestação de serviços 
“Análise de Amostras de Café e outros Materiais”, relativa 
ao período de 1º.01.2019 a 30.04.2019. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

43) Nº 07-P-4584/2009  
 
 

IB – Prestação de contas da área de prestação de serviços 
“Herbário”, relativa ao período de 1º.01.2019 a 
06.08.2019. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

44) Nº 07-P-5712/2013  
 
 

IB – Prestação de contas da área de prestação de serviços 
“Genotipagem por PCR”, relativa ao período de 1º.01.2019 
a 12.09.2019. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

45) Nº 01-P-16934/2016 
 
 

Interessado: INOVA 
Espécie: Relatório Final do Convênio 
Partes: Unicamp/Funcamp e Tauflow Engenharia Ltda-ME. 
Resumo do Objeto: Regulamentar as relações entre a 
Unicamp e a empresa para o desenvolvimento do projeto 
de incubação na Incamp. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

46) Nº 01-P-576/2014 
 
 

Interessado: PRG 
Espécie: Relatório Final do Termo Cooperação 
Partes: Unicamp, Universia Brasil S.A. e Trabalhando.com 
Brasil Consultoria Ltda. 
Resumo do Objeto: Formalizar a difusão, por meio da 
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Universia às instituições de ensino superior, do Portal de 
Empregos de titularidade da Trabalhando.com e o 
desenvolvimento pela Trabalhando.com de um completo 
portal de emprego customizado à imagem corporativa da 
Unicamp. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 
Convênios, Contratos e Termos Aditivos a serem celebrados  
 

47) Nº 01-P-19805/2019 
 

* Convênio Digital 

Interessado: GGBS 
Espécie: Termo de Convênio 
Partes: Unicamp e Adisi Empreendimentos Educacionais 
Ltda. EPP (Colégio Photon) 
Resumo do Objeto: Concessão de benefícios nas 
mensalidades que compõem o período letivo de seus 
cursos – Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º a 9º 
ano) e Período Integral aos dependentes dos servidores e 
estagiários da Unicamp. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

48) Nº 01-P-13353/2017 Interessado: INOVA 
Espécie: Termo de Aditamento nº 01 ao Contrato de 
Permissão de Uso de Espaço Físico do Parque Científico e 
Tecnológico da Unicamp 
Partes: Unicamp/Funcamp e DPR – Pesquisa e Consultoria 
em Simulações Computacionais Ltda – ME. 
Resumo do Objeto: Alteração do prazo de vigência, que 
passa para um total de 5 anos, contados da data de 
ocupação inicial do espaço em 08 de janeiro de 2018. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 
Convênios, Contratos e Termos Aditivos para homologação 
 

49) Nº 01-P-16934/2016 
 
 

Interessado: INOVA 
Espécie: Termo Aditivo ao Convênio 
Partes: Unicamp/Funcamp e Tauflow Engenharia Ltda-ME. 
Resumo do Objeto: Alterar a modalidade de incubação de 
não residente para residente, para utilização pela Tauflow 
de uma sala fixa (módulo) para o desenvolvimento do 
projeto incubado.  
Item não destacado, homologado por unanimidade. 

 


