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Resultado das Votações da ORDEM DO DIA – 353ª Sessão Ordinária da CAD 

 
 
01) Nº 27-P-9183/2010 
 

VANESSA APARECIDA VILAS BOAS – FEnf – 1) Nomeação 
na PP: Prof. Dr. – nível MS-3.1 – RTP – 2) Ingresso no 
RDIDP. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

02) Nº 38-P-22628/2019 
 

FLÁVIA DE OLIVEIRA MOTTA MAIA – FEnf – 1) Nomeação 
na PP: Prof. Dr. – nível MS-3.1 – RTP – 2) Ingresso no 
RDIDP. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

03) Nº 38-P-23488/2019 
 

TALITA BALAMINUT – FEnf – 1) Nomeação na PP: Prof. Dr. 
– nível MS-3.1 – RTP – 2) Ingresso no RDIDP. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 
04) Nº 01-P-3735/1982 
 
 

MARIA COLETA FERREIRA ALBINO DE OLIVEIRA – IFCH – 
1) Nomeação na PP: Prof. Titular – nível MS-6 – RTP – 2) 
Aplicação do RDIDP. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

05) Nº 38-P-26954/2014 
 
 

ANA MÁRCIA CHIARADIA MENDES CASTILLO – FEnf – Prof. 
Dr. – nível MS-3.1 – mudança de RDIDP para RTC – PP/QD.
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

06) Nº 01-P-1158/1989 
 
 

RICARDO PANNAIN – IC – Prof. Dr. – nível MS-3.1 – 
mudança de RTP para RTC – PP/QD. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

07) 
 
 
 

FEnf – Atribuição de 05 (cinco) novas vagas de acordo com 
o plano de contratações docentes para o ano de 2020 para 
abertura de concursos públicos para provimento de cargos 
de Prof. Dr. – nível MS-3.1 – RTP. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

08)  
 

FT – Abertura de processo seletivo sumário para 
contratação de 01 (um) Prof. Dr. –MS-3.1 – RTP. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

09)  
 

COTUCA – Abertura de processo seletivo sumário para 
contratação de 01 (um) docente – nível inicial da Carreira 
MST – jornada de 40 horas semanais – Departamento de 
Eletroeletrônica. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
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10) Nº 13-P-4682/2019 
 

MARIA JÚLIA BUCK ROSSETTO – COTIL – Prorrogação do 
prazo de contratação temporária emergencial de docente – 
em caráter excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 20 
horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade.  

 
 

 

11) Nº 13-P-4679/2019 
 
 

ROSA MARIA BOCCIA RAGONHA – COTIL – Prorrogação do 
prazo de contratação temporária emergencial de docente – 
em caráter excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 30 
horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

12) Nº 13-P-4680/2019 
 
 
 

WESLEY FRANCIS DOS SANTOS – COTIL – Prorrogação do 
prazo de contratação temporária emergencial de docente – 
em caráter excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 10 
horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

13) Nº 39-P-128/2020 
 
 

FCF – Descontingenciamento da vaga nº 17 e recursos para 
abertura de concurso público para provimento de 01 (um) 
cargo de Prof. Dr. – nível MS-3.1 – RTP (com opção 
preferencial para o RDIDP) – Área de Ciências 
Farmacêuticas. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

14)  
 

IE – Descontingenciamento da vaga nº 87 e recursos para 
abertura de concurso público para provimento de 01 (um) 
cargo de Prof. Dr. – nível MS-3.1 – RTP (com opção 
preferencial para o RDIDP). 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

15)  
 

CGU – Proposta de distribuição dos recursos aprovados no 
orçamento de 2020 para contratação de servidores da 
Carreira Paepe, como segue: 

1. Considerando o Orçamento aprovado para 2020 para 
contratação de servidores Paepe no valor de 
R$9.641.363,00, será utilizado 50% dos recursos 
para contratação de servidores por aposentadoria, 
não computadas as demissões e falecimentos 
ocorridos a partir de 1º.01.19; 

2. O restante dos recursos será utilizado para atender 
demandas relacionados ao dimensionamento de 
quadros e projetos especiais. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
 
 

16) Nº 27-P-25589/2019 
 

CAISM – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 
para abertura de concurso público para contratação de 01 
(um) Técnico em Farmácia – referência M1-A – jornada de 
30 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
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17) Nº 20-P-25015/2019 
 

CCUEC – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$4.604,95 e suplementação de recursos no valor de 
R$14.270,24 para contratação de 03 (três) Profissionais da 
Tecnologia, Informação e Comunicação, perfil Analista de 
Suporte Computacional – referência S1-A – jornada de 40 
horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

18) Nº 01-P-24746/2019 
 

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

 
 

 

19) Nº 15-P-21622/2019 
 

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

 
 

 

20) Nº 01-P-1845/2020 
 
 

PROEC – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação de 01 (um) Profissional da 
Tecnologia, Informação e Comunicação, perfil Técnico em 
Suporte Computacional – referência M1-A – jornada de 40 
horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

21) Nº 06-P-3011/2020 
 

FOP – Abertura de concurso público para contratação de 01 
(um) Técnico em Saúde Bucal – referência M1-A – jornada 
de 40 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 
22) Nº 01-P-1847/2020 
 
 

DEAS – Descentralização e suplementação de recursos no 
valor de R$6.291,73 para contratação com aproveitamento 
de concurso público (Edital-75/18) de 01 (um) Profissional 
para Assuntos Administrativos, perfil Profissional de 
Administração – referência S1-A – jornada de 40 horas 
semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

23) Nº 37-P-1414/2020 
 

FT – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de 
concurso público (Edital-69/18) de 01 (um) Profissional 
para Assuntos Administrativos, perfil Técnico em 
Administração – referência M1-A – jornada de 40 horas 
semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
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24) Nº 01-P-1442/2020 
 

GR – 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. 

 
 

 

25) Nº 11-P-252/2020 
 

IQ – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de 
concurso público (Edital-69/18) de 01 (um) Profissional 
para Assuntos Administrativos, perfil Técnico em 
Administração – referência M1-A – jornada de 40 horas 
semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

26) Nº 01-P-865/2020 
 

PREFEITURA – Descontingenciamento de recursos no valor 
de R$6.291,73 para contratação com aproveitamento de 
concurso público (Edital-66/18) de 01 (um) Engenheiro 
Eletricista – referência S1-A – jornada de 40 horas 
semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

27) Nº 01-P-1708/2020 
 

PROEC – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de 
concurso público (Edital-69/18) de 01 (um) Profissional 
para Assuntos Administrativos, perfil Técnico em 
Administração – referência M1-A – jornada de 40 horas 
semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

28) Nº 01-P-1714/2020 
 

PROEC – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de 
concurso público (Edital-69/18) de 01 (um) Profissional 
para Assuntos Administrativos, perfil Técnico em 
Administração – referência M1-A – jornada de 40 horas 
semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

29) Nº 01-P-1600/2020 
 

PRP – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de 
concurso público (Edital-69/18) de 01 (um) Profissional 
para Assuntos Administrativos, perfil Técnico em 
Administração – referência M1-A – jornada de 40 horas 
semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

30) Nº 01-P-24278/2019 
 

SAE – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de 
concurso público (Edital-69/18) de 01 (um) Profissional 
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para Assuntos Administrativos, perfil Técnico em 
Administração – referência M1-A – jornada de 40 horas 
semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

31) Nº 01-P-23473/2019 
 

SAR – Suplementação de recursos no valor de R$6.291,73 
para contratação com aproveitamento de concurso público 
(Edital-75/18) de 01 (um) Profissional para Assuntos 
Administrativos, perfil Profissional de Administração – 
referência S1-A – jornada de 40 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 
32) Nº 27-P-25940/2019 
 

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. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

33) Nº 15-P-25243/2019 
 

HC – 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 – em substituição a servidora 
desligada em 30.09.19. 
Item destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

34) Nº 15-P-25247/2019 
 

HC – 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 – em substituição à servidora 
Tatiane Cristina de Almeida Veiga, falecida em 13.10.19. 
Item destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

35) Nº 15-P-25255/2019 
 

HC – 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 – em substituição à servidora 
Vera Lucia da Silva, falecida em 25.04.19. 
Item destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

36) Nº 15-P-25256/2019 
 

HC – 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 
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através de concurso público – em substituição a servidora 
desligada em 02.05.19. 
Item destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

37) Nº 15-P-25257/2019 
 

HC – 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 – em substituição a servidora 
desligada em 1º.08.19. 
Item destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

38) Nº 15-P-25258/2019 
 
 

HC – 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 – em substituição a servidora 
desligada em 29.07.19. 
Item destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

39) Nº 15-P-25259/2019 
 

HC – 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 – em substituição a servidora 
desligada em 19.07.19. 
Item destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

40) Nº 15-P-25266/2019 
 

HC – 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 
semanas, até que seja possível preencher esta vaga 
através de concurso público – em substituição a servidora 
desligada em 18.10.19. 
Item destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

41) Nº 15-P-25265/2019 
 

HC – Utilização de recursos no valor de R$6.291,73 para 
contratação com aproveitamento de processo seletivo 
temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 
referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, até que 
seja possível preencher esta vaga através de concurso 
público – em substituição a servidora desligada em 
17.10.19. 
Item destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

42) Nº 01-P-25573/2019 
 
 

SAR – Contratação com aproveitamento de processo 
seletivo temporário (Edital-09/19) de 01 (um) Nutricionista 
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 – referência S1-A – jornada de 40 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 
43) Nº 01-P-5017/1986 
 

CAISM – Utilização de recursos no valor de R$5.269,67 
para extensão de jornada de trabalho de 24 para 40 horas 
semanais da servidora MONIQUE SAMPAIO ROUSSELET – 
Médico – Perfil Anestesiologista – Referência S2-C. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

44) Nº 01-P-25296/2003 COTIL – Revisão da certificação e organograma do Colégio 
Técnico de Limeira. 
Item não destacado, aprovada a retirada de pauta por 
unanimidade. 

 
 

 

45) Nº 01-P-25295/2003 COTUCA – Revisão da certificação e organograma do 
Colégio Técnico de Campinas. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

46) Nº 01-P-28174/2003 EDITORA – Revisão da certificação e organograma da 
Editora da Unicamp. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

47) Nº 01-P-24652/2019 Carreira Paepe – Progressão 2019 – DEdIC – CSARH-14 – 
Conselho Consultivo. 
Item não destacado, homologado por unanimidade. 

 
 

 

48) Nº 01-P-24143/2019 Carreira Paepe – Progressão 2019 – DGRH – CSARH-13 – 
Instância Equivalente III. 
Item não destacado, homologado por unanimidade. 

 
 

 

49) Nº 05-P-24052/2019 Carreira Paepe – Progressão 2019 – FEC – CSARH-31 – 
Congregação. 
Item não destacado, homologado por unanimidade. 

 
 

 

50) Nº 01-P-24140/2019 Carreira Paepe – Progressão 2019 – PREFEITURA – CSARH-
61 – Instância Equivalente III. 
Item não destacado, homologado por unanimidade. 

 
 

51) Nº 27-P-22295/2017 
 
 

Interessado: CAISM 
Espécie: Relatório Final do Convênio nº 858375 
Partes: Unicamp e União, por intermédio do Ministério da 
Saúde 
Resumo do Objeto: Aquisição de equipamento e material 
permanente, visando o fortalecimento do SUS. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
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52) Nº 01-P-26840/2013 
 
 
 

Interessado: FOP 
Espécie: Relatório Final do Termo Aditivo nº 141 ao 
Convênio de Cooperação Técnica Científica, Cultural e de 
Assistência Administrativa 
Partes: Unicamp e Funcamp 
Resumo do Objeto: Estabelecer as normas que 
orientaram o desempenho da Funcamp, objetivando a 
administração dos recursos destinados à confecção da 
“Revista Brazilian Journal of Oral Sciences”.  
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

53) Nº 01-P-9543/2017 Interessado: INOVA 
Espécie: Relatório Final do Convênio 
Partes: Unicamp/Funcamp e Alexandre Fonseca Brandão 
Resumo do Objeto: Regulamentar as relações entre as 
partes, estabelecendo as condições de permissão de uso, a 
título precário, de espaço físico nas dependências da 
Incamp, na modalidade incubação residente.  
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

54) Nº 01-P-26855/2013 Interessado: PREFEITURA 
Espécie: Relatório Final do Termo Aditivo nº 125 ao 
Convênio de Cooperação Técnica Científica, Cultural e de 
Assistência Administrativa 
Partes: Unicamp e Funcamp 
Resumo do Objeto: Estabelecer as normas que 
orientarão o desempenho da Funcamp, objetivando a 
administração dos recursos oriundos do ressarcimento dos 
custos com o fornecimento de mudas de plantas e de 
materiais sucateados pela Prefeitura da Cidade 
Universitária da Unicamp.  
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 
Convênios, Contratos e Termos Aditivos a serem celebrados  
 

55) Nº 01-P-22160/2017 
 
 

Interessado: CGU 
Espécie: Termo de Convênio 
Partes: Unicamp e Estado de São Paulo, por intermédio do 
Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos 
Interesses Difusos 
Resumo do Objeto: Execução do projeto “Ampliação e 
Modernização da Infraestrutura do Laboratório de 
Acessibilidade (cegos e deficientes visuais) da Unicamp”. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

56) Nº 01-P-942/2020 
 

* Convênio Digital 

Interessado: DEPI 
Espécie: Carta-Convênio 
Partes: Unicamp, Município de Campinas e Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
Resumo do Objeto: Cooperação técnica não-
reembolsável aos beneficiários, para apoiá-los no 
desenvolvimento de um Master Plan e na conceitualização 
e construção da estratégia de criação e estruturação do 
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Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável – 
HIDS. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

57) Nº 29-P-21944/2019 
 

* Convênio Digital 
   

Interessado: FEEC 
Espécie: Convênio 
Partes: Unicamp/Funcamp e Instituto de Pesquisas 
Eldorado 
Resumo do Objeto: Apoio/investimento financeiro por 
parte do Instituto Eldorado na manutenção anual do 
Laboratório de Computação Aplicado a Engenharia Elétrica 
(LCAEe) da Feec/Unicamp. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

58) Nº 32-P-18621/2019 Interessado: HEMOCENTRO 
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços 
Partes: Unicamp/Funcamp e Hospital de Caridade da 
Vargem Grande do Sul 
Resumo do Objeto: Fornecimento de hemocomponentes 
em caráter regular mediante solicitação da contratante e 
de acordo com os estoques disponíveis pela contratada. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

59) Nº 32-P-18657/2019 Interessado: HEMOCENTRO 
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços 
Partes: Unicamp/Funcamp e Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Valinhos 
Resumo do Objeto: Fornecimento de hemocomponentes 
em caráter regular mediante solicitação da contratante e 
de acordo com os estoques disponíveis pela contratada. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

60) Nº 32-P-18643/2019 Interessado: HEMOCENTRO 
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços 
Partes: Unicamp/Funcamp e Santa Casa de Misericórdia 
de Cosmópolis 
Resumo do Objeto: Fornecimento de hemocomponentes 
em caráter regular mediante solicitação da contratante e 
de acordo com os estoques disponíveis pela contratada. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

 

61) Nº 32-P-18647/2019 Interessado: HEMOCENTRO 
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços 
Partes: Unicamp/Funcamp e Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Mococa 
Resumo do Objeto: Fornecimento de hemocomponentes 
em caráter regular mediante solicitação da contratante e 
de acordo com os estoques disponíveis pela contratada. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
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62) Nº 32-P-18646/2019 Interessado: HEMOCENTRO 
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços 
Partes: Unicamp/Funcamp e Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Leme 
Resumo do Objeto: Fornecimento de hemocomponentes 
em caráter regular mediante solicitação da contratante e 
de acordo com os estoques disponíveis pela contratada. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 
Convênios, Contratos e Termos Aditivos para homologação 
 

63) Nº 27-P-22295/2017 
 
 

Interessado: CAISM 
Espécie: Convênio nº 858375 
Partes: Unicamp e União, por intermédio do Ministério da 
Saúde 
Resumo do Objeto: Aquisição de equipamento e material 
permanente, visando o fortalecimento do SUS. 
Item não destacado, homologado por unanimidade. 

 
 

 

64) Nº 02-P-10951/2015 
 
 

Interessado: FCM 
Espécie: Termo de Aditamento ao Convênio de Parceria Nº 
01/20 
Partes: Unicamp/Funcamp e Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e AME – São 
João da Boa Vista 
Resumo do Objeto: Alterar as cláusulas conveniais e 
estabelecer a operacionalização da gestão e execução das 
atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de 
Especialidades de São João da Boa Vista para o exercício 
de 2020. 
Item não destacado, homologado por unanimidade. 

 
 

 

65) Nº 01-P-24708/2018 
 
 

Interessado: DEAS 
Espécie: Termo de Aditamento ao Convênio de Parceria 
01/2020 
Partes: Unicamp/Funcamp e Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e AME – Rio 
Claro 
Resumo do Objeto: Alterar as cláusulas conveniais e 
estabelecer a operacionalização da gestão e execução das 
atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de 
Especialidades de Rio Claro para o exercício de 2020. 
Item não destacado, homologado por unanimidade. 

 
 

 

66) Nº 01-P-24706/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interessado: DEAS 
1) Espécie: Convênio de Parceria 
Partes: Unicamp/Funcamp e Secretaria de Estado da 
Saúde 
Resumo do Objeto: Discriminar as atribuições, 
responsabilidades e obrigações das partes na gestão e 
execução das atividades e serviços de saúde a serem 
executadas pela Unicamp no AME – Piracicaba.  
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2) Espécie: Termo de Retirratificação 01/19 
Resumo do Objeto: Supressão de recursos de custeio no 
exercício de 2019 no AME – Piracicaba. 
 
3) Espécie: 3º Termo de Permissão de Uso 
Resumo do Objeto: Permissão de uso dos bens móveis, 
equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de 
informática, com exclusiva finalidade de sua utilização pela 
Unicamp na realização das atividades e serviços de saúde, 
de assistência hospitalar, desenvolvidas no AME – 
Piracicaba. 
 
4) Espécie: 1º Termo Aditivo ao Termo de Permissão de 
Uso 
Resumo do Objeto: Permissão de uso dos bens móveis, 
equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de 
informática, correspondente ao exercício de 2018, com 
exclusiva finalidade de sua utilização pela Unicamp na 
realização das atividades e serviços de saúde, de 
assistência hospitalar, desenvolvidas no AME – Piracicaba. 
 
5) Espécie: Termo de Retirratificação 02/19 
Resumo do Objeto: Realização do projeto especial 
Corujão da Saúde Temático – “Mutirão de Procedimentos 
Cirúrgicos de Catarata” nos meses de maio a julho de 2019 
no AME - Piracicaba. 
 
6) Espécie: Termo de Retirratificação 03/19 
Resumo do Objeto: Repasse de recursos de investimento 
para aquisição de equipamento modelo CR-Sistema Digital 
no AME - Piracicaba. 
 
7) Espécie: Termo de Aditamento 04/19 
Resumo do Objeto: Repasse de recursos de investimento 
para aquisição de mobiliários para o AME – Piracicaba. 
 
8) Espécie: Termo de Aditamento 05/19 
Resumo do Objeto: Repasse de recursos de investimento 
para aquisição de equipamento lâmpada de fenda para o 
AME – Piracicaba. 
 
9) Espécie: Termo de Aditamento 01/20 
Resumo do Objeto: Alterar as cláusulas do Convênio 
firmado em 01.12.18 para destinação dos recursos no 
valor de R$9.786.672,00 e estabelecer a operacionalização 
da gestão e execução das atividades e serviços de saúde 
no AME – Piracicaba no exercício de 2020. 
Item não destacado, homologado por unanimidade. 

 
 

 

67) Nº 01-P-26840/2013 
 

Interessado: FOP 
Espécie: Termo Aditivo nº 141 ao Convênio de 
Cooperação Técnica Científica, Cultural e de Assistência 
Administrativa 
Partes: Unicamp e Funcamp 
Recursos: Provenientes de patrocínios, doações e 
contribuições de pessoas jurídicas ou físicas. 
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Resumo do Objeto: Estabelecer as normas que 
orientarão o desempenho da Funcamp, objetivando a 
administração dos recursos destinados à confecção da 
“Revista Brazilian Journal of Oral Sciences”.  
Item não destacado, homologado por unanimidade. 

 
 

 

68) Nº 01-P-23354/2019 
 

 

Interessado: INOVA 
Espécie: Convênio 
Partes: Unicamp/Funcamp e Bioprocess Improvement 
Consultoria e Pesquisas em Bioprocessos Ltda. 
Resumo do Objeto: Regulamentar as relações entre a 
partes, estabelecendo as condições de desenvolvimento do 
projeto a ser incubado na Incamp na modalidade incubação 
residente com sala compartilhada. 
Item não destacado, homologado por unanimidade. 

 
 

 

69) Nº 01-P-26855/2013 Interessado: PREFEITURA 
Espécie: Termo Aditivo nº 125 ao Convênio de 
Cooperação Técnica Científica, Cultural e de Assistência 
Administrativa 
Partes: Unicamp e Funcamp 
Resumo do Objeto: Estabelecer as normas que 
orientarão o desempenho da Funcamp, objetivando a 
administração dos recursos oriundos do ressarcimento dos 
custos com o fornecimento de mudas de plantas e de 
materiais sucateados pela Prefeitura da Cidade 
Universitária da Unicamp.  
Item não destacado, homologado por unanimidade. 

 
 

 

70) Nº 01-P-21585/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interessado: REITORIA 
1) Espécie: Convênio de Parceria 
Partes: Unicamp/Funcamp e Secretaria de Estado da 
Saúde 
Resumo do Objeto: Operacionalização da gestão e 
execução das atividades e serviços de saúde no Hospital 
Estadual “Dr. Leandro Franceschini” de Sumaré.  
 
2) Espécie: Termo de Permissão de Uso 
Resumo do Objeto: Permissão de uso dos bens móveis, 
equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de 
informática, com exclusiva finalidade de sua utilização pela 
Unicamp na realização das atividades e serviços de saúde, 
de assistência hospitalar, desenvolvidas no Hospital 
Estadual “Dr. Leandro Franceschini” de Sumaré. 
 
3) Espécie: 1º Termo Aditivo ao Termo de Permissão de 
Uso  
Resumo do Objeto: Incorporação dos bens móveis, 
equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de 
informática na realização das atividades e serviços de 
saúde, de assistência ambulatorial, desenvolvidos no 
Hospital Estadual “Dr. Leandro Franceschini” de Sumaré. 
 
4) Espécie: Termo de Retirratificação nº 01/15 ao 
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Convênio  
Resumo do Objeto: Repasse adicional de recursos 
financeiros de custeio parta suplementação orçamentária, 
destinada ao pagamento de despesas operacionais do 
Hospital Estadual “Dr. Leandro Franceschini” de Sumaré. 
 
5) Espécie: Termo de Retirratificação nº 01/16 ao 
Convênio  
Resumo do Objeto: Operacionalização da gestão e 
execução das atividades e serviços de saúde no Hospital 
Estadual “Dr. Leandro Franceschini” de Sumaré.  
 
6) Espécie: 2º Termo Aditivo ao Termo de Permissão de 
Uso  
Resumo do Objeto: Incorporação dos bens móveis, 
equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de 
informática na realização das atividades e serviços de 
saúde, de assistência ambulatorial, desenvolvidos no 
Hospital Estadual “Dr. Leandro Franceschini” de Sumaré. 
 
7) Espécie: Termo de Retirratificação nº 01/17 ao 
Convênio  
Resumo do Objeto: Operacionalização da gestão e 
execução das atividades e serviços de saúde para o 
exercício de 2017, alteração da Cláusula Segunda, que 
inclui obrigações e responsabilidades da conveniada, da 
Cláusula Sexta do Convênio original, disciplinando os 
valores a serem repassados à Unicamp para o exercício de 
2017, no total de R$118.194.420,00, e da Cláusula 
Décima, que disciplina o prazo para interposição de recurso 
contra a aplicação de penalidades. 
 
8) Espécie: 3º Termo Aditivo ao Termo de Permissão de 
Uso  
Resumo do Objeto: Incorporação dos bens móveis, 
equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de 
informática na realização das atividades e serviços de 
saúde, de assistência ambulatorial, desenvolvidos no 
Hospital Estadual “Dr. Leandro Franceschini” de Sumaré. 
 
9) Espécie: Termo de Retirratificação nº 02/17 ao 
Convênio  
Resumo do Objeto: Realização do projeto especial 
“Mutirão de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos” no segundo 
semestre de 2017 no Hospital Estadual “Dr. Leandro 
Franceschini” de Sumaré. 
 
10) Espécie: Termo de Retirratificação nº 03/17 ao 
Convênio  
Resumo do Objeto: Repasse de recursos de investimento 
para aquisição de equipamento médico-hospitalar para o 
Hospital Estadual “Dr. Leandro Franceschini de Sumaré”. 
 
11) Espécie: Termo de Retirratificação nº 04/17 ao 
Convênio  
Resumo do Objeto: Repasse adicional de recursos 
financeiros de custeio para suplementação orçamentária 
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destinada ao pagamento de despesas operacionais. 
 
12) Espécie: Termo de Retirratificação nº 01/18 ao 
Convênio  
Resumo do Objeto: Operacionalização da gestão e 
execução das atividades e serviços de saúde para o 
exercício de 2018, alteração da Cláusula Sexta do 
Convênio original, disciplinando os valores a serem 
repassados à Unicamp para o exercício de 2018, no total 
de R$122.340.000,00, e da Cláusula Décima, que disciplina 
o prazo para interposição de recurso contra a aplicação de 
penalidades. 
 
13) Espécie: 4º Termo Aditivo ao Termo de Permissão de 
Uso  
Resumo do Objeto: Incorporação dos bens móveis, 
equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de 
informática na realização das atividades e serviços de 
saúde, de assistência ambulatorial, desenvolvidos no 
Hospital Estadual “Dr. Leandro Franceschini” de Sumaré. 
 
 
14) Espécie: Termo de Retirratificação nº 02/18 ao 
Convênio  
Resumo do Objeto: Realização do projeto especial 
“Mutirão de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos” no segundo 
semestre de 2018 no Hospital Estadual “Dr. Leandro 
Franceschini” de Sumaré. 
 
15) Espécie: Termo de Retirratificação nº 01/19 ao 
Convênio  
Resumo do Objeto: Operacionalização da gestão e 
execução das atividades e serviços de saúde para o 
exercício de 2019, alteração da Cláusula Sexta do 
Convênio original, disciplinando os valores a serem 
repassados à Unicamp para o exercício de 2019, no total 
de R$126.624.000,00, e da Cláusula Décima, que disciplina 
o prazo para interposição de recurso contra a aplicação de 
penalidades. 
 
16) Espécie: Termo de Retirratificação nº 02/19 ao 
Convênio  
Resumo do Objeto: Realização do projeto especial 
“Corujão da Saúde” nos meses de março a agosto de 2019 
no Hospital Estadual “Dr. Leandro Franceschini” de 
Sumaré. 
 
17) Espécie: 5º Termo Aditivo ao Termo de Permissão de 
Uso  
Resumo do Objeto: Incorporação dos bens móveis, 
equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de 
informática na realização das atividades e serviços de 
saúde, de assistência ambulatorial, desenvolvidos no 
Hospital Estadual “Dr. Leandro Franceschini” de Sumaré. 
 
18) Espécie: Termo de Retirratificação nº 03/19 ao 
Convênio  
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Resumo do Objeto: Repasse de recursos financeiros de 
investimentos visando aquisição de equipamentos médico-
hospitalares para o Hospital Estadual “Dr. Leandro 
Franceschini” de Sumaré. 
 
19) Espécie: Termo de Retirratificação nº 04/19 ao 
Convênio  
Resumo do Objeto: Repasse de recursos financeiros de 
investimentos visando aquisição de equipamentos médico-
hospitalares para o Hospital Estadual “Dr. Leandro 
Franceschini” de Sumaré. 
 
20) Espécie: Termo de Aditamento nº 05/19 ao Convênio  
Resumo do Objeto: Repasse de recursos financeiros de 
custeio para Hospital Estadual “Dr. Leandro Franceschini” 
de Sumaré. 
 
21) Espécie: Termo Aditivo nº 01/20 ao Convênio  
Resumo do Objeto: Alterações de cláusulas do convênio, 
bem como a operacionalização da gestão e execução, pela 
conveniada, das atividades e serviços de saúde, no 
Hospital Estadual "Dr. Leandro Franceschini" de Sumaré, 
no período de janeiro a julho de 2020. 
Item não destacado, homologado por unanimidade. 

 
 

71) 
 
 
 
 
 
 

FCM – Descontingenciamento da vaga nº 233 e 
descentralização da vaga nº 327 e respectivos recursos 
para abertura de concursos públicos para provimento de 02 
(dois) cargos de Prof. Dr. – nível MS-3.1 – RTP (com opção 
preferencial para o RDIDP) – Departamento de Anatomia 
Patológica e Departamento de Desenvolvimento Humano e 
Reabilitação – em substituição aos professores José 
Vassallo e Bernadete Balanain Almeida Mello, aposentados 
em 18.05.17 e 02.06.15, respectivamente. 
Item não destacado, parecer com manifestação favorável
por unanimidade. 

 
 

 

72) 
 
 
 
 

FT – Descentralização da vaga nº 24 e respectivos recursos 
para abertura de concurso público para provimento de 01 
(um) cargo de Prof. Dr. – nível MS-3.1 – RTP (com opção 
preferencial para o RDIDP) – em substituição ao Professor
Vladimir Barbosa aposentado em 02.05.19. 
Item não destacado, parecer com manifestação favorável 
por unanimidade. 

 
 
 

 
ORDEM DO DIA SUPLEMENTAR – 353ª Sessão Ordinária da CAD 

 
 

01) Nº 01-P-24918/2018 
 

*Destaque 

Orçamento 2019 – Terceira Revisão – Fechamento –
Demonstrativo Receita/Despesa. 
Item destacado, manifestação, com 01 abstenção, favorável 
à Terceira Revisão do Orçamento 2019. 
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Convênios, Contratos e Termos Aditivos a serem celebrados  
 

02) Nº 01-P-25959/2019 
 

* Convênio Digital 

Interessado: NEPO 
Espécie: Contrato de Licença Gratuita e Não-Exclusiva de 
Uso de Software 
Partes: Unicamp e Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa 
Resumo do Objeto: Licenciamento, a título não-exclusivo 
e gratuito, do programa de computador de propriedade e 
titularidade da licenciante, denominado Ainfo – Versão 6, 
Programa ou simplesmente Ainfo. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 


