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Resultado das Votações da ORDEM DO DIA – 357ª Sessão Ordinária da CAD 
 

 
01) Nº 12-P-10579/2019 

 

BÁRBARA ARAÚJO MACHADO – COTUCA – Prorrogação do 

prazo de contratação temporária emergencial de docente – 
em caráter excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 20 

horas semanais – por 365 dias ou até o retorno do Prof. 

Edson Joaquim dos Santos, afastado para assumir o cargo 
de Diretor Administrativo junto à Adunicamp. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
  

02) Nº 12-P-8913/2019 
 

BEATRIZ FURLANETO PIRES – COTUCA – Prorrogação do 

prazo de contratação temporária emergencial de docente – 
em caráter excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 40 

horas semanais – por 365 dias – em substituição docente 
aposentada em 08.10.19. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
  

03) Nº 12-P-24619/2013 

 

JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA – COTUCA – Prorrogação do 

prazo de contratação temporária emergencial de docente – 
em caráter excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 20 

horas semanais – por 365 dias – em substituição parcial ao 
Prof. Luiz Seabra Júnior, enquanto perdurar o mandato para 

a função de Diretor de Ensino do Colégio. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
  

04) Nº 12-P-8915/2019 
 

LETÍCIA AMÔR PENASSO – COTUCA – Prorrogação do prazo 
de contratação temporária emergencial de docente – em 

caráter excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 30 

horas semanais – por 365 dias – em substituição a docente 
aposentada em 06.08.19. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
  

05) Nº 13-P-751/2017 

 

LUIZ RODOLFO BARRETO DA SILVA – COTIL – Prorrogação 

do prazo de contratação temporária emergencial de docente 
– em caráter excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 

20 horas semanais – por 365 dias – em substituição parcial 
ao Prof. José Alberto Matioli, enquanto perdurar o mandato 

para a função de Diretor Associado de Colégio. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

  

06) Nº 12-P-8562/2019 

 

RAFAEL KOTCHETKOFF CARNEIRO – COTUCA – Prorrogação 
do prazo de contratação temporária emergencial de docente 

– em caráter excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 
20 horas semanais – por 365 dias – em substituição parcial 

à Profa. Vera Lúcia de Matos Pires Gomes, enquanto 

perdurar o mandato para a função de Diretora Associada do 
Colégio. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
  

07) Nº 12-P-25916/2015 

 

RAFAELA ROVIGATTI DE OLIVEIRA ORIENTE PEREIRA – 

COTUCA – Prorrogação do prazo de contratação temporária 
emergencial de docente – em caráter excepcional – Carreira 

MST-II-C – jornada de 30 horas semanais – por 365 dias – 
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em substituição parcial à Profa. Teresa Celina Meloni Rosa, 
enquanto perdurar o mandato para a função de Diretora 

Executiva de Ensino Pré-Universitário. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

  

08) Nº 12-P-9688/2019 
 

THAÍS DEUS DE SOUZA – COTUCA – Prorrogação do prazo 
de contratação temporária emergencial de docente – em 

caráter excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 20 
horas semanais – por 365 dias ou até a efetivação da 

admissão do candidato aprovado no processo seletivo 
público, objeto do proc. nº 12-P-2520/19, o que ocorrer 

primeiro – em substituição a docente desligada em 

27.01.19. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

  

09) Nº 13-P-10337/2019 

 

THALITA THAUANA BERNARDO – COTIL – Prorrogação do 
prazo de contratação temporária emergencial de docente – 

em caráter excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 40 
horas semanais – por 365 dias ou até a efetivação da 

admissão do candidato aprovado no processo seletivo 
público, objeto do proc. nº 13-P-23272/19, o que ocorrer 

primeiro – em substituição a docente aposentado em 
04.06.19. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

 
 

10) Nº 01-P-28159/2003 CSS/CECOM – Alteração da revisão de certificação e 
organograma da Coordenadoria de Serviços Sociais/Centro 

de Saúde da Comunidade. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

  

11) Nº 01-P-10863/2018 
 

SEC – Revisão da certificação e organograma da Secretaria 
Executiva de Comunicação. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
 

 
Convênios, Contratos e Termos Aditivos a serem celebrados  

 

12) Nº 32-P-18658/2019 
 

Interessado: HEMOCENTRO 
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços 

Partes: Unicamp/Funcamp e Irmandade da Santa Casa de 
Vinhedo 

Resumo do Objeto: Fornecimento de hemocomponentes 
em caráter regular, mediante solicitação e de acordo com 

os estoques disponíveis pela Unicamp. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

  

13) Nº 32-P-18659/2019 
 

Interessado: HEMOCENTRO 
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços 

Partes: Unicamp/Funcamp e Sociedade Operária 

Humanitária 
Resumo do Objeto: Fornecimento de hemocomponentes 

em caráter regular, mediante solicitação e de acordo com 
os estoques disponíveis pela Unicamp. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
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14) Nº 32-P-16947/2017 

 
 

 
 

 
 

Interessado: HEMOCENTRO 

Espécie: Distrato de Contrato de Prestação de Serviços 

Partes: Unicamp/Funcamp e Irmandade da Santa Casa de 
Vinhedo 

Resumo do Objeto: Distratar, sem prejuízo da conclusão 
das atividades em andamento, as cláusulas e obrigações 

estipuladas por meio do Contrato de Prestação de Serviços 
firmado em 21.12.2017, que objetivou fornecimento de 

hemocomponentes em caráter regular. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade. 

  

15) Nº 32-P-13324/2019 
 
 

 

 
 

 

Interessado: HEMOCENTRO 
Espécie: Distrato de Contrato de Prestação de Serviços 

Partes: Unicamp/Funcamp e Sociedade Operária 

Humanitária 
Resumo do Objeto: Distratar, sem prejuízo da conclusão 

das atividades em andamento, as cláusulas e obrigações 
estipuladas por meio do Contrato de Prestação de Serviços 

firmado em 12.11.2018, que objetivou fornecimento de 
hemocomponentes em caráter regular. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
 

 

Convênios, Contratos e Termos Aditivos para homologação 
 

16) Nº 15-P-8265/2020 
 

*Digital 
 

Interessado: HC 
Espécie: Convênio nº 894051 

Partes: Unicamp e União, por intermédio do Ministério da 
Saúde 

Resumo do Objeto: Aquisição de equipamento e material 
permanente para Unidade de Atenção Especializada em 

Saúde, visando o fortalecimento do SUS. 

Item não destacado, homologado por unanimidade. 
 

 
 

 
ORDEM DO DIA SUPLEMENTAR – 357ª Sessão Ordinária da CAD 

 
 

01) Nº 01-P-5455/2020 Minuta de Deliberação CAD que institui dispositivos 

permanentes sobre a simplificação de processos e 
procedimentos administrativos. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
 

 
02) Nº 12-P-3478/2020 

 

JULIANA MERES COSTA – COTUCA – Admissão – Professor 

– categoria MST-III – nível H – em jornada de 40 horas 
semanais. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
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Convênios, Contratos e Termos Aditivos a serem celebrados  
 

03) Nº 01-P-5858/2020 
 

*Digital 
 

Interessado: INOVA 
Espécie: Contrato de Permissão de Uso 

Partes: Unicamp/Funcamp e Axxus Centro de Estudos e de 
Pesquisas Eireli 

Resumo do Objeto: Permissão de uso de espaço físico do 

Parque Científico e Tecnológico da Unicamp – Parque 
consistente na sala fechada de 28,60m² pela empresa, a 

título oneroso e precário, nos termos do Edital, da Proposta 
e das condições estabelecidas no Convênio. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade. 
 

 


