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ATA DA TRECENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1 

CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 2 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos sete dias do mês de julho do ano de 3 

dois mil e vinte, às quinze horas, reuniu-se virtualmente a Câmara de Administração do 4 

Conselho Universitário da Universidade Estadual de Campinas, sob a presidência do Magnífico 5 

Reitor da Universidade, Professor Doutor MARCELO KNOBEL, e com o comparecimento dos 6 

seguintes conselheiros: Alberto Luiz Francato, Alexandre Leite Rodrigues de Oliveira, 7 

Alexandre Oliveira da Silva, André Martins Biancarelli, Antônio Gonçalves de Oliveira Filho, 8 

Antônio José de Almeida Meirelles, Álvaro de Oliveira D’Antona, Edson Tomaz, Fernando 9 

Augusto de Almeida Hashimoto, Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto, Heloise Oliveira 10 

Pastore, José Alexandre Diniz, José Roberto Ribeiro, Luiz Carlos Zeferino, Maria Helena 11 

Baena de Moraes Lopes, Osvaldir Pereira Taranto, Pascoal José Giglio Pagliuso, Robson 12 

Bomfim Sampaio, Samuel Rocha de Oliveira, Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho e Teresa Dib 13 

Zambon Atvars. Esteve presente também os representantes suplentes docentes: Marisa Masumi 14 

Beppu e Sávio Machado Cavalcante. Como convidados especiais, compareceram os 15 

professores: Alberto Luiz Serpa, Cláudia Regina Cavaglieri, Eliana Martorano Amaral, João 16 

Ernesto de Carvalho, José Antonio Rocha Gontijo, Mirna Lúcia Gigante, Munir Salomão Skaf, 17 

Nancy Lopes Garcia, Orival Andries Júnior, Shirlei Maria Recco-Pimentel, Teresa Celina 18 

Meloni Rosa; os doutores Andrei Vinícius Gomes Narcizo e Octacílio Machado Ribeiro; e os 19 

senhores Gilmar Dias da Silva e Thiago Baldini da Silva. Justificaram ausência à Sessão os 20 

seguintes conselheiros: Jefferson Cano, sendo substituído pelo conselheiro Alberto Luiz 21 

Francato; e Ignácio Maria Poveda Velasco. Havendo número legal, o MAGNÍFICO REITOR 22 

dá início à Trecentésima Quinquagésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara de 23 

Administração, realizada de forma virtual em razão da necessidade de manter o isolamento 24 

social diante da pandemia de Covid-19. Está na sala do Consu com equipe mínima para 25 

viabilizar a reunião, então agradece a participação do pessoal da Secretaria Geral e da Ascom 26 

que está colaborando para a realização desta reunião. Solicita a todos que os microfones fiquem 27 

silenciados e que os que desejarem pedir a palavra ou se inscrever no Expediente o façam por 28 

meio da ferramenta em formato de mão. Informa que o Parecer CLN-23/20, referente ao item 29 

01 da Ordem do Dia Suplementar, está disponibilizado no site da SG, assim como o documento 30 

distribuído no início da Sessão. Informa também que a partir de 11.06.2020, conforme 31 

estabelece o artigo 4º do Regimento interno, com redação que foi dada pela Deliberação Consu-32 

A-013/2020, a composição da CAD passou a ter como membros os diretores dos colégios 33 

técnicos, como segue: como titular, o professor José Roberto Ribeiro, do Cotil, e como suplente 34 

a professora Vanessa Petrilli Bavaresco, do Cotuca. A partir de 20.06.2020, conforme 35 

estabelece a linha B do artigo 6º do Regimento Interno, a representação dos docentes passou a 36 

ser: Como titulares, Antônio José de Almeida Meireles, Osvaldir Pereira Taranto, Samuel 37 

Rocha de Oliveira, Alexandre Leite Rodrigues de Oliveira, Heloíse Oliveira Pastore, Francisco 38 

Hideo Aoki, Fernando Antônio Santos Coelho; como suplentes, Marisa Masumi Beppu, Sávio 39 

Machado Cavalcante, Antônio Carlos Bannwart e Paulo César Montagner. Em seguida, 40 



155 
 

submete à apreciação a Ata da Trecentésima Quinquagésima Sexta Sessão Ordinária, realizada 1 

em 09 de junho de 2020. Não havendo observações, submete à votação a referida Ata, que é 2 

aprovada com 03 abstenções. Passa à Ordem do Dia, com 16 itens, e à Ordem do Dia 3 

Suplementar, com 03 itens, perguntando se há destaques por parte dos conselheiros. Não 4 

havendo, submete à votação a Ordem do Dia, sendo aprovados por unanimidade os pareceres 5 

que subsidiaram os seguintes processos: I - A - Prorrogação do Prazo de Contratações 6 

Temporárias Emergenciais de Docentes, nos termos da Deliberação CAD-A-03/18 – 01) Proc. 7 

nº 12-P-10579/2019, de Bárbara Araújo Machado – Cotuca – Prorrogação do prazo de 8 

contratação temporária emergencial de docente – em caráter excepcional – Carreira MST-II-C 9 

– jornada de 20 horas semanais – por 365 dias ou até o retorno do Prof. Edson Joaquim dos 10 

Santos, afastado para assumir o cargo de Diretor Administrativo junto à Adunicamp 11 

inicialmente até junho/2020, porém, em função da Pandemia, o prazo foi prorrogado – 12 

Aprovação pela Congregação em 29.04.20 – nos termos do Parecer CVD-35/20. 02) Proc. nº 13 

12-P-8913/2019, de Beatriz Furlaneto Pires – Cotuca – Prorrogação do prazo de contratação 14 

temporária emergencial de docente – em caráter excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 15 

40 horas semanais – por 365 dias – em substituição docente aposentada em 08.10.19 – 16 

Aprovação pela Congregação em 29.04.20 – nos termos do Parecer CVD-33/20. 03) Proc. nº 17 

12-P-24619/2013, de José Fernando de Oliveira – Cotuca – Prorrogação do prazo de 18 

contratação temporária emergencial de docente – em caráter excepcional – Carreira MST-II-C 19 

– jornada de 20 horas semanais – por 365 dias – em substituição parcial ao Prof. Luiz Seabra 20 

Júnior, enquanto perdurar o mandato para a função de Diretor de Ensino do Colégio – 21 

Aprovação pela Congregação em 29.04.20 – nos termos do Parecer CVD-37/20. 04) Proc. nº 22 

12-P-8915/2019, de Letícia Amôr Penasso – Cotuca – Prorrogação do prazo de contratação 23 

temporária emergencial de docente – em caráter excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 24 

30 horas semanais – por 365 dias – em substituição a docente aposentada em 06.08.19 – 25 

Aprovação pela Congregação em 29.04.20 – nos termos do Parecer CVD-34/20. 05) Proc. nº 26 

13-P-751/2017, de  Luiz Rodolfo Barreto da Silva – Cotil – Prorrogação do prazo de 27 

contratação temporária emergencial de docente – em caráter excepcional – Carreira MST-II-C 28 

– jornada de 20 horas semanais – por 365 dias – em substituição parcial ao Prof. José Alberto 29 

Matioli, enquanto perdurar o mandato para a função de Diretor Associado de Colégio – 30 

Homologação da aprovação ad referendum pela CGA em 02.04.20 – nos termos do Parecer 31 

CVD-29/20. 06) Proc. nº 12-P-8562/2019, de Rafael Kotchetkoff Carneiro – Cotuca – 32 

Prorrogação do prazo de contratação temporária emergencial de docente – em caráter 33 

excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 20 horas semanais – por 365 dias – em 34 

substituição parcial à Profa. Vera Lúcia de Matos Pires Gomes, enquanto perdurar o mandato 35 

para a função de Diretora Associada do Colégio – Aprovação pela Congregação em 29.04.20 – 36 

nos termos do Parecer CVD-32/20. 07) Proc. nº 12-P-25916/2015, de Rafaela Rovigatti de 37 

Oliveira Oriente Pereira – Cotuca – Prorrogação do prazo de contratação temporária 38 

emergencial de docente – em caráter excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 30 horas 39 

semanais – por 365 dias – em substituição parcial à Profa. Teresa Celina Meloni Rosa, enquanto 40 
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perdurar o mandato para a função de Diretora Executiva de Ensino Pré-Universitário – 1 

Aprovação pela Congregação em 29.04.20 – nos termos do Parecer CVD-31/20. 08) Proc. nº 2 

12-P-9688/2019, de Thaís Deus de Souza – Cotuca – Prorrogação do prazo de contratação 3 

temporária emergencial de docente – em caráter excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 4 

20 horas semanais – por 365 dias ou até a efetivação da admissão do candidato aprovado no 5 

processo seletivo público, objeto do proc. nº 12-P-2520/19, o que ocorrer primeiro – em 6 

substituição a docente desligada em 27.01.19 – Aprovação pela Congregação em 29.04.20 – 7 

nos termos do Parecer CVD-36/20. 09) Proc. nº 13-P-10337/2019, de Thalita Thauana Bernardo 8 

– Cotil – Prorrogação do prazo de contratação temporária emergencial de docente – em caráter 9 

excepcional – Carreira MST-II-C – jornada de 40 horas semanais – por 365 dias ou até a 10 

efetivação da admissão do candidato aprovado no processo seletivo público, objeto do proc. nº 11 

13-P-23272/19, o que ocorrer primeiro – em substituição a docente aposentado em 04.06.19 – 12 

Homologação da aprovação ad referendum pela CGA em 02.04.20 – nos termos do Parecer 13 

CVD-30/20. B - Programa de Certificação da Universidade – 10) Proc. nº 01-P-28159/2003, de 14 

Coordenadoria de Serviços Sociais/Centro de Saúde da Comunidade – Alteração da revisão de 15 

certificação e organograma da Coordenadoria de Serviços Sociais/Centro de Saúde da 16 

Comunidade – Informação PRDU/CGQC-232/20 e Parecer CVND-155/20. 11) Proc. nº 01-P-17 

10863/2018, de Secretaria Executiva de Comunicação – Revisão da certificação e organograma 18 

da Secretaria Executiva de Comunicação – Informação PRDU/CGQC-255/20 e Parecer 19 

CVND-158/20. C - Convênios, Contratos e Termos Aditivos – a) A serem celebrados – nos 20 

termos da Deliberação Consu-A-12/18 – 12) Proc. nº 32-P-18658/2019, de Centro de 21 

Hematologia e Hemoterapia – Contrato de Prestação de Serviços – Partes: Unicamp/Funcamp 22 

e Irmandade da Santa Casa de Vinhedo – Executores: Margareth Castro Ozelo e Sara Teresinha 23 

Olalla Saad – Vigência: 01 ano, podendo ser prorrogado automaticamente até o limite de 05 24 

anos – Recursos: De acordo com a Cláusula Quarta – Do Valor – Resumo do Objeto: 25 

Fornecimento de hemocomponentes em caráter regular, mediante solicitação e de acordo com 26 

os estoques disponíveis pela Unicamp – Parecer: Cacc. 13) Proc. nº 32-P-18659/2019, de 27 

Centro de Hematologia e Hemoterapia – Contrato de Prestação de Serviços – Partes: 28 

Unicamp/Funcamp e Sociedade Operária Humanitária – Executores: Margareth Castro Ozelo e 29 

Sara Teresinha Olalla Saad – Vigência: 01 ano, podendo ser prorrogado automaticamente até o 30 

limite de 05 anos – Recursos: De acordo com a Cláusula Quarta – Do Valor – Resumo do 31 

Objeto: Fornecimento de hemocomponentes em caráter regular, mediante solicitação e de 32 

acordo com os estoques disponíveis pela Unicamp – Parecer: Cacc. 14) Proc. nº 32-P-33 

16947/2017, de Centro de Hematologia e Hemoterapia – Distrato de Contrato de Prestação de 34 

Serviços – Partes: Unicamp/Funcamp e Irmandade da Santa Casa de Vinhedo – Executores: 35 

Margareth Castro Ozelo e Sara Teresinha Olalla Saad – Resumo do Objeto: Distratar, sem 36 

prejuízo da conclusão das atividades em andamento, as cláusulas e obrigações estipuladas por 37 

meio do Contrato de Prestação de Serviços firmado em 21.12.2017, que objetivou fornecimento 38 

de hemocomponentes em caráter regular – Parecer: Cacc. 15) Proc. nº 32-P-13324/2019, de 39 

Centro de Hematologia e Hemoterapia – Distrato de Contrato de Prestação de Serviços – Partes: 40 
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Unicamp/Funcamp e Sociedade Operária Humanitária – Executores: Margareth Castro Ozelo e 1 

Sara Teresinha Olalla Saad – Resumo do Objeto: Distratar, sem prejuízo da conclusão das 2 

atividades em andamento, as cláusulas e obrigações estipuladas por meio do Contrato de 3 

Prestação de Serviços firmado em 12.11.2018, que objetivou fornecimento de 4 

hemocomponentes em caráter regular – Parecer: Cacc. b) Para Homologação - 16) Proc. nº 15-5 

P-8265/2020, de Hospital de Clínicas – Convênio nº 894051 – Partes: Unicamp e União, por 6 

intermédio do Ministério da Saúde – Executores: Antonio Gonçalves de Oliveira Filho, Plínio 7 

Trabasso e Rodrigo Bueno de Oliveira – Vigência: 360 dias – Recursos: R$900.000,00 – 8 

Resumo do Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção 9 

Especializada em Saúde, visando o fortalecimento do SUS – Parecer: Cacc. Ordem do Dia 10 

Suplementar - I - A - Dispositivos Permanentes sobre a Simplificação de Processos e 11 

Procedimentos Administrativos – Minuta de Deliberação – 01) Proc. nº 01-P-5455/2020 – 12 

Minuta de Deliberação CAD que institui dispositivos permanentes sobre a simplificação de 13 

processos e procedimentos administrativos – Parecer PG-1651/20. OBS: O Parecer CLN será 14 

distribuído no início da Sessão. B - Carreira do Magistério Secundário Técnico – Admissão – 15 

02) Proc. nº 12-P-3478/2020, de Juliana Meres Costa – Cotuca – Professor – categoria MST-16 

III – nível H – em jornada de 40 horas semanais – Departamento de Humanidades – Processo 17 

Seletivo homologado pela Cepe em 07.04.20 – Aprovação pela CGA em 07.02.20 e 18 

Congregação em 12.02.20 – Deliberação CAD-112/19 – Parecer CIDD-254/20 e Informação 19 

PRDU-15/20. C - Convênios, Contratos e Termos Aditivos – a) A ser celebrado – nos termos 20 

da Deliberação Consu-A-12/18 – 03) Proc. nº 01-P-5858/2020, de Agência de Inovação – 21 

Contrato de Permissão de Uso – Partes: Unicamp/Funcamp e Axxus Centro de Estudos e de 22 

Pesquisas Eireli – Executores: Newton Cesario Frateschi, Eduardo Gurgel do Amaral, Mariana 23 

Nunciaroni Zanatta Inglez e Lucas Baldoni – Vigência: 02 anos – Recursos: R$1.716,00 24 

mensalmente – Resumo do Objeto: Permissão de uso de espaço físico do Parque Científico e 25 

Tecnológico da Unicamp – Parque consistente na sala fechada de 28,60m² pela empresa, a título 26 

oneroso e precário, nos termos do Edital, da Proposta e das condições estabelecidas no 27 

Convênio – Parecer: Cacc. Nada mais havendo a tratar na Ordem do Dia, coloca para ciência o 28 

Expediente dos seguintes assuntos: I - Para Ciência – A – Designação de Gratificações de 29 

Representação Docente, nos termos da Deliberação Consu-A-22/17 – 01) Proc. nº 01-P-30 

6050/1988, de Nilson Antonio Modesto Arraes – Feagri – Chefe de Departamento. 02) Proc. nº 31 

28-P-538/2015, de Lucas Rios Do Amaral – Feagri – Chefe de Departamento. Em seguida, 32 

passa a palavra aos conselheiros inscritos no Expediente. O Conselheiro JOSÉ ALEXANDRE 33 

DINIZ informa o falecimento, no dia 27 de junho, do professor Sérgio Santos Mühlen, 34 

aposentado da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, mas que ainda estava muito 35 

ativo na Faculdade. Foi chefe do antigo Departamento de Engenharia Biomédica da Faculdade, 36 

também foi diretor do Centro de Engenharia Biomédica, era bem ativo na ADunicamp e 37 

também foi presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. Atualmente era 38 

presidente do Conselho Latino de Engenharia Biomédica. O Conselheiro ROBSON BOMFIM 39 

SAMPAIO diz que, como já foi colocado hoje na Cepe, a representação discente encaminhou 40 
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pedido de inclusão de representante da pós-graduação em dois GTs, de reestruturação do Consu 1 

e do lato sensu. Outra questão é sobre o GT do RU, instituído pela Portaria GR-040/2020, em 2 

que foi indicado um representante discente da pós-graduação, junto com um estudante da 3 

graduação. No entanto, a portaria foi publicada no dia 03.07 como Portaria GR-059/2020, e de 4 

acordo com a Portaria GR-040, o GT teria 15 dias para enviar proposta, mas não foram incluídos 5 

a tempo, apenas agora. Houve uma reunião ontem, da qual os discentes não foram informados. 6 

Aparentemente haverá prorrogação do prazo inicial, então solicita que sejam informados a 7 

tempo de poder participar, levar suas contribuições e colaborar na discussão. O Conselheiro 8 

JOSÉ ROBERTO RIBEIRO reitera a luta histórica dos colégios para poder compor o Conselho 9 

Universitário e esta Câmara. Reafirma o compromisso não só à frente da representação dos 10 

colégios na colaboração com as discussões e deliberações, tanto nas câmaras quanto do Consu. 11 

Vão se empenhar em fazer o melhor para a Universidade. O MAGNÍFICO REITOR dá as boas-12 

vindas aos colégios nas câmaras e passa a palavra aos pró-reitores. O Professor MUNIR 13 

SALOMÃO SKAF informa que foi firmado um convênio com a American Chemical Society 14 

para publicação de até 20 artigos em periódicos dessa editora, por ano, com preços bastante 15 

reduzidos para open access. Ainda estão elaborando um termo de como vão selecionar isso, já 16 

que 20 artigos por ano não é um número muito grande, especialmente porque várias unidades 17 

podem publicar por essa editora. Informa também que os testes de PCR para Covid-19 estão 18 

andando muito bem, há uma capacidade instalada bastante grande, fizeram parcerias com 19 

diversas prefeituras da região, e agora existe um contato mais próximo com a Regional de Saúde 20 

para providenciar testes em regiões mais vulneráveis. Existe um projeto de ação social 21 

especialmente financiado para isso, recursos que conseguiram com o Santander e em outras 22 

fontes. Também informa que estão na etapa final de seleção de 10 bolsas Pibic, financiadas pela 23 

empresa Dow Química, para alunos provenientes do ProFIS. Então são bolsas bastante 24 

generosas, e vão fazer um trabalho bem interessante também de integração com esses alunos, 25 

um acompanhamento, haverá uma preparação desses alunos ao longo da duração dessa bolsa, 26 

que é muito mais do que simplesmente conceder a bolsa. São alunos de todas as áreas, não 27 

somente da área de interesse da Dow. Informa também que a Fapesp prorrogou por mais dois 28 

meses o prazo para envio da prestação de contas e dos relatórios científicos. Isso vai depender, 29 

evidentemente, dos prazos originais de cada projeto, então projetos que tinham dead line em 30 30 

de maio foram transferidos para começo de julho, e agora para setembro. O Conselheiro 31 

FERNANDO AUGUSTO DE ALMEIDA HASHIMOTO informa que a partir de amanhã 32 

colocam no ar a revista internacional de extensão da Unicamp, um projeto existente desde o 33 

início da gestão, liderado pela professora Muriel, que coordenou um grupo de pesquisadores 34 

que trabalharam com extensão na Universidade. São dois anos de trabalho, que culminam agora 35 

com o lançamento dessa revista, que do ponto de vista da valorização e da reflexão sobre 36 

extensão no ambiente universitário é muito importante. Existem poucas revistas no Brasil que 37 

tratam de pesquisa sobre extensão, portanto cumprem aqui um papel importante do plano inicial 38 

de revitalizar, rever um pouco uma das missões que a Unicamp possui, que estava um pouco 39 

deixada de lado. Então com muita alegria comunicam o lançamento amanhã, e agradece se 40 
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puderem acessar, dar opiniões, divulgar. O Conselheiro FRANCISCO DE ASSIS 1 

MAGALHÃES GOMES NETO diz que fará uma apresentação sobre a lei complementar 173 2 

e seus impactos sobre a Unicamp. Primeiro, estão proibidos todos os reajustes de valores, o que 3 

inclui, naturalmente, salários e todos os outros auxílios e gratificações. Em segundo lugar, ela 4 

suspende a contagem de tempo para licença-prêmio, para quinquênio, sexta-parte, até o dia 31 5 

de dezembro de 2021. Isso significa que quem estava precisando de mais um dia para completar 6 

o período de aquisição de um quinquênio vai ter de esperar até janeiro de 2022 para que esse 7 

dia seja contado. E em terceiro lugar, ela suspende as progressões nas diversas carreiras. Há 8 

uma série de questionamentos a essa lei complementar, mas enquanto não houver uma decisão 9 

judicial, a Unicamp decidiu manter uma visão conservadora da lei, seguindo o que dispõe o 10 

artigo 8º, que é bastante restritivo com relação a gastos com pessoal. Só não são afetadas as 11 

designações para funções gratificadas e, em consequência disso, as recertificações que estão 12 

em curso. Com relação às contratações, todos os pedidos de contratação passarão agora pela 13 

CVD ou pela CVND, dependendo do caso, e isso foi definido com base em uma resolução GR. 14 

Além disso, só as contratações cujas vagas forem oriundas de demissão ou falecimento 15 

prosseguirão. As outras todas serão suspensas no ponto em que estiverem, então os processos 16 

irão para a PRDU, que fará uma análise, e com base na vaga, autorizam ou não o 17 

prosseguimento da contratação. Os processos que não forem autorizados serão suspensos, salvo 18 

aqueles concursos cujas provas ainda não tenham sido realizadas, que serão cancelados e terão 19 

de ser reiniciados em 2022. Sobre as progressões, estão suspensas para a Carreira Paepe, de 20 

pesquisadores, que têm progressão centralizada, há uma disponibilização de recursos, e o 21 

processo de progressão é centralizado, então elas estão suspensas. Também estão suspensas as 22 

progressões horizontais de professores, mesmo as que estão em curso e que utilizam recursos 23 

de anos anteriores. E aqueles processos que não tiverem sido realizados, ou seja, a banca foi 24 

indicada, mas ainda não decidiu nada, ou ainda está na fase de inscrição, esses serão cancelados 25 

e retomados só em 2022. O único tipo de concurso que está absolutamente a salvo da norma 26 

são os concursos de livre-docência, que não envolverem a promoção imediata para o cargo de 27 

nível MS-5.1. Nesse caso, há uma proposta de deliberação Consu, que foi encaminhada à PG 28 

para análise, e que deve ser submetida ao Consu de agosto para que possam realizar esse 29 

concurso de livre-docência usando ferramentas não presenciais. Finalmente, com relação às 30 

progressões para professor titular, foram suspensos os concursos, e serão cancelados aqueles 31 

concursos cujas inscrições ainda estiverem abertas na data de hoje. A PRDU elaborou cinco 32 

instruções normativas, que serão distribuídas às unidades, aos órgãos, centros, núcleos da 33 

Unicamp. Há também essa deliberação Consu sobre os concursos de livre-docência, que será 34 

submetida à aprovação do Conselho Universitário em começo de agosto, e a Resolução GR-35 

073/2020, que submete os pedidos de contratação, mesmo quando são oriundos de demissão ou 36 

falecimento, à análise da CVD ou da CVND, dependendo do caso. Em relação a certificações, 37 

há 90 previstas para serem realizadas entre meados do ano passado e o fim deste ano. Estão 38 

impondo o limite para conclusão dessas certificações para novembro deste ano. E isso inclui 39 

todas as unidades de ensino e pesquisa, centros, núcleos, órgãos da área da saúde e órgãos 40 
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administrativos. A enorme maioria dessas certificações já passou pela PRDU, há algumas que 1 

estão em análise, uma boa parte encaminhada muito recentemente, e há neste momento nove 2 

certificações que ainda não foram encaminhadas à PRDU. Solicita às unidades de ensino e 3 

pesquisa, órgãos da área da Saúde, órgãos administrativos que ainda não encaminharam as suas 4 

certificações, que o façam o mais rapidamente possível. A PRDU cobrará isso insistentemente 5 

daqui para a frente, para que possa concluir as certificações até novembro. Lembra que as 6 

certificações, depois de virem dos órgãos e das unidades, passam pela PRDU, há uma 7 

negociação com as unidades e órgãos, há também depois a aprovação na CVND e na CAD, 8 

então esse é um processo que leva cerca de três meses. A Conselheira TERESA DIB ZAMBON 9 

ATVARS solicita atenção de todos, funcionários, professores, pesquisadores, alunos, para a 10 

enquete que estão fazendo relativa ao impacto da Covid-19 na Universidade. Essa enquete 11 

abrange os três segmentos da Universidade, professores e pesquisadores, funcionários e alunos, 12 

e é um elemento importante para que possam avaliar o impacto e assim realizar ações no sentido 13 

de mitigar esses impactos negativos que estão ocorrendo na vida profissional e pessoal. Sabem 14 

das dificuldades, cada um vive as dificuldades no seu dia a dia, e ter bons diagnósticos são 15 

essenciais para que possam tomar medidas que procurem mitigar essas dificuldades. Para ter 16 

bons diagnósticos, precisam ter um número importante de pessoas respondendo, e a partir de 17 

uma boa estatística ter confiabilidade naquilo que vão propor ou realizar. Esse é um projeto que 18 

foi desenvolvido pela CGU em conjunto com o Cesop, que é o Centro de Pesquisa de Opinião 19 

Pública, muito qualificado, com experiência em pesquisa de opinião pública, e também com a 20 

participação de especialistas para que tenham uma enquete qualificada e individualizada para 21 

os três grandes segmentos da comunidade. Agradeceria muito se os diretores, funcionários, 22 

alunos, pudessem participar e estimular a participação de todos, para que tenham bons 23 

diagnósticos institucionais e, partir daí, ampliem as várias medidas, algumas já tomadas, outras 24 

que ainda precisam ser tomadas, porque a indefinição da situação da pandemia é enorme, como 25 

todos sabem, e isso vai interferir bastante ainda no segundo semestre letivo. O MAGNÍFICO 26 

REITOR diz que, sobre o que o conselheiro Robson comentou, pediu para a professora Cláudia, 27 

que é responsável pelos GTs, enviar as informações do que foi discutido para que possam 28 

receber as informações e discutir as questões que foram previamente comentadas, e 29 

eventualmente participar da próxima reunião. Os GTs criados são relativamente pequenos, já 30 

existe a representação estudantil, assim como uma representação de funcionários, de diretores, 31 

docentes, então sugere que os conselheiros discentes se organizem para levar as discussões, as 32 

propostas para esses GTs que foram criados. Informa que criaram uma plataforma chamada 33 

“Abrace o Futuro”, em ajude.unicamp.br, e solicita a todos que ajudem a divulgar. São quatro 34 

frentes, de ajuda à área da Saúde, ajuda aos estudantes carentes, ajuda às pesquisas 35 

emergenciais, ajuda aos projetos sociais, com cestas básicas e produtos de higiene. Possuem 36 

toda transparência de como estão sendo usados os recursos, notícias relacionadas. Já receberam 37 

muita coisa de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, de todos os ambientes, de todos os lados, 38 

mas precisam de muito mais ainda. Estão pedindo a influenciadores digitais, a artistas, a 39 

esportistas, que mandem um pequeno vídeo pedindo ajuda, que é editado, lançado nas redes 40 
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sociais e compilado no site. Muitos já chegaram, mas solicita que se alguém conhecer alguém 1 

famoso, alguém que possa colaborar com essa campanha, que peça esse vídeo para divulgarem 2 

nas redes. Há alguns parceiros com quem estão trabalhando, e com isso conseguiram uma 3 

quantidade de recursos substancial, que tem ajudado muito, principalmente na questão dos 4 

insumos para os testes. Hoje estão realizando em torno de mil testes por dia, colaborando, como 5 

o professor Munir já disse, com prefeituras, além de todos os funcionários da área da Saúde que 6 

estão sendo testados, mesmo os assintomáticos, e realmente têm utilizado esses recursos para 7 

comprar EPIs, insumos, o que tem ajudado bastante neste momento de dificuldade pelo qual a 8 

Universidade está passando. Têm se reunido praticamente todos os dias com o governo do 9 

estado para buscar mais repasses para a área da Saúde, mais repasses de uma maneira geral, em 10 

particular aqueles que virão do governo federal, relacionados com a lei que o professor 11 

Francisco comentou. Não só a Unicamp, mas outras universidades também têm sofrido bastante 12 

com esta questão da queda do ICMS, assim como o próprio governo do estado, prefeituras, toda 13 

sociedade, todos os empresários, grandes, pequenos, têm sofrido um momento bastante difícil 14 

e complexo no que se refere à pandemia, não só do ponto de vista de saúde, mas uma dificuldade 15 

imensa do ponto de vista político, como todos acompanham, e também de uma crise econômica 16 

brutal. Portanto, estão em um momento de extremo desafio para a Universidade, e estão 17 

diariamente lutando para conseguir mais recursos. Em seguida, propõe os votos de pesar às 18 

famílias de Sérgio Santos Mühlen, professor aposentado da Faculdade de Engenharia Elétrica 19 

e de Computação, que faleceu no dia 27 de junho; de Krunislave Antônio Nóbilo, professor 20 

aposentado da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que faleceu no dia 21 de junho; e de 21 

Alexandre Augusto Zaia, professor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que faleceu no 22 

dia 17 de junho. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a Sessão e, para constar, eu, 23 

Ângela de Noronha Bignami, Secretária Geral, lavrei a presente Ata e solicitei a Aline Marques 24 

que a digitasse para ser submetida à aprovação da Câmara de Administração. Campinas, 07 de 25 

julho de 2020.  26 

 

NOTA DA SG: A presente Ata foi aprovada na 358ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 11 de agosto de 

2020, sem alterações. 

 

 


