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ATA DA TRECENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1 

CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 2 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos três dias do mês de novembro do ano 3 

de 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, André 7 

Martins Biancarelli, Antonio José de Almeida Meirelles, Álvaro de Oliveira D’Antona, Carlos 8 

Alberto Rodrigo da Silva, Edson Tomaz, Ester de Paula Moraes, Fernando Augusto de Almeida 9 

Hashimoto, Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto, Heloise Oliveira Pastore, Jefferson 10 

Cano, José Alexandre Diniz, José Luis Pio Romera, José Roberto Ribeiro, Luiz Carlos Zeferino, 11 

Marisa Masumi Beppu, Pascoal José Giglio Pagliuso, Robson Bomfim Sampaio, Samuel Rocha 12 

de Oliveira, Sávio Machado Cavalcante, Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho e Teresa Dib 13 

Zambon Atvars. Como convidados especiais, compareceram os professores Anderson de 14 

Rezende Rocha, Cláudia Regina Cavaglieri, Eliana Martorano Amaral, Francisco Haiter Neto, 15 

José Antonio Rocha Gontijo, Marco Aurélio Pinheiro Lima, Mirna Lúcia Gigante, Munir 16 

Salomão Skaf, Nancy Lopes Garcia, Paulo Régis Caron Ruffino, Rodrigo Ramos Catharino, 17 

Shirlei Maria Recco-Pimentel e Teresa Celina Meloni Rosa; os doutores Ana Carolina de 18 

Moura Delfim Maciel, Andrei Vinícius Gomes Narcizo e Octacílio Machado Ribeiro; e os 19 

senhores Adauto Bezerra Delgado Filho, Gilmar Dias da Silva e Thiago Baldini da Silva. 20 

Justificaram ausência à Sessão os seguintes conselheiros: Maria Helena Baena de Moraes 21 

Lopes, sendo substituída pelo conselheiro Alberto Luiz Francato; Osvaldir Pereira Taranto, 22 

sendo substituído pela conselheira Marisa Masumi Beppu; Fernando Antônio Santos Coelho, 23 

sendo substituído pelo conselheiro Sávio Machado Cavalcante; Alexandre Oliveira da Silva, 24 

sendo substituído pelo conselheiro José Luis Pio Romera; e Ignacio Maria Poveda Velasco. 25 

Havendo número legal, o MAGNÍFICO REITOR dá início à Trecentésima Sexagésima 26 

Primeira Sessão Ordinária da Câmara de Administração, mais uma reunião realizada de forma 27 

virtual. Agradece ao pessoal da Secretaria Geral, da Comunicação que está aqui presente para 28 

viabilizar esta Sessão. Solicita a todos que os microfones fiquem silenciados e que os 29 

conselheiros titulares se inscrevam por meio da ferramenta em formato de mão da plataforma 30 

Zoom. Através dela também podem se inscrever para o Expediente, até o momento da votação 31 

da ata da Sessão anterior. Em seguida, submete à apreciação a Ata da Trecentésima Sexagésima 32 

Sessão Ordinária, realizada em 06 de outubro de 2020. Consulta se há observações. Não 33 

havendo, submete à votação a referida Ata, que é aprovada com 01 abstenção. Receberam um 34 

voto a mais, mas não tem problema, depois verificam. Passa à Ordem do Dia, com 66 itens, 35 

consultando se há destaques por parte dos conselheiros. Não havendo destaques, submete à 36 

votação todos os itens da Ordem do Dia, sendo aprovados com 02 abstenções os pareceres que 37 

subsidiaram os seguintes processos: I - A - Regimento Interno do Conselho de Cultura – Para 38 

aprovação nos termos do artigo 50, inciso I, “l”, dos Estatutos - 01) Proc. nº 01-P-12510/2020 39 

- Minuta de Deliberação CAD que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho de Cultura 40 
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– Concult, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – ProEC e criado através da 1 

Deliberação Consu-A-17/2019 – Pareceres PG-2612/20, 3424/20 e CLN-59/20. B - 2 

Descontingenciamento de Recursos para Abertura de Concurso Público – Carreira MS - 02) 3 

Memo Dir-IQ-16/20, do Instituto de Química – Descontingenciamento de recursos referente à 4 

vaga nº 75 para abertura de concurso público para provimento de 01 (um) cargo de Prof. Dr. – 5 

nível MS-3.1 – RTP (com opção preferencial para o RDIDP) – em decorrência do falecimento 6 

do Prof. Dr. Ronei Jesus Poppi em 25.04.20 – Aprovação pela Congregação em 30.09.20 – 7 

Parecer CVD-51/20 e Informação PRDU-67/20. C - Abertura de Processo Seletivo Sumário 8 

para Contratação de Docente - 03) Of. Cotil-62/20, do Colégio Técnico de Limeira – Abertura 9 

de processo seletivo sumário para contratação emergencial de 01 (um) docente – nível inicial 10 

da Carreira – jornada de 20 horas semanais – junto ao Departamento de Humanas, em 11 

substituição parcial à Profa. Susy Mary Aparecida Bertagna Jacintho, enquanto perdurar o 12 

mandato para a função de Diretora de Ensino do Colégio Técnico de Limeira – Aprovação pela 13 

CGA em 17.09.20 – Parecer CVD-57/20 e Informação PRDU-159/20. 04) Of. Cotil-63/20, do 14 

Colégio Técnico de Limeira – Abertura de processo seletivo sumário para contratação 15 

emergencial de 01 (um) docente – nível inicial da Carreira – jornada de 30 horas semanais – 16 

junto ao Departamento de Humanas, em substituição parcial à Profa. Regiane Aparecida 17 

Emiliano Potenza, enquanto perdurar o mandato para a função de Coordenadora Pedagógica do 18 

Colégio Técnico de Limeira – Aprovação pela CGA em 17.09.20 – Parecer CVD-58/20 e 19 

Informação PRDU-160/20. 05) Of. Cotil-64/20, do Colégio Técnico de Limeira – Abertura de 20 

processo seletivo sumário para contratação emergencial de 02 (dois) docentes – nível inicial da 21 

Carreira – jornada de 10 horas semanais – junto ao Curso de Mecânica, em substituição parcial 22 

ao Prof. César Donizetti Bazana, enquanto perdurar o mandato para a função de Diretor 23 

Administrativo do Colégio Técnico de Limeira – Aprovação pela CGA em 17.09.20 – Parecer 24 

CVD-59/20 e Informação PRDU-161/20. D Prorrogação do Prazo de Contratação Temporária 25 

Emergencial de Docente - a) Carreira MS - 06) Proc. nº 10-P-19419/2019, de Gabriel Elias 26 

Mantovani – Imecc – Prorrogação do prazo de contratação temporária emergencial de Prof. Dr. 27 

– em caráter excepcional – nível MS-3.1 – RTP – a partir de 09.12.20, por 365 dias, junto ao 28 

Departamento de Matemática – em substituição a docente que se desligou em 12.05.19 ou até 29 

que se conclua a admissão definitiva da 2ª colocada, Viviane Jorgelina Del Barco, no concurso 30 

público, objeto do proc. nº 10-P-12598/19, o que ocorrer primeiro – Aprovação pela 31 

Congregação em 03.09.20 – Parecer CVD-55/20 e Informação PRDU-156/20. b) Carreira MST 32 

- 07) Of. Cotuca-62/20, de José Fernando de Oliveira – Cotuca – Revisão da Deliberação CAD-33 

285/2020, solicitada pelo Colégio, que prorrogou o prazo de contratação temporária 34 

emergencial do docente, nível MST-II-C, no tocante à jornada de trabalho, como segue: Onde 35 

constou: “(...) jornada de 20 horas semanais (...)” Constar: “(...) jornada de 30 horas semanais, 36 

a partir de 03.07.20 (...)” – nos termos do Parecer CVD-61/20 e Informação PRDU-157/20. 08) 37 

Of. Cotuca-62/20, de Thaís Deus de Souza – Cotuca – Revisão da Deliberação CAD-290/2020, 38 

solicitada pelo Colégio, que prorrogou o prazo de contratação temporária emergencial da 39 

docente, nível MST-II-C, no tocante à jornada de trabalho, como segue: Onde constou: “(...) 40 
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jornada de 20 horas semanais (...)” Constar: “(...) jornada de 40 horas semanais, a partir de 1 

30.06.20 (...)” – nos termos do Parecer CVD-60/20 e Informação PRDU-157/20. 09) Proc. nº 2 

13-P-20074/2019, de- Rafael Claudiano de Moraes – Cotil – Prorrogação do prazo de 3 

contratação temporária emergencial de docente – em caráter excepcional – nível MST-II-C – 4 

em jornada de 30 horas semanais, a partir de 17.11.20, por 365 dias ou até que se conclua o 5 

processo seletivo público, objeto do proc. nº 13-P-15751/19, o que ocorrer primeiro, junto ao 6 

Departamento de Mecânica – Aprovação pela CGA em 17.09.20 – nos termos do Parecer CVD-7 

56/20 e Informação PRDU-158/20. E - Casos Excepcionais - a) Abertura de Concursos Públicos 8 

– Carreira Paepe - 10) Proc. nº 15-P-8669/2020 - do Hospital de Clínicas – 9 

Descontingenciamento de recursos no valor de R$6.291,73 para a abertura de concurso público 10 

para a contratação de 01 (um) Profissional para Assuntos Universitários – perfil Perfusionista 11 

– referência S1-A – jornada de 40 horas semanais – em substituição a servidora desligada em 12 

31.03.20 – conforme Parecer CVND-187/20. 11) Proc. nº 15-P-9659/2020 - do Hospital de 13 

Clínicas – Descontingenciamento de recursos no valor de R$12.583,46 para a abertura de 14 

concurso público para a contratação de 02 (dois) Biologistas – referência S1-A – jornada de 30 15 

horas semanais – em substituição a servidoras desligadas em 16.07.20 e 01.06.20 – conforme 16 

Parecer CVND-186/20. 12) Proc. nº 15-P-11339/2020 - do Hospital de Clínicas – 17 

Descontingenciamento de recursos no valor de R$6.606,32 para a abertura de concurso público 18 

para a contratação de 01 (um) Médico em Medicina Intensiva – referência S1-B – jornada de 19 

24 horas semanais – em substituição a servidor desligado em 03.06.20 – conforme Parecer 20 

CVND-185/20. 13) Proc. nº 15-P-13006/2020 - do Hospital de Clínicas – 21 

Descontingenciamento de recursos no valor de R$6.606,32 para a abertura de concurso público 22 

para a contratação de 01 (um) Médico Reumatologista – referência S1-B – jornada de 24 horas 23 

semanais – em substituição a servidora desligada em 16.07.20 – conforme Parecer CVND-24 

188/20. b) Aproveitamento de Candidatos de Concursos Públicos – Carreira Paepe - 14) Proc. 25 

nº 15-P-11636/2020 - do Hospital de Clínicas – Descontingenciamento de recursos no valor de 26 

R$6.291,73 para contratação com aproveitamento de concurso público (Edital-101/19) de 01 27 

(um) Profissional da Tecnologia, Informação e Comunicação – perfil Analista de 28 

Desenvolvimento de Sistemas – referência S1-A – jornada de 40 horas semanais, em 29 

substituição a servidora desligada em 13.07.20 – conforme Parecer CVND-189/20. 15) Proc. 30 

nº 34-P-12613/2020 – do Instituto de Computação – Descontingenciamento de recursos no 31 

valor de R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de concurso público (Edital-69/18) 32 

de 01 (um) Profissional para Assuntos Administrativos – perfil Técnico em Administração – 33 

referência M1-A – jornada de 40 horas semanais, em substituição a servidora desligada em 34 

21.09.20 – conforme Parecer CVND-190/20. c) Aproveitamento de Candidatos de Processos 35 

Seletivos Temporários – Carreira Paepe - 16) Proc. nº 27-P-11717/2020 – do Hospital da 36 

Mulher “Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti” – Descontingenciamento de recursos no valor de 37 

R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de processo seletivo temporário (Edital-38 

04/19) de 01 (um) Técnico de Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas semanais, 39 

diante da existência de recursos no quadro de vagas do Caism, oriundos do desligamento de 40 
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servidora em 11.08.20 – conforme Parecer CVND-192/20, que determina que sejam reservados 1 

a vaga e os recursos financeiros correspondentes à contratação e que sejam feitas as devidas 2 

anotações no quadro de vagas. 17) Proc. nº 27-P-13074/2020 - do Hospital da Mulher “Prof. 3 

Dr. José Aristodemo Pinotti”– Descontingenciamento de recursos no valor de R$3.336,67 para 4 

contratação com aproveitamento de processo seletivo temporário (Edital-04/19) de 01 (um) 5 

Técnico de Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas semanais, diante da 6 

existência de recursos no quadro de vagas do Caism, oriundos do desligamento de servidor em 7 

31.08.20 – conforme Parecer CVND-191/20. 18) Proc. nº 15-P-8365/2020 – do Hospital de 8 

Clínicas – Descontingenciamento de recursos no valor de R$6.291,73 para contratação com 9 

aproveitamento de processo seletivo temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 10 

referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, diante da existência de recursos no quadro de 11 

vagas do HC, oriundos do desligamento de servidora em 17.10.18 – conforme Parecer CVND-12 

201/20, que determina que sejam reservados a vaga e os recursos financeiros correspondentes 13 

à contratação e que sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 19) Proc. nº 15-P-14 

9827/2020 - do Hospital de Clínicas – Descontingenciamento de recursos no valor de 15 

R$6.291,73 para contratação com aproveitamento de processo seletivo temporário (Edital-16 

01/19) de 01 (um) Enfermeiro – referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, diante da 17 

existência de recursos no quadro de vagas do HC, oriundos do desligamento de servidora em 18 

16.06.20 – conforme Parecer CVND-194/20, que determina que sejam reservados a vaga e os 19 

recursos financeiros correspondentes à contratação e que sejam feitas as devidas anotações no 20 

quadro de vagas. 20) Proc. nº 15-P-12110/2020 - do Hospital de Clínicas – 21 

Descontingenciamento de recursos no valor de R$6.291,73 para contratação com 22 

aproveitamento de processo seletivo temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 23 

referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, diante da existência de recursos no quadro de 24 

vagas do HC, oriundos do desligamento de servidora em 15.05.20 – conforme Parecer CVND-25 

197/20, que determina que sejam reservados a vaga e os recursos financeiros correspondentes 26 

à contratação e que sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 21) Proc. nº 15-P-27 

7184/2020 - do Hospital de Clínicas – Descontingenciamento de recursos no valor de 28 

R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de processo seletivo temporário (Edital-29 

04/19) de 01 (um) Técnico de Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas semanais, 30 

diante da existência de recursos no quadro de vagas do HC, oriundos do desligamento de 31 

servidor em 14.04.20 – conforme Parecer CVND-200/20, que determina que sejam reservados 32 

a vaga e os recursos financeiros correspondentes à contratação e que sejam feitas as devidas 33 

anotações no quadro de vagas. 22) Proc. nº 15-P-8920/2020 - do Hospital de Clínicas – 34 

Descontingenciamento de recursos no valor de R$3.336,67 para contratação com 35 

aproveitamento de processo seletivo temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 36 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas semanais, diante da existência de 37 

recursos no quadro de vagas do HC, oriundos do desligamento de servidora em 02.05.19 – 38 

conforme Parecer CVND-196/20, que determina que sejam reservados a vaga e os recursos 39 

financeiros correspondentes à contratação e que sejam feitas as devidas anotações no quadro de 40 
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vagas. 23) Proc. nº 15-P-9249/2020 - do Hospital de Clínicas – Descontingenciamento de 1 

recursos no valor de R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de processo seletivo 2 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de Enfermagem – referência M1-A – jornada de 3 

30 horas semanais, diante da existência de recursos no quadro de vagas do HC, oriundos do 4 

desligamento de servidora em 01.08.19 – conforme Parecer CVND-202/20, que determina que 5 

sejam reservados a vaga e os recursos financeiros correspondentes à contratação e que sejam 6 

feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 24) Proc. nº 15-P-9836/2020 - do Hospital de 7 

Clínicas – Descontingenciamento de recursos no valor de R$3.336,67 para contratação com 8 

aproveitamento de processo seletivo temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 9 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas semanais, diante da existência de 10 

recursos no quadro de vagas do HC, oriundos do desligamento de servidora em 16.06.20 – 11 

conforme Parecer CVND-195/20, que determina que sejam reservados a vaga e os recursos 12 

financeiros correspondentes à contratação e que sejam feitas as devidas anotações no quadro de 13 

vagas. 25) Proc. nº 15-P-10109/2020 - do Hospital de Clínicas – Descontingenciamento de 14 

recursos no valor de R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de processo seletivo 15 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de Enfermagem – referência M1-A – jornada de 16 

30 horas semanais, diante da existência de recursos no quadro de vagas do HC, oriundos do 17 

desligamento de servidor em 06.07.20 – conforme Parecer CVND-193/20, que determina que 18 

sejam reservados a vaga e os recursos financeiros correspondentes à contratação e que sejam 19 

feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 26) Proc. nº 15-P-11734/2020 - do Hospital de 20 

Clínicas – Descontingenciamento de recursos no valor de R$3.336,67 para contratação com 21 

aproveitamento de processo seletivo temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 22 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas semanais, diante da existência de 23 

recursos no quadro de vagas do HC, oriundos do falecimento da servidora Luci Peroto em 24 

02.07.20 – conforme Parecer CVND-184/20, que determina que sejam reservados a vaga e os 25 

recursos financeiros correspondentes à contratação e que sejam feitas as devidas anotações no 26 

quadro de vagas. 27) Proc. nº 15-P-11737/2020 – do Hospital de Clínicas – 27 

Descontingenciamento de recursos no valor de R$3.336,67 para contratação com 28 

aproveitamento de processo seletivo temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 29 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas semanais, diante da existência de 30 

recursos no quadro de vagas do HC, oriundos do desligamento de servidora em 11.08.20 – 31 

conforme Parecer CVND-199/20, que determina que sejam reservados a vaga e os recursos 32 

financeiros correspondentes à contratação e que sejam feitas as devidas anotações no quadro de 33 

vagas. 28) Proc. nº 15-P-12144/2020 – do Hospital de Clínicas – Descontingenciamento de 34 

recursos no valor de R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de processo seletivo 35 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de Enfermagem – referência M1-A – jornada de 36 

30 horas semanais, diante da existência de recursos no quadro de vagas do HC, oriundos do 37 

desligamento de servidora em 17.08.20 – conforme Parecer CVND-203/20, que determina que 38 

sejam reservados a vaga e os recursos financeiros correspondentes à contratação e que sejam 39 

feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 29) Proc. nº 15-P-12588/2020 – do Hospital de 40 
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Clínicas – Descontingenciamento de recursos no valor de R$3.336,67 para contratação com 1 

aproveitamento de processo seletivo temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 2 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas semanais, diante da existência de 3 

recursos no quadro de vagas do HC, oriundos do desligamento de servidora em 24.08.20 – 4 

conforme Parecer CVND-198/20, que determina que sejam reservados a vaga e os recursos 5 

financeiros correspondentes à contratação e que sejam feitas as devidas anotações no quadro de 6 

vagas. F - Programa de Certificação da Universidade - 30) Proc.nº 01-P-28153/2003 - do Centro 7 

de Ensino de Línguas – Revisão da certificação e organograma – Informação PRDU/GDCE-8 

15/20 e Parecer CVND-204/20. 31) Proc. nº 01-P-28148/2003 - da Comissão Permanente para 9 

os Vestibulares – Revisão da certificação e organograma – Informação PRDU/GDCE-17/20 e 10 

Parecer CVND-205/20. 32) Proc. nº 01-P-28444/2012 - da Diretoria de Logística e 11 

Infraestrutura para o Ensino – Revisão da certificação e organograma– Informação 12 

PRDU/GDCE-16/20 e Parecer CVND-206/20. 33) Proc. nº 01-P-25294/2003 - da Faculdade 13 

de Odontologia de Piracicaba – Revisão da certificação e organograma – Informação 14 

PRDU/GDCE-13/20 e Parecer CVND-207/20. 34) Proc. nº 01-P-477/2004 - da Pró-Reitoria de 15 

Graduação – Revisão da certificação e organograma – Informação PRDU/GDCE-18/20 e 16 

Parecer CVND-208/20. 35) Proc. nº 01-P-28154/2003 - do Serviço de Apoio ao Estudante – 17 

Revisão da certificação e organograma – Informação PRDU/GDCE-14/20 e Parecer CVND-18 

209/20. G - Congregações – Para Homologação - 36) Proc. nº 37-P-22130/2014 – da Faculdade 19 

de Tecnologia - Eleições da representação discente (graduação e pós-graduação), realizadas nos 20 

dias 28.09 a 02.10.20, e da representação dos servidores técnico-administrativos, realizadas nos 21 

dias 28 a 30.09.20 – Aprovadas pela Congregação em 08.10.20. 37) Proc. nº 17-P-4494/2013 – 22 

do Instituto de Artes – Eleições da representação docente (MA-II e MA-III) e da representação 23 

dos servidores técnico-administrativos (suplentes), realizadas nos dias 16 e 17.09.20 – 24 

Homologadas pela Congregação em 24.09.20. 38) Proc. nº 26-P-2131/2020 – do Instituto de 25 

Economia – Eleições da representação discente (graduação e pós-graduação), realizadas nos 26 

dias 16 a 18.09.20 – Aprovadas pela Congregação em 08.10.20. 39) Proc. nº 21-P-21736/2005 27 

– do Instituto de Estudos da Linguagem - Eleições da representação docente (categoria MS e 28 

membros complementários), da representação discente (graduação e pós-graduação) e da 29 

representação dos servidores técnicos-administrativos, realizadas nos dias 06 a 08.10.20 – 30 

Aprovadas pela Congregação em 15.10.20. H - Área de Prestação de Serviços – Prestação de 31 

Contas - 40) Proc. nº 39-P-28285/2014 – da Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Prestação 32 

de contas da área de prestação de serviços “Faculdade de Ciências Farmacêuticas”, relativa ao 33 

exercício de 2019 – Aprovação pela Congregação da FCF em 29.05.20. 41) Proc. nº 01-P-34 

2527/1995 – do Instituto de Física “Gleb Wataghin” – Prestação de contas da área de prestação 35 

de serviços “Criogenia”, relativa ao exercício de 2019 – Aprovação pela Congregação do IFGW 36 

em 11.09.20. 42) Proc. nº 01-P-2528/1995 - do Instituto de Física “Gleb Wataghin”– Prestação 37 

de contas da área de prestação de serviços “Laboratório de Vácuo”, relativa ao exercício de 38 

2019 – Aprovação pela Congregação do IFGW em 11.09.20. 43) Proc. nº 01-P-3153/1995 - do 39 

Instituto de Física “Gleb Wataghin”– Prestação de contas da área de prestação de serviços 40 
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“Física de Superfícies”, relativa ao exercício de 2019 – Aprovação pela Congregação do IFGW 1 

em 11.09.20. 44) Proc. nº 01-P-4451/1995 - do Instituto de Física “Gleb Wataghin”– Prestação 2 

de contas da área de prestação de serviços “Cristalografia”, relativa ao exercício de 2019 – 3 

Aprovação pela Congregação do IFGW em 11.09.20. 45) Proc. nº 08-P-6070/2011 - do Instituto 4 

de Física “Gleb Wataghin”– Prestação de contas da área de prestação de serviços “Laboratório 5 

de Pesquisa em Dispositivos”, relativa ao exercício de 2019 – Aprovação pela Congregação do 6 

IFGW em 11.09.20. 46) Proc. nº 08-P-7328/1996 - do Instituto de Física “Gleb Wataghin”– 7 

Prestação de contas da área de prestação de serviços “Laboratório de Hidrogênio”, relativa ao 8 

exercício de 2019 – Aprovação pela Congregação do IFGW em 11.09.20. 47) Proc. nº 08-P-9 

8627/2015 - do Instituto de Física “Gleb Wataghin”– Prestação de contas da área de prestação 10 

de serviços “Conhecimentos de Física”, relativa ao exercício de 2019 – Aprovação pela 11 

Congregação do IFGW em 11.09.20. 48) Proc. nº 08-P-10683/1996 - do Instituto de Física 12 

“Gleb Wataghin”– Prestação de contas da área de prestação de serviços “Metrologia Óptica”, 13 

relativa ao exercício de 2019 – Aprovação pela Congregação do IFGW em 11.09.20. 49) Proc. 14 

nº 08-P-14314/1996 - do Instituto de Física “Gleb Wataghin”– Prestação de contas da área de 15 

prestação de serviços “Atividades Técnicas de Infraestrutura”, relativa ao exercício de 2019 – 16 

Aprovação pela Congregação do IFGW em 11.09.20. 50) Proc. nº 08-P-18249/2014 - do 17 

Instituto de Física “Gleb Wataghin”– Prestação de contas da área de prestação de serviços 18 

“Laboratório Multiusuários”, relativa ao exercício de 2019 – Aprovação pela Congregação do 19 

IFGW em 11.09.20. 51) Proc. nº 08-P-18573/1999 - do Instituto de Física “Gleb Wataghin”– 20 

Prestação de contas da área de prestação de serviços “Fenômenos Ultra-Rápidos”, relativa ao 21 

exercício de 2019 – Aprovação pela Congregação do IFGW em 11.09.20. 52) Proc. nº 08-P-22 

21580/2001 - do Instituto de Física “Gleb Wataghin”– Prestação de contas da área de prestação 23 

de serviços “Óptica”, relativa ao exercício de 2019 – Aprovação pela Congregação do IFGW 24 

em 11.09.20. 53) Proc. nº 08-P-25717/2007 - do Instituto de Física “Gleb Wataghin”– Prestação 25 

de contas da área de prestação de serviços “Análise de Filmes Finos”, relativa ao exercício de 26 

2019 – Aprovação pela Congregação do IFGW em 11.09.20. I - Convênios, Contratos e Termos 27 

Aditivos - a) A serem celebrados – nos termos da Deliberação Consu-A-12/18 - 54) Proc. nº 28 

01-P-20446/2019 – do Grupo Gestor de Benefícios Sociais - Convênio para Concessão de 29 

Descontos - Partes: Unicamp e Instituto Educacional Jaguary – UniFaj - Executores: Airton 30 

Lourenço e Marcos Zanatta - Vigência: 05 anos - Resumo do Objeto: Concessão de descontos 31 

pré-estabelecidos nas mensalidades escolares a servidores e dependentes da Unicamp, 32 

devidamente matriculados nos cursos oferecidos pela Instituição de Ensino - Parecer: Cacc - 33 

OBS: O Convênio já foi aprovado pela CAD, em sua 358ª Sessão, através da Del-CAD-306/20, 34 

e retorna com alteração na minuta, solicitada pela UniFaj, que diz respeito à inclusão de 35 

parágrafo único na Cláusula 1ª – Do Objeto, o qual prevê que a concessão de descontos não se 36 

estende aos cursos de medicina. 55) Proc. nº 01-P-12052/2020 – do Gabinete do Reitor - Termo 37 

Aditivo nº 186 ao Convênio de Cooperação Técnica, Científica e de Assistência Administrativa 38 

- Partes: Unicamp e Funcamp - Executores: Shirlei Maria Recco Pimentel e José Antônio da 39 

Rocha Gontijo - Vigência: 14.09.23 - Resumo do Objeto: Administração pela Funcamp dos 40 
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recursos oriundos de ações judiciais ou Termos de Ajuste de Conduta – TACs, aplicados pela 1 

Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região do Ministério Público do Trabalho – MPT, 2 

por meio de Termos de Compromisso assinados no âmbito do Convênio celebrado entre a 3 

Unicamp e MPT-15ª em 13.12.18 - Parecer: Cacc. 56) Proc. nº 32-P-11788/2017 – do Centro 4 

de Hematologia e Hemoterapia - Distrato ao Contrato de Prestação de Serviços - Partes: 5 

Unicamp/Funcamp e Beneficência Portuguesa de Amparo - Executores: Margareth Castro 6 

Ozelo e Sara Teresinha Olalla Saad - Resumo do Objeto: Distratar, sem prejuízo da conclusão 7 

das atividades em andamento, as cláusulas e obrigações estipuladas por meio do Contrato de 8 

Prestação de Serviços firmado em 05.10.17, não impedindo a emissão de fatura referente aos 9 

serviços prestados até a data do distrato e seu respectivo pagamento - Parecer: Cacc. 57) Proc. 10 

nº 32-P-18664/2019 – do Centro de Hematologia e Hemoterapia - Contrato de Prestação de 11 

Serviços - Partes: Unicamp/Funcamp e Beneficência Portuguesa de Amparo - Executores: 12 

Margareth Castro Ozelo e Sara Teresinha Olalla Saad - Vigência: 01 ano, podendo ser 13 

prorrogado automaticamente até o limite de 05 anos - Recursos: De acordo com a Cláusula 14 

Quarta – Do Valor - Resumo do Objeto: Realizar atendimento transfusional à distância e 15 

procedimentos que visem adequar os hemocomponentes às necessidades específicas do 16 

paciente, mediante solicitação e após avaliação do médico hemoterapeuta autorizado pelo 17 

Hemocentro/Unicamp, que poderá suspender ou modificar uma transfusão quando considerá-18 

la inadequada ou desnecessária - Parecer: Cacc. 58) Proc. nº 01-P-25311/2010 – da Agência de 19 

Inovação da Unicamp - Termo Aditivo 02 ao Contrato de Licenciamento Exclusivo de Patente 20 

- Partes: Unicamp/Funcamp e Cargill Agrícola S.A. - Executor: Newton Cesário Frateschi - 21 

Resumo do Objeto: Alterar o item 4.1.3 da Cláusula Quarta, que passa a prever a modificação 22 

da data de pagamento para 40 (quarenta) dias após o fechamento do trimestre, devido a 23 

alterações de processos internos de pagamento da licenciada - Parecer: Cacc. 59) Proc. nº 01-24 

P-13669/2017 – da Agência de Inovação da Unicamp - Termo de Aditamento nº 03 ao Contrato 25 

de Permissão de Uso de Espaço Físico - Partes: Unicamp/Funcamp e FM2S Treinamento em 26 

Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. – ME - Executores: Newton Cesario Frateschi 27 

e Eduardo Gurgel do Amaral - Resumo do Objeto: Concessão de desconto de 10% sobre o valor 28 

da taxa de ocupação mensal, por três meses, sem necessidade de ressarcimento - Parecer: Cacc. 29 

60) Proc. nº 01-P-9057/2020 – da Agência de Inovação da Unicamp - Termo Aditivo 01 ao 30 

Contrato - Partes: Unicamp/Funcamp e Luisa Fernanda Rios Pinto - Executor: Newton Cesário 31 

Frateschi - Resumo do Objeto: Redução de 50% dos valores das mensalidades, sem necessidade 32 

de ressarcimento no valor do contrato, a partir de setembro de 2020, por três meses, ou seja, 33 

nos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, com início do pagamento após um mês 34 

de carência - Parecer: Cacc. 61) Proc. nº 01-P-11419/2020 – da Agência de Inovação da 35 

Unicamp - Contrato de Permissão de Uso de Espaço Físico - Partes: Unicamp/Funcamp e Nick 36 

Assistente Virtual de Saúde Ltda. - Executores: Newton Cesario Frateschi, Eduardo Gurgel do 37 

Amaral, Gabriele Caricchio Ferreira e Mariana Nunciaroni Zanatta Inglez - Vigência: 02 anos, 38 

prorrogável até o limite de 05 anos, e terá início na data da ocupação - Recursos: R$2.400,00 39 

mensais - Resumo do Objeto: Permissão de uso de espaço físico do Parque Científico e 40 
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Tecnológico da Unicamp – Parque, da sala do Prédio do Núcleo nº 01, a título oneroso e 1 

precário, nos termos do Edital, da Proposta e das condições estabelecidas neste instrumento - 2 

Parecer: Cacc. 62) Proc. nº 01-P-21167/2017 – da Agência de Inovação da Unicamp - Termo 3 

de Rescisão - Partes: Unicamp/Funcamp e Ursula Luana Rochetto Doubek – ME. - Executores: 4 

Newton Cesario Frateschi e Eduardo Gurgel do Amaral - Resumo do Objeto: Rescindir, a partir 5 

de 02.12.19, o Convênio de incubação na modalidade não residente, celebrado em 03.04.18, 6 

liberando as partes das obrigações assumidas - Parecer: Cacc. b) Para Homologação - 63) Proc. 7 

nº 27-P-7507/2020 – do Hospital da Mulher “Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti” - Convênio nº 8 

1259/2020 - Partes: Unicamp e Secretaria de Estado da Saúde - Executores: Antonio Gonçalves 9 

de Oliveira Filho, Plinio Trabasso e Rodrigo Bueno de Oliveira - Data de Assinatura: 29.04.20 10 

- Vigência: 31.12.20 - Recursos: R$400.000,00 - Resumo do Objeto: Transferência de recursos 11 

financeiros para ocorrer despesas com Custeio – Aquisição de Material de Consumo – 12 

medicamentos quimioterápicos, seringas para bomba de infusão e guia de agulha para 13 

estereotaxia descartável e Investimento – Equipamento – simulador microprocessado de 14 

cirurgias videolaparoscópica, nos termos do Plano de Trabalho - Parecer: Cacc. 64) Proc. nº 27-15 

P-9882/2020 – do Hospital da Mulher “Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti”- Convênio nº 16 

1388/2020 - Partes: Unicamp e Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Estado da 17 

Saúde - Executores: Luis Otavio Zanatta Sarian, João Renato Bennini Junior e Adriano Rogerio 18 

Gozzi - Data de Assinatura: 07.07.20 - Vigência: 31.12.20 - Recursos: R$100.000,00 - Resumo 19 

do Objeto: Transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio – 20 

Aquisição de Medicamentos Quimioterápicos para a Oncologia, nos termos do Plano de 21 

Trabalho - Parecer: Cacc. 65) Proc. nº 01-P-7781/2020 – da Agência de Inovação da Unicamp 22 

– Contrato - Partes: Unicamp/Funcamp e Euclides Lourenço Chuma - Executores: Newton 23 

Cesario Frateshi, Mariana Nunciaroni Zanatta Inglez, Lucas Baldoni, Eduardo Gurgel do 24 

Amaral, Gabriele Caricchio Ferreira - Data de Assinatura: 04.09.20 - Vigência: 06 meses - 25 

Recursos: R$250,00 - Resumo do Objeto: Regulamentar a participação do interessado no 26 

processo de pré-incubação da Incamp, para desenvolvimento de seu projeto na modalidade 27 

residente com sala compartilhada com direito a 01 assento - Parecer: Cacc. 66) Proc. nº 01-P-28 

9057/2020 – da Agência de Inovação da Unicamp – Contrato - Partes: Unicamp/Funcamp e 29 

Luisa Fernanda Rios Pinto - Executor: Newton Cesário Frateschi - Data de Assinatura: 20.08.20 30 

- Vigência: 36 meses - Recursos: R$450,00 por mês no primeiro ano, R$550,00 por mês no 31 

segundo ano e R$650,00 por mês no terceiro ano - Resumo do Objeto: Regulamentar a 32 

participação da interessada no processo de Incubação da Incamp, para desenvolvimento de seu 33 

projeto na modalidade residente, com sala compartilhada, com direito a 03 (três) assentos - 34 

Parecer: Cacc. Nada mais havendo a tratar na Ordem do Dia, coloca para ciência o Expediente 35 

dos seguintes assuntos: I - A - Moção - 01) Moção de repúdio ao anexo IX do Projeto de Lei nº 36 

627/2020 que prevê a aplicação da Desvinculação de Receitas Orçamentárias de Estados e 37 

Municípios – DREM nos repasses de recursos do Tesouro para a Fundação de Amparo à 38 

Pesquisa do Estado de São Paulo – Fapesp. B – Designação de Gratificações de Representação 39 

Docente, nos termos da Deliberação Consu-A-22/17 - 02) Proc. nº 01-P-11132/1995 – de 40 
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Antônio Carlos Rodrigues de Amorim – FE – Coordenador de Ensino de Pós-Graduação 1 

(Prorrogação). 03) Proc. nº 01-P-884/1983 – de Arnaldo Cesar da Silva Walter – FEM – Chefe 2 

de Departamento. 04) Proc. nº 03-P-23345/2006 – de Carla Kazue Nakao Cavaliero – FEM – 3 

Coordenador de Extensão/Pesquisa. 05) Proc. nº 11-P-8425/2010 – de Daniela Zanchet – IQ – 4 

Coordenador de Extensão/Pesquisa. 06) Proc. nº 03-P-7662/2014 – de Marcelo Souza de Castro 5 

– Cepetro – Coordenador de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa II. 07) Proc. nº 6 

09-P-23646/2016 – de Márcio Augusto Damin Custódio – IFCH – Coordenador de Programa 7 

de Pós-Graduação. O MAGNÍFICO REITOR observa que pela manhã aprovaram uma moção 8 

ao governador e à Alesp referente à LOA 2021. Estão sugerindo que seja uma moção do 9 

Conselho Universitário, por isso precisa ser aprovada pela CAD e pela Cepe, para que não 10 

sejam cortados recursos da Fapesp. Pergunta se há algum comentário. Não havendo, submete à 11 

votação a moção, que é aprovada com 22 votos favoráveis e 01 abstenção. Passa a palavra aos 12 

conselheiros inscritos no Expediente. O Conselheiro ROBSON BOMFIM SAMPAIO informa 13 

que a APG Central da Unicamp teve processo eleitoral e agora tem uma nova gestão, chamada 14 

“Lélia Gonzalez, por uma ciência popular, plural e soberana”. Informa também que neste mês 15 

de novembro, que é o Mês da Consciência Negra, a Cader está fazendo a segunda edição da 16 

Unicamp Afro, cuja temática neste ano é a ancestralidade dos saberes. De hoje, dia 03, que terá 17 

a abertura mais tarde, até o dia 30, haverá uma programação bem recheada de discussões, bem 18 

importante. Convida todas e todos a participar. O MAGNÍFICO REITOR passa a palavra aos 19 

pró-reitores. A Professora ELIANA MARTORANO AMARAL informa que no dia 17 de 20 

novembro será realizado o Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Públicas 21 

Paulistas, são as três estaduais e as três federais que são convidadas a participar, e o tema será 22 

a experiência que tiveram este ano com o ensino remoto. Iniciaram esses fóruns nesta gestão, 23 

começaram a fazer a cada seis meses, alguns aqui na Unicamp e alguns nas outras 24 

universidades, e tem sido um espaço de discussão interessante. Convida todos os interessados. 25 

O Professor MUNIR SALOMÃO SKAF informa que o Faepex abriu dois editais, um para o 26 

apoio à infraestrutura das centrais multiusuário, de equipamento multiusuários de serviços das 27 

unidades, da ordem de R$2 milhões, destinado às unidades, aos centros e núcleos; e outro para 28 

infraestrutura, apoio à infraestrutura a docentes e pesquisadores, no montante total de R$4 29 

milhões. Os detalhes de ambos os editais estão na página da PRP, e as inscrições estarão abertas 30 

durante 30 dias, aproximadamente. O Conselheiro FERNANDO AUGUSTO DE ALMEIDA 31 

HASHIMOTO convida todos para a atividade de encerramento do I Festival Aberto de Arte e 32 

Cultura, o CultuAr, que está em andamento e se encerra no próximo dia 06, às 10 horas, com 33 

uma mesa que vai tratar sobre arte e cultura na pandemia, com a presença dos representantes 34 

da ProEC, bem como da presidente do Fórum Permanente de Cultura de Campinas, a senhora 35 

Cassiane Tomilhero, e do senhor Cássio Quitério, do Sesc. Tem sido uma experiência muito 36 

boa, e todos os vídeos das 16 sessões que aconteceram no mês passado estão disponíveis no site 37 

e no canal do YouTube da ProEC. O Conselheiro FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES 38 

GOMES NETO diz que fará um pequeno comentário para atualizar a CAD sobre as 39 

certificações da Universidade. Formalmente há 97 certificações a serem aprovadas, das quais 40 
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faltam nove, já contando as que foram aprovadas hoje. Dessas nove, cinco estão na pauta da 1 

CVND do mês de novembro, ficando quatro para trás: duas estão na PRDU e duas ainda estão 2 

sendo aguardadas, que são as certificações do Caism e do HC, os únicos órgãos da Universidade 3 

que ainda não encaminharam as certificações. O MAGNÍFICO REITOR diz que foi avisado de 4 

que por algum motivo a reunião não está sendo transmitida. Está gravada, então depois colocam 5 

o link. A Conselheira HELOISE DE OLIVEIRA PASTORE diz que fará algumas perguntas ao 6 

professor Munir a respeito do edital Finep. Esse edital pressupõe que cada unidade apresente 7 

um projeto por tema do edital, então pergunta como a PRP vai conduzir isso, se ela vai agrupar 8 

todos os projetos no mesmo tema para enviar para a Finep ou os projetos vão ser 9 

individualizados. O Professor MUNIR SALOMÃO SKAF responde que recebem os projetos, 10 

a demanda das unidades, depois constitui-se uma comissão da Copei, que analisa os projetos, 11 

em seguida faz a seleção e encaminha para a Finep, porque a maioria dos editais Finep é uma 12 

única proposta e tem um número de subprojetos que podem ser encaminhados. Então essa 13 

comissão da Copei vai fazer uma análise interna de quais projetos serão encaminhados. A 14 

Conselheira TERESA DIB ZAMBON ATVARS informa que o Planes do período 2021-2025 15 

está em andamento e esperam concluí-lo para apresentar no Consu de novembro. Agradece a 16 

todos aqueles que têm participado intensamente das reuniões, sabe que é mais uma atividade 17 

para a qual as pessoas estão abrindo as suas agendas para participar. Então, em nome da 18 

Administração, agradece muito a todos. Tem também dois informes a respeito de concursos. 19 

Fizeram várias consultas à PG sobre a possibilidade de fazer concursos virtuais, ela fez vários 20 

comentários sobre o assunto, todos eles muito importantes, e fez várias objeções, de modo que 21 

tomaram a decisão de não abrir a possibilidade de realização de concursos remotos. Exatamente 22 

por isso publicaram recentemente uma resolução GR que permite os concursos presenciais, 23 

obedecidas as regras estabelecidas pelo Comitê de Segurança, com base obviamente no Plano 24 

São Paulo. Então, infelizmente não será possível a realização de concursos remotos, mas existe 25 

a possibilidade de já fazer os concursos presencialmente, obedecendo às regras sanitárias que 26 

já são conhecidas. Implantaram a possibilidade de fazer as inscrições de modo remoto, e isso 27 

tem sido feito, portanto todos aqueles concursos que podem ser realizados com base na lei 28 

complementar 173 podem ter as suas inscrições on-line, mas o concurso deverá ser presencial, 29 

e para isso já possuem todo o regramento pré-definido. O MAGNÍFICO REITOR diz que tem 30 

algumas notícias boas. Primeiro agradece ao conselheiro Robson por lembrar que hoje à tarde 31 

ocorrerá a inauguração da Unicamp Afro, um evento bem importante, interessante, que tem 32 

sido desenvolvido na Cader com a Diretoria de Direitos Humanos. Está na página da Unicamp, 33 

vale a pena todos darem uma olhada. Hoje participou pela manhã de um evento bem 34 

interessante, e a boa notícia é que, pela primeira vez, pelo que saiba, e até onde pôde verificar 35 

é o correto, a Unicamp entrou no ranking das 200 melhores universidades do mundo, o ranking 36 

de reputação. É um ranking diferente, é feito um questionário com docentes e dirigentes de 37 

diversas universidades do mundo, desde 2012 ou 2013, e as únicas universidades da América 38 

Latina que já haviam entrado são a Universidade de Buenos Aires – UBA, a Universidade de 39 

São Paulo – USP e a Universidade Nacional Autônoma do México – Unam. Ele é um ranking 40 
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que mede um pouco mais a situação do momento, porque foi feita uma pesquisa este ano com 1 

diversos atores no sistema de educação superior do mundo. É claro que tem a ver com a história 2 

da Universidade, com a posição mundial etc., mas ao contrário do ranking baseado em impacto 3 

das publicações, que reflete situações de cinco, seis anos atrás, este é um pouco mais 4 

momentâneo. Então, é um feito para a Unicamp, acha que é interessante como mais um 5 

indicativo da força que ela tem no Brasil e na América Latina. Vale destacar que do Brasil só 6 

há duas universidades, antes só tinha uma, que era a USP, e agora só tem duas, a USP e a 7 

Unicamp. Parabeniza toda a comunidade da Unicamp que participou deste feito. A segunda 8 

notícia é boa por um lado, mas também para os dirigentes representará um pouco de trabalho. 9 

Foi lançado hoje um novo edital do GGBS destinado a espaços de convivência para docentes e 10 

funcionários. Estão sendo disponibilizados até R$100 mil para projetos de criação de novos 11 

espaços de convívio e até R$50 mil para readequação de espaços já existentes. Há a previsão e 12 

a expectativa de conseguir contemplar boa parte das unidades e dos órgãos da Unicamp. Na 13 

página constam as indicações, estão recebendo projetos por meio de um formulário que está 14 

disponível na página do GGBS até dia 03 de dezembro, então possuem um mês para os projetos, 15 

e depois pretendem divulgar os resultados da seleção no dia 21 de dezembro de 2020. Acredita 16 

que seja uma boa notícia para as unidades e os órgãos que estejam pensando em readequação 17 

de espaços para convívio dos servidores da Universidade. Nada mais havendo a tratar, declara 18 

encerrada a Sessão e, para constar, eu, Ângela de Noronha Bignami, Secretária Geral, lavrei a 19 

presente Ata e solicitei a Aline Marques que a digitasse para ser submetida à aprovação da 20 

Câmara de Administração. Campinas, 03 de novembro de 2020.  21 

 

NOTA DA SG: A presente Ata foi aprovada na 362ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 1º de dezembro de 

2020, sem alterações. 

 

 

 


