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ATA DA TRECENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 1 

CÂMARA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO CONSELHO 2 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos sete dias do 3 

mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se virtualmente a Câmara de 4 

Ensino, Pesquisa e Extensão do Conselho Universitário da Universidade Estadual de Campinas, 5 

sob a presidência do Magnífico Reitor da Universidade, Professor Doutor MARCELO 6 

KNOBEL, e com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Alberto Luiz Serpa, Anderson 7 

de Rezende Rocha, Anna Christina Bentes da Silva, Diego Machado de Assis, Eliana Martorano 8 

Amaral, Erich Vinicius de Paula, Fernando Cendes, Francisco Haiter Neto, Gláucia Maria 9 

Pastore, João Ernesto de Carvalho, Lucas Marques de Almeida, Marco Aurélio Zezzi Arruda, 10 

Matheus Alves Albino, Mirna Lúcia Gigante, Munir Salomão Skaf, Nancy Lopes Garcia, 11 

Orival Andries Junior, Patrícia Kawagushi César, Paulo Adriano Ronqui, Paulo Regis Caron 12 

Ruffino, Rachel Meneguello e Teresa Dib Zambon Atvars. Como convidados especiais, 13 

compareceram os professores: Alberto Luiz Francato, Álvaro de Oliveira D’Antona, Cláudia 14 

Regina Cavaglieri, Edson Tomaz, Fernando Augusto de Almeida Hashimoto, Francisco de 15 

Assis Magalhães Gomes Neto, José Alexandre Diniz, José Roberto Ribeiro, Maria Helena 16 

Baena de Moraes Lopes, Mariano Francisco Laplane, Pascoal José Giglio Pagliuso, Renê José 17 

Trentin Silveira, Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho, Teresa Celina Meloni Rosa e Vanessa 18 

Petrilli Bavaresco; o doutor Octacílio Machado Ribeiro; e os senhores Adauto Bezerra Delgado 19 

Filho e Gilmar Dias da Silva. Justificaram ausência à Sessão os seguintes conselheiros: Eduardo 20 

Gurgel do Amaral; Elaine dos Santos José, sendo substituída pelo conselheiro Diego Machado 21 

de Assis; e Renato Falcão Dantas, sendo substituído pelo conselheiro Paulo Régis Caron 22 

Ruffino. Havendo número legal, o MAGNÍFICO REITOR dá início à Trecentésima 23 

Quinquagésima Oitava Sessão Ordinária da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, 24 

informando que estão mais uma vez realizando uma reunião virtual da Cepe, o que se justifica 25 

pela necessidade de manter o isolamento social diante da pandemia de Covid-19. Está na sala 26 

do Conselho Universitário com a equipe mínima para viabilizar esta reunião, na busca de 27 

manter o funcionamento da Universidade. Solicita que os titulares que queiram se inscrever 28 

para o Expediente o façam por meio da ferramenta em formato de mão. Os microfones deverão 29 

ficar silenciados e depois vão utilizando o sistema de solicitar a palavra através da mesma 30 

ferramenta em formato de mão, em “Participantes”. Informa que a partir de 20.06.20, a 31 

Representação Docente nesta Câmara, conforme estabelece o Regimento Interno do Consu, 32 

passou à seguinte composição: como titulares, Gláucia Maria Pastore, Rachel Meneguello, 33 

Fernando Cendes, Augusto Cesar da Silveira, Erich Vinicius de Paula, Anna Christina Bentes 34 

da Silva, João Frederico da Costa Azevedo Meyer; como suplentes, José Claudio Geromel, 35 

Claudia Maria Bauzer Medeiros, Adriana Nunes Ferreira, André Buonani Pasti. Informa que o 36 

item 45 – Proc. nº 01-P-28075/2014 –, da Agência de Inovação da Unicamp, será retirado de 37 

pauta a pedido da Inova, considerando que a Universidade parceira desistiu de formalizar o 38 

Termo de Aditamento (será formalizado novo acordo). Em seguida, submete à votação a Ata 39 

da Trecentésima Quinquagésima Sétima Sessão Ordinária, realizada em 09 de junho de 2020. 40 
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Consulta se há observações. Não havendo, submete à votação a referida Ata, que é aprovada 1 

com 01 abstenção. Passa à Ordem do Dia, com 61 itens, com exceção do item 45, que foi 2 

retirado de pauta, ao Adendo à Ordem do Dia, com 01 item, e à Ordem do Dia Suplementar, 3 

com 01 item. Pergunta se há destaques por parte dos conselheiros. O Conselheiro JOÃO 4 

ERNESTO DE CARVALHO diz que a professora Maria Helena, que é convidada, tem uma 5 

dúvida a respeito do calendário, item 01: se o dia 02 de novembro continua feriado ou não. O 6 

MAGNÍFICO REITOR diz que a questão dos feriados é bem complicada, porque às vezes o 7 

governo os adianta e depois esquece que adiantou; não sabe se a professora Eliana tem alguma 8 

informação, mas até o momento é o que está previsto no calendário. A Conselheira ELIANA 9 

MARTORANO AMARAL diz que realmente não está constando no calendário da graduação, 10 

até porque existe essa confusão mesmo sobre o feriado; no calendário administrativo não sabe 11 

como ficou. O MAGNÍFICO REITOR diz que podem acertar isso mais para frente, porque 12 

provavelmente outros feriados serão adiantados, como tem acontecido neste momento. Não 13 

havendo destaques, submete à votação todos os itens não destacados da Ordem do Dia, Adendo 14 

à Ordem do Dia e Ordem do Dia Suplementar, sendo aprovados, com 02 abstenções, os 15 

pareceres que subsidiaram os seguintes processos: I – A – Calendário Escolar – Pós-Graduação 16 

– Para Aprovação - 01) Proc. nº 01-P-20184/2008, Adequação do Calendário Escolar dos 17 

Cursos de Pós-Graduação da Unicamp para o ano letivo de 2020 – Aprovado pela CCPG em 18 

17.06.20 e 24.06.20 – B – Minuta de Deliberação que dispõe sobre registros de vetores 19 

utilizados, resultados da avaliação da aprendizagem e conclusão de disciplinas de graduação e 20 

pós-graduação no ano de 2020 – 02) Proc. nº 01-P-8876/2020, Minuta de Deliberação que 21 

dispõe sobre registros de vetores utilizados, resultados da avaliação da aprendizagem e 22 

conclusão de disciplinas de graduação e pós-graduação no ano de 2020 – Aprovada pela CCG 23 

em 15.06.20 e CCPG em 17.06.20 – Parecer PG-1866/20 e CLN-21/20 – C - Concurso de Livre-24 

Docência – Parecer Final – Para Homologação – de acordo com a Deliberação Consu-A-05/03 25 

– 03) Proc. nº 02-P-4542/2019, da Faculdade de Ciências Médicas – área de Neurorradiologia, 26 

disciplinas MD760, MD758, MD131, MD544, MD644, BS320, RD027, RD028, RD056, 27 

RD023, RD029 e RD066 – Depto. de Radiologia – Habilitado: Fabiano Reis – Aprovado pela 28 

Congregação em 27.03.20 – Parecer da Comissão Julgadora – D – Concurso para Provimento 29 

de Cargo de Professor Doutor – Parecer Final – Para Homologação – 04) Proc. nº 21-P-30 

17858/2019, do Instituto de Estudos da Linguagem – (02 cargos/RTP) – área de Gramática, 31 

disciplinas HL220, HL080, HL081, HL082 e HL304 – Depto. de Linguística – Habilitados: 1º 32 

Juanito Ornelas de Avelar, 2º Karin Camolese Vivanco e 3º Janayna Maria da Rocha Carvalho 33 

– Aprovado pela Congregação em 02.04.20 – Pareceres da Comissão Julgadora e CIDD-288/20 34 

– E – Cursos Modalidade Extensão – Extecamp – Para Aprovação – 05) Proc. nº 01-P-35 

26811/2002, da Faculdade de Ciências Médicas – Alteração de Professor Responsável do Curso 36 

“Reabilitação Aplicada à Neurologia Infantil” – Aprovado pela Congregação em 13.12.19 e 37 

Conex em 05.06.20. 06) Proc. nº 01-P-8788/2014, da Faculdade de Engenharia Civil, 38 

Arquitetura e Urbanismo – Alteração de Professor Responsável pelo Curso e por disciplinas do 39 

Curso “Projetos de Estruturas Metálicas” – Aprovado pela Congregação em 13.04.20 e Conex 40 
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em 05.06.20. 07) Proc. nº 01-P-32210/2015, da Faculdade de Tecnologia – Alteração de 1 

Professor Responsável por disciplina do Curso “Higiene Ocupacional” – Aprovado pela 2 

Congregação em 12.03.20 e Conex em 05.06.20. 08) Proc. nº 01-P-24259/2009, do Instituto de 3 

Economia – Reestruturação do Curso “Finanças Corporativas” – Homologado pela 4 

Congregação em 22.04.20 e Conex em 05.06.20. 09) Proc. nº 01-P-7961/2020, da Faculdade 5 

de Ciências Aplicadas – “Organização e Gestão do Esporte com Foco em Projetos para Leis de 6 

Incentivo ao Esporte ” – oferecido sob demanda, sob a responsabilidade do Prof. Leandro 7 

Carlos Mazzei – Carga Horária: 30 horas – Valor a ser pago por aluno: R$402,68 – Aprovado 8 

pela Congregação em 1º.04.20 e Conex em 05.06.20. 10) Proc. nº 01-P-7962/2020, da 9 

Faculdade de Engenharia Mecânica – “Sustentabilidade Empresarial” – oferecido sob demanda, 10 

sob a responsabilidade do Prof. Rosley Anholon – Carga Horária: 32 horas – Valor a ser pago 11 

por aluno: R$898,31 – Aprovado pela Congregação em 11.05.20 e Conex em 05.06.20. 11) 12 

Proc. nº 01-P-7963/2020, da Faculdade de Engenharia Mecânica – “Metodologia Científica 13 

para Engenharia de Produção e Administração” – oferecido sob demanda, sob a 14 

responsabilidade do Prof. Rosley Anholon – Carga Horária: 32 horas – Valor a ser pago por 15 

aluno: R$898,31 – Aprovado pela Congregação em 11.05.20 e Conex em 05.06.20. 12) Proc. 16 

nº 01-P-7964/2020, da Faculdade de Engenharia Mecânica – “Indústria 4.0 – Fundamentos e 17 

Aplicações” – oferecido sob demanda, sob a responsabilidade do Prof. Robert Eduardo Cooper 18 

Ordonez – Carga Horária: 30 horas – Valor a ser pago por aluno: R$996,33 – Aprovado pela 19 

Congregação em 11.05.20 e Conex em 05.06.20 - F - Disciplinas de Extensão – Para Aprovação 20 

- 13) Proc. nº 01-P-6891/2013, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - 21 

Alteração de Professor Responsável da Disciplina de Extensão “Projetos de Coberturas de 22 

Estruturas Metálicas Assistidos por Computador – Uso do Software Autometal” – Aprovado 23 

pela Congregação em 13.04.20 e Conex em 05.06.20. 14) Proc. nº 01-P-6892/2013, da 24 

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - Alteração de Professor Responsável 25 

da Disciplina de Extensão “Estruturas Metálicas em Perfis Formados a Frio – Uso da Norma 26 

NBR 14762/2010” – Aprovado pela Congregação em 13.04.20 e Conex em 05.06.20. 15) Proc. 27 

nº 01-P-6893/2013, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - Alteração de 28 

Professor Responsável da Disciplina de Extensão “Estruturas Metálicas em Perfis Tubulares de 29 

Aço – Uso da Nova Norma Brasileira de Tubos” – Aprovado pela Congregação em 13.04.20 e 30 

Conex em 05.06.20. 16) Proc. nº 01-P-21452/2013, da Faculdade de Engenharia Civil, 31 

Arquitetura e Urbanismo - Alteração de Professor Responsável da Disciplina de Extensão 32 

“Projeto de Edifício Industrial em Aço com Ponte Rolante” – Aprovado pela Congregação em 33 

13.04.20 e Conex em 05.06.20. 17) Proc. nº 01-P-21453/2013, da Faculdade de Engenharia 34 

Civil, Arquitetura e Urbanismo - Alteração de Professor Responsável da Disciplina de Extensão 35 

“Projeto de Edifício de Múltiplos Andares em Aço” – Aprovado pela Congregação em 13.04.20 36 

e Conex em 05.06.20. 18) Proc. nº 01-P-21455/2013, da Faculdade de Engenharia Civil, 37 

Arquitetura e Urbanismo - Alteração de Professor Responsável da Disciplina de Extensão 38 

“Estruturas Mistas de Aço e Concreto I” – Aprovado pela Congregação em 13.04.20 e Conex 39 

em 05.06.20. 19) Proc. nº 01-P-21457/2013, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 40 
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Urbanismo - Alteração de Professor Responsável da Disciplina de Extensão “Estruturas Mistas 1 

de Aço e Concreto II – Verificação em Situação de Incêndio” – Aprovado pela Congregação 2 

em 13.04.20 e Conex em 05.06.20. 20) Proc. nº 01-P-21461/2013, da Faculdade de Engenharia 3 

Civil, Arquitetura e Urbanismo - Alteração de Professor Responsável da Disciplina de Extensão 4 

“Forças Devidas ao Vento em Edificações” – Aprovado pela Congregação em 13.04.20 e Conex 5 

em 05.06.20. 21) Proc. nº 01-P-21462/2013, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 6 

Urbanismo - Alteração de Professor Responsável da Disciplina de Extensão “Projeto de Torres 7 

Treliçadas de Aço para Telecomunicações e Eletrificações” – Aprovado pela Congregação em 8 

13.04.20 e Conex em 05.06.20 - G - Convênios, Contratos e Termos Aditivos - a) A ser 9 

celebrados – nos termos da Deliberação Consu-A-12/18 - 22) Proc. nº 01-P-16271/2017, do 10 

Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética - Espécie: 1º Termo Aditivo ao Termo de 11 

Cooperação Científica e Tecnológica - Partes: Unicamp/Funcamp, Aché Laboratórios 12 

Farmacêuticos S.A. e EmbrapII: Centro de Química Medicinal de Acesso Aberto – CQMED - 13 

Executores: Paulo Arruda e Katlin Brauer Massirer – Resumo do Objeto: Prorrogar, por mais 14 

36 meses, nos termos do item 8.1 da Cláusula oitava a vigência do Termo que visa estabelecer 15 

as condições, assim como os direitos e obrigações das partícipes para a execução do projeto de 16 

pesquisa em ambiente de inovação aberta, o qual será subdividido em subprojetos voltados para 17 

a identificação de Sondas Químicas para Alvos Iniciais, a serem confinanciados pelo Cqmed, 18 

de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Outorga EmbrapII – Unicamp no ato 19 

de credenciamento da unidade Cqmed, assim como pela empresa Aché nos termos da cláusula 20 

quarta – Parecer: Cacc. 23) Proc. nº 01-P-21055/2011, do Centro de Estudos de Petróleo – 21 

Espécie: Termo de Recebimento Definitivo do Convênio – Partes: Unicamp/Funcamp e 22 

Petrobras – Executores: Sérgio Nascimento Bordalo e Osvair Vidal Trevisan – Resumo do 23 

Objeto: Termo de Recebimento Definitivo do Convênio que objetivou promover o 24 

fortalecimento e consolidação dos Programas de Formação nos Cursos de Graduação, Mestrado 25 

e Doutorado em temas relacionados às Ciências e Engenharia dos Recursos Naturais de Óleo e 26 

Gás desenvolvidos por meio do Programa de Formação de Recursos Humanos – PRH – Parecer: 27 

Cacc. 24) Proc. nº 01-P-29628/2014, do Centro de Estudos de Petróleo – Espécie: 2º Termo 28 

Aditivo ao Acordo de Cooperação – Partes: Unicamp/Funcamp e Durham University – 29 

Inglaterra – Executores: Denis José Schiozer e Osvair Vidal Trevisan – Resumo do Objeto: 30 

Prorrogar por oito meses, a partir de 28.02.21, o período de vigência do Acordo de Cooperação 31 

que visa o oferecimento de formação de Doutorado e Pós-Doutorado pela Universidade de 32 

Durham a alunos da Unicamp, nos termos do Projeto “BG-26 – Fomento à Formação de 33 

Recursos Humanos em Gestão de Incertezas e Tomada de Decisão: Um Programa BG 34 

Fellowship”, passando seu término para 28.10.21 – Parecer: Cacc. 25) Proc. nº 01-P-6696/2015, 35 

do Centro de Estudos de Petróleo – Espécie: Termo de Encerramento ao Termo de Cooperação 36 

– Partes: Unicamp/Funcamp e Petrobras – Executores: Marcelo Souza de Castro e Antonio 37 

Carlos Bannwart – Resumo do Objeto: Formalizar o encerramento do Termo de Cooperação 38 

que objetivou o desenvolvimento do Projeto de P&D "Desenvolvimento de metodologia para 39 

avaliar o desenvolvimento de antiespumante para petróleo em laboratório", ocorrido em 40 
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08.09.18 – Parecer: Cacc. 26) Proc. nº 01-P-25295/2015, do Centro de Estudos de Petróleo – 1 

Espécie: Termo de Encerramento do Termo de Cooperação – Partes: Unicamp/Funcamp e 2 

Petrobras – Executores: Eugênio Spano Rosa e Ricardo Mazza – Resumo do Objeto: Formalizar 3 

o encerramento do Termo de Cooperação que objetivou o desenvolvimento do Projeto de P&D 4 

"Pesquisa e desenvolvimento de um modelo computacional de alta ordem para simular 5 

escoamento bifásico gás-líquido em regime transiente", ocorrido em 27.05.18 – Parecer: Cacc. 6 

27) Proc. nº 01-P-21087/2017, do Centro de Estudos de Petróleo – Espécie: Aditivo ao Termo 7 

de Cooperação – Partes: Unicamp/Funcamp e Petrobras – Executores: Marcelo Souza de Castro 8 

e Natache do Socorro Dias Sassim – Resumo do Objeto: Alteração do Plano de Trabalho 9 

conforme o Anexo 1 do Termo de Cooperação que visa o desenvolvimento do projeto de P&D 10 

"Estudo teórico experimental dos escoamentos horizontais e levemente inclinados líquido-11 

líquido e líquido-líquido-gás com fluido viscoso e proposição de modelos de deslizamento para 12 

aplicação no marlim" – Parecer: Cacc. 28) Proc. nº 01-P-12330/2018, do Centro de Estudos de 13 

Petróleo – Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços – Partes: 14 

Unicamp/Funcamp e Repsol Sinopec Brasil S.A. – Executor: Alexandre Campane Vidal – 15 

Resumo do Objeto: 1º Termo Aditivo ao Contrato que visa a execução do projeto “Avaliação 16 

da injeção do tipo WAG na recuperação de óleo em reservatório carbonático do pré-sal 17 

Brasileiro”, objetivando (i) prorrogar o prazo de vigência por mais 06 (seis) meses; (ii) alterar 18 

a redação do item 5.1. da Cláusula Quinta – Prazo e Rescisão, para incluir a possibilidade de 19 

haver a suspensão total ou parcial de qualquer trabalho e/ou do Contrato; (iii) substituir 20 

integralmente o atual Anexo I – Proposta Comercial do Contrato pelo novo documento que 21 

segue anexado ao instrumento como ‘Anexo A’; (iv) alterar a redação do item 2.1. da Cláusula 22 

Segunda – Anexos do Contrato, e (v) modificar o valor da remuneração da Unicamp previsto 23 

no subitem 6.1.1. do item 6.1. da Cláusula Sexta – Remuneração e Forma de Pagamento, em 24 

razão das alterações constantes no novo Anexo I. Ficam também revogadas as disposições 25 

contidas na cláusula 6.1.4 do Contrato – Parecer: Cacc. 29) Proc. nº 01-P-12366/2018, do 26 

Centro de Estudos de Petróleo – Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 27 

Serviços – Partes: Unicamp/Funcamp e Repsol Sinopec Brasil S.A. – Executor: Alexandre 28 

Campane Vidal – Resumo do Objeto: 1º Termo Aditivo ao Contrato que visa a execução do 29 

projeto “Estudo do potencial de recuperação de petróleo com técnicas baseadas na injeção de 30 

água de baixa salinidade e adição de íons metálicos em reservatório carbonáticos”, objetivando 31 

(i) alterar a redação do item 5.1. da Cláusula Quinta – Prazo e Rescisão, para incluir a 32 

possibilidade de haver a suspensão total ou parcial de qualquer Trabalho e/ou do Contrato; (ii) 33 

substituir integralmente o atual Anexo I – Proposta Comercial do Contrato pelo novo 34 

documento que segue anexado ao instrumento como ‘Anexo A’; (iii) alterar a redação do item 35 

2.1. da Cláusula Segunda – Anexos do Contrato; e (iv) modificar o valor da remuneração da 36 

Unicamp previsto no subitem 6.1.1. do item 6.1. da Cláusula Sexta – Remuneração e Forma de 37 

Pagamento em razão das alterações constantes no novo Anexo I. Ficam também revogadas as 38 

disposições contidas na cláusula 6.1.4 do Contrato – Parecer: Cacc. 30) Proc. nº 01-P-39 

7554/2019, do Centro de Estudos de Petróleo – Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato de 40 
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Prestação de Serviços – Partes: Unicamp/Funcamp, Repsol Sinopec Brasil S.A. e Solpe – 1 

Soluções em Ciências e Engenharia de Petróleo Ltda. – Executores: Denis José Schiozer e Helio 2 

Pedrini – Resumo do Objeto: 1º Termo Aditivo ao Contrato que visa a execução dos serviços 3 

relacionados às atividades do projeto “Shift – inteligência artificial aplicada à transferência de 4 

escala de modelos de alta fidelidade de reservatório de campos carbonáticos”, objetivando (i) 5 

alterar a redação do item 5.1. da Cláusula Quinta – Prazo e Rescisão, para incluir a possibilidade 6 

de haver a suspensão total ou parcial de qualquer Trabalho e/ou do Contrato; (ii) substituir 7 

integralmente o atual Anexo I – Proposta Comercial, do Contrato pelo novo documento que 8 

segue anexado ao instrumento como ‘Anexo A’; (iii) modificar o valor da remuneração da 9 

Unicamp previsto no subitem 6.1.1. do item 6.1. da Cláusula Sexta – Remuneração e Forma de 10 

Pagamento, em razão das alterações constantes no novo Anexo I do Contrato. Além destas 11 

alterações, ficam revogadas as disposições contidas na cláusula 6.1.4 do Contrato – Parecer: 12 

Cacc. 31) Proc. nº 13-P-8761/2020, do Colégio Técnico de Limeira – Espécie: 3º Termo Aditivo 13 

ao Convênio para viabilização do programa de bolsas Santander Universidades: Programa de 14 

bolsas Santander Universidades Colégios Técnicos da Unicamp – Edição 2020 segundo 15 

semestre – Partes: Unicamp e Banco Santander (Brasil) S.A. – Executores: Jose Alberto Matioli 16 

e Vanessa Petrilli Bavaresco – Vigência: até 31.12.21 – Recursos: R$18.000,00 – Resumo do 17 

Objeto: Execução do Programa de Bolsas do Santander Universidades Colégios Técnicos da 18 

Unicamp, visando propiciar aos estudantes de cursos técnicos nas modalidades presencial ou 19 

Ensino à Distância (EAD) indicados das IES conveniadas, oportunidade de dar continuidade 20 

aos estudos, incrementando a qualidade da formação acadêmica – Parecer: Cacc. 32) Proc. nº 21 

04-P-3164/2016, da Faculdade de Engenharia de Alimentos – Espécie: Terceiro Aditivo ao 22 

Contrato de Prestação de Serviços – Partes: Unicamp/Funcamp e Elabora Biosolutions, 23 

Bioengenharia, Bioprocessos e Inovação Ltda. – Executores: Flávio Luis Schmidt e Priscilla 24 

Efraim – Resumo do Objeto: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato que visa a realização de testes 25 

de formulações de confeitos naturais à base de frutas nas escalas laboratorial e piloto e ensaios 26 

de secagem de frutas por atomização (Spray Dryer), objetivando (i) Incluir como contratante 27 

junto à Elabora Biosolutions o pesquisador responsável pelo projeto Fapesp, Dr. Homero 28 

Ferraccini Gumerato; (ii) Atualizar a redação do item 2.1, referente à execução, com a indicação 29 

dos pesquisadores responsáveis; (iii) Alterar o item 5.1, especificando a origem do pagamento, 30 

que passará a ser responsabilidade do pesquisador; (iv) Acrescentar como Anexo ao Contrato a 31 

lista de equipamentos já instalados em regime de Comodato no Laboratório de Frutas e 32 

Hortaliças da FEA – Parecer: Cacc. 33) Proc. nº 04-P-18330/2019, da Faculdade de Engenharia 33 

de Alimentos – FEA – Espécie: Termo Aditivo 01 ao Convênio de Cooperação – Partes: 34 

Unicamp e CMO Logística do Frio – Executor: Vivaldo Silveira Junior – Resumo do Objeto: 35 

Alterar a Cláusula Oitava – Vigência, passando a vigorar com a seguinte redação “Cláusula 36 

Oitava – Vigência - 8.1. A vigência do presente Convênio será pelo prazo de 14 (quatorze) 37 

meses, a partir da data de sua assinatura podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo 38 

firmado pelas Partícipes para este fim até o prazo máximo de 60 meses”. O Convênio de 39 

Cooperação visa a execução do projeto de pesquisa aplicada “Gestão logística inteligente da 40 
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cadeia do frio de alimentos perecíveis – Metodologia Fefo” – Parecer: Cacc. 34) Proc. nº 04-P-1 

6078/2020, da Faculdade de Engenharia de Alimentos – Espécie: Contrato – Partes: 2 

Unicamp/Funcamp e BRF S.A. – Executor: Marcelo Cristianini – Vigência: 06 meses – 3 

Recursos: R$17.800,00 – Resumo do Objeto: Prestação pela Unicamp de serviços 4 

especializados de treinamento sobre os tipos de processamentos térmicos para destruição de 5 

microrganismos através do calor, entre outros, com carga horária de 15 horas, para 20 (vinte) 6 

pessoas, na unidade da BRF de Jundiaí/SP – Parecer: Cacc. 35) Proc. nº 03-P-2001/2018, da 7 

Faculdade de Engenharia Mecânica – Espécie: Aditivo ao Termo de Cooperação – Partes: 8 

Unicamp/Funcamp e Petrobras – Executores: Katia Lucchesi Cavalca Dedini e Tiago Henrique 9 

Machado – Resumo do Objeto: Alteração do Plano de Trabalho conforme o Anexo 1 do Termo 10 

de Cooperação que visa o desenvolvimento do projeto de P&D “Análise modal operacional 11 

aplicada a rotores” – Parecer: Cacc. 36) Proc. nº 06-P-7172/2020, da Faculdade de Odontologia 12 

de Piracicaba – Espécie: Acordo de Reembolso de Custos de Pesquisa Realizada em Instituição 13 

Estrangeira – Partes: Unicamp/Funcamp e Universidade de Ohio – Executor: Francisco 14 

Humberto Nociti Junior – Vigência: até 28.02.21 – Recursos: US$33,696,00 – Resumo do 15 

Objeto: Contribuir para a saúde bucal do mundo, bem como para o avanço da saúde bucal, e 16 

como objetivos específicos, aprofundar o entendimento das questões e tradições econômicas, 17 

sociais e culturais de cada país da Organização e como essas questões e tradições afetam a saúde 18 

bucal – Parecer: Cacc. 37) Proc. nº 15-P-5537/2020, do Hospital de Clínicas – Espécie: Contrato 19 

de Suporte à Pesquisa Geral – Partes: Unicamp/Funcamp e Pfizer Inc. – Executores: Marcondes 20 

Cavalcante França Junior e Anamarli Nucci – Vigência: até 31.05.22 – Recursos: US$12,500 – 21 

Resumo do Objeto: Condução do estudo independente “Biomarcadores de ressonância 22 

magnética na polineuropatia amiloidótica familiar” – Parecer: Cacc. 38) Proc. nº 32-P-23 

18022/2017, do Centro de Hematologia e Hemoterapia – Espécie: Rescisão do Contrato de 24 

Pesquisa Clínica – Partes: Unicamp/Funcamp e Boehringer Ingelheim do Brasil Química e 25 

Farmacêutica Ltda. – Executores: Margareth Castro Ozelo e Sara Teresinha Olalla Saad – 26 

Resumo do Objeto: Rescindir o Contrato de Pesquisa Clínica que visou o estudo de segurança, 27 

aberto, não controlado, de dose única, da administração intravenosa de idarucizumabe a 28 

pacientes pediátricos incluídos em estudos clínicos de fase IIb/III em andamento com etexilato 29 

de dabigatrana para o tratamento e prevenção secundária do tromboembolismo venoso, em 30 

razão da conclusão do estudo – Parecer: Cacc. 39) Proc. nº 07-P-8124/2020, do Instituto de 31 

Biologia – Espécie: Acordo de Convênio – Partes: Unicamp, Maastricht Universitair Medisch 32 

Centrum – Maastricht University, Erasmus University Medical Center Rotterdam e 33 

Universidade de São Paulo – USP – Executor: Pedro Manoel Mendes de Moraes Vieira – 34 

Vigência: 72 meses – Resumo do Objeto: Execução do projeto de pesquisa “Papel dos danos 35 

ao DNA e função mitocondrial em envelhecimento vascular, imunológico e neurológico” 36 

(DNA Moving) – Parecer: Cacc. 40) Proc. nº 07-P-8187/2020, do Instituto de Biologia – 37 

Espécie: Subcontrato de Acordo – Partes: Unicamp/Funcamp e Queen Mary University of 38 

London – QMUL – Executor: Gustavo Quevedo Romero – Recursos: £10.000 dez mil libras 39 

esterlinas – Resumo do Objeto: Estabelecer os termos na execução do projeto “Como os 40 
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subsídios aquáticos moldam o nicho trófico e a estrutura das comunidades terrestres?”. 41) 1 

Proc. nº 34-P-22484/2015, do Instituto de Computação – Espécie: Termo de Encerramento ao 2 

Convênio – Partes: Unicamp/Funcamp, Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos 3 

Ltda e Instituto de Pesquisa Eldorado – Executores: Jacques Wainer e Eduardo Alves do Valle 4 

Junior – Resumo do Objeto: Concordância entre as partes que o Convênio foi concluído 5 

inteiramente e em conformidade com seu escopo original em 31.03.20 e dar umas às outras, 6 

ampla quitação com relação às obrigações assumidas do Convênio que visou a execução do 7 

projeto de pesquisa “Mineração de dados em logs de telefones móveis” – Parecer: Cacc. 42) 8 

Proc. nº 34-P-19577/2017, do Instituto de Computação – Espécie: Segundo Aditivo ao 9 

Convênio – Partes: Unicamp/Funcamp e LG Eletronics do Brasil Ltda. – Executores: Ricardo 10 

Dahab e Julio Cesar López Hernández – Resumo do Objeto: Prorrogar a vigência até 31.03.20 11 

e atualizar o Anexo I – Plano de Trabalho do Convênio que objetivou a execução do projeto de 12 

pesquisa, desenvolvimento e inovação "Análise de dados preservando a privacidade através de 13 

privacidade diferencial". 43) Proc. nº 26-P-20368/2019, do Instituto de Economia – Espécie: 14 

Memorando de Entendimento – Partes: Unicamp e Université de Technologie de Compiègne – 15 

SU/UTC (França) – Executores: Bruno Martarello de Conti e Célio Hiratuka – Vigência: 60 16 

meses – Resumo do Objeto: Estabelecer os direitos e obrigações das partes no programa de 17 

mestrado “Políticas Econômicas para a Transição Global” (EPOG+) – Parecer: Cacc. 44) Proc. 18 

nº 10-P-7604/2020, do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica – Espécie: 19 

Memorando de Entendimento para a criação do Instituto das Ciências Matemáticas do 20 

Consórcio Américas (IMSAC) – Partes: Unicamp, Universidad del Norte – Colombia, 21 

University of Southern Denmark – Dinamarca, Centro de Investigación en Matemáticas – 22 

México e University of Miami – EUA – Executor: Lino Anderson da Silva Grama – Vigência: 23 

05 anos – Resumo do Objeto: Criar o Instituto das Ciências Matemáticas do Consórcio 24 

Américas (IMSAC), um mecanismo cooperativo exclusivo no ensino superior, estabelecido 25 

para facilitar o compartilhamento de recursos acadêmicos e de infraestrutura – Parecer: Cacc. 26 

46) Proc. nº 01-P-7339/2020, da Agência de Inovação da Unicamp – Espécie: Contrato de 27 

Ajuste de Propriedade Intelectual – Partes: Unicamp e Universidade Estadual Paulista “Júlio de 28 

Mesquita Filho” – Unesp – Executores: Newton Cesário Frateschi, Raquel Moutinho Barbosa 29 

e Eneida de Paula – Vigência: pelo período de vigência da patente – Resumo do Objeto: 30 

Estabelecer as condições de Propriedade Intelectual entre a Unicamp e Unesp da tecnologia de 31 

apelido interno 1377_CLN Natural “Composição de carreadores lipídicos nanoestruturados 32 

naturais com instrínseca ação anestésica, bactericida, antifúngica e biopesticida” depositada 33 

junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o nº BR 10 2019 009921 6 em 34 

15.05.2019, bem como de todos os resultados, metodologias, inovações técnicas, produtos, 35 

processos e know-how, privilegiáveis ou não, obtidos em virtude da tecnologia – Parecer: Cacc. 36 

47) Proc. nº 01-P-7450/2020, da Agência de Inovação da Unicamp – Espécie: Contrato de 37 

Licença de Exploração de Tecnologia – Partes: Unicamp/Funcamp e Novag Agricola Ltda. – 38 

Executores: Newton Cesario Frateschi e Marcelo Menossi Teixeira – Vigência: pelo período de 39 

vigência da patente – Recursos: R$52.500,00 – Resumo do Objeto: Formalização da licença 40 
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para exploração de patente em caráter não exclusivo, da licenciante para a licenciada, da 1 

tecnologia “Método para aceleração do crescimento vegetal e plantas transgênicas” para fins de 2 

desenvolvimento, produção e comercialização, conforme as reivindicações descritas no 3 

documento de patente, em área geográfica irrestrita – Parecer: Cacc. 48) Proc. nº 01-P-4 

7590/2020, da Agência de Inovação da Unicamp – Espécie: Contrato de Ajuste de Direitos de 5 

Propriedade Intelectual – Partes: Unicamp e Zasso Brasil Indústria e Comércio de Máquinas 6 

Ltda. – Executores: Newton Cesario Frateschi, Raquel Moutinho Barbosa, Iara Regina da Silva 7 

Ferreira e Jose Antenor Pomilio – Vigência: indeterminada – Resumo do Objeto: Estabelecer 8 

as condições da cotitularidade de Propriedade Intelectual entre a Unicamp e a Zasso da 9 

tecnologia “Dispositivo de desativação de ervas daninhas”, depositada junto ao Instituto 10 

Nacional de Propriedade Industrial – INPI sob o nº BR 11 2019 020016 em 27.11.2017, bem 11 

como de todos os resultados, metodologias, inovações técnicas, produtos, processos e “know-12 

how”, privilegiáveis ou não, obtidos em virtude da tecnologia – Parecer: Cacc. 49) Proc. nº 01-13 

P-8141/2020, da Agência de Inovação da Unicamp – Espécie: Contrato de Ajuste de 14 

Propriedade Intelectual – Partes: Unicamp e Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ – 15 

Executores: Newton Cesário Frateschi, Raquel Moutinho Barbosa e José Raimundo de Oliveira 16 

– Vigência: pelo mesmo período do registro do programa de computador – Resumo do Objeto: 17 

Estabelecer as condições de Propriedade Intelectual entre a Unicamp e UFRJ do programa de 18 

computador “Linguagem descritiva para teclados virtuais com foco em comunicação 19 

suplementar e alternativa” a ser registrado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial 20 

– INPI, bem como de todos os resultados, metodologias e inovações técnicas, obtidos em 21 

virtude do programa de computador – Parecer: Cacc. 50) Proc. nº 01-P-8146/2020, da Agência 22 

de Inovação da Unicamp – Espécie: Contrato de Ajuste de Propriedade Intelectual – Partes: 23 

Unicamp e Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM – Executores: 24 

Newton Cesário Frateschi, Raquel Moutinho Barbosa e Julio Cezar Pastre – Vigência: pelo 25 

período de vigência da patente – Resumo do Objeto: Estabelecer as condições de Propriedade 26 

Intelectual entre a Unicamp e CNPEM da tecnologia “Processo de síntese de compostos 27 

inibidores de glutaminase e compostos inibidores de glutaminase assim obtidos”, a ser 28 

depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, bem como de todos os 29 

resultados, metodologias, inovações técnicas, produtos, processos e “know-how”, 30 

privilegiáveis ou não, obtidos em virtude da tecnologia – Parecer: Cacc. 51) Proc. nº 01-P-31 

8499/2020, da Agência de Inovação da Unicamp – Espécie: Contrato de Ajuste de Propriedade 32 

Intelectual – Partes: Unicamp, USP, Universidade Federal de Alfenas – Unifal-MG e University 33 

of Rochester – EUA – Executores: Newton Cesario Frateschi, Raquel Moutinho Barbosa e 34 

Marina Luciana da Silva – Vigência: pelo período de vigência da patente – Resumo do Objeto: 35 

Estabelecer as condições de Propriedade Intelectual relativos à tecnologia “Composição 36 

contendo vestitol, neovestitol e seus usos”, depositada junto ao Instituto Nacional de 37 

Propriedade Industrial – INPI em 19.12.2012, sob o nº BR 10 2012 032648 5, bem como todos 38 

os resultados, metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos e “know-how”, 39 

privilegiáveis ou não, que já foram obtidos em virtude da tecnologia – Parecer: Cacc. 52) Proc. 40 
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nº 11-P-5615/2020, do Instituto de Química – Espécie: Acordo de Transferência de Dados – 1 

Partes: Unicamp e Fundação Antonio Prudente – A.C. Camargo Cancer Center – Executor: Ana 2 

Valeria Colnaghi Simionato Cantu – Vigência: Indeterminada – Resumo do Objeto: 3 

Transferência dos dados listados no Anexo A pela A. C. Camargo à Unicamp, para utilização 4 

em pesquisas – Parecer: Cacc. 53) Proc. nº 11-P-7749/2020, do Instituto de Química – Espécie: 5 

Convênio – Partes: Unicamp e Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM 6 

– Executor: Julio Cezar Pastre – Vigência: 12 meses – Resumo do Objeto: Estabelecimento de 7 

um programa de ampla cooperação e intercâmbio científico e tecnológico, intitulado “Busca de 8 

novos inibidores de glutaminase para terapias anti-tumorais”. 54) Proc. nº 01-P-23150/2019, 9 

do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas – Espécie: Aditivo ao Contrato – Partes: 10 

Unicamp/Funcamp e Fundação Feac – Executores: Roberta Rocha Borges e Rene Antonio 11 

Rodrigues Sobrinho – Resumo do Objeto: Alterar o CNPJ para faturamento dos valores 12 

advindos do Contrato, passando do CNPJ atual, que corresponde ao da Matriz da Contratante, 13 

para o CNPJ de sua filial – Parecer: Cacc – b) Para Homologação – 55) Proc. nº 01-P-14 

17842/2017, do Centro de Componentes Semicondutores e Nanotecnologias – 1) Espécie: 2º 15 

Termo Aditivo ao Termo de Acordo – Partes: Unicamp/Funcamp, Fundação de 16 

Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep e Sawdes Projetos e Implementação de Tecnologia 17 

Ltda. – Executores: Stanislav Moshkalev e Raluca Savu – Data de Assinatura: 07.11.19 – 18 

Resumo do Objeto: Prorrogar até 31.05.20, a vigência do Termo de Acordo que visa o repasse 19 

de recursos financeiros, com vistas ao desenvolvimento do projeto “Antenas para RFID 20 

flexíveis utilizando grafeno” – 2) Espécie: 3º Termo Aditivo – Data de Assinatura: 29.05.20 – 21 

Resumo do Objeto: Prorrogar até 31.08.20, a vigência do Termo de Acordo Parecer: Cacc. 56) 22 

Proc. nº 01-P-21055/2011, do Centro de Estudos de Petróleo – Espécie: Aditivo 01 ao Convênio 23 

– Partes: Unicamp/Funcamp e Petrobras – Executores: Sérgio Nascimento Bordalo e Osvair 24 

Vidal Trevisan – Data de Assinatura: 19.04.13 – Resumo do Objeto: Alterar a Cláusula Quarta 25 

– item 4.1, alterando o aporte financeiro e repasses, que passa de R$ 1.329.825,60 para R$ 26 

1.751.936,40; alterar a cláusula de vigência, que passa de 792 dias para 1613, com possibilidade 27 

de prorrogação até o limite de 1704; alterar determinados itens e subitens do Plano de Trabalho 28 

Pareceres: PG e Cocen. 57) Proc. nº 01-P-12330/2018, do Centro de Estudos de Petróleo – 29 

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços – Partes: Unicamp/Funcamp e Repsol Sinopec 30 

Brasil S.A. – Executor: Alexandre Campane Vidal – Data de Assinatura: 25.06.18 – Vigência: 31 

36 meses – Recursos: R$6.015.992,51 – Resumo do Objeto: Execução do projeto “Avaliação 32 

da injeção do tipo WAG na recuperação de óleo em reservatório carbonático do pré-sal 33 

Brasileiro” Parecer: Cacc. 58) Proc. nº 01-P-12366/2018, do Centro de Estudos de Petróleo – 34 

Espécie: Contrato de Prestação de Serviços – Partes: Unicamp/Funcamp e Repsol Sinopec 35 

Brasil S.A. – Executor: Alexandre Campane Vidal – Data de Assinatura: 25.06.18 – Vigência: 36 

36 meses – Recursos: R$5.197.033,97 – Resumo do Objeto: Execução do projeto “Estudo do 37 

potencial de recuperação de petróleo com técnicas baseadas na injeção de água de baixa 38 

salinidade e adição de íons metálicos em reservatório carbonáticos” – Parecer: Cacc. 59) Proc. 39 

nº 08-P-2648/2019, do Instituto de Física “Gleb Wataghin” – Espécie: Alteração nº 1 à Carta 40 
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de Acordo – Partes: Unicamp e Swinburne University of Technology – Melbourne – Austrália 1 

– Executores: Iakov Veniaminovitch Kopelevitch e Stanislav Moshkalev – Data de Assinatura: 2 

04.05.20 – Resumo do Objeto: Alterar o prazo de vigência inicialmente pactuado, passando 3 

para o termo final para 31.12.20, da Carta Acordo que visa documentar um entendimento entre 4 

as partes para trabalhar em conjunto no projeto de pesquisa colaborativa “Nanomateriais bi-5 

dimensionais (2D) para aplicações em sensoriamento” – Parecer: Cacc. 60) Proc. nº 01-P-6 

23150/2019, do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas – Espécie: Contrato – Partes: 7 

Unicamp/Funcamp e Fundação Feac – Executores: Roberta Rocha Borges e Rene Antonio 8 

Rodrigues Sobrinho – Data de Assinatura: 16.12.19 – Vigência: 18 meses – Recursos: 9 

R$73.500,00 – Resumo do Objeto: Serviços de consultoria técnica e pesquisa da Unicamp à 10 

Feac para mapeamento, análise e avaliação dos instrumentos e ações utilizadas no 11 

monitoramento do desenvolvimento infantil (DI) nas OSC’S de Educação Infantil parceiras da 12 

Feac no âmbito do Programa Primeira Infância em Foco (PIF) – Parecer: Cacc. 61) Proc. nº 01-13 

P-11374/2015, da Pró–Reitoria de Pós-Graduação – Espécie: 7º Termo Aditivo ao Convênio – 14 

Partes: Unicamp, Capes e Proap – Executor: Nancy Lopes Garcia – Data de Assinatura: 15 

26.05.20 – Resumo do Objeto: Prorrogar até 31.05.21, a vigência do Convênio que visa o apoio 16 

à formação de recursos humanos, produção e o aprofundamento do conhecimento nos cursos 17 

de pós-graduação stricto sensu ministrados pelas instituições de Ensino Superior – IES no 18 

âmbito do Programa de Apoio à Pós-Graduação. Adendo à Ordem do Dia – I – A - Graduação 19 

– Calendário Escolar – Para Aprovação - 01) Proc. nº 01-P-14010/2019, Alteração do 20 

Calendário Escolar dos Cursos de Graduação da Unicamp para o ano letivo de 2020 – Aprovado 21 

pela CCG em 02.07.20. Ordem do Dia Suplementar - I – Para Deliberação – A - Concurso para 22 

Provimento de Cargo de Professor Doutor – Disponibilização de cargos – Para Aprovação - 01) 23 

Proc. nº 10-P-12598/2019, do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica – 24 

Disponibilização de mais 02 cargos/RTP para atender as nomeações do 2º e 3º classificados no 25 

Concurso para provimento de cargos de Professor Doutor, área de Matemática, disciplinas 26 

MA419, MA445 e MA453 – Depto. de Matemática – Aprovado pela Congregação em 07.05.20. 27 

Nada mais havendo a tratar na Ordem do Dia, coloca para ciência o Expediente dos seguintes 28 

assuntos: I – A – Pesquisador Colaborador, de acordo com a Deliberação Consu-A-06/06 – Para 29 

Ciência – Renovações – 01) Proc. nº 06-P-28656/2015, Kamila Rosamilia Kantovitz – FOP. 30 

02) Proc. nº 07-P-4166/2010, Grasiela Dias de Campos Severi-Aguiar – IB. 03) Proc. nº 07-P-31 

2023/2018, Felipe Von Glehn Silva – IB. 04) Proc. nº 07-P-2633/2018, Lucas Benício Campos 32 

– IB - B – Professor Colaborador, de acordo com a Deliberação Consu-A-06/06 – Para Ciência 33 

– Renovações – 05) Proc. nº 05-P-293/2014, Doris Catharine Cornelie Knatz Kowaltowski – 34 

FEC. 06) Proc. nº 01-P-3852/1972, Kamal Abdel Radi Ismail – FEM. 07) Proc. nº 01-P-35 

104/1969, Benjamin Bordin – Imecc. Em seguida, passa a palavra aos conselheiros inscritos no 36 

Expediente. A Conselheira GLÁUCIA MARIA PASTORE diz que se inscreveu para dar 37 

ciência ao que está acontecendo hoje na Capes. Muitos dos conselheiros têm ouvido notícias, 38 

inclusive a Unicamp foi a primeira a publicar a carta aberta que os coordenadores fizeram. 39 

Depois disso, houve uma reunião com o presidente da Capes, com o conselho técnico, mas nada 40 
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daquilo que foi colocado na carta aberta teve ainda reflexo, e é bastante sério tudo o que estão 1 

vivendo, porque a avaliação da Capes como um todo é o coração da Capes. Quando ações sem 2 

muita discussão tentam alterar tudo aquilo que foi construído ao longo de todos esses anos, a 3 

preocupação é extrema dentre todos os coordenadores de área. Solicita autorização do senhor 4 

Reitor para leitura do manifesto dos coordenadores, que é concedida. Passa à leitura: “A Capes 5 

– Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – é a agência do Estado 6 

Brasileiro que, ao longo dos seus quase 70 anos, vem construindo e aperfeiçoando o sistema de 7 

pós-graduação do país, sempre sob a premissa maior da busca pela mais alta qualidade possível 8 

na formação de recursos humanos e na produção científica acadêmica. Esta missão vem sendo 9 

desempenhada com um grau de sucesso poucas vezes atingido na história da gestão pública 10 

brasileira como um todo, reconhecido nacionalmente e citado como exemplo 11 

internacionalmente. Devido a esse sucesso e à necessidade de aproximar a pós-graduação da 12 

educação básica, mais recentemente, a Capes incorporou a missão de valorizar o magistério 13 

através da implementação de ações voltadas para professores das escolas. A avaliação periódica 14 

dos programas de pós-graduação pela Capes, que vem sendo realizada desde 1976, tem sido 15 

fundamental para o crescimento quantitativo e qualitativo da pós-graduação brasileira e para o 16 

aumento continuado da produção científica do país. Os egressos dos programas de pós-17 

graduação encontram-se espalhados pelas várias regiões e estão sendo fundamentais para a 18 

melhoria do ensino superior e da qualidade da pesquisa do país. Sem sombra de dúvida, a 19 

avaliação da Capes tem contribuído para a constituição do sólido e respeitado sistema de pós-20 

graduação brasileiro. Essenciais para o excelente desenvolvimento da pós-graduação brasileira 21 

desde 1975 têm sido os Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPG). O PNPG 2011-2020, 22 

atualmente em execução, estabeleceu entre seus eixos principais a expansão do Sistema 23 

Nacional de Pós-Graduação, especialmente visando à redução de assimetrias regionais, o 24 

aperfeiçoamento da avaliação, o aumento da interdisciplinaridade e o apoio a outros níveis de 25 

ensino, visando à melhoria do ensino básico, além da criação de uma agenda nacional de 26 

pesquisa. Em 2018, foram formados Grupos de Trabalhos (GTs), que estabeleceram diretrizes 27 

para diferentes temas, acompanhando sugestões elaboradas em 2017 pela Comissão de 28 

Acompanhamento do PNPG e aprimoradas em documento do Conselho Superior da Capes. 29 

Essas diretrizes, voltadas ao aperfeiçoamento do SNPG, estão sendo implementadas pelas 49 30 

Áreas de Avaliação e provavelmente só se consolidarão no próximo período avaliativo. É 31 

importante ressaltar que o sucesso da Capes se deve a um modelo capilarizado de operação que 32 

sempre valorizou a contribuição de toda a comunidade científica do país, desde os docentes e 33 

discentes dos programas de pós-graduação, passando pelos coordenadores destes programas, 34 

coordenadores de área da Capes, o Conselho Técnico-Científico de Ensino Superior e o 35 

Conselho Superior, representações principais dessa comunidade junto à presidência. Este 36 

histórico é brilhantemente capturado no lema informal, porém amplamente adotado, que afirma 37 

que ‘a Capes somos nós’. Assim, é surpreendente e preocupante constatar que a Capes – 38 

portanto, a pós-graduação brasileira – vem sendo submetida a atitudes e decisões estabelecidas 39 

pela atual presidência, seguindo um modo de gestão profundamente centralizador, como é 40 
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percebido, por exemplo, nas seguintes iniciativas recentes: a portaria de número 34, que 1 

modifica o modelo de distribuição de bolsas de pós-graduação; a portaria de número 70, que 2 

estabelece normas para o funcionamento dos polos que irão oferecer cursos de pós-graduação 3 

stricto sensu no modelo de educação à distância, sem considerar o relatório produzido pelo 4 

grupo de trabalho de criação de critérios de avaliação para as propostas de programas de pós-5 

graduação stricto sensu para cursos novos na modalidade de educação à distância. A portaria 6 

de número 71, mais recente, que, entre outras medidas, propõe discutir a redução no número de 7 

áreas baseado no trabalho de comissão especial, tema que exige ampla discussão a partir das 8 

coordenações de áreas; decisão atipicamente de encerrar o prazo para fechamento do relatório 9 

Sucupira em dezembro de 2020, ano de implementação de diversas mudanças importantes na 10 

plataforma. Mudanças são necessárias e ajustes no sentido de aprimorar o sistema serão sempre 11 

bem-vindos. Porém, essas iniciativas de potencial alto de impacto sobre a pós-graduação 12 

brasileira foram tomadas sem nenhuma discussão com as instâncias da Capes, que até então 13 

eram regularmente consultadas. Esse acúmulo de imposições vindas da atual presidência da 14 

Capes, em curto espaço de tempo, em meio à maior tragédia sanitária global da história recente, 15 

tem repercutido negativamente em toda a comunidade acadêmica. Como resultado, nós, 16 

coordenadores das Áreas de Avaliação, nos manifestamos contra a centralização de decisões 17 

hoje vigente na Capes, na expectativa de que possamos voltar a participar nos processos 18 

decisórios, nos devolvendo o direito de dizer com orgulho que a Capes, de fato, somos nós”. 19 

Solicita, se possível, divulgação na página da Unicamp. O MAGNÍFICO REITOR pede que 20 

seja encaminhado por e-mail, e solicitará o pessoal da Ascom que faça a divulgação, pois é um 21 

documento muito importante. A Conselheira PATRÍCIA KAWAGUCHI CÉSAR agradece a 22 

professora Gláucia por trazer essa questão da Capes, que é muito preocupante. Traz uma 23 

sugestão de uma companheira do Instituto de Artes, que informou que na UFABC vai haver um 24 

curso preparatório para professores conseguirem dar aulas remotas de uma maneira mais efetiva 25 

do que apenas tentar adaptar a aula presencial para o modelo on-line, que não é o melhor 26 

método. É interessante buscar especialistas para todas as áreas, porque algumas áreas têm 27 

especificidades, por exemplo as áreas de Artes, que são bastante diferentes das áreas de Exatas. 28 

Sabe que na Unicamp existem algumas iniciativas nesse sentido com o EA2, mas talvez fosse 29 

interessante fazer uma espécie de “intensivão”. Se a professora Eliana puder comentar sobre 30 

quais são as perspectivas para o próximo semestre com relação ao preparo de docentes, acha 31 

que seria interessante. A segunda questão é uma preocupação com a segurança no campus, no 32 

que se refere principalmente a áreas que estão mais vazias por não serem áreas essenciais, por 33 

exemplo as sedes de centros acadêmicos e atléticas. Há uma preocupação nesse sentido com 34 

relação a esses lugares poderem ser invadidos e roubados, então pergunta como está a 35 

segurança, se vai ser feito algum GT para pensar sobre isso. Por fim, agradece por terem tido o 36 

pedido aceito para inclusão da representação estudantil nos GTs do restaurante universitário e 37 

da orientação a estudantes da moradia. Pergunta se vai haver a inclusão de um representante 38 

dos estudantes da pós-graduação nos GTs do lato sensu e sobre a reestruturação do Consu; a 39 

solicitação foi feita no mesmo ofício e não obtiveram resposta com relação a esses dois. O 40 
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Conselheiro MATHEUS ALVES ALBINO agradece à professora Gláucia por trazer esse 1 

cenário gravíssimo na Capes, e como disse agora a conselheira Patrícia, agradecem a inclusão 2 

dos estudantes de pós-graduação nos grupos de trabalho. Isso é importante porque os estudantes 3 

de pós-graduação têm se colocado muito criticamente perante certas propostas, em especial no 4 

lato sensu, na alteração do regimento de pós-graduação, e acham fundamental que seja 5 

garantida a sua participação nesses grupos de trabalho, sempre com a intenção de aperfeiçoar 6 

as propostas. Hoje traz uma preocupação sobre os prazos de integralização. Uma orientação 7 

nesse sentido faria muito bem, sem ferir as especificidades de cada programa de pós-graduação, 8 

porque estão há mais de três meses em isolamento, e de acordo com a Resolução GR-072/2020 9 

o prazo para retorno é indeterminado. Considerando que parcela razoável das pesquisas 10 

realizadas na Unicamp necessita da liberação dos laboratórios e realização de trabalho de 11 

campo, e considerando a possibilidade de haver discricionariedade na concessão da 12 

prorrogação, visto que depende do encaminhamento do coordenador do programa, acham que 13 

deveria ser proposta pela PRPG ampliação dos prazos de integralização de três para seis meses. 14 

Uma prorrogação geral, ou de criação de um procedimento mínimo para pedido de prorrogação 15 

via PRPG, garantindo a cada aluno a possibilidade de recurso caso a coordenação do PPG se 16 

negue a assinar o pedido de prorrogação. Essa demanda vai ser apresentada formalmente à 17 

PRPG na próxima reunião da CCPG, mas deixa aqui novamente esse apelo, assim como o apelo 18 

de colocar os alunos de pós-graduação nos grupos de trabalho para que possam discutir as 19 

propostas, em especial os recursos auferidos pelos cursos de pós-graduação lato sensu. O 20 

Conselheiro FRANCISCO HAITER NETO anuncia, com pesar, o falecimento do professor 21 

Alexandre Augusto Zaia, que foi coordenador de graduação e vice-diretor da FOP entre 2010 e 22 

2014. Professor Zaia tinha apenas 52 anos, é a segunda perda de jovens professores da 23 

Faculdade este ano, mas, no caso do professor Zaia, ele estava já bastante doente. A Conselheira 24 

MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES diz que estão surgindo muitas dúvidas em 25 

relação às deliberações referentes aos programas de pesquisador visitante convidado e professor 26 

e pesquisador colaborador. Pergunta a quem deve remeter essas dúvidas. O MAGNÍFICO 27 

REITOR responde que à Pró-Reitoria de Pesquisa. Em seguida, passa a palavra aos pró-reitores. 28 

O Professor FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO diz que vai fazer alguns 29 

comentários sobre a lei complementar 173, que é aquela lei de auxílio aos estados, e que trouxe 30 

no artigo 8º uma série de restrições a gastos com pessoal até o dia 31 de dezembro de 2021. Em 31 

função dessa lei, a Administração Central da Universidade solicitou que a PRDU elaborasse 32 

cinco instruções normativas que vão tratar de alguns casos específicos relacionados a 33 

contratações e a progressões. A ideia geral é que estão proibidos até 31 de dezembro do ano 34 

que vem todos os reajustes de valores, incluindo salários, auxílio-alimentação, auxílio-criança, 35 

gratificações. Também suspende a contagem de tempo para licença-prêmio, para quinquênio e 36 

para sexta-parte. Não que ela suspenda o pagamento desses benefícios, é mais do que isso, ela 37 

suspende a contagem de tempo, então se alguém estava a um dia de completar os cinco anos 38 

necessários para receber um quinquênio, por exemplo, esse um dia que está faltando será o dia 39 

1º de janeiro de 2022. Ela suspende também as progressões na Universidade. Naturalmente, 40 
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todos os reflexos da lei complementar 173 estão sendo questionados na justiça, há ações diretas 1 

de inconstitucionalidade, outras medidas que podem mudar esse cenário em um futuro breve. 2 

Mas, por enquanto, o que está definido é que estão proibidos os reajustes, a contagem de tempo 3 

e as progressões até que algum órgão judicial, por exemplo o Supremo Tribunal Federal, que 4 

está julgando as ADIs, emita algum parecer contrário. Não foram atingidas as designações para 5 

funções gratificadas, então essas nomeações para cargos gratificados permanecem, assim como 6 

recertificações que estão sendo feitas pelas unidades e órgãos. Com relação às contratações que 7 

serão objeto dessas instruções normativas e também de uma resolução GR, a partir de agora 8 

todos os pedidos de contratação vão passar pela CVND ou pela CVD. Mesmo aqueles pedidos 9 

de contratação que visam à substituição de pessoas demitidas ou aposentadas passarão pela 10 

CVD ou pela CVND, e só vão prosseguir as contratações que visarem ao preenchimento de 11 

vagas oriundas de demissão ou falecimento. Mesmo os processos que estão em andamento, não 12 

importa em que estágio, serão encaminhados para análise da PRDU, que vai analisar se a 13 

contratação visa preencher vaga oriunda de demissão ou falecimento recente. Observa que uma 14 

demissão ocorrida em 2010, por exemplo, não vem ao caso, tem de ser algo bastante recente. 15 

Então todos os processos passarão pela análise da PRDU, e se estiverem de acordo com a regra, 16 

prosseguirão; caso contrário, serão suspensos na posição atual. Por exemplo, um concurso de 17 

professor que esteja para ser aprovado na Cepe não será submetido se a vaga não for oriunda 18 

de demissão ou falecimento, ele ficará suspenso até 2022, quando seguirá a tramitação normal. 19 

Além disso, os concursos cujas provas não tiverem sido realizadas ainda serão cancelados, e 20 

em 2022 o concurso recomeça do zero. Progressões para a Carreira Paepe e de pesquisadores 21 

que dependem da abertura de um processo centralizado estão suspensas; as progressões 22 

horizontais de professores, mesmo aquelas que usam verba de anos passados, serão suspensas 23 

também, e se o processo de progressão não tiver sido realizado, só tiver sido aberta a inscrição, 24 

ou nem isso, os processos serão cancelados, e em 2022 serão reiniciados. Também estão 25 

suspensos concursos para professor titular. Só pode prosseguir concurso de livre-docência que 26 

não envolver a promoção para nível MS-5.1. Neste momento eles não podem prosseguir porque, 27 

em geral, previam uma fase presencial, portanto serão objeto de uma deliberação Consu, que 28 

será submetida à próxima reunião do Conselho Universitário, permitindo o prosseguimento à 29 

distância. Até lá, eles estão parados. As normas relacionadas a esses assuntos serão apresentadas 30 

na forma de cinco instruções normativas da PRDU, três sobre contratações para servidores 31 

Paepe, para pesquisadores e para docentes, e duas referentes a progressão, uma progressão por 32 

mérito docente, e outra concurso para professor titular. Devem recebê-las hoje. O Professor 33 

FERNANDO AUGUSTO DE ALMEIDA HASHIMOTO informa que amanhã será lançada a 34 

revista de extensão, um projeto que foi encabeçado por vários pesquisadores e liderado pela 35 

professora Muriel, e é com muita alegria que conseguem, depois de dois anos de muito trabalho 36 

desse grupo, abrir a primeira revista internacional de extensão da Unicamp. Convida todos a 37 

acompanharem e submeterem os trabalhos envolvendo pesquisa na área de extensão. A 38 

Conselheira ELIANA MARTORANO AMARAL diz, respondendo à solicitação da conselheira 39 

Patrícia, que estão organizando uma nova série de minicursos para oferecer aos professores. 40 
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Estão buscando também parcerias, uma delas é com o grupo STEM Brasil, que ofereceu cursos 1 

para os professores, sendo que as vagas foram distribuídas hoje para os coordenadores. Então 2 

essa é uma preocupação, lembrando que continuam fazendo os webinários, com temas 3 

específicos, mas também de esclarecimento. O que a conselheira Patrícia citou é uma realidade 4 

sobre as especificidades das áreas, e nesse sentido têm informado aos coordenadores que 5 

precisem de ajuda para organizar atividades, que o EA2 pode se colocar à disposição para isso. 6 

Ressalta a necessidade de que todos os estudantes, professores e funcionários respondam ao 7 

questionário do Observatório Institucional Unicamp, para que a partir desse feedback possam 8 

dirigir também as ações de apoio para as atividades do próximo semestre. Ficam à disposição 9 

de quem precisar de ideias e de sugestões, inclusive de nomes para participação ou para 10 

elaboração de cursos, minicursos para formação. O Conselheiro MUNIR SALOMÃO SKAF 11 

informa que a Universidade firmou uma parceria com a American Chemical Society que vai 12 

permitir a publicação de até 20 artigos por ano no modo open access, em revistas da American 13 

Chemical Society. Já há diversas solicitações para inclusão de artigos. Como esse número é 14 

relativamente pequeno para a quantidade de artigos que publicam, várias unidades, como FEA, 15 

IFGW, IQ, publicam em revistas ACS. Ainda estão desenhando alguns critérios para poder abrir 16 

essa possibilidade. Informa também que os testes de PCR para Covid-19 estão a todo vapor. 17 

Foi montada uma estrutura no LaCTAD, junto com o Laboratório de Patologia Clínica, existem 18 

diversas parcerias com as prefeituras da Região Metropolitana de Campinas, que têm feito um 19 

trabalho excepcional em relação à testagem, inclusive nas regiões mais vulneráveis. Há também 20 

um trabalho sendo feito com a regional de saúde. Além disso, foi feita uma parceria com a 21 

empresa Dow Química, que concedeu à Unicamp 10 bolsas Pibic para alunos oriundos do 22 

ProFIS, uma iniciativa encabeçada pelo professor Marcelo, e hoje vão concluir juntamente com 23 

representantes da Dow a seleção desses bolsistas. Informa ainda que a Fapesp prorrogou por 24 

mais dois meses o prazo de entrega de relatórios científicos e prestação de contas, dependendo 25 

do prazo original de cada um. Por exemplo, quem tinha prazo para vencer no dia 30 de maio, 26 

foi transferido para 1º de julho, e depois de 1º de julho para setembro. A Conselheira NANCY 27 

LOPES GARCIA agradece à professora Gláucia por ter trazido a carta dos coordenadores de 28 

área da Capes. A Capes tem trazido surpresas; na semana passada, assistiu a duas apresentações, 29 

uma da comissão sobre o Plano Nacional de Pós-Graduação, que trouxe várias novidades, como 30 

por exemplo a recomendação da extinção do Qualis para o próximo quadriênio, depois de toda 31 

briga pelo Qualis durante todos os anos. Está havendo recomendações no modelo 32 

multidimensional, como disse a professora Gláucia, que foi objeto de um GT, de muito estudo. 33 

Estão tentando ficar atentos, houve uma apresentação do professor Benedito Aguiar semana 34 

passada, um webinário, onde ele comentou algumas dessas indicações. Mas a Capes não tem 35 

dado muito espaço para protestos ou para conversas. Sobre o edital MAI/DAI, que é o mestrado 36 

aplicado em inovação e doutorado aplicado em inovação, do CNPq, informa que tiveram 27 37 

propostas para mestrado, 14 para doutorado, oriundas de várias unidades, portanto será preciso 38 

fazer uma seleção, porque o CNPq está oferecendo 10 bolsas de mestrado e 10 bolsas de 39 

doutorado. Sobre o que o conselheiro Matheus comentou, em relação aos prazos de 40 
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integralização, informa que a PRPG não tem intenção de estender o prazo de integralização 1 

para todos os 17 mil estudantes de pós-graduação, devido às especificidades da área. A Capes 2 

concedeu três meses e a PRPG está aceitando os pedidos que vêm pelos coordenadores de CPG, 3 

que é o caminho para que isso aconteça. Os pedidos não devem ser feitos diretamente na PRPG, 4 

mas sempre os alunos têm a opção de recurso à CCPG, caso seja recusado por um coordenador 5 

ou por um orientador. Sobre o GT do lato sensu, haverá reunião amanhã cedo e há um 6 

representante discente, que é o João Luis de Abreu. A Conselheira TERESA DIB ZAMBON 7 

ATVARS reforça o comentário feito pela professora Eliana no sentido da colaboração de todos 8 

no questionário que a Administração organizou junto com o Cesop, envolvendo todos os 9 

segmentos da Universidade: alunos, funcionários, pesquisadores e professores, visando 10 

justamente ter diagnósticos precisos sobre os impactos da pandemia nas atividades acadêmicas, 11 

de modo que possam, a partir desse diagnóstico, estabelecer estratégias em um plano de ação 12 

para atender aquilo que for possível e bem diagnosticar. Sabem que a pandemia está produzindo 13 

na Universidade um conjunto enorme de mudanças e interferindo profundamente na vida 14 

profissional e pessoal das pessoas. Precisam ter bons diagnósticos sobre esses impactos no 15 

sentido de buscar formas de mitigar os impactos negativos. Solicita, portanto, a colaboração de 16 

todos os membros da Cepe para que ajudem nesse diagnóstico, pois quanto mais pessoas se 17 

posicionarem, melhor a análise estatística que será feita, o que auxiliará na definição das 18 

prioridades, tendo em vista que cada tipo de assunto requer uma abordagem diferente. O 19 

MAGNÍFICO REITOR diz que sobre a questão da segurança no campus, levantada pela 20 

conselheira Patrícia com relação aos centros acadêmicos e atléticas, naturalmente a Secretaria 21 

de Vivência está trabalhando firmemente, e a mesma preocupação vale para qualquer ambiente 22 

dentro do campus: laboratórios, salas dos professores, salas de uso comum, oficinas. Houve 23 

alguns casos identificados de tentativas de roubos, e isso é algo a que realmente estão atentos, 24 

mas a Secretaria de Vivência está atuando nesse aspecto. Em seguida, informa que está 25 

diretamente envolvido na organização sistemática do apoio, das doações, e criaram uma página 26 

chamada “ajude.unicamp.br”, que traz a campanha “Abrace o Futuro, doe agora”. Ela 27 

contempla quatro linhas de colaboração: com os hospitais universitários, em toda parte de EPIs, 28 

aparelhos, insumos, para a qual estão precisando de ajuda; aprendizado dos alunos, com a 29 

questão dos computadores, acesso remoto; pesquisas emergenciais, equipamentos, insumos 30 

para as pesquisas e testes; e projetos sociais, com toda parte de cestas básicas, alimentação, 31 

higiene, para famílias mais vulneráveis. Essa campanha junta todas as iniciativas, e é realmente 32 

impressionante o envolvimento da sociedade, das empresas, pessoas físicas, jurídicas, na ajuda 33 

que estão recebendo. Naturalmente, isso ainda não é suficiente, pois o custo que estão tendo é 34 

imenso. Estão pedindo a colaboração de personalidades, artistas, esportistas, que estão 35 

mandando vídeos curtos pedindo ajuda, os quais divulgam nas redes sociais, e têm tido um 36 

relativo sucesso. Solicita que ajudem a divulgar. Se conhecerem algum influenciador digital, 37 

algum artista que possa colaborar e mandar seu vídeo, será muito positivo. Existem outras 38 

iniciativas de ajuda, e nesse site existe um link para informar como estão sendo utilizados os 39 

recursos, que leva diretamente ao Portal da Transparência. Lá podem conferir onde está sendo 40 
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gasto cada centavo arrecadado. Então é uma iniciativa que tem funcionado, tem dado certo, mas 1 

certamente precisam ainda de muita colaboração. As três universidades estaduais paulistas vão 2 

passar por um momento complexo; têm se reunido com o governo do estado praticamente todos 3 

os dias, estão cobrando no âmbito do Cruesp a participação no percentual repassado pelo 4 

governo federal, estão cobrando ainda recursos para a área da Saúde, onde abriram 30 leitos 5 

extras e ainda não receberam do estado os recursos referentes a esses leitos. E estão 6 

constantemente discutindo, não só agora, o orçamento de 2020, mas também o de 2021. É uma 7 

preocupação imensa de primeiro garantir todos recursos para EPIs e para já eventualmente 8 

compra de álcool gel e de todas as questões necessárias para o momento de retorno às atividades 9 

presenciais, e certamente toda a ajuda da sociedade, em todos os aspectos, está sendo buscada 10 

e é muito bem-vinda. Dessa forma, tem dedicado uma parcela significativa do tempo buscando 11 

essas parcerias institucionais das mais diversas maneiras. Tem participado também das 12 

discussões com a Secretaria de Educação, no âmbito do Conselho Nacional de Educação, toda 13 

uma preocupação e uma dúvida que existe no ar com relação ao eventual retorno presencial. 14 

No momento, ressalta sua convicção de que não há nenhum indício, nenhum indicador que 15 

permita avaliar um retorno em curto prazo. A pandemia está ainda em plena expansão, uma 16 

situação bastante delicada, e que não parece que vai mudar no segundo semestre. Assim, o que 17 

têm repetido de maneira sistemática é que as atividades remotas serão privilegiadas no âmbito 18 

da Universidade. Há vários grupos de trabalho discutindo o eventual plano de retorno, e as 19 

unidades, os centros, órgãos, já mandaram os seus planos específicos, porque cada unidade tem 20 

a sua especificidade. Solicita que quem ainda não enviou, o faça rapidamente. Então é realmente 21 

uma situação em que não possuem nenhum tipo de verificação de como e quando vai mudar. O 22 

lado positivo é que seguem aqui com os testes, o grupo dos testes tem trabalhado em uma 23 

parceria muito interessante entre o Cecom, o Instituto de Biologia, toda área do HC responsável 24 

pela patologia e pelos testes, e tem funcionado muito bem. Toda testagem de funcionários da 25 

área da Saúde, mesmo os assintomáticos, está sendo realizada. A Universidade já está 26 

conseguindo fazer algo da ordem de mil exames por dia, colaborando não só com a comunidade 27 

interna, por meio do Cecom, mas também com as prefeituras da região, inclusive saiu uma 28 

matéria sobre esse assunto no portal da Unicamp recentemente. Outra notícia é que a Unicamp, 29 

através do professor Francisco Aoki e sua área, vai participar do teste da vacina chinesa que 30 

está sendo encabeçada pelo Instituto Butantan. Não tem mais detalhes no momento para 31 

fornecer, só que estão entre as universidades participantes. O que estão vivenciando é a cada 32 

dia uma realidade mais problemática, em termos políticos no país e, naturalmente, 33 

acompanhada por uma pandemia terrível que os preocupa e os assusta muito. Mas a Unicamp 34 

tem respondido de maneira muito efetiva em todas as áreas do conhecimento, para mitigar esses 35 

efeitos. Nada mais havendo a tratar, o MAGNÍFICO REITOR declara encerrada a Sessão e, 36 

para constar, eu, Ângela de Noronha Bignami, Secretária Geral, lavrei a presente Ata e solicitei 37 

a Aline Marques que a digitasse para ser submetida à aprovação da Câmara de Ensino, Pesquisa 38 

e Extensão. Campinas, 07 de julho de 2020. 39 
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NOTA DA SG: A presente Ata foi aprovada na 359ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, realizada em 11 

de agosto de 2020, sem alterações. 

 


