
    

Resultado das Votações da ORDEM DO DIA – 363ª Sessão Ordinária da Cepe 

 

A - REGIMENTO GERAL DOS CURSOS DA GRADUAÇÃO  

 

01) Nº 01-P-7487/1988 
 
 
 

Proposta de alteração do Regimento Geral dos Cursos de Graduação, 

conforme segue: 
Artigo 73 – alteração do caput, dos incisos I, II e III e inclusão dos parágrafos 
1º, 2º, 3º, 4º e 5º; 
Artigo 74 – alteração; 

Artigo 76 – alteração; 
Artigo 77 – alteração;  
Artigo 78 – exclusão; 
Artigo 101 – alteração;  
Artigo 104 – alteração. 

Alterações aprovadas através do Parecer CCG nº 12/2020 de 22.10.20 

– Pareceres PG-3238/20 e 3264/20 e CLN-64/20. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

 

B - GRADUAÇÃO – Calendário Escolar  

 

02) Nº 01-P-16703/2020 

 

Calendário Escolar dos Cursos de Graduação da Unicamp para o ano 

letivo de 2021 - Aprovado pela CCG em 19.11.20 - Parecer CCG-15/20. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

 

C - PÓS-GRADUAÇÃO – Calendário Escolar   

 

03) Nº 01-P-17668/2020 
 
 

Calendário Escolar dos Cursos de Pós-Graduação da Unicamp para o 

ano letivo de 2021 – Aprovado pela CCPG em 11.11.20 – Deliberação 

CCPG-96/2020. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

 

D - CONCURSO DE LIVRE-DOCÊNCIA – Parecer Final – Para Homologação  – de acordo com a 

Deliberação Consu-A-05/03 

 

04) Nº 22-P-19997/2019 

 
 

IG – Área de Geologia, disciplina GE601 – Depto. de Geologia e 

Recursos Naturais. Habilitado: ALESSANDRO BATEZELLI - Homologado 

pela Congregação em 21.10.20 – Parecer da Comissão Julgadora.  

Nota da S.G.: Não implica em promoção automática para Professor Associado, 

dispensando reserva de recursos. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

 

E -  CURSOS DE EXTENSÃO – Para Aprovação 

 

05) Nº 01-P-16060/2020 
 

FCM – “Urologia Oncológica Avançada” – oferecido sob demanda, sob 

a responsabilidade do Prof. Ubirajara Ferreira – Carga Horária: 40 

horas – Valor a ser pago por aluno: R$2.709,38 – Aprovado pela 

Congregação em 25.09.20 e Conex em 06.11.20. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

  

06) Nº 01-P-16648/2020 
 

IEL – “Introdução à Comunicação Não-Violenta: Estudo e Prática” – 

oferecido sob demanda, sob a responsabilidade do Prof. Pablo Picasso 

Feliciano de Faria  – Carga Horária: 30 horas – Valor a ser pago por 

aluno: R$402,80 – Aprovado pela Congregação em 15.10.20 e Conex 

em 06.11.20. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

 

 

 

 



    

F - RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS  
 

07) Nº 19-P-29838/2014 
 

Interessado: FE 

Espécie: Relatório Final de Atividades do Convênio 

Partes: Unicamp e Fundação Síndrome de Down 

Resumo do Objeto: Oferecimento de curso de extensão na área de 

Educação Inclusiva. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

08) Nº 15-P-14719/2001 

 

Interessado: HC 

Espécie: Relatório Final de Atividades do Contrato de Prestação de 

Serviços de Pesquisas de Medicamentos Através da Realização de 

Ensaios Clínicos 

Partes: Unicamp/Funcamp e Novartis Biociências S.A.  

Resumo do Objeto: Realização de ensaio clínico, protocolo “Estudo 

multicêntrico, randomizado, aberto, de grupos paralelos, para 

comparar Neoral® com monitorização da C-2h com tacrolimus com 

monitorização da concentração vale, em receptores de transplante de 

fígado de novo”. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

09) Nº 15-P-23885/2007 
 

Interessado: HC 

Espécie: Relatório Final de Atividades do Contrato para Condução de 

Estudo Clínico 

Partes: Unicamp/Funcamp e Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos 

S.A.  

Resumo do Objeto: Realização da pesquisa clínica “WA20495 – Estudo 

internacional, randomizado, duplo-cego, de grupo paralelo para avaliar 

a segurança e eficácia de ocrelizumabe em comparação com placebo 

em pacientes com artrite reumatóide ativa que apresentam resposta 

inadequada a pelo menos uma terapia anti-TNF-α”. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

10) Nº 15-P-16856/2008 

 

 

Interessado: HC 

Espécie: Relatório Final de Atividades do Contrato para Condução de 

Estudo Clínico 

Partes: Unicamp/Funcamp e Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos 

S.A.  

Resumo do Objeto: Realização da pesquisa clínica “Estudo aberto, 

randomizado, controlado, fase III, avaliando a eficácia do uso de 

corticoterapia tópica Bepantol® (dexpantenol) e seu controle na 

profilaxia da síndrome mão-pé em pacientes com câncer de mama ou 

câncer colo-retal sob quimioterapia oral (capecitabina).” 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

11) Nº 15-P-23762/2008 

 

Interessado: HC 

Espécie: Relatório Final de Atividades do Contrato de Estudo Clínico 

Partes: Unicamp/Funcamp, Actelion Clinical Research, Inc. e Kendle 

International Inc. 

Resumo do Objeto: Condução e participação do estudo clínico “Estudo 

de Fase III, multicêntrico, duplo-cego, randomizado, controlado por 

placebo, de grupos paralelos, orientado por evento, para avaliar os 

efeitos do ACT-064992 sobre a morbidade e a mortalidade de pacientes 

com hipertensão arterial pulmonar sintomática”. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    



    

  

12) Nº 15-P-24358/2008 
 

Interessado: HC 

Espécie: Relatório Final de Atividades do Contrato de Estudo Clínico 

Partes: Unicamp/Funcamp e Lilly Research Laboratories 

Resumo do Objeto: Realização do “Estudo randomizado, duplo-cego, 

controlado por placebo, multicêntrico, de fase 3 de Drotrecoginaalfa 

(ativada) administrada por infusão contínua de 96 horas a pacientes 

adultos com choque séptico”.  

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

13) Nº 15-P-17398/2009 
 

 

Interessado: HC  

Espécie: Relatório Final de Atividades do Contrato de Estudo Clínico 

Partes: Unicamp/Funcamp e Merck Sharp e Dohme Farmacêutica Ltda.  

Resumo do Objeto: Conduzir e realizar a pesquisa clínica “Estudo 

clínico fase IIb/III, multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado 

por placebo para determinação da dose de MK 0941 em sujeitos de 

pesquisa com Diabetes Mellitus tipo 2, sob controle glicêmico 

inadequado com insulina”.  

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

  

14) Nº 15-P-4214/2011 
 

Interessado: HC 

Espécie: Relatório Final de Atividades do Contrato de Estudo Clínico 

Observacional 

Partes: Unicamp/Funcamp e Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda. 

Resumo do Objeto: Conduzir e realizar a pesquisa clínica “Registro 

internacional de cardioversão de fibrilação atrial – RHYTHM-AF”. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

15) Nº 15-P-31175/2013 

 

Interessado: HC 

Espécie: Relatório Final de Atividades do Contrato de Realização de 

Pesquisas de Medicamentos Através da Realização de Ensaios Clínicos 

Partes: Unicamp/Funcamp e Novartis Biociências S.A. 

Resumo do Objeto: Realização de pesquisa científica conduzida pelo 

Investigador no Centro de Pesquisas, e realizada por meio do ensaio, 

protocolo CRFB002ABR02: “Custo da cegueira associada a transtornos 

da retina”. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

  

16) Nº 01-P-25780/2014 
 

Interessado: INOVA 

Espécie: Relatório Final de Atividades do Termo de Confidencialidade 

Partes: Unicamp e Moto Honda da Amazônia Ltda.  

Resumo do Objeto: Estabelecer as condições de sigilo a serem 

observadas pelas partes durante as discussões para viabilizar uma 

parceria, sendo que a Moto Honda passará informações confidenciais à 

Unicamp para a avaliação da viabilidade da parceria, comprometendo-

se com as condições de sigilo e confidencialidade do termo. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

 

G - CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS 

 

a) A ser celebrados – nos termos da Deliberação Consu-A-12/18 

 

17) Nº 01-P-23023/2010 

 

 

Interessado: CEPETRO 

Espécie: Contrato de Licença de Software 

Partes: Unicamp e Kappa Engineering S.A. 



    

Resumo do Objeto: Renovação pelo período de 01 ano do Contrato que 

visa a concessão pela KAPPA à Unicamp de uma licença educacional, 

gratuita, não exclusiva e intransferível para o uso do software KAPPA 

WORKSTATION, (Saphir NL + Topaze NL + Rubis + Azurite + Citrine) 

- Emeraude, sem qualquer custo à Universidade, que se compromete 

a utilizar citado software com finalidade educacional. 
Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

  

18) Nº 01-P-13018/2018 
 

Interessado: CEPETRO 

Espécie: Aditivo 01 ao Termo de Cooperação 

Partes: Unicamp/Funcamp e Petrobras 

Resumo do Objeto: Dilatar, por mais 730 dias, a vigência do Termo de 

Cooperação, promover modificações no escopo original do Plano de 

Trabalho, sem alterar o valor total do projeto, ajustando o cronograma 

de desembolso ao novo prazo 

Aditado; e alterar a Cláusula Quinta – Prazo e Vigência. O Termo visa 

o desenvolvimento do projeto de P&D "Desenvolvimento de sistemas 

de controle de bombas centrífugas submersas com base em 

ultrassom". 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

19) Nº 36-P-10823/2018 
 

Interessado: FCA 

Espécie: Termo Aditivo 01 ao Termo Aditivo 01 ao Convênio de 

Cooperação   

Partes: Unicamp e Udof – Consultoria Educacional do Brasil Ltda. 

Resumo do Objeto: Prorrogar a vigência do Termo Aditivo 01, passando 

seu termo final para 17.07.23; e incluir novo plano de trabalho ao 

Termo Aditivo que visa a execução do Plano de Trabalho "Pesquisas em 

pedagogia da rua". 
Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

20) Nº 36-P-13344/2020 

 

*Convênio Digital 

 

Interessado: FCA 

Espécie: Convênio de Cooperação  

Partes: Unicamp e Universidade de Lisboa 

Resumo do Objeto: Execução do projeto de pesquisa aplicada 

“Proposta de Colaboração e-Planning”. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

21) Nº 02-P-4548/2020  

 

*Convênio Digital 
 

 

Interessado: FCM 

Espécie: Convênio  

Partes: Unicamp e Fundação Centro Médico de Campinas 

Resumo do Objeto: Cooperação entre as partes para a prestação de 

atividades de assistência, orientação e intervenção profissional por 

docentes participantes do Programa Policlínica da Faculdade de 

Ciências Médicas da Unicamp a pacientes particulares e de convênios, 

nas dependências da Fundação Centro Médico de Campinas.  

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

22) Nº 29-P-19854/2019 

 

*Convênio Digital 
 

 

 

Interessado: FEEC 

Espécie: Termo de Aditamento 01 ao Convênio de Cooperação 

Partes: Unicamp/Funcamp e Padtec S.A.    

Resumo do Objeto: Alterar o Plano de Trabalho a fim de prever a 

concessão de bolsa de estímulo de inovação no projeto, nos termos da 

Resolução GR-075/2020, do Convênio que visa a execução do projeto 

de pesquisa aplicada “Identificação de falhas suaves em redes ópticas 

com telemetria e controle SDN em cenários de interconexão de slices 

de datacenters”. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    



    

  

23) Nº 01-P-8950/2018 
 

Interessado: GASTROCENTRO 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Colaboração 

Partes: Unicamp/Funcamp e Fundação Europeia para o Estudo da 

Falência Hepática Crônica (EF-CLIF) 

Resumo do Objeto: Prorrogar, até 11.10.21 a vigência do Contrato que 

visa a realização do estudo clínico referente ao protocolo "Estudo 

Aclara", tendo como investigador principal o Prof. Dr. Daniel Ferraz de 

Campos Mazzo, da FCM. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

  

24) Nº 01-P-7273/2019 

 

Interessado: GASTROCENTRO 

Espécie: Emenda 01 ao Acordo para realizar o Estudo Clínico 

Partes: Unicamp/Funcamp e Intercept Pharmaceuticals, Inc. 

Resumo do Objeto: Alterar o nome e endereço da ORPC, empresa 

contratada pela Intercept Pharmaceuticals, Inc. para negociar, 

executar e fazer os pagamentos à Unicamp, passando de INC 

Research, LCC para Syneos Health, LCC; e excluir na íntegra e 

substituir o Apêndice 2 – Orçamento de estudo e condições de 

pagamento, por um Apêndice 2 revisado - Orçamento de estudo e 

condições de pagamento. O Contrato de Estudo Clínico visa a 

realização do “Estudo de fase 4, duplo-cego, randomizado, controlado 

por placebo e multicêntrico, para avaliar o efeito do ácido obeticólico 

sobre os resultados clínicos em sujeitos com colangite biliar primária, 

denominado cobalt (clinical outcomes with obethicolic acid in liver 

treatment).” 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

  

25) Nº 07-P-18516/2018 

 

 
 

Interessado: IB 

Espécie: Terceiro Aditivo ao Contrato de Cooperação Técnica para 

Execução de Projeto de Pesquisa 

Partes: Unicamp/Funcamp e Stoller do Brasil Ltda. 

Resumo do Objeto: Incluir um novo projeto de pesquisa ao Contrato, 

descrito no Anexo III; ajustar o pagamento do valor adicional de 

R$108.235,29; e prorrogar até 31.12.21 a vigência do Contrato que 

visa a execução do projeto de pesquisa "Estimulando o crescimento e 

a produtividade da soja e milho com s-nitrosoglutationa". 
Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

  

26) Nº 07-P-21125/2019 

 

*Convênio Digital 
 

 

 

Interessado: IB 

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Pesquisa Iniciada pelo 

Investigador 

Partes: Unicamp/Funcamp e Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos 

Ltda. 

Resumo do Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato por mais 06 

meses, contados a partir de 19.11.20; alterar a redação dos itens “c” 

e “d” do Anexo B, para alteração das datas de pagamento; e adicionar 

ao Contrato as cláusulas anticorrupção e de auditoria, conforme 

disposto no Anexo I do Aditivo. O Contrato visa a execução do projeto 

de pesquisa “Efeito da administração de fumarato de dimetila sobre as 

células imunológicas da mucosa intestinal de camundongos C57BL/6 

com encefalomielite autoimune experimental”. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

  



    

27) Nº 34-P-14740/2020 

 

*Convênio Digital 

 

 

 

 

Interessado: IC 

Espécie: Convênio de Cooperação 

Partes: Unicamp/Funcamp e CI&T Software S.A. 

Resumo do Objeto: Execução do projeto de pesquisa aplicada “Métodos 

para análise semântica sobre fluxos de diálogos em linguagem natural 

em Português”. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

28) Nº 26-P-12996/2020 

 

*Convênio Digital 

 

 

 

Interessado: IE 

Espécie: Acordo de Cooperação Acadêmica Internacional 

Partes: Unicamp e Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR 

Berlin) 

Resumo do Objeto: Fomentar a cooperação acadêmica por meio de 

projetos de pesquisa em comum e/ou o intercâmbio de 

docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação, 

com o reconhecimento dos resultados acadêmicos e dos créditos 

obtidos na universidade parceira, e membros técnico-administrativos 

de cada instituição. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

29) Nº 26-P-15522/2020 

 

*Convênio Digital 
 

 

 

Interessado: IE 

Espécie: Acordo de Cooperação Acadêmica Internacional 

Partes: Unicamp e Universidade de Kassel 

Resumo do Objeto: Fomentar a cooperação acadêmica por meio de 

projetos de pesquisa em comum e/ou o intercâmbio de 

docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação, 

com o reconhecimento dos resultados acadêmicos e dos créditos 

obtidos na universidade parceira, e membros técnico-administrativos 

de cada instituição. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

30) Nº 01-P-11549/2020 

 

*Convênio Digital 

 

 

 

Interessado: INOVA 

Espécie: Contrato de Ajuste de Propriedade Intelectual 

Partes: Unicamp e Johann Anton Christian Steiner 

Resumo do Objeto: Estabelecer as condições de Propriedade 

Intelectual entre as partes da tecnologia 1214_Lipidomica “Método 

preditivo de avaliação da resposta de pacientes ao tratamento com 

antipsicóticos”, depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial – INPI sob o nº BR 10 2017 025852 1 em 30.11.17, bem 

como de todos os resultados, metodologias, inovações técnicas, 

produtos, processos e “know-how”, privilegiáveis ou não, obtidos em 

virtude da tecnologia. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

31) Nº 01-P-14949/2020 

 

*Convênio Digital 
 

 

Interessado: INOVA 

Espécie: Memorando de Entendimentos 

Partes: Unicamp e SiliconVal.ly Institute 

Resumo do Objeto: Promover colaboração em programas de 

aprendizagem profissional e educacional. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

 

 

 

 



    

b) Para Homologação da aprovação ad referendum do Reitor – nos termos da Deliberação 

Consu-A-12/18 

 

32) Nº 01-P-13430/2019  

 

*Convênio Digital 
 
 
 
 

  

Interessado: CEPETRO 

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação de Pesquisa 

Partes: Unicamp/Funcamp e Shell Brasil Petróleo Ltda.  

Resumo do Objeto: Incluir novas definições, Cláusulas 2.2, 2.3, 2.4, 

Apêndice V, modificar as Cláusulas 3.3, 6.2, 15.1, além de substituir o 

Orçamento do Projeto e o Cronograma de Pagamento presente no 

Anexo II. O Acordo visa o desenvolvimento e realização de um projeto 

de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico em conexão 

com o setor de petróleo e gás natural denominado “Desenvolvimento 

de técnicas de aprendizado de máquina para análise de dados 

complexos de produção de um campo do pré-sal”. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

  

33) Nº 01-P-22039/2019 

 

*Convênio Digital 
 
 
 
 

Interessado: CEPETRO 

Espécie: Alteração do Plano de Trabalho do Termo de Cooperação 

Partes: Unicamp/Funcamp e Petrobras   

Resumo do Objeto: Alterar o Plano de Trabalho para viabilizar o 

andamento das atividades ainda pendentes do Termo de Cooperação 

que visa o desenvolvimento do projeto de P&D "Desenvolvimento de 

tecnologia de adição de nanopartículas durante a soldagem de dutos 

bimetálicos offshore”. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

  

34) Nº 02-P-803/2020 

 

*Convênio Digital 
 

 

 

 

Interessado: FCM 

Espécie: Acordo de Cooperação Acadêmica Internacional 

Partes: Unicamp e University of Haifa 

Resumo do Objeto: Fomentar a cooperação acadêmica avaliando a 

realização de projetos de pesquisa em comum e/ou o intercâmbio de 

docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação, 

com reconhecimento dos resultados acadêmicos e dos créditos obtidos 

na universidade parceira, e membros técnico-administrativos de cada 

instituição. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

  

35) Nº 22-P-25009/2019 
  

*Convênio Digital 

 

 

 

 

 

 

 

Interessado: IG 

Espécie: Acordo Interinstitucional 2019 - 2022 

Partes: Unicamp e Nord University  

Resumo do Objeto: Cooperar para o intercâmbio de estudantes e/ou 

pessoal no contexto do Programa Erasmus+. Comprometem-se a 

respeitar os requisitos de qualificação da Carta Erasmus para o Ensino 

Superior em todos os aspectos da organização e gestão da mobilidade, 

em particular o reconhecimento dos créditos (ou equivalentes) 

concedidos aos estudantes pela instituição parceira. As instituições 

também se comprometem a uma gestão adequada e transparente dos 

recursos que lhes são atribuídos através do Erasmus+. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

36) Nº 11-P-3784/2020 

 

*Convênio Digital 
 
 

 
 

Interessado: IQ 

Espécie: Acordo de Colaboração entre BECOOL e BioVALUE e 

Formulário de Adesão 

Partes: BECOOL e BioVALUE 

Resumo do Objeto: Estipular os termos de cooperação entre as partes 

brasileiras e europeias dos Acordos que já foram celebrados entre elas, 

quais sejam, um Termo de Convênio de Cooperação Científica e 

Tecnológica entre as instituições brasileiras, para o desenvolvimento 



    

do projeto BioVALUE (processo n° 11 P-24497-2018), financiado pela 

FAPESP e um Acordo de Subvenção entre as instituições europeias, 

para o desenvolvimento do projeto BECOOL, financiado pela Comissão 

Europeia; e Formulário de Adesão, assinado isoladamente pela 

Unicamp, a fim de que possa ser encaminhado às demais instituições 

participantes, para demonstração da adesão da Unicamp ao Acordo. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

  

37) Nº 01-P-7408/2020 
 

*Convênio Digital 

 

 

 

Interessado: PRP 

Espécie: Convênio para Apoio a Projetos Acadêmicos e Outras Avenças 

Partes: Unicamp e Banco Santander (Brasil) S.A. 

Resumo do Objeto: Apoio financeiro pelo Santander para a realização 

do Projeto Acadêmico “Frente de Ação Social da Força-Tarefa Unicamp 

de combate à pandemia da Covid-19 junto à população de maior 

vulnerabilidade de Campinas”, a ser desenvolvido pela Unicamp, no 

interesse de suas atividades educacionais e de acordo com as 

condições estabelecidas no respectivo Plano de Trabalho – Anexo I. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

  

38) Nº 01-P-10280/2020 
  

*Convênio Digital 
 

 

 

 

Interessado: PRPG 

Espécie: Termo de Cooperação Técnica 

Partes: Unicamp e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – Capes 

Resumo do Objeto: Cooperação entre as partícipes para a execução do 

Programa de Demanda Social, segundo as normas contidas em seu 

regulamento vigente, no âmbito da Ação 0487 – Concessão de Bolsas 

de Estudo no País, integrante do Programa de Governo 5013 – 

Educação Superior – Graduação Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

 

c) Para Homologação  

 

39) Nº 15-P-14719/2001 
 

Interessado: HC 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 

de Pesquisas de Medicamentos Através da Realização de Ensaios 

Clínicos 

Partes: Unicamp/Funcamp e Novartis Biociências S.A.  

Resumo do Objeto: Acrescentar ao item 6 – Remuneração e Reembolso 

de Despesas, um novo orçamento, referente aos valores das visitas de 

“follow up” do estudo realizadas no período de outubro de 2002 a 

fevereiro de 2003; e alterar a  Cláusula 6.1 do Contrato que visou a 

realização de ensaio clínico, protocolo “Estudo multicêntrico, 

randomizado, aberto, de grupos paralelos, para comparar Neoral® 

com monitorização da C-2h com tacrolimus com monitorização da 

concentração vale, em receptores de transplante de fígado de novo”. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

  

40) Nº 15-P-16856/2008 
 

Interessado: HC 

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato para Condução de Estudo Clínico 

Partes: Unicamp/Funcamp e Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos 

S.A.  

Resumo do Objeto: Incluir cláusula, através da qual o Investigador se 

compromete a notificar a empresa quaisquer eventos adversos 

relacionados com o estudo; e alterar a redação da Cláusula 6 do 

Contrato que visou a realização da pesquisa clínica “Estudo aberto, 



    

randomizado, controlado, fase III, avaliando a eficácia do uso de 

corticoterapia tópica Bepantol® (dexpantenol) e seu controle na 

profilaxia da síndrome mão-pé em pacientes com câncer de mama ou 

câncer colo-retal sob quimioterapia oral (capecitabina).” 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

  

41) Nº 15-P-17398/2009 
 

 

Interessado: HC  

1) Espécie: Contrato de Estudo Clínico 

Partes: Unicamp/Funcamp e Merck Sharp e Dohme Farmacêutica Ltda.  

Resumo do Objeto: Conduzir e realizar a pesquisa clínica “Estudo 

clínico fase IIb/III, multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado 

por placebo, para determinação da dose de MK 0941 em sujeitos de 

pesquisa com Diabetes Mellitus tipo 2, sob controle glicêmico 

inadequado com insulina”.  

 

2) Espécie: Distrato de Estudo Clínico 

Resumo do Objeto: Dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas 

do Contrato supracitado. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
  

42) Nº 15-P-4214/2011 

 

Interessado: HC 

Espécie: Distrato de Estudo Clínico  

Partes: Unicamp/Funcamp e Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda. 

Resumo do Objeto: Dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas 

do Contrato que visou conduzir e realizar a pesquisa clínica “Registro 

internacional de cardioversão de fibrilação atrial – RHYTHM-AF”. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

  

43) Nº 15-P-31175/2013 
 

Interessado: HC 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Realização de 

Pesquisas de Medicamentos Através da Realização de Ensaios Clínicos 

Partes: Unicamp/Funcamp e Novartis Biociências S.A. 

Resumo do Objeto: Incluir a Cláusula 4.24 e corrigir a cláusula 7.1 do 

Contrato que visou a realização de pesquisa científica conduzida pelo 

Investigador no Centro de Pesquisas, e realizada por meio do ensaio, 

protocolo CRFB002ABR02: “Custo da cegueira associada a transtornos 

da retina”. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

 

Resultado da Votação da Ordem do dia Suplementar 

 

A - REGIMENTO GERAL DOS CURSOS DE EXTENSÃO – Para aprovação, nos termos da alínea 

“g” do inciso II do artigo 49 dos Estatutos  
 

01) Nº 01-P-17173/2014 

 
 

Proposta de Deliberação Cepe que dispõe sobre o Regimento Geral dos 

Cursos de Extensão da Unicamp -  Pareceres PG-3609/20 e 3826/20, 

Informação ProEC nº 35/2020 e Parecer CLN-75/20. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    
 

B - GRADUAÇÃO – Calendário Escolar  
 

02) Nº 01-P-17730/2004 

 

 

FCM – Adequação do Calendário Escolar para o ano letivo de 2020 do 

Curso de Graduação em Medicina da Unicamp para o 4º, 5º e 6º anos 

– Aprovado pela CCG em 19.11.20 – Parecer CCG-14/20. 

Item não destacado, aprovado por unanimidade.    

 


