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Resultado das Votações da ORDEM DO DIA – 167ª Sessão Ordinária do Consu 

 

 
01) Nº 01-P-1300/1967 
 

 
 

Proposta de Deliberação Consu que suprime o artigo 110, o "Capítulo III - 

Das Câmaras dos Alunos" e seus artigos 139, 140 e 141, os artigos 156, 

164, 169, o § 1º do artigo 170 e os artigos 171 e 172 e altera o § 4º do 

artigo 170 dos Estatutos da Unicamp; suprime o artigo 180, o "Capítulo 

III Das Câmaras de Alunos" e seus artigos 223, 224 e 225, os artigos 246, 

254, 259, o § 1º do artigo 261 e os artigos 262 e 263 e altera o § 4º do 

artigo 261 do Regimento Geral da Unicamp. 

Item destacado – necessita de 2/3 dos votos favoráveis para aprovação. Aprovado com 57 votos 

favoráveis, 05 contrários e 06 abstenções. 

Proposta Conselheiro José Geromel: alteração do Artigo 169 dos Estatutos (e consequentemente, do 

Artigo 259 do Regimento Geral).  

Proposta aprovada com 53 votos favoráveis, 06 contrários e 07 abstenções. 

  

02) Nº 01-P-1300/1967 
 

Proposta de Deliberação Consu que altera excepcionalmente a duração 

do mandato do Reitor da Unicamp que se inicia em 2021. 

Item destacado – necessita de 2/3 dos votos favoráveis para aprovação pois excepciona a aplicação 

do § 1º do artigo 58 dos Estatutos da Unicamp. 

Aprovado em votação nominal com 52 votos favoráveis, 14 contrários e 02 abstenções. 

  

03) Nº 01-P-9401/2020 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1) Minuta de Deliberação Consu Fixa Normas para a Consulta à 

Comunidade com caráter indicativo ao Conselho Universitário, para 

composição da lista tríplice para escolha do(a) Reitor(a). 

 

2) Constituição da Comissão Organizadora da Consulta, com a 

seguinte composição: 
- 04 (quatro) diretores de unidade de ensino e pesquisa, sendo um representante de cada área, 
indicados pelos diretores das respectivas áreas; 
- 03 (três) membros da representação docente, indicados por seus pares; 
- 01 (um) membro da representação discente, indicado por seus pares; 
- 01 (um) membro da representação dos servidores técnicos e administrativos, indicado por 
seus pares; e 
- 01 (um) membro da representação da comunidade externa, indicado por seus pares. 

 

3) Fixação de calendário para a consulta: apreciação da proposta. 

Proposta de Calendário 
- Inscrições: de 25 a 29.01.2021 
- Divulgação dos Candidatos: até 29.01.2021 
- Primeiro Turno: 10 e 11.03.2021 - quarta e quinta-feira 
Sem 2º turno: Consu 23.03.2021 - terça-feira 
- Segundo Turno: 24 e 25.03.2021 - quarta e quinta-feira 
Com 2º turno: Consu: 06.04.2021 - terça-feira (lista tríplice encaminhada em 07.04.2021) 

Item destacado; aprovado com 61 votos favoráveis e 07 abstenções.  

Obs: Composição da COC: ver Deliberação Consu-32/2020.  

  

04) Nº 01-P-8776/2018 
 
 
 
 

 

Proposta de Deliberação Consu que altera os incisos I e II do artigo 11 e o § 

2º do artigo 19 da Deliberação Consu-A-05/2018, que dispõe sobre as 

Normas Eleitorais que regulamentam as eleições da Representação dos 

Servidores Técnicos-Administrativos junto ao Conselho Universitário 

e estabelece disposição transitória para a votação que se realizará em 

2020. 

Item não destacado, aprovado com 03 abstenções. 
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05) Nº 01-P-21012/2005 
 
 

 

Proposta de Deliberação Consu que altera os incisos I e II do artigo 9º da 

Deliberação Consu-A-14/2017, que dispõe sobre as Normas Eleitorais que 

regulamentam as eleições da Representação Discente da Pós-

Graduação junto ao Conselho Universitário e CCPG. 

Item não destacado, aprovado com 03 abstenções. 

  

06) Nº 01-P-5319/2007 

 

 
 

Proposta de Deliberação Consu que altera os incisos I e II do artigo 9º da 

Deliberação Consu-A-13/2017, que dispõe sobre as Normas Eleitorais que 

regulamentam as eleições da Representação Discente da Graduação 

junto ao Conselho Universitário e CCG. 

Item não destacado, aprovado com 03 abstenções. 

  

07) Nº 01-P-8164/2020 
 
 

 

Processo eleitoral para eleição de representantes dos servidores 

técnico-administrativos junto ao Consu, para cumprimento de mandato 

de 02 anos, a partir de 21.12.20. 

1) Composição da Comissão: 
- 02 diretores; 
- 01 membro da Secretaria Geral. 

 

2) Fixação de calendário para a eleição: apreciação da proposta. 

Proposta de Calendário 
Inscrições: de 13 a 21.08.2020 
Cancelamento das inscrições: de 24 a 26.08.2020 
Eleições: 22, 23 e 24.09.2020 
Interposição de recursos: 3 dias úteis após a divulgação dos resultados 

Item destacado; aprovado com 64 votos favoráveis e 03 abstenções.  

Obs: Composição da Comissão: ver Deliberação Consu-33/2020. 

  
08) Nº 01-P-8173/2020 

 

 

 

 

Processo eleitoral para eleição de representantes discentes da Pós-

Graduação junto ao Consu e CCPG, para cumprimento de mandato de 01 

ano. 

1) Composição da Comissão: 
- 01 diretor de unidade; 
- 01 representante docente; 
- 01 representante dos servidores técnicos e administrativos;  
- 02 representantes discentes da pós-graduação. 

 

2) Fixação de calendário para a eleição: apreciação da proposta. 

Proposta de Calendário 
Inscrições: de 28.09 a 19.10.2020 
Cancelamento das inscrições: de 20 a 22.10.2020 
Eleições: 24, 25 e 26.11.2020 
Interposição de recursos: 3 dias úteis após a divulgação dos resultados 

Item destacado; aprovado com 64 votos favoráveis e 03 abstenções.  

Obs: Composição da Comissão: ver Deliberação Consu-34/2020. 

  

09) Nº 01-P-8169/2020 Processo eleitoral para eleição de representantes discentes da 

Graduação junto ao Consu e CCG, para cumprimento de mandato de 01 

ano. 

1) Composição da Comissão: 
- 01 diretor de unidade; 
- 01 representante docente; 
- 01 representante dos servidores técnicos e administrativos;  
- 02 representantes discentes da graduação. 
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2) Fixação de calendário para a eleição: apreciação da proposta. 

Proposta de Calendário 
Inscrições: de 24.08 a 14.09.2020 
Cancelamento das inscrições: de 15 a 17.09.2020 
Eleições: 20, 21 e 22.10.2020 
Interposição de recursos: 3 dias úteis após a divulgação dos resultados 

Item destacado; aprovado com 61 votos favoráveis e 04 abstenções.  

Obs: Composição da Comissão: ver Deliberação Consu-35/2020. 

  

10) Nº 01-P-10342/2020 
 

Proposta de Deliberação Consu que aprova a Política de Segurança da 

Informação da Unicamp. 

Item destacado pelo Conselheiro Robson Bomfim, aprovado com 55 votos favoráveis e 08 abstenções. 

  
11) Nº 01-P-14501/2001 

 

 

Proposta de Deliberação Consu que regulamenta a realização dos 

concursos de livre-docência durante o período de suspensão das 

atividades presenciais em decorrência da epidemia de Covid-19.  

Item destacado pelo Conselheiro José Geromel, aprovado com 55 votos favoráveis, 02 contrários e 10 

abstenções. 

  
12) Nº 01-P-25640/2001 Proposta de alteração da Deliberação Consu-A-15/2001, que cria a 

Comissão de Planejamento Estratégico Institucional da Unicamp – 

Copei. 

Item não destacado, aprovado com 03 abstenções. 

  

13) Nº 01-P-9930/2020 
 

Proposta de Deliberação Consu que estabelece a delimitação da área 

física do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. 

Item não destacado, aprovado com 03 abstenções. 

  

14) Nº 12-P-10860/2018 
 

 

Proposta de Deliberação Consu que inclui Disposição Transitória na 

Deliberação Consu-A-21/2020, que dispõe sobre a política de ingresso no 

Exame de Seleção dos Colégios Técnicos da Unicamp, adaptando o 

ingresso à adoção de cotas étnico-raciais e sociais a partir de 2021. 

Item destacado pelo Conselheiro André Pasti, aprovado com 62 votos favoráveis e 04 abstenções. 

  
15) Nº 01-P-8792/2020 
 

 

Proposta de Deliberação Consu que dispõe sobre a participação de 

servidores em férias, licença prêmio e licença sabática em reuniões 

de órgãos colegiados. 

Item destacado pelo Conselheiro Renê Silveira; aprovada a retirada de pauta com 53 votos favoráveis, 

14 contrários e 01 abstenção. 

  
16) Nº 01-P-10817/2020 Solicitação de adesão da Universidade à Declaração de Emergência 

Climática e Ambiental e outras providências. 

Item não destacado, aprovado com 03 abstenções. 

  

17) Nº 29-P-2736/2019 
 
 

Congregação FEEC – Eleições da representação discente da graduação 

(Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação) e da pós-graduação 

(Engenharia Elétrica), realizadas nos dias 29.06 a 07.07.20. 

Item não destacado, aprovado com 03 abstenções. 
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18) Nº 26-P-2131/2020 Congregação IE – Eleições da representação dos servidores técnico-

administrativos, realizadas nos dias 14 e 15.05.20. 

Item não destacado, aprovado com 03 abstenções. 

  

19) Nº 10-P-18792/2001 

 
Congregação Imecc – Eleições da representação docente (MS-5 – suplente 

– mandato complementar), da representação dos servidores técnico-

administrativos (suplente – mandato complementar) e da representação 

discente da graduação (suplente – mandato complementar), realizadas nos 

dias 13 a 17.04.20. 

Item não destacado, aprovado com 03 abstenções. 

  

20) Nº 06-P-15816/1995 

 
FOP - Área de prestação de serviços “Diagnóstico Eletromiográfico”. 

Item não destacado, aprovado com 03 abstenções. 

  

21) Nº 07-P-8114/2020 
 

 

A ser celebrado 

Interessado: IB 

Espécie: Termo de Cooperação 

Partes: Unicamp/Funcamp e Fundação para o Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico em Saúde – FIOTEC  

Resumo do Objeto: execução do projeto que tem por objetivo identificar 

marcadores moleculares preditores do carreamento de hipnozoítos de 

Plasmodium vivax em indivíduos vivendo em áreas endêmicas para malária.  

Item não destacado, aprovado com 03 abstenções. 

  

22) Nº 29-P-19854/2019 
 
 
 

Para homologação da aprovação do Reitor 

Interessado: FEEC 

Espécie: Convênio de Cooperação 

Partes: Unicamp/Funcamp e Padtec S.A.  

Resumo do Objeto: 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 com 03 abstenções. 

  

23) Nº 32-P-22420/2019 
 

Para homologação da aprovação do Reitor 

Interessado: Hemocentro 

Espécie: Contrato de Patrocínio de Pesquisa por meio de Estudo 

Clínico 

Partes: Unicamp/Funcamp e Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda.  

Resumo do Objeto: realização do Estudo Clínico "Estudo de Fase 2 de 

Cusatuzumabe Mais Azacitidina em participantes da pesquisa com Leucemia 

Mieloide Aguda Recém-Diagnosticada que não são candidatos para 

Quimioterapia Intensiva". 

Item não destacado, aprovado com 03 abstenções. 

  

24) Nº 10-P-953/2020 
 

 

Para homologação da aprovação do Reitor 

Interessado: IMECC 

Espécie: Convênio de Cooperação 

Partes: Unicamp/Funcamp e Dot Product Consultoria e Desenvolvimento de 

Software Ltda.  
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Resumo do Objeto: Execução do projeto de pesquisa aplicada “Otimização 

de processos industriais em indústria moveleira”. 

Item não destacado, aprovado com 03 abstenções. 

 


