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Resultado das Votações da ORDEM DO DIA – 168ª Sessão Ordinária do Consu 

 

 

01) Nº 01-P-24425/2019 Orçamento 2020 – Segunda Revisão. 

Item destacado, aprovado com 53 votos favoráveis, 02 contrários e 10 abstenções 

 

 

02) Nº 01-P-23722/2019 

 

 

Minuta de Deliberação Consu que suspende os efeitos da 

Deliberação Consu-A-003/2020 em função das limitações 

impostas pela Lei Complementar 173. 

Item destacado pelo Conselheiro José Cláudio Geromel, aprovado com 51 votos favoráveis, 

05 contrários e 11 abstenções 

 

 

03) Nº 01-P-18408/2017 

 

 

Proposta de alteração dos Anexos I e II da Deliberação Consu-

A-16/2019 que dispõe sobre a Tabela de Gratificações de 

Representação. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

 

 

04) Nº 01-P-7426/1990 

          01-P-16775/2019 

 

Proposta de Deliberação Consu que altera as Deliberações 

Consu-016/2020 e Consu-A-017/2020, que dispõem sobre o 

Programa de Professor Colaborador e de Pesquisador 

Colaborador e sobre o Programa de Pesquisador Visitante 

Convidado, respectivamente. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

 

 

05) Nº 01-P-13073/2020 

 

Proposta de alteração dos artigos 1º e 3º da Deliberação 

Consu-A-004/2019 que institui a Diretoria Executiva de 

Direitos Humanos. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

 

 

06) Nº 01-P-9401/2020 

 

 
 

Proposta de alteração do § 2º do artigo 28 da Deliberação 

Consu-A-027/2020 que fixa normas para a Consulta à 

Comunidade com caráter indicativo ao Conselho Universitário, 

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

Item destacado pelo Conselheiro Fernando Antônio Santos Coelho, votado em bloco com o 

item 07 e aprovado com 61 votos favoráveis e 06 abstenções. 

 

 

07) Nº 01-P-8776/2018 
 

Proposta de Deliberação Consu que altera o § 3º 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. 

Item destacado pelo Conselheiro Fernando Antônio Santos Coelho, votado em bloco com o 

item 06 e aprovado com 61 votos favoráveis e 06 abstenções. 

 

 

08) Nº 01-P-21012/2005 

 

Proposta de Deliberação Consu que altera o § 3º do artigo 17 

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 

Comissão Central de Pós-Graduação. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 
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09) Nº 01-P-5319/2007 

 

Proposta de Deliberação Consu que altera o § 3º do artigo 17 

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 

Comissão Central de Graduação. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

 

 

10) Nº 34-P-28040/2004 
 

IC – Proposta de alteração da Deliberação Consu-A-04/2006, 

que dispõe sobre o Regimento Interno do Instituto de 

Computação. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

 

 

11) Nº 01-P-3769/1976 

 

IFGW – Proposta de alteração do inciso III e § 1º do artigo 

34 da Deliberação Consu-A-26/2013, que dispõe sobre o 

Regimento Interno do Instituto de Física “Gleb Wataghin”. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

 

 

12) Nº 01-P-15575/2003 

 

 

FEA – Proposta de Reestruturação Departamental, passando 

de 04 (quatro) para 02 (dois) departamentos, da seguinte 

forma: 

Excluir: 

- Departamento de Ciência de Alimentos – DCA; 

- Departamento de Engenharia de Alimentos – DEA; 

- Departamento de Alimentos e Nutrição – Depan; 

- Departamento de Tecnologia de Alimentos – DTA. 

Criar: 

- Departamento de Ciência de Alimentos e Nutrição; 

- Departamento de Engenharia e Tecnologia de Alimentos. 

Item destacado pela Conselheira Gláucia Maria Pastore, aprovado com 47 votos favoráveis, 

13 contrários e 07 abstenções 

 

 

13) Nº 01-P-18061/2003 

 

 

IFCH – Recurso interposto pelo Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas face à decisão da Câmara de Administração 

– CAD que aprovou, no âmbito da certificação do Instituto, a 

proposta de extinção do seu Departamento de Demografia. 

Item destacado, rejeitado com 33 votos contrários, 29 favoráveis e 01 abstenção, 

permanecendo o encaminhamento para que o IFCH submeta à Cepe, no menor tempo 

possível, proposta de reestruturação departamental. 

 

 

14) Nº 01-P-605/1968 

 

 

CPDI - Indicação de representantes titulares e suplentes das 

áreas de Ciências Biológicas e Ciências Exatas, com mandato 

de 02 (dois) anos a partir de 03.1. 

Representação da Área de Ciências Biológicas 

Titular: Prof. Dr. José Guilherme Cecatti – FCM  

Suplente: Profa. Dra. Vera Nisaka Solferini – IB 

Representação da Área de Ciências Exatas 

Titular: Profa. Dra. Heloise de Oliveira Pastore – IQ 

Suplente: Profa. Dra. Carola Dobrigkeit Chinellato – IFGW  

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 



CONSU – 168a Sessão Ordinária – fls. 3 

  

 

 

 

15) Nº 39-P-5949/2016 
 

FCF – Eleições da representação docente (bancada geral, MS-

6, MS-5 e MS-3) e da representação dos servidores técnico-

administrativos, realizadas nos dias 24 e 25.08.20; e da 

representação discente (graduação e pós-graduação), 

realizadas pelo Centro Acadêmico de Farmácia nos dias 12 a 

14.08.20. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

  

16) Nº 02-P-8742/2020 

 

 

FCM – Eleições da representação docente (MS-2/MS-3, MS-5 e 

MS-6), da representação dos servidores técnico-

administrativos, da representação discente da graduação 

(Fonoaudiologia e Medicina) e da pós-graduação e da 

representação das residências em saúde, realizadas nos dias 

1º e 02.07.20. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

  

17) Nº 05-P-15146/1999 

 

FEC – Eleições da representação discente da pós-graduação, 

realizadas nos dias 11 a 13.08.20. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

  

18) Nº 38-P-21380/2014 
 

FENF – Eleições da representação docente (MS-3, MS-5 e MS-

6), da representação dos servidores técnico-administrativos e 

da representação discente (graduação e pós-graduação), 

realizadas nos dias 24 e 25.08.20. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

  

19) Nº 18-P-8294/2020 

 

 

FEQ – Eleições da representação docente (MS-3, MS-5 e MS-

6) e da representação dos servidores técnico-administrativos, 

realizadas nos dias 13 e 14.07.20. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

  

20) Nº 18-P-10901/2020 
 

FEQ – Eleições da representação discente (graduação e pós-

graduação), realizadas nos dias 19 e 20.08.20. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

  

21) Nº 17-P-4494/2013 

 

 

IA – Homologação da aprovação dada ad referendum pelo 

Magnífico Reitor para as eleições da representação docente 

(MA-I e MS-6 –suplentes), da representação dos servidores-

técnico-administrativos e da representação discente 

(graduação e pós-graduação), realizadas nos dias 22 e 

23.06.20. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

  

22) Nº 26-P-2131/2020 
 

IE – Eleições da representação docente (MS-3, MS-5, MS-6), 

realizadas nos dias 06 a 10.08.20. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

 

23) Nº 01-P-23203/2019 

 

Interessado: GR 

Espécie: Termo de Autorização de Uso 

Partes: Unicamp e Adunicamp 

Resumo do Objeto: Autorização de uso de uma área de 360m² 

do espaço físico localizado no campus I de Limeira, para 
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construir a subsede provisória da Associação dos Docentes da 

Unicamp – ADunicamp. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

 

24) Nº 34-P-9517/2020 

 

A ser celebrado 

Interessado: IC 

Espécie: Convênio 

Partes: Unicamp/Funcamp, Instituto de Pesquisas Eldorado e 

Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. 

Resumo do Objeto: execução do projeto de pesquisa “C-Mob: 

Implementação de uma Arquitetura Cognitiva para Dispositivos 

Móveis”. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

  

25) Nº 01-P-8371/2020 

 

A ser celebrado 

Interessado: Inova 

Espécie: Contrato de Cessão de Direitos de Propriedade 

Intelectual 

Partes: Unicamp e Zasso Brasil Indústria e Comércio de 

Máquinas Ltda.  

Resumo do Objeto: estabelecer a cessão da Unicamp à Zasso 

da Propriedade Intelectual da tecnologia “Dispositivo de 

desativação de ervas daninhas”, depositada junto ao Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial – INPI sob o nº BR 11 2019 

020016 em 27/11/2017, bem como de todos os resultados, 

metodologias, inovações técnicas, produtos, processos e 

“know-how”, privilegiáveis ou não, obtidos em virtude da 

tecnologia. 

Item destacado pelo Conselheiro Savio Machado Cavalcante, aprovado com 52 votos 

favoráveis, 04 contrários e 06 abstenções 

 

26) Nº 01-P-19001/2019 

 

 

 

Para homologação da aprovação ad referendum do Reitor 

Interessado: GGBS 

Espécie: Convênio de Cooperação Mútua 

Partes: Unicamp e Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 

aos Servidores da Unicamp – Cooperunicamp 

Resumo do Objeto: Regulamentar a cooperação das partes 

para a implantação e funcionamento da Cooperunicamp e para 

a concessão de crédito consignado pela Cooperunicamp aos 

servidores da Unicamp; e permissão de uso de uma área de 

32m² do espaço físico localizado no piso térreo do prédio da 

Prefeitura/Unicamp, localizado na Avenida Roxo Moreira, nº 

1831, para que a Cooperunicamp se instale, pelo prazo 

necessário, até que tenha condições financeiras de possuir sua 

sede própria. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

 

Resultado das Votações da ORDEM DO DIA SUPLEMENTAR – 168ª Sessão 

Ordinária do Consu 

 
01) Nº 01-P-1300/1967 
 
 

 

 

 

 

 

Minutas de Deliberações Consu que alteram os Estatutos, o 

Regimento Geral da Unicamp e o Regimento Interno do Conselho 

Universitário, de acordo com propostas apresentadas pela CGU 

e ProEC. 

a) Estatutos: 
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Nº 01-P-02719/2001 

 

 

- revogações: art. 5º, § 1º, item 6; art. 6º; art. 17, inciso V; parágrafo 

único do art. 21; art. 30, §§ 1º a 3º; arts. 34; 35; 36; 37; 38; 42; art. 

48, inciso I, alíneas “o” e “q”; art. 49, inciso II, alíneas “a”, “b” e “f”; 

art. 49, inciso VI; art. 52, § 1º; art. 56, incisos IV a IX e § 2º; arts. 103 

e 104. 

 

- alterações: art. 2º, incisos III, IV e V; art. 4º, caput; art. 5º, caput, 

§ 1º e item 5; art. 14; art. 16; art. 17, § 3º; art. 28, caput; art. 30, 

caput; art. 33; art. 48, inciso I, alíneas “c” e “z”; art. 48, inciso II, alínea 

“c”; art. 49, inciso I, “d” e “f”; art. 49, inciso II e alínea “c”; art. 49, 

incisos III e VIII; art. 50, inciso I, alínea “h”; art. 52, inciso I e alíneas 

e § 2º; art. 56, § 1º; art. 76, inciso VI; art. 83, caput, incisos III e V; 

art. 85, inciso I; art. 88; art. 91; art. 105, caput, §§ 1º e 2º; art. 107, 

§§ 1º e 2º; art. 123, caput e parágrafo único; art. 129; art. 132; art. 

151, inciso VIII. 

 

- inclusões: art. 5º – inclusão dos incisos XI a XXIV; “Título IV.A DA 

EXTENSÃO” com os arts 43-A a 43-G; art. 49, inciso I – inclusão da 

alínea “g”; art. 49, inciso II – inclusão de alínea “g”; art. 50, inciso I – 

inclusão da alínea “l”; art. 101, § 1º – inclusão de alínea “f”. 

 

b) Regimento Geral:  

 

- revogações: art. 5º, item 6 do § 1º; art. 6º; art. 31, inciso V; art. 

37, parágrafo único; art. 47, §§§ 1º, 2º e 3º; arts. 69, 70, 71, 72 e 73; 

art. 77; art. 83, inciso I, alíneas “o” e “q”; art. 84, inciso II, alíneas “a”, 

“b” e “f”; art. 84, inciso VI; art. 91, incisos IV a IX e § 2º; art. 170; art. 

175; art. 176, § 3º. 

- alterações: art. 2º, incisos III, IV e V; art. 4º; art. 5º, caput, § 1º e 

item 5; art. 28; art. 30; art. 31, § 3º; art. 33; art. 43; art. 47, caput e 

§ 4º; art. 83, inciso I, alíneas “c” e “z”; art. 83, inciso II, alínea “c”; art. 

84, inciso I, alíneas “d” e “f”; art. 84, inciso II e alínea “c”; art. 84, 

inciso III; art. 84, inciso VIII; art. 85, inciso I, alínea “h”; art. 87; art. 

91, § 1º; art. 138, inciso VI; art. 144; art. 145; art. 146, incisos III e 

V; art. 147, item 2; art. 149, inciso I; art. 154; art. 157; art. 166, § 1º, 

alínea “f”; art. 172, § 6º, item 1; art. 176, caput, §§ 1º e 2º; art. 179, 

§§ 1º e 2º; art. 204, parágrafo único; art. 212; art. 215; art. 221; art. 

239, inciso IV. 

- inclusões: índice – inserção de título; art. 5º – inclusão dos incisos 

XI a XXIV; “Título III.A DA EXTENSÃO” com os arts. 73-A a 73-G; art. 

84, inciso I – inclusão da alínea “g”; art. 84, inciso II – inclusão da 

alínea “g”; art. 85, inciso I – inclusão da alínea “l”. 

 

c) Regimento Interno do Conselho Universitário:  

- revogações: art. 8º, inciso I, alíneas “o” e “q”; art. 9º, inciso II, 

alíneas “a”, “b” e “f”; art. 9º, inciso VI. 
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- alterações: art. 8º, inciso I, alíneas “c” e “z”; art. 8º, inciso II, alínea 

“c”; art. 9º, inciso I, alíneas “d” e “f”; art. 9º, inciso II e alínea “c”; art. 

9º, incisos III e VIII; art. 10, inciso I, alínea “h”; art. 11, caput e alíneas. 

- inclusões: art. 9º, inciso I – incluída alínea “g”; art. 9º, inciso II – 

incluída alínea “g”; art. 10, inciso I – inclusão da alínea “l”. 
Obs.: necessita de 2/3 dos votos favoráveis para aprovação.  

 

Item destacado, aprovado com 59 votos favoráveis e 06 abstenções, com as seguintes 

observações: 

 

Estatutos: acatada a sugestão de exclusão da expressão “ou solicitação de interessados” do 

art. 43E, caput; e retiradas pela CGU as propostas de revogação no art. 48, inciso I, alínea 

“q”; e as propostas de alterações no art. 50, inciso I, alínea “h” e no art. 151, inciso VIII. 

 

Regimento Geral da Unicamp: acatada a sugestão de exclusão da expressão “ou solicitação 

de interessados” do art. 73E, caput; e retiradas pela CGU as propostas de revogação no art. 

83, inciso I, alínea “q”; e as propostas de alterações no art. 85, inciso I, alínea “h” e no art. 

239, inciso IV. 

 

Regimento Interno do Consu: retiradas pela CGU as propostas de revogação no art. 8º, inciso 

I, alínea “q”; e a proposta de alteração no art. 10, inciso I, alínea “h”. 

 

 

02) Nº 01-P-13759/2020 

 

 

Minuta de Deliberação Consu que institui a Política Institucional 

de Boas Práticas e Integridade em Pesquisa da Universidade 

Estadual de Campinas e cria a Comissão de Integridade em 

Pesquisa (CIP). 

Item destacado, votado em bloco com o item 03 e aprovado com 54 votos favoráveis e 01 

abstenção. 

 

 

03) Nº 01-P-13762/2020 

 

Minuta de Deliberação Consu que institui a Política Institucional 

de Acesso Aberto à Produção Intelectual e Científica da 

Universidade Estadual de Campinas e estabelece os 

repositórios oficiais de depósito das produções. 

Item destacado, votado em bloco com o item 02 e aprovado com 54 votos favoráveis e 01 

abstenção. 

 

 

04) Nº 34-P-2793/2020 

 

IC – Eleições da representação discente da pós-graduação, 

realizadas nos dias 10 a 19.08.20. 

Item não destacado, aprovado com 02 abstenções 

 


