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COORDENADORIAS
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SUPLENTE
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-xTITULARES
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PROFESSORES DOUTORES (MS-3)

Marcelo de Castro Meneghim
Adriana de Jesus Soares.
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TITULARES
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SUPLENTES
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Odontologia de Piracicaba

Memorando Interno nº 3/2017
De
:
Para
:
Assunto :

FOP, 10/03/2017

Diretoria
Membros da Congregação
Convocação e pauta da reunião da Congregação

Em nome do Senhor Diretor, convoco V.Sa. para a 189ª Reunião Ordinária da Congregação, a ser
realizada no dia 15 de março de 2017, quarta-feira às 14:00 horas, na Sala de reuniões da Congregação - prédio
Administrativo.
I - APROVAÇÃO DA ATA DA 188ª REUNIÃO ORDINÁRIA
II -

ORDEM DO DIA

PARA HOMOLOGAÇÃO
1. DEPTO. DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
Processo nº: 06-P-12744/2016

Parecer final do concurso público de provas e títulos, para
provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, nível
MS-3.1, em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, nos
termos do item 2 do Edital de abertura das inscrições
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de
22/09/2016, na área de Fisiologia e Biofísica, nas disciplinas
DB 011 - Biociências I, DB 021 - Biociências II, DM 021 - Cárie
II, DM 042 - Diagnóstico Oral IV, DM 057 - Polpa e Periápice I,
DM 068 - Odontologia Infantil I e DM 074 - Reabilitação Oral III,
do Departamento de Ciências Fisiológicas da Faculdade de
Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual de
Campinas.
Candidatos(as) presentes: Ana Paula Jacobus, Franco Arsati,
Glauce Crivelaro do Nascimento Marangoni, Marcelo
Franchin, Nádia Cristina Fávaro Moreira, Patrícia Oliveira de
Lima e Yuri Martins Costa.
Candidato(s) ausente(s): Aline Rogéria Freire Castilho e
Juliana Maia Teixeira.
Candidato(s) eliminados na Prova Escrita: Ana Paula Jacobus,
Glauce Crivelaro do Nascimento Marangoni e Marcelo
Franchin.
Candidato(s) habilitado(s): Yuri Martins Costa, Patrícia Oliveira
de Lima, Nádia Cristina Fávaro Moreira e Franco Arsati.
Candidato(a) indicado(a) em 1º lugar: Yuri Martins Costa.
Dcs. Fls.: 4 a 14

PARA APROVAÇÃO

2. FELIPPE BEVILACQUA PRADO
Processo nº: 06-P-01668/2011

Relatório final de afastamento realizado no período de
01/01/2016 a 16/11/2016, junto ao Department Of Organismal
Biology and Anatomy, University of Chicago, em Chicago,
EUA, sob supervisão do Prof. Dr. Callum F. Boss, para
desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado "Análises in
vivo, in vitro e pelo método dos elementos finitos do
comportamento mastigatório: estudo em macacos Cebus
capucinus.
Parecer favorável da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 15

3. ANTONIO PEDRO RICOMINI FILHO
Processo nº: 06-P-29982/2013

Alteração do plano de atividades como pesquisador de
pós-doutorado, no Departamento de Ciências Fisiológicas,
área de Bioquímica, referente ao período de 2015 a 2019,
conforme segue: Revisão da carga horária a ser ministrada nas
disciplinas do curso de graduação em odontologia, sendo
DB011 Biociências I (28hs), DB021 Biociências II (12hs),
DM011 Cárie I (4hs), DM021 Cárie II (4hs), DM031 Cárie III
(32hs).
Parecer favorável da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 16

4. GIOVANA CHERUBINI VENEZIAN
Processo nº: 06-P-30276/2016

Integração como Pesquisador(a) Colaborador(a), no
Departamento de Odontologia Social, área de Bioestatística,
sob supervisão do(a) Prof(a). Dr(a). Gláucia Maria Bovi
Ambrosano, para o período de 15/03/2017 a 14/03/2019.
Parecer favorável da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 17

5. MARLOS BARBOSA RIBEIRO
Processo nº: 06-P-31078/2016

Integração como Pesquisador(a) Colaborador(a), no
Departamento de Odontologia Restauradora, área de
Endodontia, sob supervisão do(a) Prof(a). Dr(a). Brenda Paula
Figueiredo de Almeida Gomes, para o período de 2 anos após
aprovação pela Congregação.
Parecer favorável da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 18

6. PAULO EDUARDO MIAMOTO DIAS
Processo nº: 06-P-30375/2016

Integração como Pesquisador(a) Colaborador(a), no
Departamento de Odontologia Social, área de Odontologia
Legal e Deontologia, sob supervisão do(a) Prof(a). Dr(a). Luiz
Francesquini Júnior, para o período de 09/02/2017 a
08/02/2019.
Parecer favorável da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 19

7. SAMILLY EVANGELISTA SOUZA
Processo nº: 06-P-30620/2016

Integração como Pesquisador(a) Colaborador(a), no
Departamento de Prótese e Periodontia, área de Prótese
Parcial Removível, sob supervisão do(a) Prof(a). Dr(a). Altair
Antoninha Del Bel Cury, para o período de 2 anos após
aprovação pela Congregação.
Parecer favorável da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 20

8. LUCIANE MARTINS
Processo nº: 06-P-25859/2015

Renovação no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado
(PPPD), no Departamento de Prótese e Periodontia, área de
Periodontia, sob supervisão do(a) Prof(a). Dr(a). Francisco
Humberto Nociti Júnior, para o período de 01/04/2017 a
31/03/2019 e relatório de atividades do período de 02/02/2016
a 31/01/2017.
Parecer favorável da Comissão de Docentes.
Dcs. Fls.: 21

9. DEPTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
Processo nº: 01-P-23628/1998

Prestação de contas, com recursos movimentados, da Área
de Prestação de Serviços "Laboratório de Bioquímica Oral",
relativa ao exercício de 2015.
Consta ciência da CCSEX
Dcs. Fls.: 22 a 24

10. FOP
Processo nº: 01-P-23627/1998

Prestação de contas da Área de Prestação de Serviços da
clínica - convênio 504, relativa ao 2º semestre de 1999.
Consta ciência da CCSEX
Dcs. Fls.: 25 a 29

11. DEPTO. DE ODONTOLOGIA INFANTIL
Processo nº: 06-P-26354/2010

Prestações de contas, sem movimentação de recursos, da
Área de Prestação de Serviços da área de Odontopediatria,
relativas aos exercícios de 2013, 2014 e 2015 e adequação do
plano de aplicação dos recursos.
Consta ciência da CCSEX
Dcs. Fls.: 30 a 35

12. COORD. DE PÓS-GRADUAÇÃO
Processo nº: 06-P-29873/2016

Convênio de Cooperação a ser celebrado entre a UNICAMP e
o Instituto Superior de Teologia Aplicada, objetivando
desenvolver o Programa MINTER da CAPES, com o
oferecimento do Mestrado Profissional em Odontologia em
Saúde Coletiva.
Parecer favorável da CCSEX.
Dcs. Fls.: 36 a 48

13. COORD. DE PÓS-GRADUAÇÃO
Processo nº: 06-P-29873/2016

Termo Aditivo nº 01 ao convênio de cooperação a ser
celebrado entre a UNICAMP e o Instituto Superior de Teologia
Aplicada (INTA), objetivando o oferecimento do Mestrado
Profissional em Odontologia em Saúde Coletiva.
Parecer favorável da CCSEX.
Dcs. Fls.: 49 a 71

27542-5 - Patrícia Aparecida Tomaz
Secretária da Faculdade
Todas as documentações estão disponíveis para consulta na Diretoria.

1

ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO

2

DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL

3

DE CAMPINAS. Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, com início às quatorze

4

horas, realizou-se, na Sala da Congregação, no Prédio Administrativo da Faculdade de Odontologia de

5

Piracicaba, da Universidade Estadual de Campinas, a centésima octogésima oitava Reunião Ordinária

6

da Congregação, sob a presidência do Prof. Dr. Guilherme Elias Pessanha Henriques. Estiveram

7

presentes à reunião os seguintes membros: Adriana de Jesus Soares, Ana Cláudia Rossi, Ana Paula

8

de Souza, Bento José Alves de Moraes, Carolina Steiner Oliveira Alarcon, Cinthia Pereira

9

Machado Tabchoury, Daiane de Fátima Pires Cassiatore, Débora Alves Nunes Leite Lima,

10

Deborah Queiroz de Freitas Franças, Eduardo César Almada Santos, Eliete Aparecida Ferreira

11

Lima Marim, Enilson Antonio Sallum, Flávio Henrique Baggio Aguiar, Francisco Carlos Groppo,

12

Francisco Haiter Neto, Francisco Humberto Nociti Júnior, Gláucia Maria Bovi Ambrosano,

13

Guilherme Elias Pessanha Henriques, João Sarmento Pereira Neto, Karine Laura Cortellazzi

14

Mendes, Luís Roberto Marcondes Martins, Luiz Francesquini Junior, Marcelo de Castro

15

Meneghim, Márcio Zaffalon Casati, Márcio de Moraes, Matheus Lima de Oliveira, Regina Maria

16

Puppin Rontani, Renato Corrêa Viana Casarin, Wander José da Silva. Justificaram a ausência:

17

Lívia Maria Andaló Tenuta, Luis Alexandre Maffei Sartini Paulillo, Michelle Franz Montan B.

18

Leite, Paulo Henrique Ferreira Caria, Priscila Amanda Francisco, Valentim Adelino Ricardo

19

Barão, Vânia Célia Vieira Siqueira. Estiveram ausentes à reunião os seguintes membros: Augusto

20

Rodrigues Lima. Iniciando a reunião, o Senhor Diretor informou que a partir desta data as

21

transmissões das reuniões da Congregação no canal FOP seriam em HD, através do canal YOUTUBE.

22

Salientou que tal tecnologia estaria disponível a todos para transmissões de eventos devidamente

23

agendados com a equipe de informática. Prof. Guilherme cumprimentou os novos representantes

24

docentes da Congregação, os quais foram eleitos no final do ano de 2016. Dando continuidade a

25

reunião, o Senhor Diretor colocou para apreciação a Ata da 187ª Reunião Ordinária da Congregação, a

26

qual foi aprovada com uma abstenção. Passando para o expediente, Prof. Guilherme comunicou que

27

entre os dias 08/12/2016 e 08/02/2017 não houve transferências ou aposentadorias. Informou que

28

houve a admissão de Roberto Magossi em 01/02/2017, como Auxiliar de Almoxarifado, contratado via

29

FUNCAMP para o Almoxarifado da FOP; houve a demissão dos Estagiários custeados com o

30

orçamento da FOP em 02/01/2016; informou que foi mantido um estagiário do orçamentário FOP, o

31

qual faz serviços externos; e, que também foram mantidas duas estagiárias com recurso do SAE,

32

cedidos ao Serviço Social e uma estagiária, do posto GGBS, custeada pelo GGBS. Informou o

33

falecimento da Sra. Edna Maria Muniz Cosmo, Servidora aposentada da Clínica de Graduação,

34

ocorrido em 18/12/2017. A Congregação foi consultada e unanimemente manifestou-se favorável ao

35

envio de votos de pesar e condolências aos familiares. Prof. Guilherme informou que com recursos
ATA FL.: 1

36

FAPESP da ordem de noventa mil reais, o setor de informática instalaria novos roteadores em todo o

37

prédio. Salientou que com os novos roteadores haveria aumento na velocidade de dados e que a rede

38

EDUROAM iria fazer parte da rotina da FOP. Informou também que a rede FOP-NET W funcionaria

39

apenas na Clínica de Graduação e no prédio administrativo. Prof. Guilherme disse que na 219ª

40

Reunião da CAD foi aprovada a nova regra para promoção na carreira PAEPE. Informou que o

41

Edifício de Clínica e Pré-Clínica teve a licitação encerrada e que estava apenas aguardando o prazo

42

para recursos, o qual se encerraria em quinze de fevereiro. Disse que havia seis empresas habilitadas e

43

caso não tivesse interposição de recursos pelas empresas habilitadas, após o dia quinze de fevereiro os

44

envelopes seriam abertos e a empresa vencedora poderia tão logo iniciar as obras. Em relação ao

45

Centro Clínico Multidisciplinar, o Senhor Diretor informou que a licitação estava prestes a se encerrar,

46

e assim que houvesse a análise dos documentos, a empresa vencedora poderia iniciar as obras. Prof.

47

Guilherme também informou que a reforma das galerias de esgoto nos corredores da Clínica estava em

48

fase finalização. Continuando a reunião, o Senhor Diretor solicitou algumas correções na pauta, entre

49

eles:

50

Têmpora-Mandibular”; Item 6 – número correto do processo 06-P-29413/2010; Item 12 – correto

51

BORIOLLO, saiu Bariollo. Inscreveram-se no expediente a Profª. Cinthia Pereira Machado Tabchoury,

52

Prof. Flávio Henrique Baggio Aguiar e o Prof. Enilson Antônio Sallum. Prof. Guilherme passou a

53

palavra a Profª. Cínthia que informou aos presentes que no mês de fevereiro haveria oitenta e sete

54

defesas de teses, sendo quarenta e cinco de mestrado e quarenta e duas de doutorado. Agradeceu aos

55

professores orientadores, aos Coordenadores de Programas e aos alunos pela finalização e

56

cumprimento das atividades. Profª. Cínthia agradeceu o apoio de todos, principalmente da

57

Coordenadoria do Campus na logística de mesas e cadeiras. Solicitou aos orientadores para que

58

lembrassem seus alunos de verificar antecipadamente os equipamentos, mesas e cadeiras necessários

59

para as defesas. Prof. Guilherme passou a palavra ao Prof. Flávio que informou que em relação ao

60

semestre letivo, as atividades clínicas iniciar-se-iam no dia vinte de fevereiro do corrente ano e as

61

demais atividades nos dias dois e três de março. Disse também que havia uma preocupação em

62

relação às condutas de trote que poderiam ocorrer na FOP. Salientou que no ano anterior houve

63

algumas ocorrências, as quais foram apuradas pela Comissão Anti-Trote, tendo como membros a Profª.

64

Fernanda Klein Marcondes, a servidora Ivone Emília de Oliveira e o servidor Bento José Alves de

65

Moraes. Prof. Flávio enfatizou que alguns alunos foram suspensos por três ou sete dias. Disse que

66

antes mesmo do início das aulas, houve denúncias de possíveis trotes que poderiam ocorrer neste ano.

67

Prof. Flávio enfatizou que a Coordenadoria de Graduação gostaria que todos os docentes

68

conversassem com os alunos e explicassem sobre a não possibilidade de realização de trote na

69

Universidade. Disse que a Coordenadoria de Graduação alertaria as turmas de Graduação sobre os

70

riscos de condutas de trote e as possíveis punições. Prof. Flávio disse também que seria feito um

Item 1 – homologação: correto seria “Disfunção Temporo-Mandibular”, saiu “ Disfunção

ATA FL.: 2

71

trabalho preventivo, principalmente com os alunos que já foram denunciados por trote em anos

72

anteriores. Passando a palavra ao Prof. Enílson, comunicou o falecimento do Prof. Dr. Élcio Marco

73

Antônio, ocorrido em 07/02/2017. Disse que o professor era docente na área de Cirurgia da Faculdade

74

de Odontologia de Araraquara. Salientou que o nome do Prof. Élcio tinha grande relevância dentro do

75

cenário da odontologia nacional e internacional, solicitando a esta Congregação manifestação de pesar

76

aos familiares do docente. Prof. Guilherme consultou os membros da Congregação a qual aprovou a

77

manifestação de pesar a ser enviada aos familiares do Prof. Dr. Élcio Marco Antônio. Prof. Guilherme

78

disse que em relação a fala dos professores, seria importante que os orientadores ressaltassem a seus

79

orientados, a importância de se refazer o convite aos membros das bancas das dissertações e teses

80

alguns dias antes da defesa para evitar qualquer tipo de esquecimento. Prof. Guilherme informou que

81

nos dias de matrícula haveria nas dependências da FOP a participação de empresas de interesse dos

82

novos alunos, como imobiliárias, cursos de idiomas e instituições bancárias. Continuando a reunião, o

83

Senhor Diretor informou que havia quatro itens para ciência e dezesseis itens para aprovação.

84

EXPEDIENTE: PARA CIÊNCIA: 1) Processo nº: 00-P-00000/0000 Interessado: CCSEX Assunto:

85

Reoferecimento do curso de Especialização em Disfunção Têmpora-Mandibular e Dor Orofacial,

86

FOP-0280, previsto para o período de 06/03/2017 a 31/08/2018. 2) Processo nº: 00-P-00000/0000

87

Interessado: CCSEX Assunto: Reoferecimento do curso Extensão em Microbiologia Prática e

88

Aplicada, FOP-0015, previsto para o período de 18/03/2017 a 29/07/2017. 3) Processo nº: 00-P-

89

00000/0000 Interessado: CCSEX Assunto: Reoferecimento do curso de Extensão em Habilitação em

90

Toxina Botulinica e Material de Preenchimento na Prática Clínica, FOP-0346, previsto para o período

91

de 23/03/2017 a 25/03/2017. 4)

92

Reoferecimento do curso de Extensão em Endodontia: Tratamento de Emergências Endodônticas,

93

FOP-0051, previsto para o período de 06/03/2017 a 11/12/2017. PARA APROVAÇÃO: 1)Processo

94

nº: 01-P-02468/1993 Interessado : ENILSON ANTONIO SALLUM Assunto: Exercício simultâneo de

95

atividades, a ser realizado no período de 19 a 22/09/2017, junto a empresa Osteology Research

96

Academy, nos termos do artigo 10 da Deliberação CONSU A-02/2001. 2)

97

27783/2015 Interessado: MARCELO ROCHA MARQUES Assunto: Prorrogação de afastamento para

98

dar continuidade a realização do projeto de pesquisa de Pós-Doutorado intitulado " Evaluation whether

99

local epithelial plasticity or complete Epithelial to Mesenchymal Transition (EMT) mediates tissue

100

remodeling and frontonasal prominence fusion", na University of California San Francisco, UCSF,

101

California, EUA para o período de 01/03/2017 a 28/02/2018. 3) Processo nº: 06-P-12684/2005

102

Interessado : ROSANA DE FÁTIMA POSSOBON Assunto: Afastamento para realização de pós-

103

doutorado no Department of Community Dentistry and Behavioral Science, College of Dentistry,

104

University of Florida, em Gainesville, Florida, EUA pelo período de 03/07/2017 a 02/07/2018, para

105

desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado "Association of anxiety and stress with self-esteem

Processo nº: 00-P-00000/0000 Interessado: CCSEX Assunto:

ATA FL.: 3

Processo nº: 06-P-

106

and sense of coherence among undergraduate students in Dentistry: one qualitative and quantitative

107

study in two countries", sob orientação do Prof. Dr. Scott L. Tomar. 4) Processo nº: 06-P-20141/2015

108

Interessado: DEPTO. DIAGNÓSTIO ORAL Assunto: Inscrição e comissão julgadora do concurso

109

público de provas e títulos, para provimento de 1 (um) cargo de Professor Titular, nível MS-6, em

110

RTP, com opção preferencial para o RDIDP, nos termos do item 2 do edital de abertura das inscrições,

111

na área de Patologia, nas disciplinas DM 012 - Diagnóstico Oral I, DM 021 - Cárie II, DM 022 -

112

Diagnóstico Oral II, DM 032 - Diagnóstico Oral III, DM 035 - Periodonto I, DM 042 - Diagnóstico

113

Oral IV, DM 052 - Diagnóstico Oral V, DM 057 - Polpa e Periápice I, DM 068 - Odontologia Infantil

114

I e DM 084 - Reabilitação Oral I, do Departamento de Diagnóstico Oral, da Faculdade de Odontologia

115

de Piracicaba, da Universidade Estadual de Campinas, conforme segue: Candidato(s) inscrito(s):

116

Ricardo Della Coletta Comissão Julgadora: Membros Titulares 1. Francisco Haiter Neto - Prof. Titular,

117

FOP/UNICAMP; 2. José Ricardo de Albergaria Barbosa - Prof. Titular, FOP/UNICAMP; 3. Carlos

118

Ferreira dos Santos - Prof. Titular, Faculdade de Odontologia de Bauru, USP; 4. Ruy Gastaldoni

119

Jaeger - Prof. Titular, Instituto de Ciências Biológicas-USP; e 5. Tsai Siu Mui - Profa. Titular, CENA-

120

USP. Membros suplentes 1. Pedro Luiz Rosalen - Prof. Titular, FOP/UNICAMP; 2. Francisco Carlos

121

Groppo - Prof. Titular, FOP/UNICAMP; 3. Fábio Daumas Nunes - Prof. Titular, Faculdade de

122

Odontologia de São Paulo-USP; 4. Antônio Olavo Cardoso Jorge - Prof. Titular, Faculdade de

123

Odontologia de São José dos Campos/UNESP. 5) Processo nº: 06-P-10270/2009 Interessado:

124

RENATA DE OLIVEIRA MATTOS GRANER Assunto: Relatório de atividades da Parte Especial,

125

referente ao período de 01/06/2012 a 09/04/2015. 6) Processo nº: 29-P-41320/10 Interessado:

126

ADRIANA FRANCO PAES LEME Assunto: Renovação como Pesquisador(a) Colaborador(a), no

127

Departamento de Diagnóstico Oral, sob supervisão do(a) Prof(a). Dr(a). Ricardo Della Coletta, para o

128

período de 01/07/2016 a 30/06/2018 e relatório de atividades do período de 01/07/2014 a 30/06/2016.

129

7) Processo nº: 06-P-25242/2015 Interessado : AMARO ILIDIO VESPASIANO SILVA Assunto:

130

Relatório de atividades do período de 01/10/2014 a 30/05/2016 desenvolvidas como Pesquisador(a)

131

Colaborador(a), no Departamento de Diagnóstico Oral, área de Radiologia Odontológica, sob

132

supervisão do Prof. Dr. Francisco Haiter Neto e finalização de vínculo a partir de 01/06/2016 (Termo

133

de Adesão vigente de 01/10/2014 a 31/10/2017) 8) Processo nº: 06-P-23194/2016 Interessado : ANA

134

CAROLINA PRADO RIBEIRO E SILVA Assunto: Integração como Professor(a) Colaborador(a), no

135

Departamento de Diagnóstico Oral, área de Patologia, sob supervisão do Prof. Dr. Pablo Agustin

136

Vargas, para o período de dois anos. 9) Processo nº: 06-P-28005/2015 Interessado: ANA KARINA

137

DE OLIVEIRA Assunto: Renovação no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD), no

138

Departamento de Diagnóstico Oral, área de Semiologia Clínica, sob supervisão do(a) Pesquisador(a).

139

Colaborador(a) Dr(a). Adriana Franco Paes Leme, para o período de 01/07/2016 a 30/06/2018 e

140

relatório de atividades do período de 15/06/2015 a 30/06/2016. 10) Processo nº: 06-P-08731/2010
ATA FL.: 4

141

Interessado: FAUSTO BERZIN Assunto: Renovação como Professor(a) Colaborador(a), no

142

Departamento de Morfologia, área de Anatomia, para o período de 06/10/2016 a 05/10/2018 e

143

relatório do período de 06/10/2014 a 05/10/2016. 11) Processo nº: 06-P-16208/2016 Interessado:

144

JAQUELINE VILELA BULGARELI Assunto: Integração no Programa de Pesquisador(a) de Pós-

145

Doutorado (PPPD), no Departamento de Odontologia Social, área de Odontologia Preventiva e Saúde

146

Pública, sob supervisão do(a) Prof(a). Dr(a). Antonio Carlos Pereira, para o período de 01/07/2016 a

147

30/06/2018. 12) Processo nº: 06-P-24380/2011 Interessado: MARCELO FABIANO GOMES

148

BARIOLLO Assunto: Renovação como Pesquisador(a) Colaborado(a), no Departamento de

149

Diagnóstico Oral, área de Microbiologia e Imunologia, sob supervisão do Prof. Dr. José Francisco

150

Höfling, para o período de 01/04/2016 a 31/03/2018 e relatório de atividades do período de

151

01/04/2014 a 31/03/2016. 13) Processo nº: 00-P-00000/0000 Interessado: ALEXANDER TADEU

152

SVERZUT Assunto: Parecer da CEAD referente ao estágio probatório. 14) Processo nº: 00-P-

153

00000/0000 Interessado: CAROLINA STEINER OLIVEIRA ALARCON Assunto: Credenciamento

154

como Professor(a) Permanente no Programa de Pós-Graduação em Odontologia. 15) Processo nº: 00-

155

P-00000/0000 Interessado: RODRIGO MENDES FERREIRO GIRONDO (RA 108904) Assunto:

156

Cancelamento de matrícula no Programa de Pós-Graduação em Odontologia, área de Farmacologia,

157

Anestesiologia e Terapêutica, nível doutorado, por falta de orientador desde 16/06/2016, conforme

158

prevê o § 5º do artigo 55 da Deliberação CONSU A-10/2015 que trata do Regimento Geral dos Cursos

159

de Pós-Graduação Stricto Sensu e Lato Sensu, da UNICAMP. 16) Processo nº: 00-P-00000/0000

160

Interessado: FOP Assunto: Relatório científico da reserva técnica institucional FAPESP/2015.

161

DESTAQUES: ITENS 2 e 11 para APROVAÇÃO. Prof. Guilherme colocou em votação os demais

162

itens da pauta os quais foram aprovados por unanimidade. Colocado em destaque o item 2, Prof.

163

Francisco Groppo salientou que na sétima linha do parecer constava uma frase entre parênteses que

164

deveria ser suprimida. Após a devida alteração, Prof. Guilherme colocou em votação o item 2, o qual

165

foi aprovado por unanimidade. Destacado o item 11, Prof. Haiter solicitou a retirada de pauta do item

166

em questão. Disse que o relatório de solicitação de integração no Programa de Pesquisador de Pós-

167

Doutorado (PPPD) da Dra. Jaqueline Vilela Bulgareli teve um parecer, passou pela Comissão de

168

Graduação e Comissão de Extensão, porém foram modificadas algumas disciplinas que a interessada

169

iria cursar. De tal forma, teria que retornar para as Comissões de Graduação e de Extensão para que os

170

pareceres pudessem ser refeitos. Após as devidas explicações e solicitação de retirada de pauta do Item

171

11, Prof. Guilherme colocou para apreciação a proposta e o Item 11 foi retirado de pauta por

172

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às catorze horas e trinta e oito

173

minutos. Eu, Ana Paula Leistner, Secretária da Diretoria da Faculdade, lavrei a presente Ata que será

174

submetida à aprovação.

ATA FL.: 5

/ 16'
ATA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE
PROFESSOR
DOUTOR,
NA ÁREA DE FISIOLOGIA
E BIOFÍSICA,
DO
DEPARTAMENTO
DE
DIAGNÓSTICO
ORAL
DA
FACULDADE
DE
ODONTOLOGIA DE PIRACICABA-UNICAMP.
Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Faculdade
de Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas, reuniu-se, com início às
oito horas, a Comissão
Examinadora
do Concurso em epígrafe, com a presença dos
Professores(a)
Doutores(a):
Flávio Henrique Baggio Aguiar, Ivy Kiemle Trindade Suedarn,
Maria Tereza Nunes, Dulce Elena Casarini e Maria José Alves da Rocha. Estando presente o
Diretor da FOP, Prof. Dr. Guilherme Elias Pessanha Henriques que saudou a Comissão
Examinadora, prestou esclarecimentos
sobre o disposto na Deliberação CONSU-A-30/13,
que
baixa normas administrativas
para os concursos na UNICAMP, e passou a presidência dos
trabalhos ao Prof. Flávio Henrique Baggio Aguiar. Assumindo a presidência, o Prof. Flávio
solicitou aos demais membros da Comissão a elaboração das questões da prova escrita. Após,
solicitou a entrada dos candidatos presentes no recinto, momento em que se constatou,
conforme consta na lista de presença, a presença dos candidatos inscritos: Ana Paula Jacobus,
Franco Arsati, Glauce Crivelaro do Nascimento Marangoni, Marcelo Franchin, Nádia Cristina
Fávaro Moreira, Patricia Oliveira de Lima, Yuri Martins Costa e ausência das candidatas:
Juliana Maia Teixeira e Aline Rogéria Freire de Castilho. O prof. Flávio leu as questões da
prova escrita, baseadas no programa da disciplina,
certificando
que os candidatos não
tivessem dúvidas. Após, os candidatos
se retiraram da sala e se dirigiram à sala de
congregação. Ás 08h36min. foi iniciada a PROV A ESCRITA foram distribuídas as folhas
específicas
de anotações.
Foi dado o prazo de 60 minutos para que os candidatos
consultassem os seus livros e periódicos ou outros documentos bibliográficos
e às 09h36min
encerrou-se o período de consulta. As folhas de anotações utilizadas pelos candidatos foram
entregues para a comissão que rubricou as mesmas, e as entregou de volta para utilização no
decorrer da prova escrita. Iniciou-se então as 09h57min a contagem das três horas de duração
da prova escrita. Ao final as folhas da prova escrita foram rubricadas e numeradas pelos
candidatos e entregues para a comissão que também rubricou todas as folhas, que ficaram sob
a guarda do presidente da comissão. Às 13h a Comissão J ulgadora iniciou os trabalhos de
correção da prova escrita utilizando-se de critérios pré estabelecidos por eles. Às 9 horas do
dia 14 de fevereiro foram divulgadas as notas através de quadro de notas, assinado pela
Comissão, que foi afixado na entrada da Diretoria da FOP. A Comissão Julgadora atribuiu
uma nota para cada candidato em cédulas que foram colocadas em envelopes que não foram
lacrados pois foram imediatamente
proclamadas e afixadas na entrada do prédio da Diretoria
da FOP. Após, houve o sorteio da ordem de apresentação dos candidatos que foram aprovados
na prova Escrita, para as provas Específica, Didática e Argüição. Às 9h30min. assinaram a
lista de presença e foram encaminhados
à congregação e teve início a prova PROVA
ESPECÍFICA. OS candidatos foram arguidos pela comissão julgadora e após, os mesmos
foram dispensados e a comissão elaborou a lista de 10 (dez) pontos para sorteio da Prova
Didática. No dia 15 de fevereiro às 8h os candidatos se apresentaram na sala de reuniões da
Diretoria onde foi divulgada a lista de pontos e realizado o sorteio do ponto. A lista de pontos
e o documento com o ponto sorteado foram assinados pelos candidatos e pela comissão
julgadora, que podem ser verificados em documentos juntados no processo do concurso. Em
seguida foram distribuídas as cédulas para que cada membro da comissão atribuísse uma nota
da Prova Específica para os candidatos, e em seguida as cédulas foram lacradas em envelopes,
rubricados pela comissão, ficando sob a guarda do presidente da comissão. Às 8h do dia 16 de
fevereiro teve início a PROVA DE TÍTULOS, o Senhor Presidente da comissão julgadora
solicitou aos membros da
que elaborassem a análise do rnemorial dos candidatos,

Reunião189ª - ORDEM DO DIA: fl.4

cujo teor segue transcrito no parecer circunstanciado. Em seguida foram distribuídas as
cédulas para que cada membro da comissão atribuísse uma nota para a prova de títulos. Após,
as cédulas foram lacradas em envelopes que foram rubricados pelos membros da comissão
julgadora, ficando sob a guarda do Presidente. Às 8h do dia 16 de fevereiro, o primeiro
candidato se apresentou na Diretoria da FOP para assinatura da lista de presença e iniciou-se a
PROVA DIDÁTICA, cujo tema foi: "Sensibilidade da Região Orofacial". Após declarar
aberta a sessão, o presidente da comissão julgadora deu início à Prova Didática do primeiro
candidato, e anunciou aos presentes o ponto sorteado e o tema correspondente, que podem ser
verificados em documento juntado no processo do concurso, assinado pela comissão e
candidatos. A seguir, o Senhor Presidente passou a palavra ao candidato, informando-o que o
tempo para a exposição seria de cinqüenta à sessenta minutos, seguindo-se os outros
candidatos onde o Sr. Presidente deu a mesma informação sobre horário para todos. Às 14h
iniciou-se a PROVA DE ARGUIÇÃO do primeiro candidato, seguido dos demais. Em
seguida a comissão julgadora se reuniu para análise das provas e atribuição das notas em
cédulas que foram colocadas em envelopes e lacradas e os envelopes foram rubricados pela
comissão, ficando sob a guarda do presidente da comissão. No dia 17 de fevereiro às
llh30min ocorreu a SESSÃO PÚBLICA PARA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
com a abertura dos envelopes com as notas de todas as provas do concurso. Depois de
divulgadas as notas e apurados os resultados, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, será
assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão Julgadora. Piracicaba, 17 de
fevereiro de 2017.

Comissão Julgadora, Profs. Drs.:
Flávio Henrique Baggio

Ivy Kiemle Trindade Suedam
Maria José Alves da Rocha
Dulce Elena Casarini
Maria Tereza Nunes
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1. À Congregação.
FOP, 20/0212017

Prof. Dr. Guilhe~~~'''''''''>~T~
Diretor

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av. Limeira. 901 - Caixa Postal 52
Cep 13414-903
- Piracicaba=St'

Diretoria Apoio Administrativo
Telefone: (19) 2106-5221 fax (19) 3421-0144
e-mail:liliane@fop.unicamp.br
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liliane

PARECER FINAL DA COMISSÃO JULGADORA SOBRE O CONCURSO PÚBLICO
DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR
DOUTOR, NA ÁREA DE FISIOLOGIA E BIOFÍSICA, DO DEPARTAMENTO DE
CIÊNCIAS
FISIOLÓGICAS,
DA FACULDADE
DE ODONTOLOGIA
DE
PIRACICABA-UNICAMP.
Os candidatos inscritos: Ana Paula Jacobus, Franco Arsati, Glauce Crivelaro do Nascimento"
Marangoni, Marcelo Franchin, Nádia Cristina Fávaro Moreira, Patricia Oliveira de Lima, Yuri
Martins Costa compareceram no horário estipulado para início do concurso, em acordo com
os itens 5.2.1,5.2.2 e 5.3 do edital.

PROVA ESCRITA
A prova escrita constou de 5(cinco) questões, sendo elas: l-Descreva os mecanismos neural e
humoral da regulação da pressão arterial, 2-Defina potencial de membrana e potencial de ação
e descreva as etapas da neurotransmissão, 3-Descreva as bases neurais da mastigação, 4Descreva os mecanismos envolvidos na regulação da glicemia e as repercussões
fisiopatológicas do diabetes mellito, 5-Defina dor e descreva os mecanismos envolvidos na
sensibilização periférica e central.
Os candidatos foram conduzidos à sala da Congregação da Faculdade onde tiveram o tempo
de uma hora para consulta do tema e realização de anotações e três horas para redação
propriamente dita.
Os critérios empregados para correção das questões foram: conteúdo e clareza das respostas,
sendo que cada questão teve valor de 2 pontos, o que totalizou dez pontos.
Os candidatos responderam a todas as questões obtendo as notas abaixo.
As questões foram embasadas no conjunto de disciplinas em concurso (item 5.5 do edital e
anexo 1). Para correção das provas, os membros da Comissão Julgadora reuniram-se após a
prova, e após a discussão de cada questão, deliberou as notas.
Observado o edital, os candidatos: Franco Arsati, Nádia Cristina Fávaro Moreira, Patrícia
Oliveira de Lima e Yuri Martins Costa foram aprovados, obtendo nota igualou acima de sete
para a prova.

1/8
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Tipo:
Função J Cargo:
Áreca;
Departamento:

CONCURSO PÚBLICO
PROFESSOR DOUTOR
Fisiologia e Biofísica
Ciências Fisíol6gicas

APURAÇÃO DAS NOTAS POR AVALIAÇÃO
Candidato: Ana Pauta Jaccbus

ESCRITA
Comfssàc Jutga~ora

Média

Ponderada

Candidato: Yuri Mantns Costa

Média

6,2

8.2
8,2

&,2
8,2

8.2

82
8.2

Candidato: Franco Arsatl
PROVAS E PESOS
ESCRITA

Média

7.3
7.3

7.3

7,3

7,3

7,3

7,3

7.3

/

I
/

,
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4· /
Candidato: Marcelo Franchin
PROVAS

fi PESOS

eSCRITA

4.6

4.6
4.6

4.6
4.6

4.6

4.6

Cand~dato: Nãdia Crlstina FávarQ Moreira
MOVAS E PESOS
ESCRITA

7.7
7.7
7.7
7.7

Candidato: Patrieía Oliveira de Uma
PROVAS E PESOS
ESC1'l.lT li

Média

8.2

8.2

82

8.2

8.2

82

8.2

8.2

B.2

8.2

Cand~dato: Glauce Crivelaro do Nascimento Marangoni
PRCWi\S

r: PESOS
M4Qi.

ESCRITA

8.0

6.0

6,0

6.0

6,0

6.0

6.0

6.0

I
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PROVA ESPECÍFICA - ARGUIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.
Antes do início da prova específica, sorteou-se a ordem dos candidatos para esta
prova, sendo mantida esta ordem para as demais etapas. A ordem de sorteio foi: 1- Yuri
Martins Costa, 2 - Nádia Cristina Fávaro Moreira, 3 - Franco Arsati e 4 - Patrícia Oliveira de
Lima.
Na arguição do plano de trabalho, os candidatos foram arguidos nos seguintes temas:
originalidade, metodologia, fundamentação científica e exequibilidade. Os candidatos
responderam as questões adequadamente e posteriormente foram avaliados individualmente
pelos membros da banca.

PROV A DE TÍTULOS:

O candidato Franco Arsati tem formação em Odontologia (1997), mestrado
(CAPES) e doutorado (CAPES) em Odontologia, área de concentração em Fisiologia, na
FOP-UNICAMP, e especialização em Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial na
Faculdade e Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic. Tem 14 anos de
experiência didática. Atualmente, ministra aulas em diferentes cursos, nas áreas de Fisiologia
na Universidade Estadual de Feira de Santana. Como produção científica, publicou 20
trabalhos, sendo 7 nacionais e 13 internacionais, sendo 1 artigo A2 e é primeiro autor em 2
artigos (l nacional e 1 internacional), resultando em índice h = 4 (ISI Web of Science). Possui
2 capítulos de livro. Apresenta 12 resumos publicados em anais de congressos ou periódicos.
Como formação de recursos humanos orientou 2 trabalhos de iniciação científica (PROBIC),
1 trabalho de conclusão de cursos de especialização e 8 mestrados. Em atividade de extensão
participou de 11 bancas de trabalho de conclusão de curso/especialização, 19 bancas de
mestrado e 7 bancas de doutorado. É revisor de dois periódicos nacionais. É coordenador do
curso de extensão de princípios básicos de eletrocardiografia e ministrou 3 cursos presenciais.
Em relação à captação de recurso, recebeu auxílio em 1 projeto de pesquisa pela FAPESB.
A candidata Nadia Cristina Fávaro Moreira possui formação em Odontologia
(2006), mestrado (FAPESP) e doutorado (FAPESP) em Fisiologia Oral na FOP/UNICAMP,
especialização em Implantodontia na FOP-UNICAMP e Pós Doutorado na Universidade
Católica de Leuven - Belgica (CNPq) e na FOP-UNICAMP (CAPES). Durante a graduação,
teve bolsa de iniciação científica (FAPESP). Tem 1 anos de experiência didática, ministrando
aula na FOP-UNICAMP como pesquisadora colaboradora. Como atividade científica, tem 6
trabalhos publicados em revistas internacionais, sendo 1 artigo A 1 e 3 artigos A2 e é primeira
autora em 4 artigos, resultando em índice h = 3 (lSI Web of Science). Publicou 1 capítulo de
livro. Tem 11 resumos publicados em anais de congressos ou periódicos. Como formação de
recursos humanos, orientou 1 trabalho de iniciação científica (FAPESP). Em atividade de
extensão participou de 3 bancas de trabalho de conclusão de curso/especialização, 4 bancas de
qualificação e 1 banca de doutorado. É revisora de um periódico internacional. Recebeu 5
menções honrosas. Foi presidente do Centro Acadêmico na FOP-UNICAMP.

A candidata Patrícia Oliveira de Lima possui formação em Odontologia (2007),
mestrado (FAPESP) e doutorado (FAPESP) em Fisiologia Oral na FOP/UNICAMP, tendo
feito doutorado sa~9'õt\h/.ha c.alifórnia-EUA (CNPq), e Pós ?outorado na FOP-UNICAMP
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(FAPESP). Durante a graduação, teve 2 bolsas de iniciação científica (FAPESP). Tem 3 anos
de experiência didática, ministrando aulas na área de Fisiologia da UNIP. Como atividade
científica tem 3 trabalhos publicados em revistas internacionais e 1 em nacional, sendo 1
artigo AI e I artigo A2 e é primeira autora em 2 artigos, resultando em índice h = 4 (ISI Web
of Science). Publicou 1 capítulo de livro. Tem 11 resumos publicados em anais de congressos
ou periódicos. Como formação de recursos humanos orientou 1 trabalho de iniciação
científica (FAPESP) e 1 trabalho de conclusão de curso. Em atividades de extensão participou
de 4 bancas de qualificação e 2 bancas de doutorado. Recebeu 3 menções honrosas e o prêmio
de melhor aluna de graduação da FOP-UNICAMP no ano de 2007 das instituições ABENO,
CRO-SP e APCD.

o candidato

Yuri Martins Costa possui formação em Odontologia (2009), mestrado
(FAPESP) em Reabilitação Oral na FOB/USP, doutorado (CAPES) em Estomatologia e
Biologia Oral na FOB/USP, tendo feito doutorado sanduíche em Aarhus-Dinamarca
(CAPES), Pós Doutorado na FOB-USP (FAPESP) e cursa especialização em Disfunção
Temporomandibular e Dor Orofacial na faculdade Avantes. Como atividade científica tem 21
trabalhos publicados em revistas internacionais e 6 em nacionais, sendo 6 artigos AI e 13
artigos A2 e é primeiro autor em 8 artigos, resultando em índice h = 6 (ISI Web of Science).
Publicou 1 capítulo de livro. Tem 10 resumos publicados em anais de congressos ou
periódicos. É revisor de quatro periódicos internacionais. Recebeu Certificado de Excelência
Acadêmica na Aarhus Universitet - Dinamarca. Foi presidente do Centro Acadêmico na FOUEM.

PROVA DIDÁTICA
Para esta Prova, o ponto sorteado foi o de n° 8 para todos os candidatos, cujo título é
"Sensibilidade da região orofacial". Os quatro candidatos apresentaram seus temas, expondoos de forma clara e demonstrando bom conhecimento. Os candidatos apresentaram as aulas no
período regimental e dentro das normas estabelecidas,
Todos os candidatos apresentaram para a banca plano de aula, e usaram o recurso audio-visual
adequado. Foram apresentados os objetivos da aula, e o conteúdo a ser abordado.

PROV A DE ARGÜIÇÃO
Nesta prova, os candidatos responderam adequadamente a todas as questões colocadas pelos
componentes da banca examinadora em relação ao programa da disciplina em concurso e
memorial apresentado.

A Comissão Julgadora avaliou o desempenho dos candidatos nas provas, conforme pode ser
verificado no quadro de notas abaixo:

j
,
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Tipo:
Função I Cargo:
Área;
Departamento:

CONCURSO PÚBLICO
PROFESSOR DOUTOR
Fisio-Iogiae BI-oflsica
Ciências Fh;\ológicas

APURAÇAO
Candidato:

Candidato:

Candidato:

Candidato:

DAS NOTAS POR CANDIDATO

Yuri Martlns Costa

Nádta

cnsnna Fávaro morerea

Franco Arsati

Patricia Oliveira

de Lima

Os candidatos foram considerados habilitados, obtendo de todos os membros da comissão
julgadora nota final superior a sete, tendo sido classificado em primeiro lugar o candidato
Yuri Martins Costa, conforme quadro abaixo.

n·

r-; I

/;!

'

V
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Tipo:
Função I Cargo:
Área:
Departamento:

CONCURSO PÚBLICO
PROFESSOR

DOUTOR

Fisiologia e Bíoftsica
Ciências Fisiológicas
CLASSIFICAÇÃO

DA COMISSÃO

JULGADORA

Plfl,<;ícaba, 171(}V2017

Face ao exposto e considerando o desempenho do candidato nas provas deste concurso, a
Comissão Julgadora, indica para nomeação o candidato Yuri Martins Costa, classificado em
primeiro lugar, com (5) cinco indicações.

Tipo:
Funç,ão I Cargo:
Área:
Departamento:

CONCURSO PÚBLICO
PROFESSOR

DOUTOR

Fisiologia e Biofisica
Ciências Fisiológicas
CLASSIFICAÇÃO

POR EXAMINADOR

EXAMINADORES·

PROfêSSORES

OOUTORES

CANDIDATO
INDICADO(A)

EM l' LUGAR

INDICAOO(A)

EM 2" LUGAR

11'1010./100(.11,

EM

INDIOADO(Ai

EM 4'LUGAR

Píraocaba.

N' INDICAÇÕES

Yurt Matt~ns COcSH.l

3' UJGAR
5

l1l02f2011
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Piracicaba, 17 de fevereiro de 2017.
Comissão Julgadora, profs.(a) drs.(a):
Flávio Henrique Baggio Aguiar
Ivy Kiemle Trindade Suedam
Maria José Alves da Rocha
Dulce Elena Casarini
Maria Tereza Nunes

8/8
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UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE CAMPINAS

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

DE PlRACICABA

COMISSÃO DE DOCENTES
UNICAMP

Processo N°: 06-P-1668/1 I
Interessado:
Felippe Bevilacqua Prado
Nível: MS3.1 Regime: RDIDP Departamento:
Morfologia
Área:
Assunto: Relatório final de estágio de pós-doutoramento
Período: 01/0112016 a 16/11/2016
RESC110 DAS A TlHDADES

••

COMISSÕES PARA APROVAÇAo
Relatório Anterior: Aprovado;
Conselho de Depto: Aprovado.
ATIVIDADES DE PESQLISA
Artigos Publicados: 1 Internacional:

PARECER:
Trata-se da solicitação de aprovação do relatório final das atividades do Prof. Dr. Felippe Bevilacqua
Prado, da Área de Anatomia, do Departamento de Morfologia, realizadas durante o estágio de pósdoutoramento na Universidade de Chicago, EUA, no período de 01101/2016 a 16/11/2016. Durante o
período o professor concluiu o projeto de pesquisa intitulado "Análises in vivo, in vitro e pelo método dos
elementos finitos do comportamento mastigatório: estudo em macacos Cebus capucinus
(Cebíneos/macacos-prego)", sob supervisão do Prof. Dr. Callum F. Ross e publicou um artigo em
periódico indexado na base WOS. Considerando a aprovação pelo Departamento de Morfologia e estando
o processo de acordo com a Deliberação CONSU-A 11/1991, a Comissão de Docentes manifesta-se
favorável à aprovação do relatório final de afastamento do Prof. Dr. Felippe Bevilacqua Prado, para
realização de estágio de PÓS-doutora~
\,_

Francisco Hait~~

- Presidente

Flávio Henrique Baggio Aguiar - Membro

Maria Cristina Volpato - Membro

l

Rosana de Fátima Pos.s.X.o: - \IciuéiQ
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UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE CAMPINAS

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

DE PIRACICABA

COMISSÃO DE DOCENTES
UNICAMP

Processo N°: 06-P-29982/2013
Interessado:
Antonio Pedro Ricomini Filho
Nível: PPPD Regime: Departamento: Ciências Fisiológicas
Área: Bioquímica Assunto: PPPD: Alteração de Carga Horária
Período: 2015 a 2018
COMISSÕES PARA APROVAÇÃO
Graduação: Aprovado;
Conselho de Depto: Aprovado.

PARECER:
Versa sobre a solicitação de revisão da carga horária das atividades didáticas na Graduação do
pós-doutorando Antônio Pedro Ricomini Filho, do Departamento de Ciências Fisiológicas, junto
a área de Bioquímica. Observa-se a anuência dos docentes da área quanto a participação do
mesmo nas disciplinas de Biociências I (28hs), Biociências II (l2hs), Cárie I (4hs), Cárie Il (4hs),
Cárie 1II (32hs) bem como aprovação pela Coordenadoria de Graduação (f1.75).Considerando o
exposto, a Comissão de Docentes manifesta-se favoravelmente a aprovação da alteração de carga
horária de Antonio Pedro Ricomini Filho.

~C1~
Cinthi=oury~

o +Membro

Flávio Henrique Baggio Aguiar - Membro

Maria Cristina Volpato - Membro

Processo: 06-P-29982/2013

Rosana de Fátima Possobon - Membro

Data: 06/03/2017
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
COMISSÃO DE DOCENTES
UNICAMP

Processo N°: 06-P-30276/2016
Interessado: Giovana Cherubini Venezian
Nível: Pesquisador Colaborador Regime: Departamento: Odontologia Social
Área: Bioestatística Assunto: Integração como Pesquisador Colaborador
Período: 15/03/2017 a 14/03/2019

RESUMO DAS ATIVIDADES
COMISSÕES PARA APROVAÇÃO
Conselho de Depto: Aprovado.
ATIVIDADES DE PESQUISA
Artigos Publicados: 4 Nacional; 6 Internacional;
Capítulos de Livros: 1;
PARECER:
Trata-se da solicitação de integração como Pesquisadora Colaboradora da Dra. Giovana
Cherubini Venezian, sob supervisão da Profa. Dra. Gláucia Maria Bovi Ambrosano, do
Departamento de Odontologia Social, Área de Bioestatística. A pesquisadora, no período de
15/03/2017 a 14/0312019, desenvolverá o projeto de pesquisa intitulado "Análise dos limites de
probabilidade de erros tipo I e tipo II em estudos epidemiológicos na área de Ortodontia". A
pesquisadora não desenvolverá atividades junto à graduação, pós-graduação e extensão.
Considerando a aprovação do Departamento de Odontologia Social e estando esta solicitação em
acordo com a Deliberação CONSU A-06/06 e Portaria Interna no. 1912007, a Comissão de
Docentes manifesta-se favorável à integração como Pesquisadora Colaboradora da Dra. Giovana
Cherubini Venezian.

Cinthia Pereira Machado Tabchoury - Me

ro

Flávio Henrique Baggio Aguiar - Membro

Maria Cristina Volpato - Membro

Rosana de Fátima Possobon - Membro

Processo: 06-P-3027612016 Data: 06/03/2017
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
COMISSÃO DE DOCENTES
UNICAMP

Interessado: Marlos Barbosa Ribeiro
Processo N°: 06-P-31078/2016
Nível: - Regime: - Departamento: Odontologia Restauradora
Área: Endodontia Assunto: Pesquisador Colaborador
Período: 2 anos
COMISSÕES PARA APROVAÇÃO
Conselho de Depto: Aprovado.

PARECER:
Trata-se de solicitação para Pesquisador Colaborador do Dr Marlos Barbosa Ribeiro junto à Área
de Endodontia do Departamento de Odontologia Restauradora. O pedido é para desenvolver
exclusivamente o projeto de pesquisa "Determinação populacional de cepas de Enterococcus
faecalis isoladas de dentes com insucesso do tratamento endodôntico e análise da expressão de
genes associados à sua persistência, resistência e virulência", não havendo menção de outras
atividades de graduação, pós-graduação e extensão. O pedido obedece à Deliberação CONSU-A06/06 e portaria do Diretor 19/2007. Assim, a Comissão de Docentes recomenda a aprovação da
solicitação.

Francisco

Cinthia Pereira Machado Tabchoury - Mem r

Flávio Henrique Baggio Aguiar - Membro

Maria Cristina Volpato - Membro

Processo: 06- p. 31078/2016

Rosana de Fátima Possobon - Membro

Data: 06/03/2017
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
COMISSÃO DE DOCENTES
UNICAMP

Processo N°: 06-P-3037512016
Interessado:
Paulo Eduardo Miamoto Dias
Nível:
Regime: Departamento: Odontologia Social
Área: Odontologia Legal e Deontologia
Período: 09/02/2017 a 08/02/2019

Assuuto: Integração como Pesquisador Colaborador
RESUMO DAS ATIVIDADES

COMISSÕES

PARA APROVAÇÃO

Conselho de Depto: Aprovado.

PARECER:
Trata-se da solicitação de integração como Pesquisador Colaborador do Dr. Paulo Eduardo Miamoto Dias sob supervisão do Prof. Dr. Luiz
Francesquini Júnior, da Área de Odontologia Legal e Deontologia do Departamento de Odontologia Social da FOPIUNICAMP, no período de
09/0212017 a 08/02/2019, para desenvolver o projeto intitulado "Comparação de métodos antropológicos tradicionais versus 3D avançados para
estimativa de sexo numa amostra moderna de crânios brasileiros". Não são previst s atívida e§__
lll! Grasuação, Pós- aduação e Extensão. A
solicitação tem a aprovação do conselho do Departamento de Odontol gia ocial está em ardo
c
eração CONSU A-06/2006 e
portaria interna 19/2007. Desta forma, a Comissão de Docentes manif t -s
.
se te solicitação.

C[~~\~
Cinthia Pereira Machado Tabchoury - Membro

o-

Maria Cristina Volpato - Membro

Processo: 06-P-303 75/20 16

Data: 30101/2017
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
COMISSÃO DE DOCENTES

UNICAMP

Processo N°: 06-P-30620/2016
Interessado: Samilly Evangelista Souza
Nível: - Regime: - Departamento: Prótese e Periodontia
Área: Prótese Parcial Removível Assunto: Pesquisador Colaborador
Período: março de 2017 a março de 2018
COMISSÕES PARA APROVAÇÃO
Conselho de Depto: Aprovado.

PARECER:
Trata-se de solicitação para Pesquisador Colaborador da Dra Samilly Evangelista Souza junto à
Área de Prótese Parcial Removível do Departamento de Prótese e Periodontia. O pedido é para
desenvolver exclusivamente o projeto de pesquisa "Métodos de desinfecção de reembasador
resiliente", não havendo menção de outras atividades de graduação, pós-graduação e extensão. O
pedido obedece à Deliberação CONSU-A-06/06 e portaria do Diretor 19/2007. Assim, a
Comissão de Docentes recomenda a aprovação da solicitação.

Cinthia Pereira Machado Tabchoury - Me bro

Flávio Henrique Baggio Aguiar - Membro

Maria Cristina Volpato - Membro

Rosana de Fátima Possobon - Membro

Processo: 06-P-30620/20 J 6 Data: 06/03/20 J 7
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
COMISSÃO DE DOCENTES
UNICAMP

Processo N°: 06-P-25859/20 15
Interessado:
Luciane Martins
Nível:
Regime: Departamento: Prótese e Periodontia
Área: Periodontia Assunto: Relatório de atividades e solicitação de renovação como PPPD
Período: 02/2016 a 03/2017 e 04/2017 a 03/2019
RESUMO DAS ATIVIDADES
COMISSÕES PARA APROVAÇÃO
Relatório Anterior: Aprovado;
Conselho de Depto: Aprovado.
PARECER:
Trata-se da relatório de atividades da Ora Luciane Martins junto ao Programa de Pesquisador de
Pós-Doutorado (PPPD) no Departamento de Prótese e Periodontia, no período de 02/2016 a
03/2017, e solicitação de renovação para o período de 04/2017 a 03/2019. A solicitante
desenvolveu parte do projeto de pesquisa "Identificação de receptores e vias de sinalização
intracelular ativada pela amelogeniae LRAP, e seu papel na cementogênese e regeneração
periodontal", sob a supervisão do Prof. Dr. Francisco Humberto Nociti Junior e financiado pelo
Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES (PNPD). Para o período da renovação, a
solicitante continuará a desenvolver o mesmo projeto, sendo também financiado pela CAPES
(PNPD). Não houve e não haverá atividades desenvolvidas junto à graduação, pós-graduação ou
extensão. O processo está instruído em acordo com a Deliberação CONSU A -o 12/20 12 e as
atividades foram aprovadas pelo Departamento de Prótese e Periodontia. Desta forma, a
Comissão de Docentes se manifesta favorável ao relatório apresentado bem como à renovação de
integração da Ora Luciane Martins junto ao PP O n período de 04/2017 a 03/2019.

Cinthia Pereira Machado Tabchoury-

Flávio Henrique Baggio Aguiar - Membro

Maria Cristina Volpato - Membro

Rosana de Fátima Possobon - Membro

Processo: 06-P-2~859/2015 Data: 06/03/2017
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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP

BALANCETE FINANCEIRO
Anexo 11

Administradora

Nr. Processo

Período
(X)

( ) Unicamp

Funcamp

FOP

01 P-23628/1998

01/01/2015 à 31/12/2015

Área

Unidade

Responsável Pela Área
Laboratório Bioquímica Oral

Prol". Cinthia Pereira M. Tabchoury

Saldol Demonstrativo

Despesa

Receita
Saldo Anterior

56.072,06

Recursos Recebidos

Material de Consumo

1.980,25 Saldo em 31/12/2015

Diárias

2.992,50

17.593,80 Serviços Terceiros Pessoa Física

Rendimento Aplicação Financeira

66.360,35

3.000,00

3.898,71
Taxa Portaria - GR 75/03 - CÁF (6,5%) - R$ 933,51

3.231,47

FAEPEX (3%) - R$ 430,83 - AIU (5%) - R$ 718,11
PIOS (8%) - R$ 1.149,02

TOTAL RECEITA

SALDO PARA O PRÓXIMO PERíODO

TOTAL DESPESAS

11.204,22

77.564,57

Assinatura Responsável

n ('<~,\,~

r,

i\'

\

\

r-,

~~~.,c(5Y~,.erVJ0.'
Conferência ~_:A4/f=unCal]lp,
Data
o/a.
c'

t])fa. <.íntli· (j>ereira:Mac/iad'o '1á6clioury
P~o ssora..(lssociaáa
!.Jl1atr. 21.416-3
CEOP- VJVI (jf!M.P
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66.360,35
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Rubr ~
DE CAMPINAS
DE PIRACICA13A

UNIVERSIDADE ESiADUAL
fACULDADE DE ODONiOLOGIA
UNICAMP

COMISSÃO DE CURSOS E SERViÇOS DE EXTENSÃO

A Comissão

de Cursos

e Serviços

de Extensão,

em

reunião

ordinária

realizada na presente data, tomou ciência da prestação de contas do convênio 65/91
- APS junto ao Laboratório de Bioquímica Oral, referente ao exercício de 2015.
Piracicaba, 08 de Fevereiro de 2017

j'

/

/l
I

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av, Limeira, 901-Caixa Postal 52 CEP 13414-903 Piracícaba-SPFone: (19) 2106-5200 - Fax (19) 2106-5218 ou (19) 3421-0144 - www,fop,unicamp,br

Reunião189ª - ORDEM DO DIA: fl.23

····
..········

o
F1S. N
- .,

\(7'D
:.".:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

DE PIRACICABA

UNICAMI=)

À DIRETORIA:

1.

Para aprovação junto a Congregação da prestação de contas referente ao exercício de 2015, do
convênio 65/91- APS - junto ao Laboratório de Bioquímica Oral;

2.

Para demais providências.

Piracicaba, 08 de Fevereiro de 2017

~/~Ji;;;;~
Extensão - FOPlUnlcamp
Matr. Funcamp -19182.Q

v1 Prol. Or. G
/
f

. P. HeImquts

Diretor
Matrícula ~ fi ",.>'. ' {)
faculdade õe Odonl:o!og\<; 00 1;~Itlcica-OO

UNiCAMP

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av, Limeira, 901 - Caixa Postal 52 CEP l3414-903 Piracicaba-SP-

Reunião189ª
- ORDEM
DO
fl.24- Fax (19)
2106-5218 ou
(19)DIA:
3421-0144

Fone: (19) 2106-5200

www,fop,unicamp,br
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(Repositório da PROCURADORIA

DELIBE
Re·ÍtQf:YH
Secrehitíó

CONSU-A-16/99, DE 27/07/99.
TAVARES
ULOSOLLERO

Delega
competência
à Câmara de
Administração
do Conselho Universitário.

o Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente do Conselho
Universitário, tendo em vista o decidido pelo Conselho em sua 63a Sessão Ordinária,
realizada em 27 -7-99, baixa a seguinte deliberação:
Artigo 1
Fica delegada à Câmara de Administração do C
competência para analisar, aprovar ou recusar presta~ã9.r..~t
movimentados através de Areas de Serviço de Pequena Montaregid
172-85.
0

-

Universitário
. de recursos
Portaria' GR.......... -........•..... _.-.-.---

Artigo 20 - As prestações de contas deverão ser encaminhadas em janeiro de cada
exercício, relativamente à movimentação do exercício anterior, pelo Diretor da Unidade
ou Orgão, re . Q em um único processo as contas relativas a todas as áreas existentes
no âmbito d
petência.
Artigo'
ArOt"'':iiN'
entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
(PUBLICADA NO DOE,. DE 04/08/99)

http://www.unicamp.br/pg/delibera/1999/DE16A99.HTM
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02102/2000

UNIVERSIDADE. ESTADUAl.. DE CAMPINA.S
Gabinete ·do Reitor
Cidade Universitária"Zeferino VazHf 25/01/2000
FLS. N._'(_~_~__

OF. GR.No 042/2000

Senhor(a) .Dirétor(a)t

VenhO. através. deste.. SOliCita.r. Que, de acordo tom.s
Deliberação CONSU-A-16/99,. sejamencaminhadas
..até o dia. 15 de fevereiro·· de
20qO à Secretaria. Geralr as prestaç5esde contas dos recursos movimentados através
de Amas de Serviço de Pequena Monta existentes em. sua Unidade.
De ordem dO MagniOCo Reitor, .. sdidto que a respectiva
prestação de contas tramite inicialmente pela Coordenação de Extensão da Unidade
para a análise e aprovação,. para posterior encaminhamento pela direçãO.

õespe<;o-me mui

Atenciosamente,

NORA MARCELA HAUN QUIR6s
Chefe de Gabinete Adjunto
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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP

)

RELAÇÃO ANALíTICA DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS AUTORIZADOS

NO PERíODO
Anexo I

Período

Administradora
(

(X)

) Unicamp

Funcamp

01/07/99

a 31/12/99

Área

Responsável

Protese

Prot. Sérgio de Toledo

Data De Autorização

Solicitante

Duração

Convênio

Nr. Do Processo

Unidade

504

01-P-23627/98

FOP

Pela Área

Discriminação

Valor

Da Unidade

01/07/99

a 31/12/99

Não houve receitas neste período

:u
c:
!1

~

:&1

::J

."~

•• ~

~

•
I~
•

•

'II.
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FUNDAÇÁO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP

BALANCETE FINANCEIRO
Anexo 11

Administradora
(

) Unicamp

Período
(X)

Funcamp

01/07/99

a 31/12/99

Área

Responsável

Protese

Prof. Sérgio de Toledo

Unidade
FOP

Pela Área

Receita
Saldo Semestre Anterior

Nr. Processo
01-P-23627/98

Despesa
6.189,46

Saldo

Pessoal
Relação de Equipamento

Material de Consumo

- 02 Microcomputador

e Material

Permanente

K6 350Mhz, teclado.mouse.jjab.jnonltor

NF. 169 - VI. uni!. R$ 1.520,00 - VI. total R$ 3.040,00

Remuneração

Recursos Recebidos

Rendimento Aplicação

167,90

Serviços Pessoais

r---------------------------------------------~
Outros Serviços
Equipamento

Encargos

e Material Permanente

3.040,00

Taxa Portaria - 171/85

:li'
c::

TOTAL RECEITA

TOTAL DESPESAS

3.040,00

Assinatura Responsável

P"

SALDO PARA PRÓXIMO SEMESTRE

Visto Diretor Un°
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3.317,36
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Ricardo Yoshio Saito
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FLS

NÚMERO

RUBRICA

~

INFORMAÇÃO
UNICAMP

1) Providenciada a juntada da Prestação de Contas;
2) À Execução Orçamentária para demais providências.

FOP, 17/02/00.

\

I

\
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FlS
40
NÚMERO

06-P-26354j201O
RUBRICA

~

À FOP,
Trata o presente processo da área de Prestação de Serviços de Pequena Monta n 8135-0
Área 4833 para: Odontopediatria, junto à FOP.
Como análise, informamos que a prestação de contas emitida pela FUNCAMP referente ao
exercício 2014 - fls. 39 não apresentou movimentação financeira no período.
Ressaltamos que a conferência e a ratificação das despesas efetuadas ficam a cargo dos
responsáveis pelo convênio.
1/ O\{'
Diante do exposto, solicitamos providências quanto à assinatura pelo résponsável da
referida área na prestação de contas supracitada (fls. 39). Solicitamos também assinatura do
diretor da unidade nas prestações referentes aos exercícios de 2013 a 2014 e posterior
en9aminhamento às instâncias superiores daunidade para demais providências.
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Coordenadoria
DGA/UNICAMP
MATR.298261

, . Hecooldo;
~ X~('0~Ô \) .ifOlF
"b ao ce~or
. •••••
••.- ••••,2. Encamm. he
,-=
'.;;J ~
••••• -_ •••.
.j. .
1;
esra
1""'. orovc en.ci3s..
r. \\'/V~....
I'"

..., 0'"'\
I-."
:.;;,Lj

....;,;J........

·,5
~-

,',
\O~(,,'
y........................••
-".

.""'-.

~rqulvoSetonal- Ur I'A1I
For1e: (19) 2100·5228

I.,

•••••••

08.12.09.00.00
ceção: EXf'ledien1rt,Pmtoooloe
••••.
1".
F -,n '0 I 'can1ll

Reunião189ª - ORDEM DO DIA: fl.30

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

DE PIRACICABA

COORDENADORIA DE EXTENSÃO
UNICAMP

Piracicaba, 14 de outubro de 2015

Ao
Departamento

de Odontologia Infantil

A/C - Profa. Fernanda Miori Pascon

1. Para ciência e providencias
contracapa,

com destaque

quanto a Resolução GR-012/2015, de 07107/2015,

anexo à

ao artigo 2° - letra B e Artigo 5° que terá sua vigência inicial na

data da publicação da GR-012/2015.
2. Para adequação
provenientes

das informações

contidas

em fls. 15, referente

da APS 4833 - junto a Odontopediatria,

à utilização

com as atuais despesas.

3. Após volte para demais providencias.

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av. Limeira, 901- Caixa Postal 52 CEP 13414-903 Piracicaba-SP-

Fone: (19)2106-5200

- Fax (19) 2106-5218 ou (19) 3421-0144
Reunião189ª
- ORDEM DO DIA: fl.31

- www.fop.unicamp.br
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FUNCAMP

Página: 1

Módulo: Relatórios

Data: 24/02/2016

Emitido por:Daniela Dei Ciello Pettine

Hora: 16:45

CONVÊNIOS COM PRESTAÇÃO DE SERViÇOS SEM MOVIMENTAÇÃO

Convênio

Período

Administradora

01/01/2015 a 31/12/2015

Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp

I Unidade

N° do Processo

4833

06 P-26354/201

°

IFOP

Responsável pela Área
Profa. Dra.Fernanda Miori Pascon

Área
APS/FOP/Odontopediatria

ValorR$
Saldo Anterior

~

R$ 0,00

I
I
~-

-

SALDO ATUAL(31/12/2015)

v/
Assinatura

Responsável

Área ..•
~J(JfVI~

R$ 0,00

íJ
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I
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Âto

Diretor
Unidade

"of((. Dr« Fer/~andaMum P~s~~J't
Assinatura

da Funcamp

Prafa. Doutora I da Area de Odontopedla,na
Deolo. de Odonto,ogla I!1lanli!
, Matrícula 297829
FOP/UNICAMP
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICA13A
UNICAMP

COMISSÃO DE CURSOS E SERViÇOS DE EXTENSÃO

A Comissão de Cursos e Serviços de Extensão, em reunião ordinária
realizada na presente data, tomou ciência das prestações de contas do convênio
4833 - APS - Odontopediatria, referentes aos exercícios de 2013 a 2015.
Piracicaba, 08 de Fevereiro de 2017

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av. Limeira, 901 - Caixa Postal 52 CEP 13414-903 Piracicaba-SP-

Fone: (19) 2106-5200 - Fax (19) 2106-5218 ou (19) 3421-0144 - www.fop.unicamp.br
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.ubr.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

DE PIRACICABA

UNICAMP

À DIRETORIA:

1.

Para aprovação junto a Congregação do plano de aplicação dos recursos conforme solicitação de
folha 41 e das prestações de contas referentes aos exercícios de 2013 a 2015} do convênio 4833
- APS - Odontopediatria;

2.

Para demais providências.

Plraclcaba, 08 de Fevereiro de 2017

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av. Limeira, 901 - Caixa Postal 52 CEP 13414-903 Piracicaba-SP- ORDEM
DOouDIA:
fl.35 - www.fop.unicamp.br
Fone:Reunião189ª
(19) 2106-5200 - Fax
(19) 2106-5218
(19) 3421-0144
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CONVÊNIO
DE
COOPERAÇÃO
QUE
ENTRE SI CELEBRAM
INSTITUTO
SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA E A
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE
CAMPINAS.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o INSTITUTO
SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA, criado no dia 09 de agosto de 1999, é
uma sociedade civil, com personalidade jurídica, de direito privado, com registro no
Cartório do 3°, Ofício da cidade de Sobral - CE, às fls. 72-79, no Livro A-2, com
prazo indeterminado de duração, com sede à Rua Cel. Antônio Rodrigues
Magalhães, 359 - Bairro Dom Expedito, na cidade de Sobral, no Estado do Ceará,
mantido pela Associação Igreja Adventista Missionária, com sede em Sobral e CNPJ
n°. 03.365.403/0001-22, é reconhecida pelo Município, Estado e União, como
Pessoa Jurídica de Utilidade Pública, neste ato representado por seu DiretorPresidente, Oscar Rodrigues Junior, doravante denominado INTA, e, de outro lado,
a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, autarquia em regime especial,
inscrita no CGC/MF sob n" 46.068.425/0001-33, com sede na Cidade Universitária
"Zeferino Vaz", Distrito de Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, neste ato
representada por seu Magnífico Reitor, Professor Doutor José Tadeu Jorge,
doravante denominada UNICAMP, resolvem celebrar o presente Convênio,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Convênio a ampla cooperação entre as partícipes, com a
finalidade de desenvolver o Programa MINTER (Mestrado Interinstitucional) da
CAPES, o qual formará mestres para a instituição interessada através do Mestrado
Profissional em Odontologia em Saúde Coletiva.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
2.1. As Partícipes designarão executores para a consecução dos objetivos propostos
neste Convênio, os quais poderão ser substituídos, mediante comunicação escrita à
outra parte.

VERSÃO:
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UNICAMP

2.2.Para a implementação dos objetivos deste Convênio, serão desenvolvidos Planos
de Trabalho, formalizados através de Termos Aditivos, que deverão conter objeto,
forma de execução, direitos e obrigações das Partícipes, cronograma de execução,
vigência, orçamento detalhado e demais dados pertinentes.
2.3. Poderão ser celebrados tantos Termos Aditivos quantas forem as ações
compatíveis com o objeto deste Convênio.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PLANOS DE TRABALHO
Os Planos de Trabalho estabelecerão, de maneira pormenorizada, os objetos a serem
concretizados no âmbito deste Convênio e conterão, em especial:
a) objeto;
b) justificativa;
c) descrição detalhada das especificações técnicas do objeto;
d) cronograma;
e) planejamento das despesas, custos envolvidos e fontes de recurso;
f) forma de rateio das despesas e eventuais Direitos de Propriedade Industrial,
incluindo as averbações de Termos de Licença sobre exploração de
tecnologias;
g) resultados esperados e participação nos mesmos;
h) periodicidade dos Relatórios de Gestão.
CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE
Os recursos necessários para o cumprimento do objeto ajustado, bem como a forma
de pagamento, deverão estar previstos em cada Termo Aditivo e serão reajustados
de acordo com o que for ali pactuado.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. São obrigações da UNICAMP:
5.1.1. Assegurar a plena execução dos Termos Aditivos decorrentes deste
Convênio;
5.1.2. Designar um executor como responsável pelas atividades deste
Convênio;
5.1.3. Disponibilizar as facilidades da plataforma de ensino à distância
(Moodle) para as atividades dos módulos à distância.
5.2. Obrigações das Faculdades INTA:
5.2.1. Disponibilizar espaço físico para as atividades presenciais;
5.2.2. Custear as passagens aéreas e diárias aos docentes do curso;
VERSÃO:
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5.2.3. Custear as despesas com orientação e coordenação local do curso,

conforme especificado no termo aditivo;
5.2.4. Assegurar que haja supervisão local (Sobral) das atividades dos alunos
do curso.
CLÁUSULA SEXTA - DA PROPRIEDADE DOS RESULTADOS
6.1. Todas as metodologias e inovações técnicas, privilegiáveis ou não, obtidos em
virtude da execução deste Convênio, ou de seus Termos Aditivos, ainda que
indiretamente, terão suas propriedades definidas nos Termos Aditivos a serem
celebrados.
6.2. Todos os programas de computador (Software) resultantes da execução deste
Convênio ou de seus Termos Aditivos, igualmente, terão suas propriedades
definidas nos Termos Aditivos correspondentes.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA COMERCIALIZAÇÃO
7.1.Todos os resultados, metodologias e inovações técnicas, privilegiáveis ou não,
obtidos em virtude da execução deste Convênio ou de seus Termos Aditivos, serão
licenciados para industrialização e comercialização pelas duas instituições
envolvidas.
7.2. Át.JNícAMp· caberapartiCipàçã6 nos resiiltàdós da jiósslvclIndustrializaçãó .e
comercialização dos produtos que vierem a ser licenciados, na proporção que ficar
definida em cada Termo Aditivo celebrado entre as Partícipes.
CLÁUSULA OITAVA - DO SIGILO
As Partícipes se comprometem a manter sigilo com relação às informações obtidas
no desenvolvimento dos objetivos do presente Convênio ou de seus Termos
Aditivos, sendo vedada, sem autorização por escrito, da UNICAMP e das
Faculdades INTA, sua divulgação a terceiros, dos conhecimentos técnicos
específicos adquiridos e outros dados particulares a eles referentes.
§ 1°. O descumprimento do pactuado nesta Cláusula ensejará a rescisao deste
Convênio ou de seus Termos Aditivos e o pagamento, à parte inocente, de perdas e
danos efetivamente sofridas.
§ 2° Exclui-se do vedado nesta Cláusula a divulgação de conhecimentos técnicos
que, embora atinentes ao objeto deste Convênio ou de seus Termos Aditivos, sejam
utilizados em cursos regulares de graduação e pós-graduação da UNICAMP.

VERSÃO:
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§ 3° As disposições de sigilo constantes desta Cláusula não se aplicam quando

qualquer informação, no todo ou em parte, se enquadrar nos seguintes casos:
1II-

IIIIVV-

as Participes, por escrito, anuírem o contrário;
for comprovadamente e de forma legítima do conhecimento das Partícipes
em data anterior à assinatura do presente Convênio ou de seus Termos
Aditivos;
que tenha caído em domínio público antes de sua divulgação, ou mesmo
após, desde que não tenha qualquer culpa das Partícipes;
que tenha recebido legitimamente de um terceiro que licitamente não
estava obrigado a confidencialidade;
por determinação judicial e/ou governamental para conhecimento das
informações, desde que notificada imediatamente a outra Partícipe,
previamente à liberação, e sendo requerido segredo no seu trato judicial
e/ou administrativo.

§ 4°. As Partícipes se comprometem a repassar aos seus servidores e empregados
envolvidos no objeto deste Convênio ou de seus Termos Aditivos, as obrigações de
sigilo aqui constantes.
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

o presente

Convênio vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de sua
assinatura. Transcorrido tal prazo, se houver interesse entre as Partícipes, novo
instrumento deverá ser formalizado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1. O presente Convênio poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou,
unilateralmente, por qualquer delas, desde que aquela que assim o desejar
comunique à outra, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias.
10.2. Havendo pendências, as partes definirão, mediante Termo de Encerramento do
Convênio as responsabilidades pela conclusão ou encerramento de cada um dos
trabalhos, respeitadas as atividades em curso.

10.3. O presente Convênio, bem como os Termos Aditivos dele advindos, poderão
ser rescindidos de pleno direito por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que
haja descumprimento das obrigações assumidas por uma delas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA IRRENUNCIABILIDADE

VERSÃO:

OUTUBRO/2004

Página 4 de 5

Reunião189ª - ORDEM DO DIA: fl.39

Fls. N"

o:t

M.

,cOdFri?=t3~ I t:,
Proc. No .9..w.r.
····· ·
Rubr
~
..

UNICAMP

A tolerância, por qualquer das Partícipes por inadimplcmentos de qualquer cláusula
ou condição do presente Convênio ou de seus Termos Aditivos, deverá ser entendida
como mera liberalidade, jamais produzindo novação, modificação, renúncia ou
perda de direito de vir a exigir o cumprimento da respectiva obrigação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
Este Convênio somente poderá ser alterado mediante a formalização de Termo
Aditivo com este objetivo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Para dirimir as dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste Convênio ou
de seus Termos Aditivos, que não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas
partes, fica eleito o foro da Comarca de Campinas - São Paulo com renúncia de
Qlla1querout!o,p()rmaisprivilegiad() qllesej a.
E, por estarem assim as partes justas e conveniadas, assinam o presente Convênio
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas (02) testemunhas, e para
um só efeito.
Piracicaba, 28 de novembro de 2016.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Professor Doutor José Tadeu Jorge
Reitor

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA
Oscar Rodrigues Junior
Diretor-Presidente
Testemunhas:
1:

_

2:

VERSÃO:

-------------------------
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ANEXO 1de Convênios ou Contratos

1. Dados do projeto

.r-..

a. Título, resumo do objeto e vigência
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM INSTITUTO
SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS.
Resumo:
Constitui objeto do presente Convênio a ampla cooperação entre as partícipes,
com a finalidade
de desenvolver
o Programa
MINTER
(Mestrado
Interinstitucional) da CAPES, o qual formará mestres para a instituição
interessada através do Mestrado Profissional em Odontologia em Saúde
Coletiva. Este convênio prevê a formação de mestres do Instituto Superior de
Teologia Aplicada e, para isso, serão desenvolvidos Planos de Trabalho,
formalizados através de Termos Aditivos, que deverão conter objeto, forma de
execução, direitos e obrigações das Participes. cronograma de execução,
vigência, orçamento detalhado e demais dados pertinentes.
Vigência: Sanos a partir da data de assinatura
b. Tipo do convênio ou contrato: consultoria; pesquisa; treinamento; estudo
clínico; cooperação nacional; cooperação internacional; prestação de serviços;
licenciamento; transferência de tecnologia e resultados
Convênio entre instituições (MINTER)
c. Interveniência FUNCAMP: sim ( ) não (X )

F

d. Agência(s) financiadora(s); CAPES
e. Cláusula de sigilo: sim (X ) não ( )

f. Propriedade intelectual:
A ser definido nos Termos Aditivos
Licenciamento:
A ser definido nos Termos Aditivos
2. Dados do(s) convenente(s)
a. Nome(s) do(s) convenente(s): INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA
APLICADA (INTA)
b. Executor(es) pelo(s) convenente(s): Theodora Thays Arruda Cavalcante
c. Classificação do(s) convenente(s) Nacional:
Internacional:
Público: estadual, municipal, federal,
Privado: com fins lucrativos; sem fins lucrativos;

Reunião189ª - ORDEM DO DIA: fl.41
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3. Valor

a.

Contrapartida da UNICAMP: não se aplica

b. Valor financiado por terceiros (agências e valor):
Os recursos necessários para o cumprimento do objeto ajustado são de
responsabilidade das Faculdades INTA.

§ 1°. Os recursos referidos nesta Cláusula não serão serão reajustados,
somente serão disponibilizados no período especificado.
§ 2°. Referidos recursos serão repassados à UNICAMP da seguinte forma:
- A remuneração será definida em 1800 reais bruto mensais para os
coordenadores
locais
da
instituição
promotora
e
receptora,
respectivamente.
- Cada docente será remunerado em 600 reais brutos mensais por cada
orientação de aluno do Mestrado Profissional.
- As despesas com alimentação, hospedagem, passagens aéreas e
deslocamento (Piracicaba-Aeroporto de Viracopos-Piracicaba).
C.

Valor total: Dependente do número de alunos ingressantes

d. Cronograma de desembolso: mensal a partir de abril de 2017

4. Ressarcimento de Custos Indiretos à Universidade (Resolução GR
036/2008) a. PIOS: 8%
b. FAEPEX: 3%
c, AIU( ~3%): 5%

Reunião189ª - ORDEM DO DIA: fl.42
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
UNICAMP

Piracicaba, 12 de Dezembro de 2016.

PARECER

Trata-se da análise do convênio de cooperação e Termo Aditivo

relativo às

Intituições Unicamp e Instituto Superior de Teologia Aplicada (lNTA), visando o curso
interinstitucional

(MINTER)

de Mestrado

Profissional

em Odontologia

em Saúde

Coletiva.
Nesses documentos estão descritos o objeto "formação de mestres para o INTA
através do MINTER (Mestrado Interinstitucional da CAPES) relativo ao curso de MP em
Odontologia em Saúde Coletiva da FOP Unicamp". Informa-se a forma de execução
com os respectivos executores de cada instituição, os recursos financeiros envolvidos
no convênio, obrigações das partes, propriedade dos resultados e demais informações

......em·d6cümenlo

paorao deatYerturadtrconvênlo

porparte·da·t:tnicam~·comas

instituições cooperadas.
O convênio e o Termo Aditivo 01 estão fundamentados

e estão dentro das

normas legais preconizadas pela Procuradoria Geral da Unicamp.
Diante do mérito e do interesse ,}.r:Is1lfutcional
e social intrínseco ao desenvolvimento
das atividades constantes nesse-convênio,

sugiro que a aprovação dos documentos

pelo departamento de OdontoIOgIa\'SoCial.
f'

iA,

//

•
I

"

!

i

\

\'

:,
Prof. Or.Uuard~arUge
Júnior
Departamento de Odont~logiaSocial
.
FOP/UNICAMP
~~

I
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
UNICAMP

Piracicaba, 18 de janeiro de 2017.

or. DOS. 003/2017
Ima. Sra.
Profa. Dra. Cínthia Pereira Machado Tabchoury
DO. Coordenadora dos Cursos de Pós-Graduação
da Faculdade de Odontologia de Piracicaba/Unicamp

Atendendo

solicitação, juntamos

parecer favorável

emitido

pelo Prof. Dr. Eduardo

Daruge Júnior aprovando o Convênio entre a Unicamp (Mestrado Profissionalizante em Saúde
Coletiva) e Inta (Instituto
Interinstitucional

Superior de Teologia Aplicada), através do MINTER (Mestrado

da CAPES).

Tal solicitação assim como o parecer foram aprovados em Reunião de Departamento
realizada em 18/01/2017.

Atenciosamente,

Profa. Ora.Glául!a
aov!Ambrosano
Chefe do Depto. de Odontologia Social

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av. Limeira, 901 - Caixa Postal 52 CEP 13414-903 Piracicaba-SP
www.fop.unicamp.br/diretoria@fop.unicamp.br

- (19) 2106-5200
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE

DE ODONTOLOGIA

DE PIRACICABA

UNICAMP

Piracicaba, 23 de junho de 2015

* Convênio

Assunto:

de cooperação

entre Faculdade

de Odontologia

de Piracicaba

- Unicamp

e Instituto

Superior de Teologia Aplicada - Sobral ICE - Processo 06P-29873116

* Termo

Aditivo #1 - Convênio

de cooperação

entre Faculdade

de Odontologia

Unicamp e Instituto Superior de Teologia Aplicada - Sobral ICE - Processo

Interessados:

Faculdade

de Odontologia

de Piracicaba

de Piracicaba

-

06P-2181117

e Instituto Superior de Teologia Aplicada

-

PARECER

Trata-se

da solicitação

de convênio

entre a FOP -Unicamp

Aplicada

- INT A, Sobral

programa

de Mestrado

Profissional

em Saúde Coletiva - FOP-Unicamp,

assinatura

do contrato.

O convenio

não prevê número mínimo e máximo

CAPES no financiamento

- CE, para a realização

do projeto. Apresenta-se

indicar um executor responsável
assegurar

a plena execução

professores,

e local

orientadores;

e assegurar

pelas atividades;

dos termos

para

as

aditivos.

atividades

supervisão

de Mestrado

e o Instituto

no convênio
disponibilizar

lnterinstitucional

local das atividades

a plataforma

realizadas.

Drs. Antônio Carlos Pereira (FOP - Unicamp)
define-se

a propriedade

participantes,
seu próprio
Entretanto,
participação

sendo que a Unicamp
uso, sendo
caberá

garantirá

favorável

as passagens

e diárias para os

coordenadores

e professores

de Odontologia

os coordenadores

sendo esta de propriedade

do direito

de produzir

do projeto,

dos resultados,

é interessante

metodologias

para as instituições

a produção
e inovações

de Odontologia

os Profs

- INTA - CE. Também

dos inventores

ou contratar

de

Social.

ao INT A a licença plena, gratuita, irrevogável

o licenciamento

que o convênio

de ensino à distância M oodle; e

Thays Arruda Cavalcante

em 50 %. O aditivo foi aprovado pelo Departamento

Entretanto,
propriedade

obtidos,

o INT A detentor

a Unicamp

Considerando
manifesto-me

dos resultados

e Theodora

que deverá

Sobre os valores, haverá recolhimento

de 3 anos, oficializa-se

do

de 5 anos, após a

da FOP-Unicamp,

dos

taxas PIDIS, F AEPEX e AIU. O projeto foi aprovado pelo Departamento
Em relação ao aditivo, com validade

através

de alunos, e contará com apoio da

as obrigações

remuneração

de Teologia

- Minter,

por um período

Ao INT A cabe custear

presenciais;

Superior

e instituições
e irrestrita para
dos produtos.
obtidos,

tendo

Social.

e pesquisadores

participantes,

à aprovação.

parece-me

dos resultados

conflitante

as cláusulas

e da comercialização

quinta

respectivamente,

e sétima

do aditivo,

na qual

não ficando claro a quem
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trata
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licenciarnento

e a comercialização

confuso a porcentagem
assegurada

dos resultados,

que caberá a Unicamp

sobre o licenciamento,

à Unicamp 30 % dos ganhos econômicos

50 % dos produtos

metodologias

que vierem a ser licenciados.

decorrentes

e inovações

obtM-M~Tam~í~~"""""""

pois no item 5.2.1 da cláusula quinta, é

de licenças aprovadas,

Assim, sugiro ampla discussão

desses itens na reunião da

C.C.S.Ex. antes da aprovação.

Sem mais

Prof.
Membro

t».

- Área de

IJrp.,h>,~<>"

Serviço de Pequena Monta
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UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICA'BA
UNICAMP

COMISSÃO DE CURSOS E SERViÇOS DE EXTENSÃO

A Comissão

de Cursos

e Serviços

de Extensão,

realizada na presente data, aprovou Convênio de Cooperação
Instituto

Superior

Campinas,

de Teologia

visando

o

curso

Aplicada

(INTA)

interinstitucional

em

reunião

que entre si Celebram

e a Universidade
de

ordinária

Mestrado

Estadual

Profissional

de
em

Odontologia em Saúde Coletiva.
Piracicaba, 08 de Fevereiro de 2017

Prof. Or. Márcio
Coordenador
Extensão
FOP/UNICAMP

Faculdade de Odontologia

Av. Limeira, 901-CaixaPosta152

de Piracicaba

CEP 13414-903 Piracicaba-S]'

Fone: (19) 2106-5200 - Fax (19) 2106-5218 ou (19) 3421-0144 -\Y.~y~A'çm.,!'!I]j<2ª,-,'.P,º'
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ANEXO 1-

Formulário de Convênios ou Contratos
Preenchimento

pela Comissão Assessora da Unidade

Unidade: FOP
Convênio/Contrato:
Teologia Aplicada

Convênio de Cooperação que entre si Celebram Instituto Superior de
(INTA) e a Universidade
Estadual de Campinas, visando o curso

interinstitucional
de Mestrado Profissional em Odontologia em Saúde Coletiva
1- Definição da atividade preponderante (Ensino, Pesquisa ou Extensão);
Ensino e Pesquisa
2 - Parecer quanto ao mérito e ao interesse institucional;
Este convênio permitirá formação de mestres para a instituição interessada através do
Mestrado profissional
em Odontologia em Saúde Coletiva da FOP/Unicamp. O interesse
institucional baseia-se na parceria e interação com outras instituições de ensino, ampliação do
desenvolvimento e experiência profissional dos professores participantes, além da geração de
/--,

recursos financeiros

para a Universidade.

3- Definição de AIU;
5%
Piracicaba, 08/02/2017

Presidente da Comissão Assessor
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TERMO ADITIVO N° 01 A CONVÊNIO DE
COOPERAÇÃO
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM O INSTITUTO SUPERIOR DE
TEOLOGIA
APLICADA
E
A
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE
CAMPINAS.

Pelo presente instrumento particular, de um lado INSTITUTO SUPERIOR DE
TEOLOGIA APLICADA, criado no dia 09 de agosto de 1999, é uma sociedade
civil, com personalidade jurídica, de direito privado, com registro no Cartório do 3°.
Oficio da cidade de Sobral - CE, às fls. 72-79, no Livro A-2, com prazo
indeterminado de duração, com sede à Rua Cel, Antônio Rodrigues Magalhães, 359
- Bairro Dom Expedito, na cidade de Sobral, no Estado do Ceará, mantido pela
Associação Igreja Adventista Missionária, com sede em Sobral e CNPJ n",
03.365.403/0001-22, é reconhecida pelo Município, Estado e União, como Pessoa
Jurídica de Utilidade Pública, neste ato representado por seu Diretor-Presidente,
Oscar Rodrigues Junior, doravante denominado INTA, e, de outro lado, a
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, autarquia em regime especial,
inscrita no CGC/MF sob n° 46.068.425/0001-33, com sede na Cidade Universitária
"Zeferino Vaz", Distrito de Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, neste ato
representada por seu Magnífico Reitor, Professor Doutor José Tadeu Jorge,
doravante denominada UNICAMP, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo n°
O 1 ao Convênio de Cooperação, celebrado entre as partes discriminadas acima,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo Aditivo n'' 01, a execução do Plano de Trabalho
anexo, intitulado Programa MINTER (Mestrado Interinstitucional através da
CAPES), o qual formará mestres para a instituição interessada através do Mestrado
Profissional em Odontologia em Saúde Coletiva da Unicamp.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
As atividades objeto deste Termo Aditivo n° 01 serão desenvolvidas conjuntamente
pela UNI CAMP , através de sua Faculdade de Odontologia de Piracicaba, e pelas
Faculdades INTA.
§ 1°, As Partícipes indicam como executores deste Termo Aditívo:
Pela UNICAMP:
1.1. Nome: Antonio Carlos Pereira
VERSÃO:

OUTUBRO/20M.
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1.2. Cargo: Professor Titular e Coordenador do Programa de Pós-Graduação- Mestrado
Profissional em Odontologia em Saúde Coletiva
1.3. Endereço institucional: Av. Limeira n" 901, Bairro Areão, CEP 13.414-018
Piracicaba-Sl'
1.4. Telefone: (19) 21065278
1.5. e-mail: apereira@fop.unicamp.br
Pelas
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Faculdade INTA:
Nome: Theodora Thays Arruda Cavalcante
Cargo: Professora do Curso de Odontologia e Medicina
Endereço institucional:
Telefone: (88) 3112-3500
e-mail: theodorathays@gmail.com

CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS, PAGAMENTO E :REAJUSTE
Os recursos necessários
para o cumprimento
responsabilidade das Faculdades INTA.

do

objeto

ajustado

são

de

§ 1°. Os recursos referidos nesta Cláusula não serão serão reajustados, somente serão
disponibilizados no período especificado.
§ 2°, Referidos recursos serão repassados à UNICAMP da seguinte forma:
- A remuneração será definida em 1800 reais bruto mensais para os coordenadores
locais da instituição promotora e receptora, respectivamente.
- Cada docente será remunerado em 600 reais brutos mensais por cada orientação de
aluno do Mestrado Profissional.
- As despesas com alimentação, hospedagem, passagens aéreas e deslocamento
(Piracicaba-Aeroporto
de Viracopos-Piracicaba).

CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
PARTES

DAS

4.l.São direitos das Partícipes:
a) Realizar
acordos
semelhantes
com outras entidades,
utilizando
as
informações a que tiver acesso no âmbito do presente Termo Aditivo,
observadas as questões de sigilo e as limitações impostas por direitos
autorais e de propriedade;
b) Examinar os relatórios que porventura forem produzidos no âmbito deste
Termo Aditivo e em seu Plano de Trabalho, contestando-os
no prazo
máximo de 30 dias úteis, contados a partir da data de seu recebimento, após
o qual, não havendo manifestação formal, serão considerados aprovados;

VERSÃO:

OUTUBRO/2004
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c)

Solicitar apoio a entidades de fomento, oficiais ou privadas, quando
necessário ou oportuno, sempre em comum acordo entre as Participes, para a
sustentação das ações desenvolvidas no âmbito deste Termo Aditivo.

4.2. São obrigações das Partícipes:
a) Assegurar a plena execução do objeto deste Termo Aditivo;
b) Prover sua parcela de recursos materiais e humanos, na quantidade, qualidade
e época previstas no Plano de Trabalho anexo, respondendo por sua
remuneração, a qualquer título, contribuições, impostos, taxas e quaisquer
outros encargos incidentes;
c) Facilitar o acesso às suas instalações, informações e documentos, respeitados
seus regulamentos internos específicos;
d) Respeitar e fazer respeitar as restrições à divulgação de: informações e as
limitações impostas por direitos autorais e de propriedade;
e) Zelar pela reputação da outra Partícipe, obtendo prévia autorização para
utilizar seu nome, marca ou logomarca e respondendo por seu uso indevido;
f) Propor e supervisionar, em conjunto, todas as atividades técnicas e científicas
a serem desenvolvidas no âmbito deste Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUINTA - DA PROPRIEDADE DOS RESULTADOS
5.1. Todos os dados, informações técnicas e comerciais, tecnologias,
microorganismos, programas de computador, procedimentos e rotinas de
propriedade das Partícipes e/ou de terceiros, mas sob sua responsabilidade, desde
antes da data de assinatura deste Termo Aditivo, e que forem reveladas a outra
Participe, somente para subsidiar a execução dos trabalhos objeto deste Termo
Aditivo, continuarão pertencendo ao detentor da informação.

5.1.1. Caso haja interesse no uso de dados, informações técnicas e comerciais,
tecnologias, microorganisrnos, programas de computador, procedimentos e
rotinas mencionados acima, com outro propósito que não o explicitado por
este Termo Aditivo, a Partícipe interessada deverá obter a anuência expressa,
por escrito, da detentora das mesmas. Desde já as Partícipes ajustam que tais
informações, tecnologias e microorganismos deverão ser liberados, caso a
caso, mediante instrumentos contratuais específicos.
5.2. Todos os resultados, metodologias e inovações técnicas obtidos em virtude da
execução deste Termo Aditivo, ainda que indiretamente, passíveis de serem
protegidos por Direito de Propriedade Intelectual serão das instituições envolvidas
no convênio, que arcarão integralmente com os custos de depósito e manutenção de

------------
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eventuais programas e resultados privilegiáveis que forem de seu interesse, no Brasil
ou no exterior.
5.2.1. Em todos os casos de licença para exploração de uso das inovações
privilegiáveis, resultante deste Termo Aditivo, por terceiros não envolvidos
na criação intelectual das mesmas, será assegurada à Unicamp a decisão de
aprovar tallicenciamento, bem como será assegurada a sua participação de 30
% dos ganhos econômicos decorrentes das licenças aprovadas.
5.3. Inventores ou autores, sejam esses da UNICAMP ou das FACULDADES
INTA~individualmente ou em conjunto, terão seus nomes reconhecidos nas patentes
quando as Partícipes depositarem tais inovações no INPI ou registradas em outra
instituição de Direitos de Propriedade Intelectual,
5.4. A UNICAMP garantirá às Faculdades INTA a licença plena, gratuita,
irrevogável e irrestrita, para seu próprio uso, da sua parte sobre os resultados
privilegiáveis decorrentes do presente Termo Aditivo. Está contida na expressão
"seu próprio uso" a faculdade de produzir ou contratar a produção dos Produtos com
terceiros para serem utilizados em suas atividades industriais e comerciais.
5.5. Os documentos, relatórios e.p~blicaçÕes, ~ecorrentes do presente instrumento,
deverão registrar, em destaque, a fonte' de origem .dás informações, podendo as
Partícipes utilizar-se deles em beneficio próprio, sendo vedado o acesso a terceiros,
sem assentimento expresso das Partícipes, respeitada a Cláusula Sexta deste Termo
Aditivo.

5.6. Independente do contido no item 5.2 desta Cláusula, fica o resultado protegido
pelo direito autoral, e garantidos à UNICAMP os direitos conexos, inclusive quanto
a sua participação no uso e exploração econômica sobre o resultado da consecução
do objeto deste Termo Aditivo, respeitada a nomeação do autor.
CLÁUSULA SEXTA - DA CONFIDENCIALIDADE
6.1. As Participes se comprometem a manter sigilo com relação às informações
obtidas no desenvolvimento dos objetivos do presente Termo Aditivo, pelo período
de 12 meses, sendo vedada, sem autorização por escrito, da UNICAMP e das
Faculdades INTA, sua divulgação a terceiros, dos conhecimentos técnicos e
comerciais,
programas
de
computador,
tecnologías,
biotecnologias,
microorganismos, bem como dados operacionais pertencentes à ambas instituições,
desde antes da assinatura deste Termo Aditivo. Tais informações serão tratadas
como "confidenciais", e incídirão sobre elas o tratamento dispensado pelos Decretos
n" 1.355/94, Lei n" 9.279/96 e demais legislações em vigor.
6.2. O descumprimento do pactuado nesta Cláusula ensejará a rescisão deste Termo
Aditivo e o pagamento, à parte inocente, de perdas e danos efetivamente sofridas.

VERSÃO:
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6.3. Exclui-se do vedado nesta Cláusula a divulgação de conhecimentos técnicos
que, embora atinentes ao objeto deste Convênio ou de seus Termos Aditivos, sejam
utilizados em cursos regulares de graduação e pós-graduação da UNICAMP.
6.4. As disposições de sigilo constantes desta Cláusula, não ~:e aplicam quando
qualquer informação, no todo ou em parte, se enquadrar nos seguintes casos:
Ias Partícipes, por escrito, anuírem o contrário;
IIfor comprovadamente e de forma legítima do conhecimento das Participes
em data anterior à assinatura do presente Termo Aditivo;
IIIque tenha caído em domínio público antes de sua divulgação, ou mesmo
após, desde que não tenha qualquer culpa das Partícipes;
IV- que tenha recebido legitimamente de um terceiro que licitamente não
estava obrigado a confidencialidade;
v- por determinação judicial e/ou governamental para conhecimento das
informações, desde que notificada imediatamente a outra Participe,
previamente à liberação, e sendo requerido segredo no seu trato judicial
e/ou administrativo.
6.5. As Partícipes se comprometem a repassar aos seus servidores e empregados
envolvidos no objeto deste Termo Aditivo, as obrigações de sigilo constantes neste
instrumento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA COMERCIALIZAÇÃO
7.LTodos os resultados, metodologias e inovações técnicas, privilegiáveis ou não,
obtidos em virtude da execução deste Termo Aditivo, serão licenciados para
industrialização e comercialização pela Unicamp.
7.2. À UNICAMP caberá participação nos resultados da possível industrialização e
comercialização dos produtos que vierem a ser licenciados em 50%.
CLÁUSULA OITA VA - DA DIVULGAÇÃO
As Partícipes concordam em submeter, com antecedência, por escrito à aprovação
da outra participante, qualquer matéria decorrente da execução do objeto deste
Termo Aditivo a ser eventualmente divulgada através de publicações, relatórios,
congressos, propaganda
e outros, resguardadas
as características
de
confidencialidade mencionadas neste instrumento.
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

o

presente Termo Aditivo vigorará pelo prazo de 3 anos, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo, por escrito, entre as Participes,
observado o prazo do Convênio ora aditado.
VERSÃO: OUTUBRO/2004
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1. O presente Termo Aditivo poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou,
unilateralmente, por qualquer delas, desde que aquela que assim o desejar
comunique à outra, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias.
10.2. Havendo pendências, as partes definirão, mediante Termo de Encerramento do
Convênio as responsabilidades pela conclusão ou encerramento de cada um dos
trabalhos, respeitadas as atividades em curso.
10.3. O presente Termo Aditivo poderá ser rescindido de pleno direito por qualquer
das partes, a qualquer tempo, desde que haja descumprimento das obrigações
assumidas por uma delas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA IRRENUNCIABILIDADE
A tolerância, por qualquer das Partícipes por inadimplementos de qualquer cláusula
ou condição do presente Termo Aditivo, deverá ser entendida como mera
liberalidade, jamais produzindo novação, modificação, renúncia ou perda de direito
de vir a exigir o cumprimento da respectiva obrigação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
Este instrumento somente poderá ser alterado mediante a formalização de Termo
Aditivo com este objetivo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Para dirimir as dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste Convênio ou
de seus Termos Aditivos, que não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas
partes, fica eleito o foro da Comarca de Campinas com renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim as partes justas e conveniadas, assinam o presente Termo
Aditivo n" 01, em 03 (três) vias de igual teor e forma, e para um só efeito, na
presença de duas (02) testemunhas.
Piracicaba, 28 de novembro de 2016.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Professor Doutor José Tadeu Jorge
VERSÃO:

OUTUBRO/2004
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Reitor

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA
Oscar Rodrigues Junior
Diretor-Presidente
Testemunhas:
1:

_

2: --------------------------

VERSÃO:
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Observação: De conformidade com o § r do artigo 55 da Lei n° 8666/93,
sempre que a outra Partícipe for empresa privada, o foro
necessariamente será o da Comarca de Campinas. Em sendo
instituição pública, a eleição do foro poderá ser através de
acordo entre as partes.
Em relação à Cláusula Nona - Vigência, poderá ser estabelecido
o prazo de até 5 anos, como do convênio ora aditado. Nesse caso,
em havendo interesse das partes novos termos de convênio e
aditivo deverão depois deste prazo serem formalizados. Em caso
de período de vigência menor do que 5 anos a cláusula poderá
ser mantida com a redação aqui sugerida.

VERSÃO:

OUTUBRO/2004
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
UNICAMP

Piracicaba, 12 de Dezembro de 2016.

PARECER

Trata-se da análise do convênio de cooperação e Termo Aditivo

relativo às

Intituições Unicamp e Instituto Superior de Teologia Aplicada (lNTA), visando o curso
interinstitucional

(MINTER)

de Mestrado

Profissional

em Odontologia

em Saúde

Coletiva.
Nesses documentos estão descritos o objeto "formação de mestres para o INTA
através do MINTER (Mestrado Interinstitucional da CAPES) relativo ao curso de MP em
Odontologia em Saúde Coletiva da FOP Unicamp". Informa-se a forma de execução
com os respectivos executores de cada instituição, os recursos financeiros envolvidos
no convênio, obrigações das partes, propriedade dos resultados e demais informações
em documento

padrão de abertura de convênio por parte da Unicamp com as

instituições cooperadas.
O convênio e o Termo Aditivo 01 estão fundamentados

e estão dentro das

normas legais preconizadas pela Procuradoria Geral da Unicamp.
Diante do mérito e do inte~~s~~nstitucional

e social intrínseco ao desenvolvimento

das atividades constantes nesfe co~vênio, sugiro que a aprovação dos documentos
pelo departamento de Odontold,gia S~\çial.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

DE PIRACICABA

UNICAMFI

Piracicaba, 18 de janeiro de 2017.

Of. DOS. 003/2017

Ima. Sra.
Profa. Ora. Cínthia Pereira Machado Tabchoury
DO. Coordenadora dos Cursos de Pós-Graduação
da Faculdade de Odontologia de Piracicaba/Unicamp

Atendendo

solicitação, juntamos

parecer favorável emitido

pelo Prof. Dr. Eduardo

Daruge Júnior aprovando o Convênio entre a Unicamp (Mestrado Profissionalizante em Saúde
Coletiva) e Inta (Instituto
Interinstitucional

Superior de Teologia Aplicada), através do MINTER (Mestrado

da CAPES).

Tal solicitação assim como o parecer foram aprovados em Reunião de Departamento
realizada em 18/01/2017.

Atenciosamente,

,

O~

Proja. Dro. G/~a
Maria Bovi Ambrosano
Chefe do Deptol de Odontologia Social

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av. Limeira, 901 - Caixa Postal 52 CEP 13414-903 Piracicaba-SP - (19) 2106-5200

www.fop.unicamp.br/diretoria@fop.unicamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
UNICAMP

Piracicaba,

* Convênio

Assunto:

de cooperação

entre Faculdade

de Odontologia

de Piracicaba

23 de junho

- Unicamp

de 2015

e Instituto

Superior de Teologia Aplicada - Sobral ICE - Processo 06P-29873/16

* Termo

Aditivo # I - Convênio

de cooperação

entre Faculdade

de Odontologia

Unicamp e Instituto Superior de Teologia Aplicada - Sobral ICE - Processo

Interessados:

Faculdade

de Odontologia

de Piracicaba

de Piracicaba

-

06P-2181/17

e Instituto Superior de Teologia Aplicada -

PARECER

Trata-se

da solicitação

de convênio

entre a FOP -Unicamp

Sobra I - CE, para a realização

Superior

- lNTA,

programa

de Mestrado

Profissional

em Saúde Coletiva - FOP-Unicamp,

por um período de 5 anos, após a

assinatura

do contrato.

O convenio

não prevê número mínimo e máximo

de alunos, e contará com apoio da

do projeto. Apresenta-se

indicar um executor responsável
assegurar

a plena execução

professores,

e local

para

orientadores;

e assegurar

pelas atividades;

dos termos
as

aditivos.

atividades

supervisão

no convênio
disponibilizar

lnterinstitucional

de Teologia

Aplicada

CAPES no financiamento

de Mestrado

e o Instituto

as obrigações
a plataforma

Ao lNT A cabe custear

presenciais;

remuneração

local das atividades realizadas.

Vil

define-se

a propriedade

participantes.
seu próprio
Entretanto,
participação

sendo que a Unicamp
uso, sendo
caberá

do direito

de produzir

dos resultados,

favorável

é interessante

que deverá

e diárias para os

coordenadores

e professores

de Odontologia

os coordenadores

do projeto. os Profs

- lNTA - CE Também

dos inventores

ou contratar
metodologias

para as instituições

a produção
e inovações

de Odontologia

de

Social.

ao INT A a licença plena, gratuita, irrevogável

o liceuciamento

que o convênio

as passagens

sendo esta de propriedade

em 50 %. O aditivo foi aprovado pelo Departamento

Entretanto,
propriedade

garantirá

do

de ensino à distância Moodle; e

e Theodora Thays Arruda Cavalcante

obtidos,

o INT A detentor

a Unicamp

Considerando
manifesto-me

dos resultados

através

Sobre os valores, haverá recolhimento

lidade de 3 anos, oficializa-se

Drs. Antônio Carlos Pereira (FOP - Unicamp)

da FOP-Unicamp,

dos

taxas PIDIS, F AEPEX e AlU. O projeto foi aprovado pelo Departamento
Em relação ao aditivo, com

- Minter,

e instituições
e irrestrita para
dos produtos.
obtidos.

tendo

Social.

e pesquisadores

participantes,

à aprovação.

parece-me

dos resultados

conflitante

as cláusulas

e da comercialização

quinta

respectivamente,

e sétima

do aditivo,

na qual

não ficando claro a quem

Reunião189ª - ORDEM DO DIA: fl.59

trata

da

é de direito o

licenciamento

e a comercialização

confuso a porcentagem
assegurada

dos resultados,

que caberá a Unicamp

sobre o licenciamento,

à Unicamp 30 % dos ganhos econômicos

50 % dos produtos

metodologias

que vierem a ser licenciados.

decorrentes

e inovações

obtidos.

pois no item 5.2.1 da cláusula quinta, é

de licenças aprovadas,

Assim, sugiro ampla discussão

Sem mais

Mem bro - Área de

Baggio Aguiar
Serviço de Pequena Monta

Reunião189ª - ORDEM DO DIA: fl.60

e na cláusula sétima,

desses itens na reunião da

C.C.S.Ex. antes da aprovação.

Prof. Dr.

Tam~'~r'~~~~"""""""""

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE Df ODONTOLOGIA
Df PIRACICA13A
UNICAMP

COMISSÃO DE CURSOS E SERViÇOS DE EXTENSÃO

A Comissão

de Cursos e Serviços de Extensão,

em reunião ordinária

realizada na presente data, embasada no parecer emitido, sugeriu ao executor que
sejam alteradas as porcentagens

relacionadas aos possíveis ganhos econômicos

decorrentes de licenças aprovadas, descritas no item 5.2.1 e no item 7.2, além de
alterar a ordem das Instituições conveniadas no item 5.4.
Piracicaba, 08 de Fevereiro de 2017

Prof. Or. Márci /Zaffalon Casati
Coordenad,U de Extensão
FOP/UNICAMP

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av. Limeira, 901 ~ Caixa Postal 52 CEP 13414-903 Piracicaba-SP ~
Fone: (19) 2106-5200 - Fax (19) 2106-5218 ou (19) 3421-0144 - :V\~~~,t'c)p~!,i,,ª!)}pJ?,r.
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UNIVERSIDADE
FACULDADE
UNICAMP

ESiADUAL DE CAlv{PINAS
DE <9D<9Ni<9L<9GIA DE
PI'RACICA13A

Piracicaba, 08 de Fevereiro de 2017
Ao coordenador dos Cursos de Extensão
FOP UNICAMP
Prof. Or. Márcia Zaffalon Casati

JUSTIFICATIVA

Venho

por meio

minuta

do Termo Aditivo

a)

desta

Os percentuais
modificados

b)

Quanto

responder

aos questionamentos

do Minter

referentes
segundo

entre a FOP UNICAMP

de Extensão

e as Faculdades

aos casos de licença para exploração

sugestão

ao item 5.4 copiado

da Comissão

em relação

à

INTA:

de uso das inovações

foram

da Comissão.

abaixo:

"5.4. A UNICAMP garantirá às Faculdades INTA a licença plena, gratuita,
irrevogável e irrestrita, para seu próprio uso, da sua parte sobre os resultados
privilegiáveis decorrentes do presente Termo Aditivo. Está contida na expressão "seu
próprio uso" a faculdade de produzir ou contratar a produção dos Produtos com
terceiros para serem utilizados em suas atividades industriais e comerciais."
Este item não pode ser modificado pois o curso é oferecido pela Unicamp e quem
deve garantir os direitos é a Instituição promotora do curso. Além disso, inclui-se a
expressão "da sua parte" deixando claro que cada instituição tem seu percentual
referente ao uso da propriedade intelectual. E, por último, este documento é padrão
da Procuradoria da Unicamp.
Agradeço

a atenção

Prof. Dr. Antonio
Coordenador

Carlos Pereira

MINTER FOP UNICAMP

e Faculdades

INTA

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av. Limeira, C)() I - Caixa Postal 52 CEP 13414-903 Piracicaba-SPFone (19) 2106-5200 Fax (19) 2106-5218 ou (19) 3421-0144 - "-"-"'.'-~l,'
..'.'.''''.'
.. ..'.~''.'''V''''
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TERMO ADITIVO N° 01 A CONVÊNIO
COOPERAÇÃO
QUE
ENTRE
CELEBRAM O INSTITUTO SUPERIOR
TEOLOGIA
APLICADA
E
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
CAMPINAS.

DE
SI
DE
A
DE

Pelo presente instrumento particular, de um lado INSTITUTO SUPERIOR DE
TEOLOGIA APLICADA, criado no dia 09 de agosto de 1999, é uma sociedade
civil, com personalidade jurídica, de direito privado, com registro no Cartório do 3°.
Ofício da cidade de Sobral - CE, às fls. 72-79, no Livro A-2, com prazo
indeterminado de duração, com sede à Rua Cel. Antônio Rodrigues Magalhães, 359
- Bairro Dom Expedito, na cidade de Sobral, no Estado do Ceará, mantido pela
Associação Igreja Adventista Missionária, com sede em Sobral e CNPJ n".
03.365.403/0001-22, é reconhecida pelo Município, Estado e União, como Pessoa
Jurídica de Utilidade Pública, neste ato representado por seu Diretor-Presidente,
Oscar Rodrigues Junior, doravante denominado INTA, e, de outro lado, a
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, autarquia em regime especial,
inscrita no CGC/MF sob n" 46.068.425/0001-33, com sede na Cidade Universitária
"Zeferino Vaz", Distrito de Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, neste ato
representada por seu Magnífico Reitor, Professor Doutor
doravante denominada IJNICAMP, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo n"
O 1 ao Convênio de Cooperação, celebrado entre as partes discriminadas acima,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA

PRIMEIRA

- DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo n° 01, a execução do Plano de Trabalho
anexo, intitulado Programa MINTER (Mestrado Interinstitucional através da
CAPES), o qual formará mestres para a instituição interessada através do Mestrado
Profissional em Odontologia em Saúde Coletiva da Unicamp.
CLÁUSULA

SEGUNDA

- DA FORMA DE EXECUÇÃO

As atividades objeto deste Termo Aditivo n? 01 serão desenvolvidas conjuntamente
pela UNICAMP, através de sua Faculdade de Odontologia de Piracicaba, e pelas
Faculdades INTA.
§ 1°.As Partícipes indicam como executores deste Termo Aditivo:
Pela UNICAMP:
1.1.

Nome: Antonio Carlos Pereira

VERSÃO: OUTUBRO/2004
Página 1 de 6
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1.2.
Cargo: Professor Titular e Coordenador do Programa de Pós-Graduação- Mestrado
Profissional em Odontologia em Saúde Coletiva
1.3.
Endereço institucional: Av. Limeira n° 901, Bairro Areão, CEP 13.414-018
Piracicaba-Sl'
1.4.
Telefone: (19) 21065278
1.5. e-mail: apereira@fop.unicamp.br
Pelas Faculdade INTA:
1.6. Nome: Theodora Thays Arruda Cavalcante
1.7.
Cargo: Professora do Curso de Odontologia e Medicina
1.8.
Endereço institucional:
1.9.
Telefone: (88) 3112-3500
1.10. e-rnail:
l.com

CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE
Os recursos necessários
para o cumprimento
responsabilidade das Faculdades INTA.

do

objeto

ajustado

são

de

§ 1°. Os recursos referidos nesta Cláusula não serão serão reajustados, somente serão
disponibilizados no período especificado.
§ 2°. Referidos recursos serão repassados à UNICAMP da seguinte forma:
- A remuneração será definida em 1800 reais bruto mensais para os coordenadores
locais da instituição promotora e receptora, respectivamente.
- Cada docente será remunerado em 600 reais brutos mensais por cada orientação de
aluno do Mestrado Profissional.
- As despesas com alimentação, hospedagem, passagens aéreas e deslocamento
(Piracicaba-Aeroporto de Viracopos-Piracicaba).

CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
PARTES

DAS

4.l.São direitos das Partícipes:
a) Realizar
acordos
semelhantes
com outras entidades,
utilizando
as
informações a que tiver acesso no âmbito do presente Termo Aditivo,
observadas as questões de sigilo e as limitações impostas por direitos
autorais e de propriedade;
b) Examinar os relatórios que porventura forem produzidos no âmbito deste
Termo Aditivo e em seu Plano de Trabalho, contestando-os
no prazo

VERSÃO:

OUTUBROf2004
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C)

máximo de 30 dias úteis, contados a partir da data de seu recebimento, após
o qual, não havendo manifestação formal, serão considerados aprovados;
Solicitar apoio a entidades de fomento, oficiais ou privadas, quando
necessário ou oportuno, sempre em comum acordo entre as Partícipes, para a
sustentação das ações desenvolvidas no âmbito deste Termo Aditivo.

4.2. São obrigações das Participes:
a) Assegurar a plena execução do objeto deste Termo Aditivo;
b) Prover sua parcela de recursos materiais e humanos, na quantidade, qualidade
e época previstas no Plano de Trabalho anexo, respondendo por sua
remuneração, a qualquer título, contribuições, impostos, taxas e quaisquer
outros encargos incidentes;
c) Facilitar o acesso às suas instalações, informações e documentos, respeitados
seus regulamentos internos específicos;
d) Respeitar e fazer respeitar as restrições à divulgação de informações e as
limitações impostas por direitos autorais e de propriedade;
e) Zelar pela reputação da outra Partícipe, obtendo prévia autorização para
utilizar seu nome, marca ou logomarca e respondendo por seu uso indevido;
f) Propor e supervisionar, em conjunto, todas as atividades técnicas e científicas
a serem desenvolvidas no âmbito deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA PROPRIEDADE DOS RESULTADOS
5.1. Todos os dados, informações técnicas e COmerCIaIS, tecnologias,
microorganismos, programas de computador, procedimentos e rotinas de
propriedade das Partícipes e/ou de terceiros, mas sob sua responsabilidade, desde
antes da data de assinatura deste Termo Aditivo, e que forem reveladas a outra
Partícipe, somente para subsidiar a execução dos trabalhos objeto deste Termo
Aditivo, continuarão pertencendo ao detentor da informação.

5.1.1. Caso haja interesse no uso de dados, informações técnicas e comerciais,
tecnologias, microorganismos, programas de computador, procedimentos e
rotinas mencionados acima, com outro propósito que não o explicitado por
este Termo Aditivo, a Partícipe interessada deverá obter a anuência expressa,
por escrito, da detentora das mesmas. Desde já as Partícipes ajustam que tais
informações, tecnologias e microorganismos deverão ser liberados, caso a
caso, mediante instrumentos contratuais específicos.
5.2. Todos os resultados, metodologias e inovações técnicas obtidos em virtude da
execução deste Termo Aditivo, ainda que indiretamente, passíveis de serem
VERSÃO: OUTUBRO/2004
Página
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protegidos por Direito de Propriedade Intelectual serão das instituições envolvidas
no convênio, que arcarão integralmente com os custos de depósito e manutenção de
eventuais programas e resultados privilegiáveis que forem de seu interesse, no Brasil
ou no exterior.
5.2.1. Em todos os casos de licença para exploração de uso das inovações
privilegiáveis, resultante deste Termo Aditivo, por terceiros não envolvidos
na criação intelectual das mesmas, será assegurada à Unicamp a decisão de
aprovar tallicenciamento, bem como será assegurada a sua participação de 50
% dos ganhos econômicos decorrentes das licenças aprovadas.
5.3. Inventores ou autores, sejam esses da UNICAMP ou das FACULDADES

INTA, individualmente ou em conjunto, terão seus nomes reconhecidos nas patentes
quando as Participes depositarem tais inovações no INPI ou registradas em outra
instituição de Direitos de Propriedade Intelectual.
5.4. A UNICAMP garantirá às Faculdades INTA a licença plena, gratuita,
irrevogável e irrestrita, para seu próprio uso, da sua parte sobre os resultados
privilegiáveis decorrentes do presente Termo Aditivo. Está contida na expressão
"seu próprio uso" a faculdade de produzir ou contratar a produção dos Produtos com
terceiros para serem utilizados em suas atividades industriais e comerciais.
5.5. Os documentos, relatórios e publicações, decorrentes do presente instrumento,
deverão registrar, em destaque, a fonte de origem das informações, podendo as
Partícipes utilizar-se deles em benefício próprio, sendo vedado o acesso a terceiros,
sem assentimento expresso das Partícipes, respeitada a Cláusula Sexta deste Termo
Aditivo.
5.6. Independente do contido no item 5.2 desta Cláusula, fica o resultado protegido
pelo direito autoral, e garantidos à UNICAMP os direitos conexos, inclusive quanto
a sua participação no uso e exploração econômica sobre o resultado da consecução
do objeto deste Termo Aditivo, respeitada a nomeação do autor.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONFIDENCIALIDADE
6.1. As Partícipes se comprometem a manter sigilo com relação às informações
obtidas no desenvolvimento dos objetivos do presente Termo Aditivo, pelo período
de 12 meses, sendo vedada, sem autorização por escrito, da UNICAMP e das
Faculdades INTA, sua divulgação a terceiros, dos conhecimentos técnicos e
comerciais,
programas
de
computador,
tecnologias,
biotecnologias,
microorganismos, bem como dados operacionais pertencentes à ambas instituições,
desde antes da assinatura deste Termo Aditivo. Tais informações serão tratadas
como "confidenciais", e incidirão sobre elas o tratamento dispensado pelos Decretos
n? 1.355/94, Lei n" 9.279/96 e demais legislações em vigor.
VERSÃO:

OUTUBRO/2004
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6.2. O descumprimento do pactuado nesta Cláusula ensejará a rescisão deste Termo
Aditivo e o pagamento, à parte inocente, de perdas e danos efetivamente sofridas.
6.3. Exclui-se do vedado nesta Cláusula a divulgação de conhecimentos técnicos
que, embora atinentes ao objeto deste Convênio ou de seus Termos Aditivos, sejam
utilizados em cursos regulares de graduação e pós-graduação da UNICAMP.
6.4. As disposições de sigilo constantes desta Cláusula, não se aplicam quando
qualquer informação, no todo ou em parte, se enquadrar nos seguintes casos:
1as Participes, por escrito, anuírem o contrário;
IIfor comprovadarnente e de forma legítima do conhecimento das Partícipes
em data anterior à assinatura do presente Termo Aditivo;
IIIque tenha caído em domínio público antes de sua divulgação, ou mesmo
após, desde que não tenha qualquer culpa das Partícipes;
IV que tenha recebido legitimamente de um terceiro que licitamente não
estava obrigado a confidencialidade;
Vpor determinação judicial e/ou governamental para conhecimento
das
informações,
desde que notificada imediatamente
a outra Participe,
previamente à liberação, e sendo requerido segredo no seu trato judicial
e/ou administrativo.
6.5. As Partícipes se comprometem a repassar aos seus servidores e empregados
envolvidos no objeto deste Termo Aditivo, as obrigações de sigilo constantes neste
instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA COMERCIALIZAÇÃO
7.l.Todos os resultados, metodologias e inovações técnicas, privilegiáveis ou não,
obtidos em virtude da execução deste Termo Aditivo, serão licenciados para
industrialização e comercialização pela Unicamp.
7.2. À UNICAMP caberá participação nos resultados da possível industrialização e
comercialização dos produtos que vierem a ser licenciados em 50%.

CLÁUSULA OITAVA - DA DIVULGAÇÃO
As Partícipes concordam em submeter, com antecedência, por escrito à aprovação
da outra participante, qualquer matéria decorrente da execução do objeto deste
Termo Aditivo a ser eventualmente divulgada através de publicações, relatórios.
congressos,
propaganda
e
outros,
resguardadas
as
características
de
confidencialidade mencionadas neste instrumento.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

VERSÃO: OUTUBRO/2004
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presente Termo Aditivo vigorará pelo prazo de 3 anos, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo, por escrito, entre as Participes,
observado o prazo do Convênio ora aditado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1. O presente Termo Aditivo poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou,
unilateralmente,
por qualquer delas, desde que aquela que assim o desejar
comunique à outra, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias.
lO.2. Havendo pendências, as partes definirão, mediante Termo de Encerramento do
Convênio as responsabilidades
pela conclusão ou encerramento de cada um dos
trabalhos, respeitadas as atividades em curso.
10.3. O presente Termo Aditivo poderá ser rescindido de pleno direito por qualquer
das partes, a qualquer tempo, desde que haja descumprimento
das obrigações
assumidas por uma delas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA IRRENUNCIABILIDADE
A tolerância, por qualquer das Partícipes por inadimplementos de qualquer cláusula
ou condição do presente Termo Aditivo, deverá ser entendida como mera
liberalidade, jamais produzindo novação, modificação, renúncia ou perda de direito
de vir a exigir o cumprimento da respectiva obrigação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
de Termo

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Para dirimir as dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste Convênio ou
de seus Termos Aditivos, que não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas
partes, fica eleito o foro da Comarca de Campinas com renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim as partes justas e conveniadas, assinam o presente Termo
Aditivo n° 01, em 03 (três) vias de igual teor e forma, e para um só efeito, na
presença de duas (02) testemunhas.
Campinas,
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Este instrumento somente poderá ser alterado mediante
Aditivo com este objetivo.
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UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Professor Doutor José Tadeu Jorge
Reitor

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA
Oscar Rodrigues Junior
Diretor-Presidente
Testemunhas:
1:

2: ----------------------
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Observação: De conformidade com o § 2° do artigo 55 da Lei n° 8666/93,
sempre que a outra Partícipe for empresa privada, o foro
necessariamente será o da Comarca de Campinas. Em sendo
instituição pública, a eleição do foro poderá ser através de
acordo entre as partes.
Em relação à Cláusula Nona - Vigência, poderá ser estabelecido
o prazo de até 5 anos, como do convênio ora aditado. Nesse caso,
em havendo interesse das partes novos termos de convênio e
aditivo deverão depois deste prazo serem formalizados. Em caso
de período de vigência menor do que 5 anos a cláusula poderá
ser mantida com a redação aqui sugerida.
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COMISSÃO DE CURSOS E SERViÇOS DE EXTENSÃO

A Comissão
realizada

de Cursos e Serviços de Extensão,

na presente

data, aprovou

o Termo Aditivo

em reunião ordinária

n? 01 ao Convênio

Cooperação que entre si Celebram Instituto Superior de Teologia Aplicada
a Universidade

Estadual

de Campinas,

visando

o curso

de

(lNTA) e

interinstitucional

de

Mestrado Profissional em Odontologia em Saúde Coletiva
Piracicaba, 08 de Fevereiro de 2017
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Prof. Dr. Márciol Z' ffalon Casati
Coordenadori d Extensão
FOPJLI\ ICAMP

Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Av. Limeira, 901 ~ Caixa Postal 52 CEP 13414-903 Piracicaba-SP ~
Fone: (19) 2106-5200 - Fax (19) 2106-5218 ou (19) 3421-0144 -~yvv~/Jlm}JJÜ9.i:!D)P,\lr.
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