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ASSUNTO: Representante do DGEO na Comissão de Gestão de 
Laboratórios 

 

DELIBERAÇÃO DGEO Nº 17/2020 

  

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na 102ª. reunião 

ordinária, realizada em 03/06/2020, sugere a indicação do professor Dr 

Marcos César Ferreira como membro permanente e do professor Dr. 

Francisco Ladeira como membro suplente da comissão do IG de gestão 

de Laboratórios. 

 

 

 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
03 de junho de 2020. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 
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ASSUNTO: Indicação de Técnico de Laboratório para Comissão de 

Laboratórios 

 

DELIBERAÇÃO DGEO Nº 24/2020 

 

Considerando que a Comissão de Laboratórios foi composta por 

docentes e técnicos de laboratórios, como o Departamento de Geografia 

apenas indicou docentes para a composição desta comissão, a Chefia do 

Departamento de Geografia sugere a inclusão do técnico de laboratório 

Salvador Carpi Junior, representando o DGEO 

 

 

Encaminhe-se à Direção do IG para as providências cabíveis. 
 
 
 
 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
17 de julho de 2020. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 
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PARECER DPCT Nº 24/2020 

 

 
 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e 
Tecnológica, na sua 103ª Reunião Ordinária, realizada em 08 de julho de 

2020, manifestou-se favoravelmente a indicação dos seguintes nomes 
para a comporem a Comissão de Laboratórios do IG. 

- Sônia M. Tilkian de Carvalho (titular) 

- Prof. Aleix A. Martin (suplente) 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

08 de julho de 2020. 
 
 

 
 

 
Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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Carta aberta dos Diretores de Faculdades, Institutos e Colégios da UNICAMP  
aos Deputados Estaduais de São Paulo e à sociedade paulista 

 

Campinas, 19 de agosto de 2020. 

No último dia 12 de agosto, o Governo do Estado de São Paulo enviou à Assembleia Legislativa o Projeto 

de Lei (PL) 529/2020, que estabelece medidas voltadas para o ajuste fiscal do estado.  

Em seu Artigo 14, esse PL determina que o “superávit” apurado nos balanços das autarquias e fundações 

seja transferido, ao final de cada exercício financeiro, ao Tesouro Estadual, sem que os órgãos colegiados 

dessas entidades precisem aprovar essa transferência. Essa medida afeta diretamente, entre outras 

entidades, as universidades públicas paulistas (USP, UNESP E UNICAMP) e a FAPESP (Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo). 

O PL 529 não apenas atenta contra a Constituição Federal e a Estadual no que tange à autonomia das 

instituições envolvidas, mas também, e sobretudo, contra atividades essenciais que essas mesmas 

instituições vêm implementando para enfrentar as crises sanitária e econômica que vivemos.  

Além disso, a rigor, nem as universidades públicas paulistas nem a FAPESP possuem superávit, mas reservas 

financeiras necessárias ao seu funcionamento e essas reservas vêm sendo utilizadas na crise.  

No caso das universidades, sua principal fonte de arrecadação é o ICMS, do qual elas recebem anualmente 

um percentual fixo. Esse valor naturalmente varia de acordo com o volume da arrecadação do estado: 

quando a economia vai bem e a arrecadação é maior, as universidades conseguem poupar parte dos 

recursos; quando a economia vai mal e as receitas diminuem, como ocorre agora, com a Pandemia da 

COVID19, as reservas são usadas para garantir as atividades de ensino, pesquisa, extensão, além do 

atendimento em saúde que, no caso da Unicamp, vem em mais de dois terços do próprio orçamento da 

universidade.  

Atendimento em saúde, aliás, é um assunto crítico que na Unicamp sofrerá enormemente caso as reservas 

que hoje estão sendo utilizadas para cobrir despesas sofram confisco. 

No caso da FAPESP, os fundos por ela mantidos estão em grande parte comprometidos com financiamentos 

já contratados, com projetos de médio e longo prazos. A supressão dessas reservas causará danos 
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irreparáveis às inúmeras pesquisas em andamento e a milhares de cientistas no estado de São Paulo que 

contam com apoio da FAPESP. O prejuízo para a produção de conhecimento no estado no país será 

incalculável! 

Cabe destacar que, no meio disso tudo, as universidades vêm enfrentando a pandemia de maneira 

incansável e exemplar, a despeito das dificuldades que isso significa quando, como agora, os recursos 

financeiros são decrescentes. Seguiram trabalhando, mantiveram suas atividades e rapidamente puseram-

se a apoiar ações de saúde relacionadas à COVID19, incluindo o próprio atendimento a cidadãos 

acometidos pela doença, o desenvolvimento e a aplicação de testes e, não menos importante, a formação 

de uma verdadeira força-tarefa na pesquisa para mapear, prevenir, combater e monitorar os efeitos da 

pandemia na sociedade paulista e brasileira. 

A crise não impediu, até agora, que todos (docentes, funcionários e estudantes) se desdobrassem para 

seguir com atividades remotamente, tanto na graduação como na pós-graduação, e até mesmo no ensino 

médio (sim, as universidades públicas paulistas também oferecem ensino básico e técnico de qualidade e 

gratuito para milhares de estudantes).  

Além disso, na Unicamp prossegue e amplia-se a prestação de serviços de saúde para centenas de milhares 

de cidadãos que acorrem ao atendimento de alto nível – e gratuito – dado por seus hospitais e centros de 

saúde que em sua maior parte são financiados com o orçamento da própria Unicamp. 

É por gerenciar seus recursos com austeridade que se têm conseguido enfrentar a crise. A boa gestão, no 

entanto, que deveria ser louvada, com o PL 529 será penalizada, pois recolhem-se montantes que hoje vêm 

cobrindo, ainda que parcialmente, a queda do orçamento. 

O propósito de reequilibrar as finanças do estado é justo e deve ser empreendido, mas da forma como está 

proposto no PL 529, retirando recursos de universidades e da Fapesp em um momento em que elas já 

trabalham com orçamentos deficitários, é um “tiro no pé” da sociedade paulista e brasileira. 

A justificativa exarada no PL529, da necessidade de cumprir com as obrigações previdenciárias do estado, 

é, sem dúvida, plena de mérito, mas deveria contribuir para que nada fosse retirado das universidades, já 

que elas arcam com as despesas de seus aposentados.  

Se o PL for aprovado como está, as universidades serão triplamente penalizadas: 1) já perderam recursos 

da ordem de 670 milhões devido apenas à queda de arrecadação em quatro meses de pandemia; 2) 

perderão suas reservas que vêm cobrindo os déficits decorrentes dessa crise, 3) terão que arcar com suas 

obrigações previdenciárias em proporção maior do que já o fazem. Finalmente, em particular a Unicamp 

sofrerá impacto nos serviços de saúde prestados em seus hospitais. 

Em vista do exposto, solicitamos a Vossas Excelências, deputadas e deputados estaduais que, legislando 

em nome e no interesse do povo de São Paulo, principal beneficiário das universidades públicas paulistas 

e das pesquisas financiadas pela FAPESP, e pautados pelo princípio da defesa da vida humana, que rege o 

engajamento incansável dos pesquisadores paulistas no combate à COVID19, reformulem o PL 529, 
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particularmente seu Artigo 14, preservando a autonomia constitucional das universidades e da FAPESP e 

assim afastando o ônus da responsabilidade por uma decisão de consequências devastadoras: a 

inviabilização financeira das universidades e o aniquilamento da principal agência de fomento à pesquisa 

do país. 

Conclamamos, por fim, toda a sociedade paulista e brasileira a se engajar na defesa da universidade pública 

e da pesquisa científica de excelência, como direitos constitucionais de todo cidadão e cidadã do nosso 

estado e como condição para o desenvolvimento e para a defesa da soberania do País. 

Subscrevem esta Carta Aberta os Diretores dos seguintes Institutos, Faculdades e Colégios: 

Institutos 

Artes 

Biologia 

Computação 

Economia 

Estudos da Linguagem 

Filosofia e Ciências Humanas 

Física 

Geociências 

Matemática, Estatística e Computação Científica 

Química 

 
Faculdades 

Ciências Aplicadas 

Ciências Farmacêuticas 

Enfermagem 

Eng. de Alimentos 

Eng. Agrícola 

Eng. Civil, Arquitetura e Urbanismo 

Eng. Elétrica e de Computação 

Eng. Mecânica 

Eng. Química 

Ciências Médicas 

Educação Física 

Odontologia de Piracicaba 

Educação 

Tecnologia 

 
Colégios Técnicos 

Técnico de Campinas 

Fls. 7



 4 

Técnico de Limeira 
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PROJETO DE LEI Nº 529, DE 2020 

Mensagem A-nº 021/2020 do Senhor Governador do Estado 

 

São Paulo, 12 de agosto de 2020 

 

Senhor Presidente 

 

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de 

Vossa Excelência, à elevada deliberação dessa nobre Assembleia, o inclu so 

projeto de lei, que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio 

das contas públicas e dá providências correlatas. 

 

A medida decorre de estudos realizados pela 

Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão e encontra -se delineada, em seus 

contornos gerais, no Ofício a mim encaminhado pelo Titular da Pasta, texto 

que faço anexar, por cópia, à presente Mensagem, para conhecimento dessa 

ilustre Casa Legislativa. 

 

Expostas, assim, as razões determinantes de minha 

iniciativa, venho solicitar que a apreciação da propositura se faça em caráter de 

urgência, nos termos do artigo 26 da Constituição do Estado.  

 

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de 

consideração e apreço. 

 

 

 

 

João Doria 

GOVERNADOR DO ESTADO 

 

 

 

 

A Sua Excelência o Senhor Deputado Cauê Macris, Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado. 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 

SECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E GESTÃO  

 

 

  

Ofício Conjunto SEFAZ/SPOG nº 007/2020. 

 

São Paulo, 5 de agosto de 2020 

 

Senhor Governador, 

 Cumprimentando-o, submetemos à elevada deliberação de Vossa 

Excelência a presente minuta de Projeto de Lei que tem por finalidade 

viabilizar uma série de medidas visando dotar o Estado de meios de 

enfrentamento da grave situação fiscal que ora vivenciamos devido aos 

efeitos negativos da Pandemia da COVID-19 sobre as receitas públicas. 

 Por um lado, houve um aumento significativo das despesas 

públicas, face à necessidade de ações governamentais para o enfrentamento 

da pandemia, nas áreas de assistência social e saúde, como a aquisição de 

equipamentos hospitalares, medicamentos e contratação de profissionais de 

saúde. Por outro lado, as receitas tributárias diminuíram significativamente 

em razão da crise econômica gerada pela pandemia. 

 A conjugação destes fatores indica um déficit orçamentário da 

ordem de R$ 10,4 bilhões para o exercício de 2021, conforme demonstrado 

no quadro abaixo: 
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RECEITAS 2021 DESPESAS 2021

RECEITAS CORRENTES 211.437      Pessoal 97.263         

ICMS 141.373      Transf. Municípios 45.131         

IPVA 16.186        Dívida 21.000         

ITCMD 2.949           Custeio 42.883         

IR 8.737           
Transferências Correntes

(Saúde, Educação, Convênios Federais e Outras)
10.601        

Investimentos
(Op. de Crédito, Fontes vinculadas / próprias)

4.471           

Demais Correntes 47.777        

RECEITAS DE CAPITAL
(Op. de Crédito, Convênios Federais, Dep.Judiciais)

3.560           
Demais Despesas
(Sentenças, Pensões Especiais, PASEP, FUNDEB)

14.652         

RECEITAS TOTAIS 214.997   DESPESAS TOTAIS 225.400     

 Neste sentido, o anexo projeto de lei contém um rol de medidas 

que visam equacionar o déficit mencionado e ainda recuperar parte da 

capacidade de investimento do Estado, relacionadas a seguir, por Capítulo, 

na mesma sequência nele constante. 

a) Extinção de entidades descentralizadas 

 O Governo do Estado de São Paulo estabeleceu como um de 

seus objetivos estratégicos implantar uma “Gestão Pública Moderna e 

Eficiente”. Para tanto, definiu um conjunto de metas das quais se destaca a 

de “Extinguir 1000 unidades administrativas tornando o Estado mais funcional 

e eficiente”. 

 Nesse contexto, atividades realizadas por entidades 

descentralizadas, integrantes da administração indireta do Estado, passaram 

a ser reavaliadas, culminado em proposta de descontinuidade e/ou 

transferência para outros órgãos e entidades da administração pública 

estadual ou, em casos específicos, à iniciativa privada, a seguir 

apresentadas: 

Fundação Parque Zoológico de São Paulo 

 A Fundação tem como finalidade principal manter uma coleção 

de animais vivos para a educação e recreação do público, além de 

proporcionar facilidades para o trabalho de pesquisadores no domínio da 

zoologia. 

 Com a extinção da Fundação, proposta neste projeto de lei, a 

operação das atividades voltadas à visitação pública, educação ambiental e 

conservação do patrimônio público e dos ativos ambientais realizada em suas 

instalações serão transferidas à iniciativa privada, por meio de procedimento 

licitatório adequado. As atividades relacionadas ao desenvolvimento de 

pesquisas, gestão de unidades de conservação, fiscalização do Zoológico, 

Jardim Botânico e demais atividades públicas serão transferidas a entidades 

de ensino e pesquisa que compõem a Administração. 

Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” – FURP 
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 A Fundação tem por finalidade a fabricação e o fornecimento de 

medicamentos aos órgãos de saúde pública e de assistência social do 

Estado. 

 As instalações de produção de remédios da FURP atualmente 

não produzem qualquer produto exclusivo ou inovador, e a demanda por 

esses medicamentos pode ser suprido pelo mercado produtor privado.  

 Assim, a extinção da Fundação não trará prejuízo ao 

fornecimento de medicamentos, e seus bens, móveis e imóveis, após 

transferência ao Estado, poderão ser alienados ou destinados a outros usos 

de interesse do público. 

Fundação Oncocentro de São Paulo - FOSP 

 Os principais objetivos da FOSP, quando de sua criação, era 

realizar estudos e pesquisas em cancerologia, promover a formação de 

cancerologistas e o treinamento de técnicos especializados,  além de 

pesquisar e difundir novos métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento 

do câncer e doenças correlatas. 

 Os hospitais universitários, nos últimos anos, passaram a 

desenvolver mais intensamente atividades de pesquisa e promoção de ações 

de prevenção ao câncer, reduzindo o papel estratégico antes desempenhado 

pela FOSP. Além disso, a criação do Instituto do Câncer do Estado de São 

Paulo – ICESP, em 2008, centralizou a assistência oncológica e assumiu a 

liderança na rede de ensino e pesquisa na área de oncologia.  

 Assim, a extinção da Fundação não trará prejuízo às atividades 

de prevenção, pesquisa e tratamento de câncer, porque as atividades que 

ainda não são executadas por outros órgãos da Administração serão a estes 

transferidas, enquanto que seus bens, móveis e imóveis, após transferência 

ao Estado, poderão ser alienados ou destinados a outros usos de interesse 

do público na área de Saúde.  

Instituto Florestal 

 O instituto tem como missão institucional a pesquisa, 

conservação e produção, subsidiando políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento socioeconômico, promovendo e executando ações de 

proteção do patrimônio natural e cultural a ela associadas e ao 

desenvolvimento sustentável.  

 As atividades relacionadas à pesquisa atualmente desenvolvidas 

pelo Instituto Florestal serão incorporadas à nova unidade administrativa a 

ser constituída pela unificação dos Institutos de Botânica e Geológico. As 

demais atividades finalísticas passarão a ser desenvolvidas pela Fundação 

Florestal. 
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Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo – 

CDHU 

 A Companhia tem como objetivo principal o desenvolvimento e 

implantação de projetos, bem como a promoção de medidas de apoio à 

realização de planos e programas estaduais e/ou municipais de habitação 

prioritários para o atendimento à população de baixa renda no Estado de São 

Paulo.  

 Com o desenvolvimento dos programas estimuladores da 

atividade privada para o setor de habitação de interesse social, como o Casa 

Paulista e o Minha Casa Minha Vida, entre outros, e os bons resultados 

alcançados com as Parcerias Público-Privadas na área da habitação,a CDHU 

perdeu espaço na operação direta de construção e financiamento 

habitacional. 

 As atividades públicas relacionadas ao programa habitacional do 

Estado serão transferidas a entidades que compõem a Administração, 

notadamente à Secretaria da Habitação. Os bens móveis e imóveis 

remanescentes, após regular processo de dissolução, liquidação e extinção 

da empresa, serão transferidos ao Estado e poderão ser alienados ou 

destinados a outros usos de interesse do público.  

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S. A. - 

EMTU/SP 

 O objeto da empresa é promover a operação e expansão dos 

serviços metropolitanos de transportes de passageiros sobre pneus, bem 

como de conexões intermodais de transportes de passageiros.  

 Ao longo dos anos a empresa deixou de ser operadora direta de 

serviços metropolitanos de transporte passando a ser uma gerenciadora de 

contratos de concessão dos serviços, atuando na especificação dos serviços, 

definição de modelos de contratação e diretamente no planejamento e 

fiscalização operacional. O serviço de gerenciamento de contratos de 

concessão, nas últimas décadas, tem sido executado por “agências”, 

instituídas como autarquias especiais, agregando inclusive o “poder de 

polícia” em suas operações de fiscalização.  

 Na estrutura atual do Estado, a ARTESP executa atividades de 

gerenciamento de contratos de concessão de operação de rodovias. Assim, a 

junção da gestão dos contratos de concessão dos transportes de passageiro  

sem uma única entidade pode trazer racionalização dos trabalhos. 

 Os bens móveis e imóveis remanescentes, após regular processo 

de dissolução, liquidação e extinção da empresa, serão transferidos ao 

Estado e poderão ser alienados ou destinados a outros usos de interesse do 

público.  
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Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN 

 A autarquia tem por finalidade promover o efetivo controle das 

doenças transmitidas por vetores e seus hospedeiros intermediários no 

Estado. 

 As atividades de interesse público executadas pela autarquia 

serão transferidas à Secretaria de Saúde. Os bens, móveis e imóveis, após 

transferência ao Estado, poderão ser alienados ou destinados a outros usos 

de interesse do público. 

Instituto de Medicina Social e de Criminologia – IMESC 

 A autarquia tem por finalidade promover a formação e o 

treinamento de pessoal especializado, mediante realização de cursos e 

congressos nos ramos da Medicina Legal, da Medicina Social, da Medicina 

do Trabalho, da Criminologia, da Criminalística, da Identificação, além de 

atividades docentes e de pesquisa referentes à matéria técnico-científica.  

 As atividades de interesse público executadas pela autarquia 

serão transferidas à Secretaria de Segurança Pública e órgãos vinculados. 

Os bens, móveis e imóveis, após transferência ao Estado, poderão ser 

alienados ou destinados a outros usos de interesse do público.  

Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – DAESP 

 A Autarquia tem a finalidade de administrar os aeroportos do 

Estado de São Paulo. 

 A operação aeroportuária tem sido realizada, com bons 

resultados, por empresas privadas sob o regime de concessão, no Brasil e 

exterior.  

 Assim, após a conclusão dos processos de concessão em curso, 

a autarquia será extinta e seus bens, móveis e imóveis, após transferência ao 

Estado, poderão ser alienados ou destinados a outros usos de interesse do 

público. As atividades de interesse público, como o gerenciamento e 

fiscalização dos contratos de concessão aeroportuários, serão exercidas por 

órgãos da Administração. 

Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da 

Silva" – ITESP 

 A Fundação tem por objetivo planejar e executar as políticas 

agrária e fundiária no âmbito do Estado. 

 As atividades públicas relacionadas à regularização fundiária e 

de assistência técnica a famílias assentadas serão transferidas a entidades 

que compõem a Administração, notadamente às Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento e da Habitação. Os bens, móveis e imóveis, após 
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transferência ao Estado, poderão ser alienados ou destinados a outros usos 

de interesse do público 

b) Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 

Estadual de São Paulo – IAMSPE 

 O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – 

IAMSPE dedica-se à prestação de serviços de assistência médica e 

hospitalar aos servidores públicos estaduais, bem como a empregados 

públicos da Entidade, e seus beneficiários. 

 Constitui o IAMSPE um sistema de saúde dos servidores públicos 

estaduais e seus beneficiários, com um público alvo estimado de cerca de 1,3 

milhão de agentes públicos, seus dependentes e agregados, público este 

composto em sua maioria por idosos, que demandam atendimento mais 

complexo e dispendioso.  

 O IAMSPE possui uma rede de atendimento própria e 

credenciada que conta com mais de 3.000 opções de serviços, distribuídos 

em 173 cidades do território paulista, o que inclui clínicas, consultórios 

médicos, laboratórios de análises clínicas e de imagem, hospitais, sem 

olvidar de 17 postos de atendimento próprios, que são os Centros de 

Atendimento Médico-Ambulatorial (CEAMAs). 

 Em que pese essa assistência prestada pelo IAMSPE no Estado 

de São Paulo, em razão da insuficiência quantitativa, mostra-se necessária a 

expansão e melhoria da rede credenciada a fim de atingir número maior de 

municípios e, por consequência, ofertar os serviços para mais servidores 

estaduais. 

Por fim, é imprescindível a reestruturação do sistema de 

contribuição ao IAMSPE para que o Instituto possa adequar-se à realidade 

dos serviços de saúde com aumento da rede credenciada e prestação de 

serviços qualitativamente melhores, mantendo-se financeiramente 

equilibrado. 

 Com a aprovação da proposta de projeto de lei ora apresentada e 

edição da referida lei, o IAMSPE passaria a ter condições de oferecer 

serviços de assistência médico-hospitalar a servidores públicos da 

Administração Direta a um custo inferior ao realizado pelo mercado privado 

de saúde suplementar, bem como aos servidores públicos civis ou 

empregados públicos das entidades da Administração Indireta, já que muitos 

são regidos pela CLT. 

 Atualmente, há um desequilíbrio econômico-financeiro na 

prestação de serviços de assistência médico-hospitalar pelo IAMSPE, 

considerando-se as contribuições obrigatórias recolhidas e os custos da 

atividade desenvolvida, restando patente e incontroverso a ausência de 
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recursos financeiros suficientes para cobrira totalidade de despesas da 

Autarquia.     

 Neste contexto, urge a necessidade de se manter o equilíbrio 

econômico-financeiro na prestação de serviços de saúde pelo IAMSPE, 

deteriorado profundamente com o passar dos anos, inclusive para que não 

haja risco de solução de continuidade nas atividades, razão por que se 

propõe a fixação de alíquotas de contribuição para beneficiários de 

contribuintes, hoje isentos, e sugere-se o estabelecimento alíquotas de 0,5% 

ou 1% para cada beneficiário e para os contribuintes e agregados  de 2% 

(dois por cento) a 3% (três por cento), a depender da faixa etária do 

beneficiário, contribuinte ou agregado.. 

 Com tal medida, a propósito, haverá também economia de 

recursos públicos do Tesouro do Estado, já comprometidos sobremaneira 

pela crise econômica instalada, especialmente por conta da pandemia em 

curso. 

c) Alienação de imóveis 

 O projeto de lei contempla autorização para alienação de imóveis 

vagos ou ociosos, de titularidade da Fazenda Pública do Estado de São 

Paulo e de autarquias, conforme identificados nos anexos I, II e III  do projeto 

de lei, além de propor outras providências com vistas à modernização da 

gestão patrimonial e obtenção de receitas extraordinárias para execução de 

políticas públicas.  

 O projeto também solicita autorização para alienar imóveis de 

quaisquer dimensões para realização de permutas ou dação em pagamento 

para utilização em programas e ações de interesse público, como 

atendimento habitacional ou provimento de novos equipamentos para a 

educação, saúde, segurança e demais áreas.  

  Da mesma forma, propõe-se a alienação de ativos que 

vierem a ser adquiridos por compra, em decorrência de aporte de recursos 

para a cobertura de insuficiência financeira, ou incorporados ao seu 

patrimônio em razão da extinção de órgãos da administração indireta, a fim 

de recompor as perdas do tesouro estadual decorrentes de obrigações de 

órgãos da administração indireta. 

  Visando ao aumento da competitividade das licitações 

públicas, o texto introduz uma fase de disputa aberta entre interessados 

durante as concorrências, possibilita a desmobilização de imóveis em lotes, 

além de facultar que os procedimentos licitatórios ocorram de forma aberta e 

online, aumentando também a transparência a toda a sociedade.  

  Destaco, ainda, que a medida assegura a possibilidade de 

nova integralização dos imóveis ou do produto de sua alienação em cotas de 

Fls. 16



fundos imobiliários, como já previsto na Lei nº 16.338/2016, modalidade esta 

pioneira no Brasil, cujos resultados vêm recebendo reconhecimento público. 

d) Carteiras dos Advogados e das Serventias 

As propostas apresentadas podem assim ser sintetizadas:  

1. Estabelecimento de prazo para recolhimento, pelos titulares de 

Serventias, das contribuições dos participantes e patronal à Secretaria da 

Fazenda e Planejamento. 

2. Outra alteração estabelece que o benefício para tratamento de 

saúde deverá ser revisto de dois em dois anos, ou quando for exigido do 

participante a submissão à perícia médica. A proposta contempla a 

necessidade, para recebimento do benefício, de realização da perícia a cada 

180 (cento e oitenta) dias, caso a concessão seja superior a este prazo. 

3. As alterações propostas nos artigos 15 e 16 da Lei nº 

16.877/2018, que instituiu o Fundo Especial da Carteira dos Advogados em 

Regime de Extinção - FECARE e o Fundo Especial da Carteira das 

Serventias em Regime de Extinção – FECSER, permitem que os recursos dos 

referidos fundos possam custear despesas administrativas das respectivas 

carteiras. Esta proposta visa reduzir a pressão orçamentária sobre os 

recursos do Tesouro para manutenção das referidas carteiras.  

4. Por fim, propõe-se revogar o artigo 14 da Lei nº 14.016/2010, 

que dispõe sobre o recadastramento dos inativos e pensionistas das carteiras 

das serventias. Importante salientar, que o Decreto nº 57.467/2011, com 

redação dada pelo Decreto nº 64.208/2019, já contempla e disciplina o 

recadastramento dos inativos e pensionistas das Carteiras das Serventias e 

Advogados.  

e) Receitas de superávit financeiro de fundos e entidades 

 Trata-se de medida necessária para fazer frente à imensa 

pressão orçamentária-financeira inerente à situação de calamidade pública 

vivenciada pelo País. Tal circunstância, formalmente reconhecida pelo 

Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, demanda maior flexibilidade e 

agilidade na alocação de recursos e medidas de descompressão de gastos 

emergenciais, a exemplo das autorizadas pelo artigo 65 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).  

 Assim, a proposta constante do projeto de lei autoriza o 

repasse, à conta única do Tesouro, do superávit financeiro de fundos de 

despesa instituídos pelo Estado nos termos do artigo 71 da Lei federal nº 

4.320/64 e disciplinados pelo Decreto-Lei estadual nº 16/70, bem como 

daquele apurado em balanço patrimonial das autarquias, inclusive as de 

regime especial, e das fundações. 
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 A proposição alcança os saldos apurados no balanço de 

encerramento do exercício de 2019 e seguintes. Abarca, portanto, 

exclusivamente recursos não comprometidos com obrigações constituídas 

pelo fundo no âmbito das finalidades previstas em suas leis instituidoras.  

 Adicionalmente, estabelece sistemática diferenciada para a 

gestão orçamentária-financeira dos recursos vinculados a tais fundos. Nesse 

sentido, prevê a possibilidade de sua utilização para realização de 

pagamentos de qualquer natureza, inclusive despesas de pessoal e encargos 

sociais. 

 Por fim, propõe-se a extinção de 12 (doze) fundos que se 

encontram inativos ou cujas características não justificam mais sua 

existência, assegurando, no entanto, seu controle pelo Tesouro, por meio de 

classificação orçamentária específica, nos casos em que a destinação tenha 

sido estabelecida pela Constituição federal, Constituição Estadual ou 

legislação federal. 

f) Receitas tributárias 

 Para que seja possível continuar a gestão responsável, que 

caracteriza a condução das finanças públicas deste Estado, as propostas ora 

apresentadas visam reduzir os benefícios fiscais atualmente concedidos em 

relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e ao 

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, ao mesmo 

tempo em que foca na modernização da legislação do Imposto sobre a 

Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direito – 

ITCMD, cujos principais pontos são elencados a seguir: 

 ITCMD: i) inclusão de dispositivo prevendo os momentos de 

ocorrência do fato gerador; ii) ampliação do rol de entidades sem fins 

lucrativos que poderão ser beneficiadas com a isenção; iii) alteração de 

dispositivos que tratam da base de cálculo, com o objetivo de melhor ajustar 

aos valores de mercado; iv) ajustes decorrentes do novo Código de Processo 

Civil. 

 IPVA: uniformizar, em 4% (quatro por cento), a alíquota a ser 

aplicada para se calcular o valor do imposto, pela revogação da: i) alíquota 

diferenciada para veículos que utilizam motor especificado para funcionar, 

exclusivamente, com determinados tipos de combustível;ii) redução de 

alíquota prevista para veículos automotores destinados à locação, de 

propriedade de empresas locadoras, ou cuja posse estas detenham em 

decorrência de contrato de arrendamento mercantil, desde que registrados 

neste Estado; e iii) definição de critérios mais adequados para a isenção para 

veículo de propriedade de pessoa com deficiência.  
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 ICMS: para que seja possível continuar a gestão responsável, 

que caracteriza a condução das finanças públicas deste Estado, será 

necessário fazer uma redução dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS.  A 

proposta equipara a benefício fiscal, por ter o mesmo efeito, a fixação de 

alíquota em patamar inferior a 18% (dezoito por cento).  

 Lembramos que o Convênio ICMS 42/2016 autoriza os estados e 

o Distrito Federal a criar condição para a fruição de incentivos e benefícios 

no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante. 

 De acordo com o previsto na cláusula primeira desse convênio 

poderão os Estados e o Distrito Federal: 

1. condicionar a sua fruição a que as empresas beneficiárias 

depositem em fundo de desenvolvimento econômico e ou de 

equilíbrio fiscal o montante equivalente a, no mínimo, dez por 

cento do respectivo incentivo ou benefício; ou 

2. reduzir o seu montante em, no mínimo, dez por cento do 

respectivo incentivo ou benefício. 

 Essas regras são aplicáveis a todos os tipos de incentivos e 

benefícios fiscais (isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido, 

etc.), financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes 

especiais de apuração que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, 

inclusive os que foram concedidos após a aprovação do convênio.  

 Em ambas as hipóteses o ente federativo é autorizado a revogar 

parcialmente o benefício sem que haja a revogação parcial do convênio 

concessivo.  

 Ainda no que tange aos benefícios fiscais, não se olvida a 

recente decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n 5929, reproduzida e 

adotada como fundamento no julgamento das Contas do Governador de 2019 

pelo c. Tribunal de Contas do Estado. Contudo, considerando a necessidade 

de se conferir segurança jurídica e previsibilidade econômica, e em uma 

tentativa de promover a adequação dos benefícios ao retrato jurídico vigente, 

propomos a possibilidade de renovação dos incentivos que venham a vencer 

doravante, desde que haja a necessária previsão na legislação orçamentária 

e sejam atendidos os pressupostos estatuídos pela Lei Complementar federal 

nº 101, de 04 de maio de 2000. 

g) Securitização de recebíveis 

 As alterações propostas visam adequar a Lei nº 13.723/2009 que 

introduziu no ordenamento legal do estado a autorização para securitização 

de recebíveis tributários e não tributários. Decorridos 11 anos da sua edição 

faz-se necessária sua atualização e adequação aos entendimentos mais 
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recentes acerca da matéria, em especial aos conceitos constantes do PLP nº 

459/2017, já aprovado no Senado Federal,  ora em trâmite na Câmara dos 

Deputados. 

h) Programa de Demissão Incentivada 

 Trata-se de proposta de instituição do Programa de Demissão 

Incentivada – PDI, destinado aos servidores públicos estáveis da Administração 

Direta, Autarquias e Universidades, nos termos do disposto no artigo 41 da 

Constituição Federal e no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, ou seja, 

servidores que não foram admitidos na forma regulada pelo artigo 37 da Constituição 

Federal, contratados antes de 5 de outubro de 1983. 

 O Estado de São Paulo tem um quadro de 5.660 servidores celetistas 

estáveis (de Autarquias, Autarquias Especiais, Secretarias e Universidades), 

conforme dados da Folha de Pagamento do mês de maio/2019, o que corresponde a 

uma despesa mensal de R$ 50.494.100,00 (cinquenta milhões, quatrocentos e 

noventa e quatro mil e cem reais). 

 Esses servidores já preencheram os requisitos da aposentadoria e a 

maioria é aposentada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Embora 

continuem a exercer suas atividades profissionais, o fazem com dificuldade ou sem 

interesse, desestimulando os demais servidores que desempenham suas atividades 

na Administração Direta, Indireta e Autárquica. 

 Não obstante, referidos servidores não requerem desligamento, em 

razão de dificuldades financeiras e receio de demora em eventual reinserção no 

mercado de trabalho. 

 Por outro lado, a Administração Pública, em razão da estabilidade, não 

aplica a esses grupos de servidores eventual dispensa sem justa causa haja vista o 

risco real de futura reintegração judicial. 

 Ante o cenário descrito, o Programa de Demissão Incentivada - PDI 

atenderia aos interesses da Administração, na medida que incentivaria o 

desligamento desses servidores, possibilitando a renovação do quadro com aqueles 

que possuem ânimo de permanência.  

i) Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos 

 A proposta constante do Projeto de lei visa ampliar a área de 

atuação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de 

Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP, que passa a ser responsável 

pela regulação e fiscalização de todas as modalidades de serviços públicos 

de transporte autorizados, permitidos ou concedidos a entidades de direito 

privado, inclusive aqueles submetidos à esfera institucional da Secretaria de 

Estado dos Transportes Metropolitanos. 
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 Neste mesmo sentido, caberá à Agência Reguladora de 

Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP, cuja 

denominação passa ser Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado 

de São Paulo – ARSESP, as funções de regulação e fiscalização de outros 

serviços delegados pelo Poder Executivo; 

 Também foi inserido dispositivo estabelecendo que os processos 

a serem submetidos à deliberação das diretorias colegiadas das agências 

reguladoras estaduais que contenham matéria que possa gerar encargo, ônus 

financeiro ou obrigação ao Estado de São Paulo deverão ser previamente 

submetidos à avaliação do Poder Concedente, bem como das Secretarias da 

Fazenda e Planejamento e de Projetos, Orçamento e Gestão. 

j) Concessão de Serviços ou usos de áreas 

 O projeto de lei visa à obtenção de autorização legislativa para a 

concessão de exploração de serviços ou de uso, total ou parcial, das 

seguintes áreas inerentes à educação ambiental, recreação, lazer, esporte, 

cultura, turismo, com os serviços associados: Parque Villa Lobos, Parque 

Candido Portinari, Parque Fernando Costa – Água Branca, Parque Estadual 

do Belém Manoel Pitta, Parque Chácara da Baronesa, Parque da Juventude – 

Dom Paulo Evaristo Arns, Parque Ecológico do Guarapiranga e o Complexo 

Olímpico da Água Branca, Conjunto Desportivo Baby Barioni.  

 Em síntese, são objetivos desta propositura (i) maximizar e 

incrementar a qualidade dos serviços de atendimento ao usuário nos espaços 

selecionados, sedimentando estrutura de visitação que promova ampla 

sinergia entre lazer, esporte e educação ambiental; (ii) promover a 

conservação da diversidade biológica e dos recursos genéticos das áreas; 

(iii) contribuir para a proteção e recuperação dos recursos hídricos e edáficos 

das áreas; (iv) assegurar a integridade da fauna, flora, dos bens públicos, 

além do patrimônio histórico de alguns equipamentos, promovendo a 

conservação, preservação, educação ambiental, recreação, lazer, cultura e 

esporte; (v) potencializar e dinamizar a execução das atividades de pesquisa, 

educação e conservação ambiental por meio dos entes públicos paulistas que 

tenham nas aludidas atividades o cerne das suas finalidades institucionais; e 

(vi) promover o potencial turístico, cultural e de lazer, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico sustentável da região e seu entorno.  

k) Transação de créditos de natureza tributária ou não tributária 

 O projeto de lei estabelece os requisitos e as condições para que 

o Estado, por meio de sua Procuradoria Geral, e os respectivos devedores ou 

partes adversas, possam realizar transação, nos termos do artigo 171 da Lei 

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, criando 
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mecanismos indutores de autocomposição em causas de natureza fiscal  para 

créditos inscritos em dívida ativa. 

 A proposta normativa visa suprir a ausência de regulamentação, 

no âmbito estadual, do disposto no artigo 171 do Código Tributário Nacional e 

de disposições que viabilizem a autocomposição em causas de natureza 

fiscal, contexto esse que tem, respectivamente, impedido maior efetividade 

da recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa do Estado de São 

Paulo, por um lado, e resultado em excessiva litigiosidade relacionada a 

controvérsias tributárias, noutra senda, com consequente aumento de custos, 

perda de eficiência e prejuízos à Administração Tributária Estadual.  

 Neste sentido, consigno que o Estado de São Paulo atualmente 

conta com R$ 104 bilhões em débitos inscritos em dívida ativa classificados 

como irrecuperáveis e com R$ 185 bilhões em débitos inscritos em dívida 

ativa considerados de difícil recuperação, sendo certo que, neste último 

cenário, apenas 10% (dez por cento) dos débitos encontram-se judicialmente 

garantidos. 

 Diante destes dados, a transação na cobrança da dívida ativa do 

Estado de São Paulo promoverá redução do estoque desses créditos, além 

de incrementar a arrecadação. 

 O modelo ora proposto possui bastante similaridade com o 

instituto do "Offer in Compromise", praticado pelo InternalRevenue Service 

(IRS), dos Estados Unidos da América. Em suma, afasta-se do modelo que 

considera exclusivamente o interesse privado, sem qualquer análise 

casuística do perfil de cada devedor e, consequentemente, aproxima-se de 

diretriz alinhada à justiça fiscal, pautando o instituto sob o viés da 

conveniência e da ótica do interesse da arrecadação e do interesse público. 

Ressalta-se, inclusive, que a proposta decorre do amadurecimento de 

debates e estudos já objeto de outras proposições e encontra eco em 

recentes medidas já levadas a efeito no âmbito federal, por intermédio da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

 A proposição prevê, ainda, modalidade de transação voltada à 

redução de litigiosidade no contencioso tributário, afastando-se do modelo 

meramente arrecadatório. Em relação aos processos judiciais em curso e em 

se tratando de débitos de difícil recuperação, os créditos encontram-se 

garantidos, como dito, apenas em 10% (dez por cento) dos casos, isto é, 

apenas em R$ 18,5 bilhões. 

 É importante dizer que a transação é instrumento de solução ou 

resolução, por meio adequado, de litígios tributários, trazendo consigo, muito 

além do viés arrecadatório, extremamente importante em cenário de crise 

fiscal, mas de redução de custos e correto tratamento dos contribuint es, 
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sejam aqueles que já não possuem capacidade de pagamento, sejam aqueles 

que foram autuados, não raro, pela complexidade da legislação que permitia 

interpretação razoável em sentido contrário àquele reputado como adequado 

pelo fisco. 

 A proposição almeja, assim e a um só tempo, objetivos 

arrecadatórios, de justiça contributiva e de eficiência jurisdicional. Com 

efeito, mediante concessões mútuas, credor e devedor podem socorrer -se do 

instituto que pendia de regulamentação, obtendo solução adequada ao lit ígio 

tributário. 

 Ao permitir a classificação dos créditos tributários a partir de 

critérios de recuperabilidade para fins de transação, a proposta também 

viabilizará que a Procuradoria Geral do Estado envide maiores esforços na 

racionalização da recuperação de ativos, concentrando tanto teses como 

esforços jurisdicionais nos casos em que efetivamente há chances de êxito 

em Juízo. Por consequência, a medida proporciona economia de recursos 

econômicos e humanos. 

 De mais a mais, a medida insere a Procuradoria Geral do Estado 

em modelo de resolução de litígios já existente na União, em uma tentativa 

de uniformizar a cobrança sob o ponto de vista federativo, o que também é 

producente à arrecadação, na medida em que o contribuinte vê-se diante de 

um mesmo sistema de cobrança e de possibilidades de sua resolução. 

 O grave quadro fiscal, bem como a urgente necessidade de 

enfrentamento dos problemas do contencioso administrativo tributário 

denotam a presença dos requisitos de relevância e urgência para a edição do 

diploma, repisando-se a imperiosidade da medida para o ingresso de receitas 

ainda no orçamento corrente e, sobretudo, trazendo novas estimativas de 

receita para os exercícios seguintes. 

l) Outras disposições 

 Por fim, relacionamos a seguir outras disposições constantes da 

minuta o projeto de lei ora encaminhado 

1. Estímulo aos Policiais Militares ativos para trabalharem nos 

períodos de descanso da escala de trabalho e dos policiais 

reformados para retornarem ao trabalho em atividades-meio, de 

forma a possibilitar a liberação de policiais ativos para as 

atividades-fim.  

2. Atribuição à SPPREV de competência para o processamento da 

folha de pagamento do Sistema de Proteção Social dos Militares do 

Estado até a conclusão do processo de estruturação da Caixa 

Beneficente da Polícia Militar; 
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3. Adequação dos valores devidos pela emissão de Carteira Nacional 

de Habilitação e de Licenciamento de Veículos; 

4. Redução do prazo de validade dos créditos da Nota Fiscal Paulista, 

de 60 (sessenta) para 12 (doze) meses; 

 Essas são, os fundamentos da proposta que elevamos à deliberação 

de Vossa Excelência. 

 Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de respeito e 

consideração. 

 

HENRIQUE MEIRELLES 

Secretário da Fazenda e 

Planejamento 

MAURO RICARDO MACHADO COSTA 

Secretário de Projetos, Orçamento e 

Gestão 
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Lei nº                           , de      de                            de 2020 

 
 
Estabelece medidas voltadas ao ajuste 

fiscal e ao equilíbrio das contas públicas e dá 
providências correlatas. 

 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

 

 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e 

eu promulgo a seguinte lei: 

 

CAPÍTULO I 

Da Extinção de Entidades Descentralizadas 

 

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a 

promover a extinção das seguintes entidades descentralizadas: 

 

I - Fundação Parque Zoológico de São Paulo, cuja 

instituição foi autorizada pela Lei n.º 5.116, de 31 de dezembro de 1958.  

 

II - Fundação para o Remédio Popular “Chopin 

Tavares de Lima” – FURP, cuja instituição foi autorizada pela Lei n.º 10.071, 

de 10 de abril de 1968; 

 

III - Fundação Oncocentro de São Paulo, cuja 

instituição foi autorizada pela Lei n.º 195, de 25 de abril de 1974;  

 

IV - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano de São Paulo - CDHU, cuja constituição foi autorizada pela Lei nº 905, 

de 18 de dezembro de 1975; 

 

V - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de 

São Paulo – EMTU/SP, cuja constituição foi autorizada pela Lei nº 1.492, de 

13 de dezembro de 1977. 

Artigo 2º - Ficam extintas as seguintes entidades 

descentralizadas: 
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I - Superintendência de Controle de Endemias – 

SUCEN, entidade autárquica criada pelo Decreto-Lei nº 232, de 17 de abril de 

1970; 

 

II - Instituto de Medicina Social e de Criminologia – 

IMESC, entidade autárquica criada pelo Decreto-Lei nº 237, de 30 de abril de 

1970; 

 

III - Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo 

– DAESP, entidade autárquica criada pela Lei nº 10.385, de 24 de agosto de 

1970; 

 

IV - Fundação Instituto de Terras do Estado de São 

Paulo "José Gomes da Silva" – ITESP, criada pela Lei n.º 10.207, de 8 de 

janeiro de 1999. 

 

§ 1º - O prazo para a efetivação das extinções 

referidas neste artigo será de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da 

publicação desta lei. 

 

§ 2°- O Poder Executivo poderá, mediante decreto, 

caso haja justificativa fundada no interesse público e na necessidade da 

Administração: 

 

1 - prorrogar o prazo previsto no § 1º, por iguais 

períodos, até duas vezes;  

 

2 - declarar a entidade extinta antes de findo o prazo 

estabelecido no § 1º. 

 

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a: 

 

I - sub-rogar para entidades e órgãos da 

Administração Pública Estadual os contratos administrativos dos quais são 

partes as entidades descentralizadas referidas nos artigos 1º e 2º desta Lei, a 

fim de manter a continuidade da utilização de bens essenciais e a prestação do 

serviço público; 
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II - transferir a totalidade de seus ativos, tangíveis e 

intangíveis, e passivos, conhecidos ou não, as atribuições, obrigações, acervo, 

bens e os recursos orçamentários e financeiros das entidades descentralizadas 

referidas nos artigos 1º e 2º desta lei, no que couber, a entidades e órgãos da 

Administração Pública Estadual, a serem definidos pelo Poder Executivo, 

mediante decreto. 

 

Artigo 4º- Fica o Poder Executivo autorizado a sub-

rogar, total ou parcialmente, a critério da administração, a órgãos e entidades 

da Administração Pública Estadual, sem descontinuidade, contratos de trabalho 

das entidades descentralizadas referidas nos artigos 1º e 2º desta lei, vigentes 

até o momento da extinção da entidade. 

 

§ 1º- O Executivo disciplinará, mediante decreto, a 

sub-rogação dos contratos de trabalho mencionados no “caput” deste artigo , 

que somente poderá contemplar os empregados públicos:  

 

1 - admitidos por concurso público, cujas atividades 

tenham sido absorvidas por órgãos ou entidades da Administração Pública 

Estadual e absolutamente necessários à continuidade do serviço público;  

 

2 - considerados estáveis na forma da redação original 

do artigo41 da Constituição Federal e do artigo 19 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.  

 

§ 2º- Os empregos públicos sub-rogados na forma 

deste artigo comporão quadro especial e serão extintos na vacância, mantidas a 

denominação, as atribuições e a remuneração. 

 

Artigo 5º - Fica autorizada a alienação, pelo Estado 

de São Paulo: 

 

I - dos bens imóveis incorporados ao seu patrimônio 

em razão da extinção das entidades descentralizadas a que se referem os artigos 

1º e 2º desta lei; 

 

II - dos bens imóveis cujo uso tenha sido outorgado às 

entidades descentralizadas a que se referem os artigos 1º e 2º desta lei.  
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CAPÍTULO II 

Do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São 

Paulo–IAMSPE 

 

Artigo 6º - Ficam alterados ou acrescentados, com a 

redação que se segue, os dispositivos adiante indicados do Decreto-Lei nº 257, 

de 29 de maio de 1970: 

 

I - no artigo 3º, o inciso II e o parágrafo único: 

 

“II - os viúvos e companheiros dos funcionários e 

servidores referidos no inciso anterior. 

 

Parágrafo único - Os viúvos, companheiros e os 

inativos poderão solicitar, a qualquer tempo, respectivamente, do 

falecimento do contribuinte e de sua aposentadoria, o cancelamento 

da inscrição como contribuinte.” (NR) 

 

II - no artigo 4º, os incisos II e V e o parágrafo único: 

 

“II - os viúvos e companheiros das pessoas 

mencionadas nos incisos anteriores, desde que o cônjuge ou 

companheiro falecido estivesse inscrito como contribuinte 

facultativo;  

 

V - os empregados públicos da Administração Direta e 

Indireta do Estado de São Paulo, mediante solicitação dentro do 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação desta 

Lei. 

Parágrafo único - O pedido de inscrição facultativo, 

bem como dos beneficiários, deverá ser solicitado no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias contados da nomeação, admissão, posse ou 

início das atividades.”  (NR) 

 

III – no artigo 7º, os §§ 4º e 8º: 

 

“§ 4°- Poderão se inscrever, facultativamente, como 

agregados, mediante a contribuição adicional e individual de os pais, 

o padrasto e a madrasta com a contribuição estabelecida no artigo 20. 
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§ 8º - O contribuinte poderá incluir ou excluir 

beneficiários a qualquer tempo, respeitado o período mínimo de 

permanência de 24 (vinte e quatro) meses após a inclusão.”  (NR) 

 

IV - o artigo 8º: 

 

“Artigo 8º - Consideram-se beneficiários do 

contribuinte falecido os previstos nos incisos II a IV do artigo 7º, em 

quaisquer condições.” (NR) 

 

V - no artigo 20, o “caput” e os §§ 1º, 2º e 3º: 

 

“Artigo 20 - A receita do IAMSPE será constituída 

pela contribuição de 2 ou 3% (dois ou três por cento)  a depender da 

faixa etária conforme tabela constante no § 2º, do servidor ou 

empregado público, civil ou militar, dos ocupantes exclusivamente 

de cargos em comissão, de função-atividade de livre provimento, de 

empregado público em confiança, e similares, do agente político, 

ativos ou inativos, bem como dos pensionistas dos contribuintes 

(viúvos e companheiros), apurada mensalmente sobre a retribuição 

total mensal. 

§ 1º - Ao contribuinte que fizer a inscrição de 

beneficiários será acrescida a contribuição de 0,5% (meio por cento) 

ou 1,0% (um por cento) por beneficiário, incidente conforme tabela 

constante no § 2º, sobre a retribuição total mensal.  

 

§ 2º - As contribuições observarão os percentuais 

abaixo: 

 

VÍNCULO FAIXA ETÁRIA % CONTRIBUIÇÃO 

Contribuinte < 59 anos 2% 

Contribuinte >= 59 anos 3% 

Beneficiário < 59 anos 0,5% 

Beneficiário >= 59 anos 1%  

Agregado < 59 anos 2% 

Agregado >= 59 anos 3% 

 

§ 3º- Para fins da apuração mensal das contribuições, 

considera-se retribuição total mensal todas as parcelas percebidas a 

qualquer título, inclusive acréscimo de um terço de férias, décimo-
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terceiro salário e bonificações e participação nos resultados, 

excetuadas as relativas a salário-família, salário-esposa, diárias de 

viagens, reembolso de regime de quilometragem, diária de 

alimentação, ajuda de custo para alimentação, auxílio-transporte, 

adicional de transporte, ajuda de custo e auxílio-funeral.” (NR) 

CAPÍTULO III 

Da Alienação de Imóveis 

 

Artigo 7º- O artigo 21 da Lei nº 6.544, de 22 de 

novembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Artigo 21 - A alienação de imóveis da Fazenda do 

Estado de São Paulo, suas autarquias e fundações será feita mediante 

concorrência, observadas as demais disposições da legislação federal  

e as seguintes condições: 

 

I - o preço mínimo inicial de venda será fixado com 

base no valor de mercado estabelecido em avaliação específica, cuja 

validade será de 12 (doze) meses, observadas as normas aplicáveis da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 

 

II - a concorrência poderá ser realizada em 2 (duas) 

fases: 

 

a) na primeira fase, as propostas serão entregues à 

Comissão de Licitação em envelopes fechados e serão abertos no 

início da sessão de abertura dos envelopes; 

 

b) a segunda fase ocorrerá imediatamente após o 

encerramento da abertura dos envelopes e consistirá na formulação 

de lances sucessivos a viva voz entre os licitantes cujas propostas 

apresentem uma diferença igual ou inferior a 10% (dez por cento) em 

relação à maior oferta apurada na primeira fase; 

 

III - os licitantes apresentarão propostas ou lances 

distintos para cada imóvel; 

 

IV - o licitante que apresentar a maior proposta 

pagará, imediatamente após o encerramento das fases de que trata o 

inciso II, conforme o caso, sinal correspondente a, no mínimo, 10% 

(dez por cento) do valor da arrematação, complementando o preço no 

prazo e nas condições previstas no edital, sob pena de perder o valor 

do sinal. 
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§ 1º - A alienação de imóveis poderá ser realizada por 

lote, se essa modalidade implicar, conforme demonstrado em parecer 

técnico: 

 

1 - maior valorização dos bens; 

 

2 - maior liquidez para os imóveis cuja alienação 

isolada seja difícil ou não recomendada; 

 

3 - outras situações decorrentes das práticas normais 

do mercado ou em que se observem condições mais vantajosas para a 

administração pública, devidamente fundamentadas. 

 

§ 2º- Os procedimentos licitatórios de que trata este 

artigo poderão ser realizados integralmente por meio de recursos de 

tecnologia da informação, com a utilização de sistemas próprios ou 

disponibilizados por terceiros, mediante acordo ou contrato.  

 

§ 3º- A fase de habilitação limitar-se-á à comprovação 

do recolhimento de garantia nunca inferior a 5% (cinco por cento) da 

avaliação. 

 

§ 4º- A avaliação específica de que trata o inciso I do 

“caput” deste artigo será realizada por pessoa física ou jurídica 

contratada anteriormente ao procedimento licitatório, inclusive por 

meio de processo de credenciamento. 

 

§ 5° - O Poder Executivo regulamentará os critérios 

de análise e aceitação das avaliações mencionadas no § 4º deste 

artigo, podendo, caso julgue necessário, proceder a mais de 

uma avaliação por imóvel. 

 

§ 6º - Para fins de alienação de imóveis cuja áreas 

sejam inferiores ao lote urbano mínimo ou módulo fiscal, o valor de 

venda poderá calculado mediante o uso do valor venal de referência 

constante do cadastro municipal ou os valores médios da terra  nua e 

das benfeitorias divulgados pela Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de 

reconhecida idoneidade.” (NR) 

 

Artigo 8º- O “caput” do artigo 11 da Lei nº 16.338, de 

14 de dezembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido dos 

incisos III e IV: 
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“Artigo 11 - Ficam o Estado e suas autarquias 

autorizados, na forma dos incisos IV e V do artigo 19 da 

Constituição Estadual, a alienar ou ceder direitos possessórios ou 

reais, bem como conceder o uso de imóveis: 

 

...................................................................................  

 

III - cuja área de terreno seja igual ou inferior a 50 

(cinquenta) hectares, no caso de imóvel rural; 

 

IV - de quaisquer dimensões: 

 

a) para realização de permutas, dação em pagamento 

para utilização em programas e ações de interesse público, ou como 

contraprestação pecuniária ou aporte de recursos em parcerias 

público-privadas; 

 

b) recebidos como redução de capital social, 

pagamento de dividendos ou por meio de aporte de recursos para 

cobertura de insuficiência financeira; 

 

c) incorporados ao seu patrimônio em razão da 

extinção de entidades da administração indireta; 

 

d) localizados na área de influência de concessões de 

serviço público, concessões de uso e concessões de obra, com o 

objetivo de fomentar a exploração de receitas não tarifárias nos 

respectivos projetos.” (NR)  

 

Artigo 9º - A alienação, a cessão de direitos 

possessórios ou reais e a concessão de uso de bens imóveis, previstas no artigo 

11 da Lei nº 16.338, de 14 de dezembro de 2016, deverão ser precedidas de 

autorização do Chefe do Poder Executivo, admitida sua delegação, ou do 

dirigente máximo da entidade autárquica. 

 

§ 1º - A alienação, cessão de direitos reais ou 

possessórios e concessão de uso de bens imóveis devem ser objeto de prévia 

avaliação.  

 

§ 2º - A doação deverá prever obrigatoriamente a 

finalidade a que se destina, os encargos eventualmente aplicáveis, o prazo de 

seu cumprimento e cláusula de reversão. 
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§ 3º - Nos casos de doação para entes públicos, será 

dispensada a avaliação, podendo ser considerados outros valores oficiais de 

referência para fins contábeis. 

 

Artigo 10 - Fica a Fazenda do Estado de São Paulo 

autorizada a alienar os imóveis: 

 

I - recebidos mediante doação do: 

 

a) Departamento de Estradas de Rodagem – DER, 

indicados no Anexo I desta lei; 

 

b) Departamento de Águas e Energia Elétrica – 

DAEE, indicados no Anexo II desta lei; 

 

II - indicados no Anexo III desta lei. 

 

Parágrafo único - Aplica-se aos imóveis referidos no 

“caput” deste artigo o disposto nos artigos 3º a 8º da Lei nº 16.338, de 14 de 

dezembro de 2016. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Carteiras dos Advogados e das Serventias 

 

Artigo 11 - O artigo 10 da Lei nº 16.877, de 19 de 

dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Artigo 10 - Constitui obrigação do titular de Serventia 

não Oficializada da Justiça, o recolhimento das contribuições 

previstas nos artigos 43 e45 da Lei nº 10.393, de 16 de dezembro de 

1970, diretamente para a Secretaria da Fazenda e Planejamento, até o 

15º (décimo quinto) dia do mês seguinte ao vencimento.” (NR)  

 

Artigo 12 - Os dispositivos adiante mencionados 

ficam acrescentados na seguinte conformidade: 

 

I - na Lei n° 16.877, de 19 de dezembro de 2018: 

 

a) o § 2° no artigo 15, renumerando-se o parágrafo 

único para § 1°: 
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“§ 2° - As despesas administrativas para manutenção 

dos benefícios da Carteira poderão ser custeadas com recursos do 

respectivo Fundo.” (NR) 

 

b) o § 2° no artigo 16, renumerando-se o parágrafo 

único para § 1°: 

 

“§ 2° As despesas administrativas para manutenção 

dos benefícios da Carteira poderão ser custeadas com recursos do 

respectivo Fundo.” (NR) 

 

II - na Lei nº 10.393, de 16 de dezembro de 1970, o § 

3º no artigo 20: 

 

“§ 3º - Fica vedada a concessão do benefício aos 

titulares de Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, no 

caso de haver débito de contribuições a que se refere o artigo 10 da 

Lei nº 16.877, de 19 de dezembro de 2018” . (NR) 

 

Artigo 13 - O parágrafo 2° do artigo 20 da Lei nº 

10.393, de 16 de dezembro de 1970, passa a vigorar com a redação que segue: 

 

“Artigo 20 - .................................................. ............. 

 

§ 2° - Para recebimento do benefício da licença para 

tratamento de saúde prevista no inciso V deste artigo, a perícia 

médica deverá ser renovada a cada 180 (cento e oitenta) d ias, se a 

sua concessão for superior a este prazo.” (NR)  

 

CAPÍTULO V 

Da Utilização do Superávit Financeiro Decorrente de Receitas Próprias e 

da destinação de Recursos dos Fundos Especiais 

 

Artigo 14 - O superávit financeiro apurado em 

balanço patrimonial das autarquias, inclusive as de regime especial, e das 

fundações, será transferido ao final de cada exercício à Conta Única do 

Tesouro Estadual, sem prejuízo do disposto no artigo 76-A do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, para o 

pagamento de aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência 

Social do Estado. 
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§ 1º - Fica dispensada a deliberação dos órgãos 

colegiados das entidades que trata o caput deste artigo, caso existam, 

relativamente à transferência determinada por este artigo. 

 

§ 2º - A transferência dos recursos prevista no “caput” 

deverá ser realizada em até 10 (dez) dias após a publicação do Balanço Geral 

do Estado. 

 

Artigo 15 - O superávit financeiro apurado em 

balanço patrimonial dos recursos previstos no artigo 168 da Constituição 

Federal será transferido à Conta Única do Tesouro Estadual, para o pagamento 

de aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência Social do 

Estado. 

 

Parágrafo único - A critério dos órgãos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, a 

transferência prevista no “caput” poderá ser substituída pela compensação do 

superávit financeiro com duodécimos do exercício seguinte àquele em que se 

observar o referido superávit. 

 

Artigo 16 - Todos os fundos especiais de despesa e 

fundos especiais de financiamento e investimento poderão destinar as receitas 

arrecadadas, sem prejuízo das destinações estabelecidas nas respectivas leis de 

instituição, para despesas de qualquer natureza relacionadas com o Poder, 

órgão ou entidade responsável por sua gestão, inclusive despesas de pessoal e 

encargos sociais. 

 

§1º - O disposto no “caput” não se aplica ao montante 

das receitas vinculadas cuja destinação legal esteja prevista na Constituição 

Federal, Constituição Estadual ou legislação federal, permitida a aplicação dos 

demais recursos do fundo na forma prevista neste artigo.  

 

§ 2º - Fica dispensada a deliberação dos órgãos 

colegiados dos fundos que trata o caput deste artigo, caso existam, 

relativamente a destinação autorizada por este artigo. 

 

Artigo 17 - O superávit financeiro apurado em 

balanço ao final de cada exercício dos fundos do Poder Executivo será 

transferido à Conta Única do Tesouro Estadual para o pagamento de 

aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência Social do Estado. 
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§ 1º - A transferência dos recursos prevista no “caput” 

deverá ser realizada em até 10 (dez) dias após a publicação do Balanço Geral 

do Estado. 

 

§ 2º - O disposto no “caput” não se aplica ao montante 

das receitas vinculadas cuja destinação legal esteja prevista na Constituição 

Federal, Constituição Estadual ou legislação federal, permitida a transferência 

dos demais recursos do fundo na forma prevista neste artigo.  

 

§ 3º- Fica dispensada a deliberação dos órgãos 

colegiados dos fundos que trata o caput deste artigo, caso existam, 

relativamente a transferência determinada por este artigo.  

 

Artigo 18 - Ficam extintos os seguintes fundos: 

 

I - Fundo Especial de Despesa – Conjunto Hospitalar 

de Sorocaba, ratificado pela Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 1990; 

 

II - Fundo Especial de Despesa – Hospital Santa 

Tereza de Ribeirão Preto, ratificado pela Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 

1990; 

 

III - Fundo Especial de Despesa – Centro de Atenção 

Psiquiátrico “Arquiteto Januário José Exemplari”, ratificado pela Lei nº 7.001, 

de 27 de dezembro de 1990;  

 

IV - Fundo Especial de Despesa – Centro de Atenção 

Integral à Saúde de Santa Rita do Passa Quatro, ratificado pela Lei nº 7.001, de 

27 de dezembro de 1990; 

 

V - Fundo Especial de Despesa do Centro Atenção 

Integral Saúde “Clemente Ferreira”, previsto na Lei nº 5.224, de 13 de janeiro 

de 1959; 

 

VI - Fundo Especial de Despesa – Centro de Atenção 

Integral Saúde Mental “Philippe Pinel”, ratificado pela Lei nº 7.001, de 27 de 

dezembro de 1990; 
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VII - Fundo Especial de Despesa – Coordenadoria de 

Operações, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ratificado 

pela Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 1990; 

 

VIII - Fundo Especial de Despesa – Departamento de 

Administração da Secretaria de Cultura, criado pela Lei nº 10.704, de 28 de 

dezembro de 2000, com vinculação alterada pelo Decreto nº 55.403, de 8 de 

fevereiro de 2010; 

 

IX - Fundo Especial de Custeio de Perícias FEP 

criado pela Lei nº 16.428/2017; 

 

X - Fundo Especial de Despesa – Gabinete do 

Secretário de Desenvolvimento Social, ratificado pela Lei nº 7.001, de 27 de 

dezembro de 1990, criado pelo Decreto nº 28.081, de 7 de janeiro de 1988;  

 

XI - Fundo Especial de Despesa – Gabinete do 

Secretário de Esportes, ratificado pela Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 

1990; 

 

XII - Fundo Especial de Despesa – Gabinete do 

Secretário (antigo Turismo), ratificado pela Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 

1990; 

 

XIII - Fundo Estadual de Incentivo ao 

Desenvolvimento Social – FIDES, criado pela Lei nº 9.363, de 23 de julho de 

1996; 

 

XIV - Fundo Estadual de Incentivo ao 

Desenvolvimento Econômico – FIDEC, criado pela Lei nº 9.363, de 23 de julho 

de 1996. 

 

§ 1º - O superávit financeiro apurado no balanço de 

encerramento do fundo será transferido à Conta Única do Tesouro Estadual 

com livre destinação. 

 

§ 2º -As receitas vinculadas dos fundos extintos cuja 

destinação legal esteja prevista na Constituição Federal, Constituição Estadual 

ou legislação federal serão controladas por meio de classificação orçamentária 

que evidencie a fonte e a destinação do recurso. 
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§ 3º- Fica dispensada a deliberação dos órgãos 

colegiados dos fundos que trata o “caput” deste artigo, caso existam, 

relativamente a transferência determinada no § 1º deste artigo.  

 

Artigo 19 - Os recursos decorrentes do disposto neste 

Capítulo poderão ser utilizados para as despesas autorizadas na Lei 

Orçamentária Anual ou para abertura de créditos suplementares, especiais ou 

extraordinários, permitidos a transposição, o remanejamento e a transferência.  

 

Artigo 20 - O descumprimento do disposto nos artigos 

14, 16 e17será apurado pela Corregedoria Geral da Administração.  

 

CAPÍTULO VI  

Do Imposto sobre a Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer 

Bens ou Direitos – ITCMD 

 

Artigo 21 - Passam a vigorar, com a redação que 

segue, os dispositivos adiante indicados da Lei nº 10.705, de 28 de dezembro 

de 2000:  

 

I - do artigo 2º: 

 

a) o “caput”: 

 

“Artigo 2º - O imposto incide sobre a transmissão: 

 

I - “causa mortis” de qualquer bem ou direito;  

 

II - por doação de qualquer bem ou direito.” (NR);  

 

b) o § 1º: 

 

“§ 1º - Nas transmissões referidas neste artigo, 

ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, 

legatários, beneficiários ou donatários.” (NR);  

 

II - os §§ 1º e 2º do artigo 3º: 

 

“§ 1º - A transmissão de propriedade ou domínio útil 

de bem imóvel e de direito a ele relativo, situado no Estado, sujeita -

se ao imposto, ainda que o último domicílio do autor da herança 

esteja localizado em outro Estado, no Distrito Federal ou no exterior; 
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e, no caso de doação, ainda que doador, donatário ou ambos não 

tenham domicílio ou residência neste Estado.” (NR);  

 

“§ 2º - O bem móvel, o título e o direito em geral, 

inclusive os que se encontrem em outro Estado ou no Distrito 

Federal, também ficam sujeitos ao imposto de que trata esta lei, no 

caso de ter domicílio neste Estado o doador ou nele estiver 

localizado o último domicílio do autor da herança.” (NR);  

 

III - a alínea “e” do inciso I do artigo 6º:  

 

“e) de quantia devida pelo empregador ao empregado, 

por Institutos de Seguro Social e Previdência Públicos ou entidades 

fechadas de previdência complementar, verbas e prestações de 

caráter alimentar decorrentes de decisão judicial em processo próprio 

e o montante de contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço e do Fundo de Participações PIS-PASEP, não recebidos 

em vida pelo respectivo titular;” (NR);  

 

IV - o § 2º do artigo 6º: 

 

“§ 2º - Ficam também isentas as transmissões "causa 

mortis" e sobre doação de quaisquer bens ou direitos a entidades, 

com sede no Estado de São Paulo sem fins lucrativos que tenham 

sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no 

mínimo, 1 (um) ano, e que mantenham atividades em ao menos uma 

das finalidades descritas nos incisos do artigo 3º da Lei federal n.º 

9.790,de 23 de março 1999, devendo o reconhecimento dessa 

condição ser feito de acordo com disciplina a ser estabelecida pelo 

Poder Executivo.” (NR); 

 

V - o artigo 7º: 

 

“Artigo 7º - O contribuinte do imposto é o herdeiro, 

legatário, fiduciário, donatário, cessionário ou beneficiário, assim 

entendida a pessoa em favor da qual ocorre a doação ou transmissão 

“causa mortis” de bem ou direito. 

 

Parágrafo único - No caso de doação, se o donatário 

não residir nem for domiciliado neste Estado, o contribuinte será o 

doador.” (NR); 

 

VI - os §§ 1º e 2º do artigo 9º: 
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“§ 1º - Para os fins de que trata esta lei, considera-se 

valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data do fato 

gerador, podendo ser instaurado procedimento de arbitramento, 

conforme disciplina estabelecida pelo Poder Executivo.” (NR);  

 

“§ 2º - Nos casos a seguir, a base de cálculo é 

equivalente a: 

 

1 - 1/3 (um terço) do valor do bem, na instituição do 

usufruto, por ato não oneroso; 

 

2 - 2/3 (dois terços) do valor do bem, na transmissão 

não onerosa da nua-propriedade; 

 

3 - valor integral do bem, na doação com reserva de 

usufruto feita em favor do doador.” (NR);  

 

VII - do artigo 11: 

 

a) o “caput”: 

 

“Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com o valor 

declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-se-á o 

respectivo procedimento administrativo de arbitramento da base de 

cálculo, observada a disciplina estabelecida pelo Poder Executivo, 

para fins de lançamento e notificação do contribuinte, que poderá 

impugná-lo.” (NR); 

 

b) o § 2º: 

 

“§ 2º - As disposições deste artigo aplicam-se, no que 

couber, às demais transmissões e doações das quais resultem atos 

tributáveis.” (NR); 

 

VIII - o artigo 13: 

 

“Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de 

cálculo não será inferior: 

 

I - em se tratando de imóvel urbano, ao valor venal de 

referência utilizado pela administração tributária municipal do local 

do bem para fins de tributação do Imposto sobre a Transmissão de 

Bens Imóveis - ITBI ou, na sua falta, ao valor fixado para 

lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU;  
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II - em se tratando de imóvel rural, ao valor venal 

divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 

de São Paulo ou outro órgão de reconhecida idoneidade.” (NR);  

 

IX - do artigo 14: 

 

a) o “caput”:  

 

“Artigo 14 - No caso de bem móvel ou direito não 

abrangido pelo disposto nos artigos 9º, 10 e 13, a base de cálculo é o 

valor corrente de mercado do bem, título, crédito ou direito, na data 

do fato gerador.” (NR); 

 

b) os §§ 2º e 3º: 

 

“§ 2º - O valor das ações representativas do capital de 

sociedades é determinado segundo a sua cotação média alcançada na 

Bolsa de Valores, na data do fato gerador, ou na imediatamente 

anterior, quando não houver pregão ou quando a mesma não tiver 

sido negociada naquele dia, regredindo-se, se for o caso, até o 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias.” (NR);  

 

“§ 3º - Nos casos em que a ação, quota, participação 

ou qualquer título representativo do capital social não for objeto de 

negociação ou não tiver sido negociado nos últimos 180 (cento e 

oitenta) dias, a base de cálculo será o valor do patrimônio líquido, 

apurado nos termos do artigo 1.179 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil), ajustado pela reavaliação dos ativos 

e passivos ao valor de mercado na data do fato gerador, observando-

se o disposto na legislação, em especial o previsto no Capítulo IV 

desta lei, calculado conforme disciplina estabelecida pelo Poder 

Executivo.” (NR); 

 

X - o “caput” do artigo 15: 

 

“Artigo 15 - O valor da base de cálculo é considerado 

na data do fato gerador ou da avaliação, devendo ser atualizado 

monetariamente, a partir do dia seguinte, segundo a variação da 

Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, até a data prevista 

na legislação tributária para o recolhimento do imposto.” (NR); 

 

XI - o inciso II do artigo 24: 

 

“II - 30% (trinta por cento), até 30 (trinta) dias 

contados da intimação da decisão de primeira instância 
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administrativa ou antes de sua inscrição na dívida ativa quando 

não houver apresentação de defesa.” (NR);  

 

 

XII - o “caput” do artigo 27: 

 

“Artigo 27 - O oficial do Registro Civil e do 

Tabelionato de Notas remeterá, mensalmente, à repartição fiscal da 

sede da comarca, relação completa de todos os óbitos, com a 

declaração da existência ou não de bens a inventariar, e doações 

registrados, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.” (NR); 

 

XIII - do artigo 32: 

 

a) o “caput”: 

 

“Artigo 32 - Na transmissão "causa mortis" e por 

doação, o débito fiscal poderá ser recolhido em parcelas mensais e 

consecutivas, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.” (NR);  

 

b) os §§ 2º a 4º: 

 

“§ 2º - O débito fiscal será consolidado nos termos do 

§ 1º na data do deferimento do parcelamento, exceto quanto à 

multa prevista no artigo 19, que será fixada na data do pedido do 

parcelamento.” (NR); 

 

“§ 3º - Os descontos previstos no artigo 24, no caso de 

multas punitivas integrarem o débito fiscal parcelado, poderão ser 

aplicados em percentuais reduzidos até a metade, conforme 

disciplina do Poder Executivo.” (NR); 

 

“§ 4º - As prestações deverão ser calculadas e pagas 

com acréscimo financeiro conforme estabelecido pelo Poder 

Executivo.” (NR). 

 

Artigo 22 - Ficam acrescentados, com a redação que 

se segue, os dispositivos adiante indicados à Lei nº 10.705, de 28 de dezembro 

de 2000:  

I - o artigo 2º-A:  

 

“Artigo 2º-A - Considera-se ocorrido o fato gerador: 

 

I - na transmissão “causa mortis”: 
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a) na data da abertura da sucessão, legítima ou 

testamentária, inclusive na instituição de fideicomisso;  

 

b) na data da sentença declaratória de ausência, com 

trânsito em julgado; 

 

c) na data da sentença declaratória de morte 

presumida, sem prévia declaração de ausência;  

 

d) na data da morte do fiduciário, na substituição 

fideicomissária; 

 

II - na doação: 

 

a) na data da instituição do usufruto em favor de 

outrem; 

 

b) na data da renúncia ou cessão não-onerosa feita 

pelo herdeiro ou legatário em favor de pessoa determinada ou 

determinável; 

 

c) na data do trânsito em julgado ou da lavratura de 

escritura pública de partilha ou da adjudicação, decorrente de 

inventário, separação judicial, divórcio ou dissolução de união 

estável, em relação aos excedentes de meação ou quinhão que 

beneficiarem uma das partes; 

 

d) na data do trânsito em julgado nos casos de 

alteração de regime de bens; 

 

e) na data do registro dos atos no órgão ou entidade 

competente, quando se tratar de participação em sociedade 

empresarial, civil ou associação;  

 

f) na data em que se tornar pública a realização do ato 

ou negócio jurídico, nos casos não previstos nas alíneas anteriores.” 

(NR). 

 

II - o inciso IX ao artigo 8º: 

 

“IX - as entidades abertas de previdência 

complementar e as sociedades seguradoras, na hipótese de 

transmissão de valores e direitos relativos a planos de previdência  
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complementar, tais como Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) 

ou Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL).” (NR);  

 

III - o § 5º ao artigo 9º: 

 

“§ 5º - Na hipótese de inexistência de valor de 

mercado para o bem imóvel ou caso o valor utilizado para o 

lançamento do IPTU não represente o valor de mercado do bem 

imóvel, será instaurado procedimento administrativo de arbitramento 

de base de cálculo, assegurado ao contribuinte o pedido de avaliação 

contraditória, observada a disciplina estabelecida pelo Poder 

Executivo.” (NR); 

 

IV - o § 2º ao artigo 24, renumerando-se o atual 

parágrafo único como § 1º: 

 

“§ 2º - Condiciona-se o benefício ao integral 

pagamento do débito.” (NR); 

 

V - o artigo 33-B: 

 

“Artigo 33-B - As entidades abertas de previdência 

complementar, seguradoras e instituições financeiras são 

responsáveis pela retenção e pelo recolhimento do ITCMD devido a 

este Estado, na hipótese de transmissão causa mortis ou doação de 

bem ou direito sob sua administração ou custódia, inclusive aquele 

relativo aos planos de previdência privada e seguro de pessoas nas 

modalidades de Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL -, Vida 

Gerador de Benefício Livre - VGBL - ou semelhante, observados a 

forma, os prazos e as condições previstos na legislação.  

 

§ 1º - A responsabilidade pelo cumprimento total ou 

parcial da obrigação de que trata o “caput” fica atribuída ao 

contribuinte em caráter supletivo. 

 

§ 2º - O responsável deverá apresentar declaração de 

bens e direitos nos termos da legislação. 

 

§ 3º - Sem prejuízo do disposto no § 2º, as entidades 

abertas de previdência complementar, seguradoras e instituições 

financeiras prestarão informações sobre os planos de previdência 

privada e seguro de pessoas nas modalidades de PGBL, VGBL ou 

semelhante sob sua administração.” (NR).  

 

CAPITULO VII 
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Do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 

 

Artigo 23 - Passam a vigorar, com a redação que se 

segue, os dispositivos adiante indicados da Lei n.º 13.296, de 23 de dezembro 

de 2008:  

I - o inciso III do artigo 13: 

 

“III - de um único veículo, de propriedade de pessoa 

com deficiência física severa ou profunda que permita a condução de 

veículo automotor especificamente adaptado e customizado para sua 

situação individual.” (NR) 

 

II - o artigo 17: 

 

“Artigo 17 - O contribuinte ou o responsável efetuará 

anualmente o pagamento do imposto, na forma estabelecida pelo Poder 

Executivo.” (NR); 

 

III - o artigo 18: 

 

“Artigo 18 - Verificado que o contribuinte ou 

responsável deixou de recolher o imposto no prazo legal, no todo ou em 

parte, a autoridade administrativa tributária procederá à cobrança do 

imposto ou da diferença apurada. 

 

Parágrafo único - Diferença, para os efeitos deste 

artigo, é o valor do imposto e seus acréscimos legais, que restarem 

devidos após imputação efetuada mediante distribuição proporcional do 

valor recolhido entre os componentes do débito.” (NR); 

 

IV - o artigo 27: 

 

“Artigo 27 - O imposto não recolhido no prazo 

determinado nesta lei estará sujeito a multa de mora calculada sobre 

o valor do imposto e correspondente a 0,33% (trinta e três 

centésimos por cento) por dia de atraso, computada a partir do 

primeiro dia após o vencimento do prazo para recolhimento do 

débito, até o limite de 20% (vinte por cento).” (NR);  

 

CAPITULO VIII 
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Do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS 

 

Artigo 24 - Fica o Poder Executivo autorizado a: 

 

I - renovar os benefícios fiscais que estejam em vigor 

na data da publicação desta lei, desde que previstos na legislação orçamentária 

e atendidos os pressupostos da Lei Complementar federal nº 101, de 04 de 

maio de 2000; 

 

II - reduzir os benefícios fiscais e financeiros-fiscais 

relacionados ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, na forma do Convênio nº 42, de 03 

de maio de 2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, e 

alterações posteriores. 

 

Parágrafo único - Para efeito desta lei, equipara-se a 

benefício fiscal a alíquota fixada em patamar inferior a 18% (dezoito por 

cento). 

 

CAPÍTULO IX 

Da Securitização de Recebíveis 

 

Artigo 25 - Ficam alteradas as redações dos artigos 

1º, 2º e “caput” do artigo 8º e incluídos os artigos 9º-A, 9º-B e 9º-C, na Lei nº 

13.723, de 29 de setembro de 2009, na forma indicada a seguir:  

 

“Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a 

ceder, a título oneroso, à Companhia Paulista de Securitização – 

CPSEC, à Companhia Paulista de Parcerias - CPP ou a fundo de 

investimento constituído de acordo com as normas da Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM, ou, a título não oneroso, para a CPP, 

quando for para a estruturação de garantias para projetos do Estado 

de São Paulo, direitos creditórios originários de créditos tributários e 

não tributários, inscritos ou não em dívida ativa. 

 

§ 1º - A cessão compreende apenas o direito autônomo 

ao recebimento do crédito e somente poderá recair sobre o produto de 

créditos tributários cujo fato gerador já tenha ocorrido e de créditos 

não tributários vencidos.  
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§ 2º - Na hipótese de cessão a fundo de investimento, 

este deverá ser instituído e administrado pelo agente financeiro do 

Tesouro. 

 

§ 3º - A autorização de que trata o “caput” deste artigo 

abrange os direitos creditórios originários de parcelamentos inscr itos 

ou não em dívida ativa, já existentes e os que vierem a ser originados 

posteriormente a data de publicação desta lei.  

 

Artigo 2º - A cessão dos direitos creditórios disposta 

no artigo 1º não compreende a parcela de que trata o artigo 55 da Lei 

Complementar nº 93, de 28 de maio de 1974, e deverá:  

 

I - preservar a natureza do crédito de que se tenha 

originado o direito cedido, mantendo as garantias e os privilégios 

desse crédito;  

 

II - manter inalterados os critérios de atualização ou 

correção de valores e os montantes representados pelo principal, os 

juros e as multas, assim como as condições de pagamento e as datas 

de vencimento, os prazos e os demais termos avençados 

originalmente entre a Fazenda do Estado ou o órgão da administração 

pública e o devedor ou contribuinte;  

 

III - assegurar à Fazenda do Estado ou ao órgão da 

administração pública a prerrogativa de cobrança judicial e 

extrajudicial dos créditos de que se tenham originado os direitos 

cedidos;  

 

IV - realizar-se mediante operação definitiva, 

isentando o Estado de qualquer tipo de responsabilidade, 

compromisso, garantia ou dívida o cessionário e o investidor, de 

modo que a obrigação de pagamento dos direitos creditórios cedidos 

permaneça, a todo tempo, com o devedor ou contribuinte;  

 

V - abranger apenas o direito autônomo ao 

recebimento do fluxo financeiro do crédito, assim como recair 

somente sobre o produto de créditos já constituídos e reconhecidos 

pelo devedor ou contribuinte, mediante formalização de 

parcelamento; 

 

VI - ser autorizada pelo chefe do Poder Executivo ou 

por autoridade administrativa a quem se faça a delegação dessa 

competência;  
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VII - realizar-se até 90 (noventa) dias antes da data de 

encerramento do mandato do chefe do Poder Executivo, ressalvado o 

caso em que o integral pagamento pela cessão dos direitos creditórios 

ocorra após essa data. 

 

...................................................................................  

 

Artigo 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a 

constituir sociedade de propósito específico, sob a forma de 

sociedade por ações com a maioria absoluta do capital votante detida 

pelo Estado, vinculada à Secretaria da Fazenda e Planejamento, tendo 

por objeto social a estruturação e implementação de operações que 

envolvam a emissão e distribuição de valores mobiliários ou outra 

forma de obtenção de recursos junto ao mercado de capitais.  

 

...................................................................................  

 

...................................................................................  

 

Artigo 9º-A - Ficam as entidades da Administração 

Direta e Indireta do Estado autorizadas a ceder, a título oneroso, à 

Companhia Paulista de Securitização – CPSEC, à Companhia 

Paulista de Parcerias - CPP ou a fundo de investimento constituído 

de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, ou, a título não oneroso, para a CPP, quando for para a 

estruturação de garantias para projetos do Estado de São Paulo, 

direitos creditórios originários de créditos, inclusive quando inscritos 

em dívida ativa. 

 

Artigo 9º-B - A Companhia Paulista de Securitização 

– CPSEC, poderá ser contratada por entidades da Administração 

Direta e Indireta do Estado de São Paulo para estruturar e 

implementar operações de securitização de interesse da 

Administração, ficando autorizada a, nestes casos, firmar 

instrumentos jurídicos específicos, observada as autorizações 

necessárias. 

 

Artigo 9º-C - A Companhia Paulista de Securitização 

– CPSEC, poderá ser contratada por Municípios do Estado de São 

Paulo para estruturar e implementar operações lastreadas ou 

garantidas pelos direitos creditórios dos municípios, ficando 

autorizada a, nestes casos, firmar instrumentos de cessão, observada 

a legislação local.” (NR) 
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Parágrafo único –As cessões de direitos creditórios 

realizadas pelo Estado em data anterior à publicação desta Lei permanecerão 

regidas pela Lei nº 13.723, de 29 de setembro de 2009, e demais disposições 

legais e contratuais específicas vigentes à época da realização.  

 

CAPÍTULO X 

Do Programa de Demissão Incentivada- PDI 

 

Artigo 26 - Fica o Poder Executivo autorizado a 

instituir o Programa de Demissão Incentivada – PDI, de caráter permanente, 

para os servidores públicos considerados estáveis nos termos da redação 

original do artigo 41 da Constituição Federal e do artigo 19 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, que sejam filiados ao Regime Geral 

de Previdência Social – RGPS. 

 

§ 1º - O PDI de que trata este artigo aplica-se às 

Secretarias de Estado, à Procuradoria Geral do Estado e às Autarquias, 

inclusive às de regime especial. 

 

§ 2º - No caso das universidades públicas estaduais, o 

disposto nesta lei somente se aplicará se houver declaração formal prévia da 

entidade quanto à sua adesão ao Programa, a ser publicada no Diário Oficial do 

Estado. 

§ 3º - Em cada uma das edições do PDI, o Poder 

Executivo deverá editar regulamento próprio com a indicação, dentre outros, 

dos seguintes parâmetros: 

 

1 - disponibilidade orçamentária e financeira; 

 

2 - critérios de classificação e seleção dos 

interessados em decorrência do disposto no item 1 deste parágrafo;  

 

3 - órgãos e entidades abrangidos; 

 

4 - funções-atividades e empregos públicos 

permanentes elegíveis, com priorização daqueles cujos serviços sejam 

passíveis de execução indireta mediante terceirização, os considerados 

desnecessários ou aqueles que não mais sejam exercidos pelo órgão ou 

entidade; 
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5 - priorização, se for o caso, de empregados que já se 

encontram aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social;  

 

Artigo 27 - A adesão ao PDI será formalizada 

mediante requerimento do interessado. 

 

Parágrafo único - O desligamento do servidor fica 

condicionado à sua aptidão no exame médico demissional.  

 

Artigo 28 - Não poderá aderir ao PDI o servidor 

reintegrado ao emprego por decisão judicial não transitada em julgado , ou que 

estiver com contrato de trabalho suspenso em decorrência de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença.  

 

Artigo 29 - O cumprimento de sanção disciplinar e o 

gozo de licença sem vencimentos ou licença-maternidade não impedem a 

adesão do servidor ao PDI.  

 

Parágrafo único - Os efeitos do deferimento do 

requerimento de adesão, de que trata este artigo, ficam condicionados ao 

cumprimento integral da sanção ou ao término da licença, ou de eventual 

estabilidade provisória no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data 

de encerramento do prazo de adesão. 

 

Artigo 30 - O servidor que estiver respondendo a 

procedimento disciplinar terá o seu pedido de adesão ao PDI processado após o 

julgamento final, se não for aplicada a dispensa por  justa causa.  

 

Parágrafo único - Na hipótese de aplicação de 

penalidade diversa da referida no “caput” deste artigo deverá ser observado o 

procedimento previsto no artigo 29 desta lei.  

 

Artigo 31 - Deferida a adesão do servidor ao PDI, o 

órgão ou entidade onde o servidor estiver em exercício adotará as providências 

necessárias à rescisão do contrato de trabalho “a pedido”, com o pagamento 

das verbas rescisórias devidas para tal modalidade de extinção do contrato de 

trabalho. 

 

§ 1º - O servidor que aderir ao PDI deverá permanecer 

em efetivo exercício até a data da rescisão do respectivo contrato de trabalho.  
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§ 2º - O ato de rescisão do contrato de trabalho será 

publicado no Diário Oficial do Estado, em até 10 (dez) dias.  

 

Artigo 32 - O servidor que tiver seu requerimento de 

adesão ao PDI deferido fará jus, a título de incentivo financeiro, a indenização 

correspondente a: 

 

I - 65% (sessenta e cinco por cento) da última 

remuneração mensal, multiplicada pelo fator que corresponde à quantidade de 

anos completos e ininterruptos trabalhados, limitando-se o fator a 35 (trinta e 

cinco), a ser pago em até 90 (noventa) dias após a rescisão do contrato de 

trabalho; 

 

II - 80% (oitenta por cento) da última remuneração 

mensal, multiplicada pelo fator que corresponde à quantidade de anos 

completos e ininterruptos trabalhados, limitando-se o fator a 35 (trinta e 

cinco), a ser paga em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais fixas e sem 

atualização monetária. 

 

§ 1º - Para fins do disposto neste artigo: 

 

1 - considera-se remuneração global mensal a que o 

servidor faça jus no dia anterior à data da rescisão do contrato de trabalho;  

 

2 - o tempo de serviço público prestado ao Estado de 

São Paulo será calculado em número inteiro de anos, considerado cada período 

de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contínuos ou não, apurado até o dia 

anterior à data da rescisão do contrato de trabalho. 

 

§ 2º - Ressalvadas as vantagens pecuniárias 

incorporadas ao salário, serão excluídas da remuneração global mensal, a que 

se refere este artigo, as verbas de natureza indenizatória e outros valores pagos 

em caráter eventual.  

 

Artigo 33 - O titular da indenização prevista no inciso 

II do artigo 32 desta lei deverá confirmar seus dados cadastrais anualmente, 

nos termos estabelecidos em decreto, sob pena de suspensão do seu pagamento.  
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Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto no 

“caput” deste artigo, o titular da indenização poderá indicar, somente para o 

caso de seu falecimento, pessoas físicas que devem receber o valor da 

indenização pelo período restante, na qualidade de beneficiários, conforme 

limites e condições estabelecidas em decreto.  

 

Artigo 34 - O servidor que tiver seu contrato de 

trabalho rescindido em decorrência de adesão ao PDI de que trata esta lei não 

poderá ser nomeado ou admitido sem concurso público para cargo, emprego ou 

função estadual. 

 

Parágrafo único - O tempo de serviço relativo ao 

período em que manteve contrato de trabalho que deu origem à indenização do 

PDI de que trata esta lei não poderá ser utilizado para fins de concessão de 

qualquer vantagem. 

 

CAPÍTULO XI 

Da Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos 

 

Artigo 35 - Fica o Poder Executivo autorizado a 

delegar: 

 

I - à Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP, criada pela Lei 

Complementar nº 914, de 14 de janeiro de 2002,  as funções de regulação e 

fiscalização de todas as modalidades de serviços públicos de transporte 

autorizados, permitidos ou concedidos a entidades de direito privado, inclusive 

aqueles submetidos à esfera institucional da Secretaria de Estado dos 

Transportes Metropolitanos; 

 

II - à Agência Reguladora de Saneamento e Energia 

do Estado de São Paulo – ARSESP, criada pela Lei Complementar nº 1.025, de 

07 de dezembro de 2007, cuja denominação passa  a ser Agência Reguladora de 

Serviços Públicos do Estado de São Paulo – ARSESP, as funções de regulação 

e fiscalização de outros serviços delegados pelo Poder Executivo;  

 

Parágrafo único - As competências, atribuições, 

objetivos e demais dispositivos constantes das leis complementares 

referenciadas nos incisos I e II do “caput” deste artigo aplicar-se-ão, no que 

couber, aos serviços delegados por meio desta lei.  
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Artigo 36 - Os processos a serem submetidos à 

deliberação das diretorias colegiadas das agências reguladoras estaduais que 

contenham matéria que possa gerar encargo, ônus financeiro ou obrigação ao 

Estado de São Paulo deverão ser previamente submetidos à avaliação do  Poder 

Concedente, bem como das Secretarias da Fazenda e Planejamento e de 

Projetos, Orçamento e Gestão. 

 

Parágrafo único - O descumprimento do disposto no 

“caput” deste artigo, sem prejuízo das previsões da lei penal e da lei de 

improbidade administrativa, será causa de perda do mandato de Diretor.  

 

CAPÍTULO XII 

Da Concessão de Serviços ou Uso de Áreas 

 

Artigo 37 - Fica a Fazenda do Estado autorizada a 

conceder a exploração de serviços ou o uso, total ou parcial, das seguintes 

áreas inerentes à educação ambiental, recreação, lazer, esporte, cultura, 

turismo, com serviços associados, a seguir indicados:  

 

I - Parque Villa Lobos, criado pelos Decretos nº 

28.335, de 15 de abril de 1988 e nº 28.336, de 15 de abril, de 1988, cadastrado 

no SGI sob o nº. 24735, com dimensões do terreno de 723.675,45 m², conforme 

descrição constante das matrículas nº. 108.015, nº 25.380, nº 67.616 e nº 

103.890, todas do 10º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do 

Estado de São Paulo; 

 

II - Parque Candido Portinari, criado pelo Decreto nº 

60.009, de 26 de dezembro de 2013, cadastrado no SGI sob o nº 24452, com 

dimensões do terreno de 121.667 m², conforme Matrícula nº 67.616 do 10º 

Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo;  

 

III - Parque Fernando Costa - Água Branca, criado 

pelos Decretos nº 4.351, de 20 de janeiro de 1928 e nº 10.113 -A, de 12 de abril 

de 1939, cadastrado no SGI sob o nº 3166, com dimensões do terreno de 

136.765 m², conforme descrição constante da Transcrição nº 621 de 28 de abril 

1928 do 5º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de 

São Paulo, transcrição 19.987 de 03 de fevereiro de 1.943 do 11º Tabelião da 

Capital e constante de parte da Transcrição nº 16.293 de 24 de janeiro de 1940, 
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todas do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de 

São Paulo; 

 

IV - Parque Estadual do Belém Manoel Pitta, 

localizado na Avenida Celso Garcia, nº 2.231, esquina com a Rua Ulisses Cruz, 

Brás, nesta Capital, antigo quadrilátero do Tatuapé, criado pela Lei nº 10.760, 

de 23 de janeiro de 2001 e  pelo Decreto Estadual nº 55.293, de 29 de 

dezembro de 2009, cadastrado no SGI sob o nº.19440, com dimensões do 

terreno de 210.000 m², conforme Transcrição de origem nº 21.480 de 27 de 

dezembro de 1898 e Transcrição 25.231 de 04 de janeiro de 1901, todas do 1º 

Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo; 

 

V - Parque Estadual Chácara da Baronesa, criado pela 

Lei nº 10.861, de 31 de agosto de 2001, cadastrado no SGI sob o nº. 49149, 

com dimensões do terreno de 340.990 m², conforme descrição constante da 

Matrícula nº 6.195 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santo 

André, Estado de São Paulo; 

 

VI - Parque da Juventude, Dom Paulo Evaristo Arns, 

criado pelo Decreto nº 48.710, de 9 de junho de 2004, cadastrado no SGI sob nº 

21563, com dimensões do terreno de 214.008 m², conforme descrição constante 

do Decreto nº 48.710, de 2004; 

 

VII - Parque Ecológico do Guarapiranga, situado no 

Município de São Paulo, às margens da represa de Guarapiranga, criado pelo 

Decreto nº 30.442, 20 de setembro de 1989, cadastrado no SGI sob nº . 18784, 

com dimensões do terreno de 3.300.000,00 m², conforme descrição constante 

do processo SMA-345/89; 

 

VIII - Complexo Olímpico da Água Branca, Conjunto 

Desportivo Baby Barioni, cadastrado no SGI sob o nº. 24.698, com dimensões 

do terreno de 23.243m², conforme Transcrição nº 32.010, de 14 de janeiro de 

1953, do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de 

São Paulo, e Transcrição nº 44.304 de 23 de novembro de 1.906 do 1º Oficial 

de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo; 

 

IX - Casarão de Melo Franco, cadastrado no SGI sob 

nº 64.821, com dimensões do terreno de 2.000 m², conforme descrição 

constante da Matrícula nº 45.774 do 13º Oficial de Registro de Imóveis da 

Comarca da Capital do Estado de São Paulo . 
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§ 1º - A autorização de que trata o “caput” deste 

artigo abrange as áreas estaduais contíguas que venham a ser incorporadas aos 

parques urbanos de lazer relacionados neste artigo.  

 

§ 2º- A concessão poderá ser formalizada mesmo se 

imperfeita a descrição e regularização dominial dos imóveis, podendo ser 

atribuído aos concessionários os trabalhos técnicos para tal finalidade.  

 

Artigo 38 - O prazo da concessão de uso será fixado 

no edital de licitação e no contrato, não podendo superar 35 (trinta e cinco) 

anos. 

§ 1º - O prazo a ser estabelecido com base no "caput" 

deste artigo deverá considerar o período de tempo necessário para amortização 

de todos os investimentos e custos envolvidos com a concessão . 

 

§ 2º - O prazo da concessão poderá ser prorrogado 

como método de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

ainda que resultando em prazo superior ao previsto no “caput” deste artigo.  

 

Artigo 39 - A concessão de uso ou de exploração de 

serviços será precedida de procedimento licitatório, na modalidade 

concorrência, e terá por finalidade a manutenção e a conservação das áreas e a 

modernização dos espaços, podendo ainda prever, quando compatível, a 

construção de novas edificações, a reforma de equipamentos e prédios 

existentes, a melhoria dos serviços prestados, bem como a exploração das 

atividades e dos serviços associados relacionados no “caput” do artigo 37 desta 

lei. 

 

Artigo 40 - O edital de licitação e o contrato de 

concessão de uso deverão conter cláusulas que estipulem: 

 

I - a efetiva utilização da área para as atividades 

descritas nesta lei; 

 

II - a obrigação da concessionária de realizar 

investimentos mínimos;  
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III - a obrigação de pagamento, pela concessionária, 

pela outorga de uso concedida, conforme critérios fixados pelo edital e 

contrato, salvo se apurada a inviabilidade de outorga;  

 

IV - a obrigação da concessionária observar a 

legislação incidente, inclusive no que se refere aos objetivos dos respectivos 

parques e às normas de proteção ao meio ambiente, de preservação do 

patrimônio histórico e cultural e de uso e ocupação do solo;  

 

V - as hipóteses de extinção da concessão. 

 

CAPÍTULO XIII 

Da Transação de Créditos de Natureza Tributária ou não Tributária  

 

Artigo 41 - A Procuradoria Geral do Estado poderá 

celebrar transação resolutiva de litígios nos termos e condições estabelecidos 

nesta lei. 

 

§ 1º - A transação de débitos de natureza tributária 

será realizada nos termos do artigo 171 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 

1966 (Código Tributário Nacional). 

 

§ 2º - Preservados a intimidade e o sigilo fiscal, a 

Procuradoria Geral do Estado publicará em meio eletrônico os termos, as partes 

e os valores das transações deferidas.  

 

Artigo 42 - A transação terá por objeto obrigação 

tributária ou não tributária de pagar, aplicando-se: 

 

I - à dívida ativa inscrita pela Procuradoria Geral do 

Estado, nos termos do artigo 36 da Lei Complementar nº 1.270, de 25 de 

agosto de 2015; 

 

II - no que couber, às dívidas ativas inscritas de 

autarquias e de fundações estaduais, cujas inscrição, cobrança ou representação 

incumbam à Procuradoria Geral do Estado, por força de lei ou de convênio;  

 

III - às ações, principais ou incidentais, que 

questionem a obrigação a ser transacionada, parcial ou integralmente.  
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Parágrafo único - A dívida inscrita não ajuizada 

poderá ser incluída em transação de dívida ajuizada, a requerimento do 

devedor. 

 

Artigo 43 - A transação poderá ser: 

 

I - por adesão, nas hipóteses em que o devedor ou a 

parte adversa aderir aos termos e condições estabelecidos em edital publicado 

pela Procuradoria Geral do Estado; 

 

II - por proposta individual, de iniciativa do devedor.  

 

Parágrafo único - A transação aplicada à cobrança da 

dívida ativa poderá ser por adesão ou individual de iniciativa da Procuradoria 

Geral do Estado. 

 

Artigo 44 - A proposta de transação, por qualquer das 

duas modalidades, não suspende a exigibilidade dos débitos a serem 

transacionados nem o andamento das respectivas execuções fiscais.  

 

§ 1º - O disposto no “caput” deste artigo não afasta a 

possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes, conforme o 

disposto no inciso II do “caput” do artigo 313 da Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015 (Código de Processo Civil).  

 

§ 2º - A transação deferida não implica novação dos 

débitos por ela abrangidos nem autoriza repetição ou restituição de valores 

pagos. 

 

Artigo 45 - O devedor interessado em celebrar a 

transação deverá indicar expressamente os meios de extinção dos débitos nela 

contemplados e assumir, no mínimo, os compromissos de: 

 

I - não alienar nem onerar bens ou direitos dados em 

garantia de cumprimento da transação, sem a devida comunicação à 

Procuradoria Geral do Estado; 

 

II - desistir das impugnações ou dos recursos 

administrativos que tenham por objeto os débitos incluídos na transação e 
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renunciar aos direitos sobre os quais se fundem as referidas impugnações ou 

recursos; 

 

III - renunciar aos direitos sobre os quais se fundem 

ações judiciais, inclusive as coletivas, ou recursos que tenham por objeto os 

débitos incluídos na transação, por meio de requerimento de extinção do 

respectivo processo com resolução de mérito, nos termos da lei processual, 

especialmente conforme a alínea "c" do inciso III do “caput” do art. 487 da Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).  

 

§ 1º - A celebração da transação implica confissão dos 

débitos nela contemplados e aceitação plena e irretratável de todas as 

condições estabelecidas em lei, regulamentos e edital aplicáveis, além daquelas 

previstas nos respectivos instrumentos, nos termos da lei processual, 

especialmente nos artigos 389 a 395, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 

(Código de Processo Civil). 

 

§ 2º - Quando a transação deferida envolver moratória 

ou parcelamento, aplica-se, para todos os fins, o disposto na lei tributária, 

especialmente nos incisos I e VI do caput do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). 

 

§ 3º - Os débitos abrangidos pela transação somente 

serão extintos quando integralmente cumpridas as condições previstas no 

respectivo termo, edital ou regulamento. 

 

§ 4º - Os valores depositados em juízo para garantia 

de ações judiciais incluídas na transação serão integralmente imputados no 

valor líquido dos débitos, resolvendo-se o saldo devedor por meio de 

pagamento ou parcelamento na própria transação e o saldo credor por 

devolução em uma das ações em que os depósitos foram efetuados.  

 

§ 5º - Considera-se valor líquido dos débitos o valor a 

ser transacionado, depois da aplicação de eventuais reduções.  

 

Artigo 46 - Pelo ente público, a transação limita-se às 

seguintes transigências, vedada, em qualquer caso, a utilização de direitos, 

mesmo que líquidos, certos e exigíveis, como os de precatórios ou ordens de 

pagamento de pequeno valor para liquidação ou parcelamento do débito:  
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I - descontos nas multas e nos juros de mora relativos 

a débitos a serem transacionados que sejam classificados como irrecuperáveis 

ou de difícil recuperação, conforme critérios estabelecidos nos termos dos 

incisos V e VI do “caput” do artigo55 desta Lei; 

 

II - prazos e formas de pagamento especiais, incluídos 

o diferimento de pagamento, o parcelamento e a moratória;  

 

III - substituição ou a alienação de garantias e de 

constrições. 

 

§ 1º - É permitida a utilização de mais de uma das 

alternativas previstas no caput deste artigo para o equacionamento do litígio e 

extinção do respectivo processo. 

 

§ 2º - Os parcelamentos de que trata o inciso II 

obedecerão aos seguintes prazos: 

 

1 - em até 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais, nos 

casos de devedor em recuperação judicial ou extrajudicial  e insolvência; 

 

2 - em até 60 (sessenta) parcelas mensais nos demais 

casos. 

 

§ 3º - As transigências de que trata este artigo serão 

aplicadas ao caso concreto a critério da Procuradoria Geral do Estado, 

observado o disposto no artigo 55. 

 

Artigo 47 - É vedada a transação que: 

 

I - envolva débitos não inscritos em dívida ativa; 

 

II - tenha por objeto redução de multa penal e seus 

encargos; 

 

III– incida sobre débitos do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços de Transporte Intermunicipal e Interes tadual e de 

Comunicação – ICMS – de empresa optante pelo Simples Nacional, ressalvada 

autorização legal ou do Comitê Gestor; 
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IV - envolva devedor do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços de Transporte Intermunicipal e Interestadual e de 

Comunicação - ICMS - que, nos últimos 5 (cinco) anos, apresente 

inadimplemento de 50% (cinquenta por cento) ou mais de suas obrigações 

vencidas. 

 

V - reduza o montante principal do débito, assim 

compreendido seu valor originário, sem os acréscimos de que trata o inciso I 

do artigo 46 desta lei; 

 

VI - implique redução superior a 30% (trinta por 

cento) do valor total dos débitos a serem transacionados, incluídos todos os 

consectários legais cabíveis; 

 

VII - conceda prazo de quitação dos débitos 

superiores aos previstos no § 2º do artigo 46. 

 

VIII - preveja reduções de juros ou multas para 

dívidas no gozo de benefícios fiscais para pagamento à vista ou a prazo;  

 

IX - envolva o adicional do ICMS destinado ao Fundo 

Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza - FECOEP; 

 

X - tenha por objeto, exclusivamente, ações de 

repetição de indébito. 

 

§ 1º - Na hipótese de transação que envolva pessoa 

natural, microempresa ou empresa de pequeno porte, a redução máxima de que 

trata o inciso VI do “caput” será de até 50% (cinquenta por cento). 

 

§ 2º - Na transação, poderão ser aceitas quaisquer 

modalidades de garantia previstas em lei, inclusive garantias reais ou 

fidejussórias, seguro garantia, cessão fiduciária de direitos creditórios, 

alienação fiduciária de bens imóveis, bem como créditos líquidos e certos do 

contribuinte em desfavor do Estado, reconhecidos em decisão transitada em 

julgado. 

 

§ 3º - É vedada a acumulação das reduções 

eventualmente oferecidas na transação com quaisquer outras aplicáveis aos 

débitos em cobrança e objeto da transação. 

Fls. 60



 

§ 4º - É vedada a transação que resulte em crédito 

para o devedor dos débitos transacionados. 

 

Artigo 48 - A transação será deferida somente após o 

pagamento de custas, despesas e taxas. 

 

Parágrafo único - Correm integralmente por conta do 

devedor ou da parte adversa: 

 

1 - as custas e as despesas processuais devidas nos 

processos incluídos na transação; 

 

2 - a taxa de processamento de transação, que tem 

como base de cálculo o valor líquido dos débitos transacionados e alíquota de 

0,1% a 2%, segundo o tipo de transação e o montante envolvido, conforme 

regulamentação do Procurador Geral do Estado. 

 

Artigo 49 - Os honorários fixados em execuções 

fiscais para cobrança dos débitos transacionados serão recolhidos pelo devedor 

ou parte adversa e serão reduzidos, obrigatoriamente, na mesma proporção 

aplicada aos débitos objeto da transação. 

 

Parágrafo único - Nas ações de que trata o inciso III 

do artigo 42 desta lei, cada parte arcará com os honorários fixados em favor de 

seus respectivos advogados. 

 

Artigo 50 - Compete ao Procurador Geral do Estado, 

ouvido, conforme o caso, o Subprocurador Geral da área correspondente, 

assinar o termo de transação individual.  

 

§ 1º - A transação por adesão será realizada 

exclusivamente por meio eletrônico. 

 

§ 2º - O termo de transação preverá, quando cabível, a 

anuência das partes para fins da suspensão convencional do processo nos 

termos da lei processual, especialmente o inciso II do caput do artigo 313 da 

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), até a 

extinção dos créditos nos termos do § 3º do artigo 45 desta lei ou eventual 

rescisão. 
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Artigo 51 - A transação não autoriza a restituição ou a 

compensação, a qualquer título, de importâncias pagas, compensadas ou 

incluídas em parcelamentos de ou à conta dos débitos transacionados. 

 

Artigo 52 - A Procuradoria Geral do Estado declarará 

rescindida a transação nas seguintes hipóteses: 

 

I - descumprimento das condições, das cláusulas ou 

dos compromissos assumidos; 

 

II - constatação de ato tendente ao esvaziamento 

patrimonial do devedor, como forma de fraudar o cumprimento da transação, 

ainda que realizado anteriormente à sua celebração; 

 

III - decretação de falência ou de extinção, pela 

liquidação, da pessoa jurídica transigente; 

 

IV - prática de conduta criminosa na sua formação; 

 

V - ocorrência de dolo, de fraude, de simulação ou de 

erro essencial quanto à pessoa ou quanto ao objeto do litígio em resolução;  

 

VI - a ocorrência de alguma das hipóteses de rescisão 

previstas no respectivo termo de transação; 

 

VII - a inobservância de quaisquer disposições desta 

lei ou do edital. 

 

VIII - qualquer questionamento judicial sobre a 

matéria transacionada e a própria transação; 

 

§ 1º - O devedor será notificado sobre a incidência de 

hipótese de rescisão da transação e poderá apresentar impugnação no prazo de 

30 (trinta) dias. 

 

§ 2º - Quando sanável, será admitida a regularização 

do vício que ensejaria a rescisão durante o prazo concedido para a impugnação, 

preservada a transação em todos os seus termos. 
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§ 3º - Com a rescisão da transação, os débitos nela 

contemplados retornarão aos valores e termos originais a eles aplicáveis, 

inclusive os consectários legais e honorários advocatícios.  

 

§ 4º - Os valores pagos na vigência da transação 

rescindida serão imputados nos débitos originais, nos termos da lei, como se 

transação não tivesse havido, incluindo os acréscimos legais e processuais 

cabíveis, sem prejuízo de outras consequências previstas no termo individual 

ou no edital para adesão. 

 

§ 5º - Aos contribuintes com transação rescindida é 

vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a 

formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.  

 

Artigo 53 - A Procuradoria Geral do Estado, ouvidos 

os órgãos e as entidades descentralizadas de origem do débito, fixará os termos 

e condições gerais aplicáveis às transações do exercício financeiro seguinte . 

 

Artigo 54 - Os atos que dispuserem sobre a transação 

poderão, quando for o caso, condicionar sua concessão à observância das 

normas e limites orçamentários e financeiros previstos conforme o artigo 53 

desta lei. 

 

Parágrafo único -A Procuradoria Geral do Estado e o 

órgão ou entidade descentralizada de origem do crédito recebido por meio de 

transação lançarão a receita, quando o caso, em e lementos financeiros e 

contábeis próprios, até o limite estabelecido pelo art igo 53. 

 

Artigo 55 - O Procurador Geral do Estado 

regulamentará: 

 

I - os procedimentos aplicáveis às transações 

individuais e por adesão, inclusive quanto à rescisão;  

 

II - a possibilidade de condicionar a transação ao 

pagamento de entrada, à apresentação de garantia e à manutenção das garantias 

já existentes; 
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III - as situações em que a transação somente poderá 

ser celebrada por adesão, autorizado o não conhecimento de eventuais 

propostas de transação individual; 

 

IV - o formato e os requisitos da proposta de 

transação e os documentos que deverão ser apresentados;  

 

V - a vinculação das transigências de que trata o 

artigo 46 ao grau de recuperabilidade das dívidas objeto da transaç ão, que 

levará em conta as garantias dos débitos ajuizados, depósitos judiciais 

existentes, a possibilidade de êxito da Fazenda na demanda, a idade da dívida, 

a capacidade de solvência do devedor e seu histórico de pagamentos e os 

custos da cobrança judicial; 

 

VI - os parâmetros para aceitação da transação 

individual e a concessão de descontos, respeitados o grau de recuperabilidade 

das dívidas de que trata o inciso V deste artigo; 

 

VII - os editais para as transações por adesão, 

respeitados, quanto à recuperabilidade da dívida, os critérios de que trata o 

inciso V este artigo. 

 

§ 1º - O Procurador Geral do Estado disciplinará a 

forma de cancelamento de débitos em transação e que estejam em litígio com 

causa anteriormente decidida desfavoravelmente à Fazenda, nos termos da lei 

processual, especialmente dos artigos 1.035 e 1.038 da Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015 (Código de Processo Civil), do art.24 da Lei nº 9.868, de 10 de 

novembro de 1999 e do artigo 103-A da Constituição Federal. 

 

§ 2º - Da regulamentação de que trata o “caput” deste 

artigo deverão constar as competências para processamento e deferimento da 

transação, por faixas de valores e por matéria. 

 

§ 3º - As informações sobre a recuperabilidade da 

dívida de que trata o inciso V do “caput” deste artigo são consideradas 

sigilosas, podendo ser divulgadas, exclusivamente, ao devedor ou seu 

representante. 

 

Artigo 56 - Para fins do disposto nesta Lei, considera-

se microempresa ou empresa de pequeno porte a pessoa jurídica cuja receita 
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bruta esteja nos limites fixados nos incisos I e II do “caput” do artigo 3º da Lei 

Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não aplicados os 

demais critérios legais para opção pelo regime especial.  

 

Artigo 57 - Os agentes públicos que participarem do 

processo de composição do conflito, judicial ou extrajudicialmente, com o 

objetivo de celebração de transação nos termos desta lei somente poderão ser 

responsabilizados, inclusive perante os órgãos públicos de controle interno e 

externo, quando agirem com dolo ou fraude para obter vantagem indevida para 

si ou para outrem. 

 

Artigo 58 - Os recursos da taxa de que trata o artigo 

48, parágrafo único, item 2, destinam-se ao Fundo Especial previsto pelo artigo 

195 da Lei Complementar estadual nº 1.270, de 25 de agosto  de 2015. 

 

Artigo 59 - Aplica-se ao procedimento deste Capítulo, 

no que couber, a Lei n.º 10.177, de 30 de dezembro de 1998.  

 

CAPÍTULO XIV 

Dos Processos Judiciais 

 

Artigo. 60 - Fica o Poder Executivo, por meio dos 

órgãos competentes da Procuradoria Geral do Estado, autorizado a reconhecer 

a procedência do pedido, a abster-se de contestar e de recorrer e a desistir dos 

recursos já interpostos, quando, inexistente outro fundamento relevante, a 

pretensão deduzida ou a decisão judicial estiver de acordo com:  

 

I - matéria objeto de jurisprudência consolidada nos 

tribunais; 

 

II - acórdão transitado em julgado proferido em sede 

de: 

 

a) controle concentrado ou difuso de 

constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal;  

 

b) recursos repetitivos extraordinário ou especial, nos 

termos do artigo 1.036 da Lei federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 

(Código de Processo Civil);  
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c) recurso extraordinário com repercussão geral 

reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, § 3º, da 

Constituição Federal; 

 

d) recurso de revista repetitivo, processado nos termos 

do artigo 896-C da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei federal nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 

e) incidente de assunção de competência, processado 

nos termos do artigo 947 da Lei federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 

(Código de Processo Civil); 

 

f) incidente de resolução de demandas repetitivas, 

processado nos termos do artigo 976 e seguintes da Lei federal nº 13.105, de 

16 de março de 2015 (Código de Processo Civil); 

 

III - súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal; 

 

IV - súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do 

Tribunal Superior do Trabalho. 

 

§ 1º - O disposto no “caput” deste artigo também se 

aplica nas situações em que o benefício almejado com a ação ou c om o recurso 

for inferior aos custos do processo. 

 

§ 2º - O Procurador Geral do Estado regulamentará o 

exercício da autorização prevista nesta lei e identificará as hipóteses de 

aplicação da referida autorização considerando a existência de justificado 

interesse processual ou estratégico. 

 

§ 3º - Nas hipóteses de que trata este artigo, o 

Procurador do Estado que atuar no feito deverá, expressamente, inclusive para 

fins do disposto no § 4º do artigo 496 da Lei federal nº 13.105, de 16 de março 

de 2015 (Código de Processo Civil): 

 

1 - no prazo da contestação, reconhecer a procedência 

do pedido, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré -

executividade; 
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2 - desistir do pedido ou renunciar ao prazo recursal, 

quando intimado da decisão judicial;  

 

3 - caso o processo se encontre em tribunal, desistir 

do recurso. 

 

CAPÍTULO XV 

Das Disposições Finais 

 

Artigo. 61 - Os dispositivos adiante indicados passam 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

I - o artigo 25 e o “caput” e o item 2 do § 2º do artigo 

26-A do Decreto-lei nº 260, de 29 de maio de 1970: 

 

“Artigo 25 - A idade-limite de permanência na reserva 

é de 70 (setenta) anos.” (NR). 

 

....................................................... ............................ 

 

“Artigo 26-A - O militar do Estado transferido para a 

reserva a pedido poderá ser designado para exercer, especificamente, 

funções administrativas, técnicas ou especializadas nas Organizações 

Policial-Militares, enquanto não atingir a idade-limite de 

permanência na reserva. 

 

..................................................................................  

 

2. diária, com valor a ser fixado por meio de decreto”. 

(NR) 

 

II - o artigo 3º da Lei Complementar nº 1.227, de 19 

de dezembro de 2013: 

 

"Artigo 3° - A diária de que trata esta lei 

complementar tem natureza indenizatória, não será incorporada aos 

vencimentos para nenhum efeito, bem como não será considerada para 

cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias, não incidindo sobre ela os 

descontos previdenciários, de assistência médica ou de natureza 

tributária." (NR) 
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Artigo. 62 - O Capítulo IV – das Disposições Finais e 

Transitórias da Lei Complementar nº 1.010, de 01 de junho de 2007, passa a 

vigorar acrescido do Artigo 44-A com a seguinte redação: 

 

“Artigo 44-A - Enquanto não for editada a lei 

específica que regulará o Sistema de Proteção Social dos Militares a que 

se refere o artigo 24-E do Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969, com 

as alterações inseridas pela Lei federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 

2019, será mantida na SPPREV a gestão da pensão e da inatividade 

militar.”(NR) 

 

Artigo 63 - Os valores dos subitens do item 9 e o item 

11 do capítulo IV do anexo I da Lei nº 15.266, de 26 de dezembro de 2013, 

ficam alterados para 3,300 e 4,531, respectivamente.  

 

Artigo 64 - O § 2º do artigo 5º da Lei nº 12.685, de 28 

de agosto de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“§ 2º - Serão cancelados os créditos que não forem 

utilizados no prazo de 12 (doze) meses, contados da data em que 

tiverem sido disponibilizados pela Secretaria da Fazenda e  

Planejamento.” (NR) 

 

Artigo 65 - O inciso VIII do artigo 15 da Lei n.º 

11.688, de 19 de maio de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“VIII – formar parcerias, integrar consórcios, 

constituir empresas controladas ou subsidiárias integrais, e part icipar 

do capital de outras empresas, públicas ou privadas, sempre que 

pertinente a operações de interesse do Estado de São Paulo e sob 

autorização do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas.” 

(NR) 

 

Artigo 66 - Fica extinto o Instituto Florestal, unidade 

administrativa da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, observadas 

ainda as seguintes diretrizes: 

 

I – transferência das atribuições do Instituto Florestal:  

 

a) à unidade administrativa referida no inciso II, 

relativamente às atividades de pesquisa; 
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b) referentes às demais atividades à Fundação 

Florestal. 

 

II – unificação, em uma única unidade administrativa, 

dos Institutos de Botânica e Geológico; 

 

III – as funções administrativas da unidade referida 

no inciso II serão exercidas pelas unidades próprias da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente. 

 

§ 1º - Os cargos em comissão e funções de confiança, 

ocupados ou vagos, alocados ao Instituto Florestal e às áreas administrativas 

dos Institutos de Botânica e Geológico serão remanejados para banco de cargos 

administrado pela Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão. 

 

§ 2º - O prazo para implantação das medidas referidas 

neste artigo será de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da 

publicação desta lei. 

 

Artigo 67 – As disposições constantes dos artigos 3º, 

4º e 5º desta lei aplicam-se aos processos de liquidação, dissolução e extinção 

de que tratam o art. 9º da Lei nº 13.286, de 18 de dezembro de 2008, a Lei nº 

17.056, de 5 de junho de 2019 e a Lei nº 17.148, de 13 de setembro de 2019. 

 

Artigo 68 - Ficam revogados: 

 

I - o artigo 4º da Lei n.º 5.116, de 31 de dezembro de 

1958;  

 

II - os §§ 2º, 3º, 5º, 6º e 7º do artigo 7º do Decreto-Lei 

nº 257, de 29 de maio de 1970; 

 

III - o § 4º do artigo 22 da Lei nº 10.393, de 16 de 

dezembro de 1970; 

 

IV -o § 4º do artigo 7º da Lei n.º 5.208, de 1º de julho 

de 1986; 
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V - o artigo 33 da Lei nº 10.705, de 28 de dezembro 

de 2000; 

 

VI - o § 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 914, 

de 14 de janeiro de 2002; 

 

VII - o inciso III do “caput” e os § 1º e 2º do artigo 9º 

e os itens 2, 3, 4 e 5 do § 1º-A do artigo 13, da Lei n.º 13.296, de 23 de 

dezembro de 2008; 

 

VIII - o artigo 14 da Lei n° 14.016, de 12 de abril de 

2010; 

 

IX - o item 3 do §1º do artigo 1º da Lei nº 14.653, de 

22 de dezembro de 2011. 

 

Artigo 69 - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

CAPÍTULO XVI 

Das Disposições Transitórias 

 

 

Artigo 1º - Fica assegurada a permanência no regime 

de previdência complementar a que se refere a Lei nº 14.653, de 22 de 

dezembro de 2011, aos servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de cargo 

temporário ou de emprego junto à Administração direta, suas autarquias e 

fundações, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas, às Universidades, 

ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Polícia 

Militar, que, na data de publicação desta Lei, sejam participantes ou assistidos . 

 

Artigo 2º - Relativamente às doações com reserva de 

usufruto, realizadas anteriormente à data de início da produção de efeitos desta 

lei, em que, nos termos previstos na legislação, houve recolhimento parcial do 

imposto, correspondente a 2/3 (dois terços) do valor do bem doado, deverá 

haver, na ocasião da extinção do usufruto, o recolhimento da parcela restante 

do imposto, correspondente a 1/3 (um terço) do valor do bem.  
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Artigo 3º- A transferência dos recursos previstos nos 

artigos 14 e 17, no valor equivalente ao apurado no balanço patrimonial de 

2019, deverá ser realizada em até 10 (dez) dias após a publicação desta Lei, 

observado o disposto no artigo 20. 

 

Artigo 4º - Permanecerão inscritos no IAMSPE os 

agregados que se encontram incluídos pelos contribuintes até a data de 

publicação desta Lei, mediante a contribuição adicional e individual de 2 ou 

3% (dois ou três por cento), a depender da faixa etária , conforme tabela 

constante no § 2º do artigo 20 do Decreto-lei n.º 257, de 29 de maio de 1970, 

sobre a remuneração do contribuinte. 

 

Artigo 5º - O montante equivalente ao superávit 

financeiro apurado ao final do exercício de 2019 dos fundos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e 

Defensoria Pública poderá ser utilizado para aplicação nas f inalidades previstas 

no “caput” do artigo 16 desta lei. 

 

Palácio dos Bandeirantes, aos    de                                        

de 2020. 

 

 

 

 

João Doria 
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Anexo I - Imóveis de propriedade do Departamento de Estradas de Rodagem – DER 

Nº SGI Endereço Município Área total(m2) Registro Imobiliário 

1 7557 
Rod. Altino 

Arantes/lado esq., 
Pista Leste 

Altinópolis 7.000,00 
Transcrição nº 1362, ORI 

de Altinópolis 

2 7346 

Rod. SP-210, 
Washington Luiz, nº 

271.550, LADO 

ESQUERDO 

Araraquara 12.606,32 
Transcrição nº 25.264, 1º 

ORI de Araraquara 

3 7350 

Rod. SP-210, 
Washington Luiz, nº 
271.550, KM 271, 
LADO DIREITO 

Araraquara 12.602,03 
Matrícula nº 136.839, 1º 

ORI de Araraquara 

4 43996 

Rod. Fernão Dias - 
km 73+000m, lado 
esquerdo, trecho 
Atibaia-Bragança 

Paulista 

Atibaia 85.982,15 
Transcrição nº 26.887, 

ORI de Atibaia 

5 47983 
Rod. SP-250, KM 

90+432, LADO ESQ. 
Piedade 55.005,47 

Transcrição nº 23.083, 
ORI de Piedade 

6 6937 

SP-351, Rod. Altono 
Arantes, lado esq. 

Pista Leste. Km 
9+222,90m ao km 

10+289m 

Santo Antônio 

da Alegria 
8.536,00 

Transcrição nº 2.052, 

ORI de Altinópolis 

7 7560 

SP-351 - Rod. Altino 
Arantes, Lado esq. - 
Pista Leste - Trecho 
Altinópolis- Divisa de 

Minas Gerais 

Santo Antônio 
da Alegria 

7.391,20 
Transcrição nº 1351, ORI 

de Altinópolis 

8 7194 

Rod. Anhanguera - 
SP-330, KM 389, 

LADO DIRETO, Pista 
Norte, Trecho São 

Joaquim da Barra Rio-
Sapucaí 

São Joaquim 
da Barra 

8.235,00 
Transcrição nº 16.073, 

ORI de São Joaquim da 
Barra 

9 59211 

Rod. Anhanguera - 
SP-330, LADO 

DIREITO, Pista Norte, 

KM 388 

São Joaquim 
da Barra 

27.104,00 
Transcrição nº 17.392, 

ORI de São Joaquim da 
Barra 

10 6679 

Estrada Jácomo 
Langelli, km 0+300m, 

lado direito 
Botucatu 5.118,30 

Transcrição nº 14152, 1º 
ORI de Botucatu 

11 7329 
Rod. Luiz Augusto 

Oliveira, SP-215, km 
196, lado esquerdo 

Dourado 21.440,00 
Transcrição nº 5349, ORI 

de Ribeirão Bonito 

12 63189 
Rod. Prefeito 

Casemiro Teixeira, 
s/nº 

Iguape 14.532,00 
Matrícula nº 164.100, 

ORI de Iguape 

13 7235 
Rod. SP-157, KM 

20+600, LADO 

DIREITO 
Itapetininga 5.700,00 

Transcrição nº 47.303, 
ORI de Itapetininga 
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14 7168 
Rod. SP-127, KM 
130+505M, LADO 

ESQUERDO 
Itapetininga 13.376,00 

Transcrição nº 47828, 
ORI de Itapetininga 

15 47201 

Rod. SP-459/230 - 
BR-116, Rod. Régis 

Bitencourt, 
entroncamento da SP-

222, S/Nº, KM 
11+479/KM 11+500M 

(conhecido como 
Estrada Municipal nº 

770) 

Pariquera-Açú 8.197,40 
Matrícula nº 19.715, ORI 

de Jacupiranga 

16 6982 

Rod. Geraldo P. de 
Barros, SP-191, KM 

180+96M, lado direito, 
S/Nº 

São Manuel 198.000,00 
Transcrição nº 16.658, 2º 

ORI de Botucatu 

17 6984 
Rod. Geraldo P. de 
Barros, SP-191, KM 

174+500M, S/Nº 
São Manuel 49.200,00 

Transcrição nº 22887, 2º 

ORI de Botucatu 

18 6981 
Rod. SP 255 X Rod. 
Marechal Rondon, 

273 + 900 
São Manuel 23.180,00 

Transcrição nº 11.463, 
ORI de São Manuel 

19 6452 
Rod. SP-270 - Raposo 
Tavares, km 102+27, 

lado direito 
Sorocaba 10.326,30 

Matrícula nº 44.115, ORI 
de Sorocaba 

20 46479 

Rod. Senador José 
Ermírio de Moraes, 
KM 75+800M, lado 

esquerdo 

Sorocaba 37.260,00 
Matrícula nº 125.396, 1º 

ORI de Sorocaba 

21 6892 

Rod. SP-127, km 
80+930M, lado 

esquerdo, Bairro 

Paraíso 

Tietê 13.640,00 
Matrícula nº 4.193, ORI 

de Tietê 

22 7606 
Rua José Nayme, nº 
709 - Bairro Bento 

Quirino 
São Simão 

9.869,81 (excluída a 
área ocupada pela 

Residência de 
Conservação) 

Transcrição nº 8667, ORI 
de São Simão 

23 6777 
Rod. SP-250, KM 100 
+ 240m, lado direito, 
Bairro dos Cotianos 

Piedade 25.500,00 
Transcrição nº 18317, 

ORI de Piedade 

24 6438 
Rod. SP-250, KM 

66+602M, lado direito, 

Bairro Curral  
Ibiúna 10.968,75 

Matrícula nº 2216, ORI 
de Ibiúna 

25 48815 

Avenida Capitão 
Antônio Joaquim 

Mendes, SP-330, KM 
202,2, lado direito 

Pirassununga 94.560,00 
Transcrição nº 11.305, 
ORI de Pirassununga 

26 6619 

Rod. SP-258, km 
292+737m ao 

294+337m, lado 
esquerdo 

Itapeva 16.760,00 
Transcrição nº 29497, 

ORI de Itapeva 

27 6983 
Rod. Geraldo P. de 
Barros, SP-191, KM 

178+096M 
São Manuel 138.000,00 

Transcrição nº 16.658, 
ORI de Botucatu 
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28 48228 
Rod. Geraldo P. de 

Barros, km 160 + 300 
São Manuel 159.363,00 

Transcrição nº 21.438, 2º 
ORI de Botucatu 

29 61782 
Rodovia Anhanguera 

SP-300, Km 37 
Cajamar 36.996,93 

Transcrição 42.468, 8º 
CRI da Capital 

 

 

Anexo II - Imóveis de propriedade do Departamento de Águas e Energia Elétrica – 

DAEE  

 

Nº SGI Endereço Município Área total (m2) Registro Imobiliário 

1 22055 
Área Polder I - 
Lorena - Centro 

Lorena 873.710,00 
Matrícula nº 16.575, ORI de 

Lorena 

2 22042 
Distrito de Moreira 

Cesar, nº 1636 
Pindamonhagaba 30.000,00 

Matrícula nº 4999, ORI de 
Pindamonhagaba 

 

 

Anexo III - Imóveis de propriedade da Fazenda do Estado 

Nº SGI Endereço Município Área total (m2) Registro Imobiliário 

1 45176 Rod. SP 326 KM, 322 KM Jaboticabal 50.000,00 
Transcrição nº 16.878, 

ORI de Jaboticabal 

2 51448 Bairro Tamara, s/nº Guaiçara 5.200,00 
Transcrição nº 15.797, 

ORI de Lins 

3 53662 Rua João Ferrara, s/nº Jundiaí 5.355,50 
Transcrição nº 12.848, 

1º ORI de Jundiaí 

4 60702 
Fazenda Antiga EE 

Alcides Ramos Antunes/ 

snº 
Lins 48.555,00 

Transcrição nº 25.289, 
ORI de Lins 

5 45492 Fazenda Jangada Bilac 5.100,00 
Matrícula nº 11.601, 

ORI de Bilac 

6 46326 Fazenda Baguassu Guararapes 24.196,00 
Transcrição nº 14.970, 

ORI de Araçatuba 

7 43799 Bairro Mourão Mariápolis 10.000,00 
Matrícula nº 26.513, 

ORI de Adamantina 

8 44119 
Oásis Vicinal Tupi 

Paulista 
Tupi Paulista 6.880,00 

Matrícula nº 20.789, 

ORI  de Tupi Paulista 

9 45798 
Fazenda Guabiroba ou 

Macau 
Floreal 13.080,00 

Matrícula nº 9824, ORI 

de Nhandeara 

10 36218 
Rua Maria José Guelssi 

(Al. Barão do Rio Branco 
Caiabu 5.328,00 

Matrícula nº 9.711, ORI 

de Regente Feijó 

11 2571 

Rodovia Presidente 
Prudente, s/nº e Rodovia 

da Boiadeira 
Indiana 163.834,00 

Matrícula nº 3942, ORI 
de Martinópolis 

12 44150 Fazenda Bairro Pontal Castilho 6.000,00 
Transcrição nº 9.355, 

ORI de Andradina 

13 51478 Rua Palmeirinha, nº 170 Cosmópolis 14.149,30 
Matrícula nº 5573, ORI 

de Cosmópolis 
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14 2399 
Rua Mario Covas Junior, 

nº 7820 
Itanhaém 7.770,00 

Matrícula nº 117.048 de 
Itanhaém 

15 54897 
Av. Antônio Pincinato, 

s/nº 
Jundiaí 10.000,00 

Transcrição nº 94.113, 
1º ORI de Jundiaí 

16 19660 
Avenida Lussanvira/Rua 

Afonso Pena, snº 
Mirandópolis 10.840,00 

Matrícula nº 16.449, 
ORI de Mirandópolis 

17 47434 Rod. BR 153, km1 + 350 Icém 17.436,48 
Matrícula nº 7130, ORI 

de Nova Granada 

18 19636 Estrada Municipal, s/nº Getulina 10.504,00 
Transcrição nº 706, ORI 

de Getulina 

19 19673 
Estrada Vicinal Paschoal 

Milton Lentini, km 10 
Lucélia 486.721,40 

Transcrição nº 14.641, 
ORI de Lucélia 

20 48405 
Estrada da Codelaria, 
Rod. SP-332 - Parque 

Jambeiro 
Campinas 486.721,40 

Transcrição nº 2.934, 3º 
ORI de Campinas  

21 45178 
Estrada Ribeirão das 

lajes e Estrada do Uma 
(2º Diagnóstico da Cpos) 

Cotia 

171.056,74, 
excluída a área 
ocupada pela 

Escola Agrícola 
"A Semente" 

Matrícula nº 43.584, 

ORI de Cotia 

22 22492 
Estrada Antigo Leito da 
Extinta E.F. Sorocabana 

Engenheiro 
Coelho 

33.579,66 
Transcrição nº 4248, 
ORI de Mogi Mirim 

23 46531 
Rua dos Expedicionários, 

s/nº - Distrito de 

Atlãntida 
Flórida Paulista  8.712,00 

Transcrição nº 3.353, 
ORI de Pacaembu 

24 43973 Rod. Piratuba, km 18 Piedade 10.795,00 
Transcrição nº 8387, 

ORI de Piedade 

25 44156 
Estrada Bairro Córrego 

Sêco, S/Nº 
Analândia 24.200,00 

Transcrição nº 1257, 2º 

ORI de Rio Claro 

26 55590 Rua Joaquim, s/nº Palestina 7.744,00 
Transcrição nº 14.370, 

ORI de Nova Granada 

27 57191 
Estrada Doutor Nelson 

Barbieri, s/nº 
Araraquara 10.000,00 

Transcrição nº 19.755, 

1º ORI de Araraquara 

28 45210 
Rod. Panorama/Dracena, 

km 8 
Panorama 180.200,00 

Matrícula nº 4.217, ORI 

de Tupi Paulista 

29 43745 
Rua Alto da Boa Vista, 

s/nº 
Adamantina 10.000,00 

Matrícula nº 26.507, 

ORI de Adamantina 

30 43999 Rua Três Barras, s/nº  Cafelândia 5.760,00 
Transcrição nº 7392, 

ORI de Cafelândia 

31 52129 
Rua Bom Jesus de 

Pirapora, nº 1721, esq. c/ 
Rua João Ferrara 

Jundiaí 

17.163,68 
(excluídas as 

áreas ocupadas 
pelos orgãos 

públicos) 

Transcrição nº 12.848, 
1º ORI de Jundiaí 

32 15752 Rod. SP-333, KM 450 Florínea 14.274,90 
Matrícula nº 31.171, 

ORI de Assis 

33 50648 
Rua Gumercindo Soares 

Hungria, s/nº 
Itapetininga 

299.000,00 
(excluída a área 

do Hospital 
Psiquiátrico de 

Itapetininga) 

Matrícula nº 50.065, 
ORI de Itapetininga 
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34 44772 
Rua Dois, s/nº, lote 3, 

Quadra O 
Caraguatatuba 5.048,65 

Matrícula nº 51508, ORI 
de Caraguatatuba 

35 2404 Rod. Amparo, s/nº Amparo 8.967,77 
Matrícula nº 2654, ORI 

de Amparo 

36 2415 
Rua Mario Ribeiro, nº 
261, prox. Ferryboat, 

gleba D 
Guarujá 149.523,00 

Matrícula nº 53506, ORI 
de Guarujá 

37 34845 
Rua Integração, km 15, 

Bairro Paraíso 
Mirante do 

Paranapanema 
48.400,00 

Matrícula nº 1.505, ORI 
de Mirante do 

Paranapanema 

38 12633 
Rua Frederico Alvarenga, 

nº 391, Centro 
São Paulo 13.413,00 

Escritura pública de 
compra e venda do 1º 

Tabelionato de Notas da 
Capital 

39 1739 
Ary Pinto Lippelt, SP-

340, Km 5 
Casa Branca 

820.000,00 
(excluídas as 

áreas permitidas 
em uso e do 

Hospital 
Psiquiátrico) 

Matrícula nº 12.113, 
ORI de Casa Branca 

40 1163 Rua Sacramento, s/nº Franca 20.618,00 
Transcrição nº 37.440, 

1º ORI de Franca 

41 50251 
Estrada Municipal de 

Olímpia, Barretos, km 15, 

Bairro Campo Alegre  
Olímpia 23.399,68 

Matrícula nº 15.537, 
ORI de Olímpia 

42 19595 Avenida Um, s/nº Rio Claro 

45.000,00 
(excluída a área 

da Escola 
Municipal) 

Transcrição nº 26.234, 
ORI  de Rio Claro 

43 63164 
Parte da Antiga Estrada 

de Ferro Bragantina 

Bragança 

Paulista 
48.700,00 

Transcrição nº 17.065, 
ORI de Bragança 

Paulista 

44 11568 
Rod. Castelo Branco, km 

102 - (antigo Horto 

Florestal Jupira) 
Porto Feliz 

7.060,00 
(excluídas as 
áreas relativas à 
assentamentos 
regulares, Posto 
de Saúde e 
Escola 
Municipal) 

Matrícula nº 25503, ORI 
de Porto Feliz 

45 19741 
Rod. Euclides da Cunha, 

km 524 
Votuporanga 48.399,00 

Matrícula nº 51.197, 
ORI de Votuporanga 

46 19441 
Estrada do Campo Limpo 

Paulista, km 46,5 
Franco da 

Rocha 
457.000,00 

Matrícula nº 8246, ORI 
de Franco da Rocha 

47 39238 

Estrada Vicinal 
TadashiHatori, s/nº - 

Bairro Amandaba (antiga 
EMEF Prof.ª Itelvina 

Ferreira) 

Mirandópolis 9.815,88 
Matrícula nº 8734, ORI 

de Mirandópolis 

48 50000 
Rodovia Washington 

Luis, KM 442 
São José do 

Rio Preto 
951.412,00 

Matrícula Nº 61.822, 1º 
ORI de São José dos 

Campos 
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49 2942 
Rua Teófilo Andrade 
Gama, Nº 1.153 - Jd. 

Rosa Garcia 
Tatuí 7.498,00 

Transcrição 30.923 e 
1.798, ORI Tatuí  

50 3184 
Rua Dorival Rodrigues 

de Barros, nº 459 
Lucélia 29.888,00 

Matrícula 14.174, ORI 
de Lucélia 

51 3190 
Avenida Monteiro Lobato, 

15 
Taubaté 8.852,00 

Transcrição 29.595, ORI 
de Taubaté 

52 39489 
Rua Professor João 

Batista Curado 
Jundiaí 

23.685,00 
(excluídas áreas 
utilizadas pela 

educação) 

Transcrição 16.204, 1º 
ORI de Jundiaí 

53 3180 Avenida Anápolis, nº 901 Avaré 

38.980,52 
(excluída áreas 
utilizadas pela 

CATI) 

Matrícula nº 7.267, ORI 
de Avaré 

54 55455 
Rua Vitorino de 
Carvalho, nº 78 

São Paulo 6.131,90 
Matrícula nº 3.841, 10º 

CRI da Capital 

55 57219 
Rua do Gasômetro, Nº 

100 
São Paulo 18.260,00 

Matrícula nº 17.438, 3º 
CRI da Capital 

56 43752 
Avenida Presidente 

Wilson, nº 2185 
São Paulo 8.548,00 

Transcrição nº 93891, 
7º da Capital 

57 61804 
Avenida Dr. Orência 

Vidigal, S/nº 
São Paulo 14.454,00 

Transcrição 108.762, 
12º CRI da Capital 

58 47863 Rua Ipê, 48 Marília 7.313,50 
Matrícula 31.006, 1º 

CRI de Marília 
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Resumo

▪ Proposta:

▪ Considerações Iniciais;

▪ Contexto: Evolução temporal da Epidemia no Brasil, São Paulo e Campinas;

▪ Critérios e Parâmetros: OMS e Governo do Estadão de São Paulo;

▪ Detalhamento do Plano de Retorno Gradativo: Unicamp
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Considerações Iniciais

✓ O vírus continua circulando, assim, qualquer modificação abrupta do isolamento social conduzirá 
inevitavelmente ao correspondente aumento de novos casos.

✓ A Unicamp, dentro de sua responsabilidade como instituição, pode cumprir os critérios de gestão adequada 
de novos casos e sua comunidade tem capacidade de reduzir os riscos, até que se conheça tratamento e 
haja disponibilidade de vacinas. 

✓ A Universidade tem consciência que a preparação deste Plano não significa a suspensão abrupta do 
distanciamento social, e sim, estabelecer providências e medidas graduais para buscar a retomada 
responsável das atividades.

✓ Prevê-se a suspensão deste Plano caso haja recrudescimento da doença em qualquer momento. 

É imprescindível salientar que qualquer política de flexibilização das regras de distanciamento social deve ser 
estudada e adotada com cautela, para preservar vidas, e garantir que todo o esforço já feito não seja perdido 

por uma eventual segunda-onda da epidemia.

Ainda, se as condições sanitárias exigirem, novas propostas poderão substituir este plano inicial. 

É necessário estabelecer protocolo de retorno gradativo das atividades presenciais da Unicamp, com
abrandamento gradual de medidas impostas para evitar o avanço da pandemia, priorizando as vidas e a saúde
da comunidade universitária e minimizando os danos às atividades acadêmico-científicas.
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Contexto: Evolução Temporal da Epidemia no Brasil, 
Estado de São Paulo e município de Campinas
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Situação do Brasil - 101.136 mortes e 3.035.582 casos

Total de mortes
Mortes por dia

Total de casos Casos por dia

Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das 
secretarias estaduais de saúde – 10/08/2020

Total de mortes
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Total de 
mortes

Mortes por dia

Total de 
casos

Casos por 
dia

Situação de São Paulo – 25.114 mortes e 627.126 casos

Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das 
secretarias estaduais de saúde – 10/08/2020
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Ramos, N.L.P., Oliveira, P.R.S., Pedroso, F.L. Observatório PUC-Campinas: Painel 
Interativo Covid-19.     
Acessado em 12/08/2020
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06/08/2020

90%

80% ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

06/08/2020

65%
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Critérios e parâmetros: OMS e Governo do Estado
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Eixos do Plano de Retomada das atividades presenciais:

1. Persistência do estimulo ao distanciamento social;

2. Insistência em hábitos de higiene pessoal;

3. Promoção da sanitização dos ambientes;

4. Promoção de campanhas de comunicação e treinamento de pessoal;

5. Testagem e Monitoramento de casos.

Critérios e parâmetros: OMS e Governo do Estado -
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

De acordo com a OMS e SEEduc, o Plano prevê:
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Critérios de cálculo das fases

Critério Indicadores

Capacidade do Sistema de Saúde

Taxa de ocupação de leitos UTI COVID

Leitos UTI COVID / 100k habitantes

Evolução da epidemia

Número de casos

Número de internações

Número de óbitos
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5

Atualizações do Plano São Paulo (2/2)

10 / 0 7
6ª atualização

programada

17/ 0 7
7ª atualização

extraordinária

24/ 0 7
8ª atualização 

programada

2 semanas

Piracicaba apresentou 
aumento na média da 

taxa de ocupação, o que 
levou as duas regiões da 
fase de controle para a 

fase de alerta

Registro apresentou 
aumento de casos e 

óbitos, indo da fase de 
flexibilização para a 

fase de alerta

31/ 0 7
9ª atualização

extraordinária

0 7/ 0 8
10ª atualização 

programada

2 semanas

50,7% 53,0% 52,3%50,7%

x
% da população do 
estado na fase amarela

86,1%
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Retomada das atividades econômicas será em fases de acordo 
com cada setor

Atividades que 
receberão 

flexibilização

Intensidade 
dos protocolos

Setores serão priorizados de acordo com a vulnerabilidade econômica e empregatícia

Fase 1
Alerta Máximo

Fase 2
Controle

Fase 3
Flexibilização

Fase 4
Abertura parcial

Fase 5
Normal controlado

Fase de contaminação, 
com liberação apenas 

para serviços essenciais

Fase de atenção, 
com eventuais 

liberações

Fase controlada, com 
maior liberação de 

atividades

Fase decrescente, 
com menores 

restrições

Fase de controle da 
doença, liberação de 
todas as atividades 

com protocolos

Os critérios do Plano São Paulo de retomada consciente e 
faseada da economia tem como base 6 pilares

Disseminação da 
doença

Capacidade do 
Sistema de Saúde

Protocolos e 
vulnerabilidade 

Econômica

Testagem e 
Monitoramento 
da transmissão

Comunicação e 
Transparência

Abordagem regional

SISTEMA DE SAÚDE ECONOMIA E SOCIEDADE

Definição por 
região e cidade 
das medidas da 

retomada

Cenários de 
evolução da 

epidemia
(crescimento de 

casos, impacto em 
grupos de risco)

Leitos disponíveis, 
insumos de proteção 
aos profissionais de 

saúde e 
disponibilidade de 
recursos humanos

Capacidade de 
testagem (RT-PCR e 

rastreamento de 
contato

Protocolos de 
saúde e higiene no 

trabalho,
considerando 

vulnerabilidade dos 
setores

Adesão da 
população às 

restrições sociais e 
conhecimento sobre 

as medidas de 
higiene

2x a capacidade 
de leitos de UTI

SIMI-SP
Curva 10x menor 

por medidas 
adotadas 

Desaceleração do 
crescimento

2 milhões de 
testes RT-PCR

2 milhões testes 
rápidos

+150 entidades
+400 empresas
+60 protocolos
+500 diretrizes

95% de adesão do uso 
de máscara na capital, 

sendo 100% em 
transporte públicos

Criação de 
Conselho 

Municipalista

Retomada das atividades econômicas será em fases de acordo 
com cada setor

Atividades que 
receberão 

flexibilização

Intensidade 
dos protocolos

Setores serão priorizados de acordo com a vulnerabilidade econômica e empregatícia

Fase 1
Alerta Máximo

Fase 2
Controle

Fase 3
Flexibilização

Fase 4
Abertura parcial

Fase 5
Normal controlado

Fase de contaminação, 
com liberação apenas 

para serviços essenciais

Fase de atenção, 
com eventuais 

liberações

Fase controlada, com 
maior liberação de 

atividades

Fase decrescente, 
com menores 

restrições

Fase de controle da 
doença, liberação de 
todas as atividades 

com protocolos

Período de Preparação (Fase Zero) 
para Retomada Gradual na 

Universidade
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2

Dados de 06/agosto

Capacidade hospitalar Evolução da epidemia

Classif.
Ocupação 
leitos UTI 

COVID

Leitos COVID / 
100 mil hab

Classif. Casos
Internações / Int. 
por 100 mil hab.

Óbitos / Óbitos por 
100 mil hab.

Classif. vigente

Estado de São Paulo 59,8% 21,9 0,90 0,93 / 55,3 0,96 / 8,0

DRS 01 – Município de São Paulo 60,1% 31,3 0,79 0,90 / 68,5 1,18 / 6,8
DRS 01 – Grande SP Leste 54,8% 16,2 0,95 0,94 / 40,6 0,75 / 6,8
DRS 01 – Grande SP Norte 55,5% 17,1 0,83 1,14 / 37,3 0,62 / 5,6
DRS 01 – Grande SP Oeste 57,2% 19,2 1,43 1,07 / 47,5 1,11 / 8,2
DRS 01 – Grande SP Sudeste 53,3% 31,2 0,85 0,84 / 80,6 1,03 / 7,5
DRS 01 – Grande SP Sudoeste 47,1% 10,5 1,03 0,78 / 39,0 1,40 / 10,1
DRS 02 – Araçatuba 55,9% 15,1 0,82 0,75 / 36,4 0,78 / 8,4
DRS 03 – Araraquara 34,9% 15,1 0,97 1,07/ 54,0 0,69 / 2,7
DRS 04 – Baixada Santista 39,9% 25,9 0,93 0,85 / 38,2 0,68 / 13,8
DRS 05 – Barretos 69,0% 18,8 1,23 1,03 / 71,5 0,35 / 6,4
DRS 06 – Bauru 66,4% 12,1 0,99 0,89 / 43,9 1,23 / 5,5
DRS 07 – Campinas 64,9% 21,7 0,92 0,99 / 50,3 0,92 / 10,5
DRS 08 – Franca 84,7% 9,2 1,27 1,14 / 58,2 1,55 / 4,0
DRS 09 – Marília 42,9% 15,4 1,04 0,92 / 35,8 1,20 / 3,0
DRS 10 – Piracicaba 70,2% 16,2 0,85 0,91 / 47,4 1,09 / 12,7
DRS 11 – Pres. Prudente 69,0% 10,0 1,09 0,86 / 52,8 1,00 / 6,4
DRS 12 – Registro 60,5% 12,5 0,73 1,03 / 44,5 0,76 / 13,3
DRS 13 – Ribeirão Preto 72,5% 22,8 0,80 0,90 / 68,6 1,24 / 14,1
DRS 14 – S. J. Boa Vista 55,4% 13,9 0,68 0,95 / 43,6 1,00 / 5,7
DRS 15 – S. J. Rio Preto 79,7% 23,1 1,04 1,22 / 77,2 0,73 / 13,3
DRS 16 – Sorocaba 62,3% 10,9 0,78 0,81 / 31,1 0,94 / 5,7
DRS 17 – Taubaté 64,1% 19,1 1,01 0,96 / 53,7 0,75 / 6,3

Status dos indicadores – 10ª atualização 07.08
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Detalhamento do Plano de Retorno Gradativo -
UNICAMP
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Considerando:
✓ A Declaração de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS em março de 2020;
✓ O número elevado de pessoas que circulam diariamente nos campi da Universidade, provenientes de diversos lugares 

do Brasil e do mundo; e a necessidade de se evitar aglomerações, principalmente as atividades didáticas e eventos 
com grande número de pessoas em locais fechados;

✓ A Lei Federal no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre o enfrentamento da emergência de saúde 
pública em decorrência da COVID-19; e a Portaria n° 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que a 
regulamenta; A Portaria MS/GM no 188 de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
importância Nacional pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); O Decreto no 10.282, de 20 de março de 2020 que 
regulamenta a Lei no 13.979, que define os serviços públicos e as atividades essenciais; Decreto número 64.881, de 
março de 2020, que dispõe sobre a quarentena no Estado de São Paulo e sua atualização pelo Decreto no 64.946, de 
17 de abril de 2020; Resoluções GR-024 e 025/2020 que dispõem sobre a suspensão das atividades presenciais na 
Unicamp diante da Pandemia de Corona vírus.

✓ E, que a prevenção por meio do afastamento social tem se mostrado uma medida eficaz no combate à pandemia;

Detalhamento do Plano de Retorno Gradativo

• A Força Tarefa do Coronavírus da Unicamp recomenda a cuidadosa e
gradual retomada das atividades técnico-administrativas e acadêmicas,
em três fases subsequentes (antecedidas por medidas preliminares),
descritas a seguir neste Plano.
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✓A retomada das aulas e demais atividades presenciais em cada 
unidade de ensino e órgão da Universidade se iniciará com a 

implementação da Fase I (hum), desde que a Região 
Metropolitana de Campinas, Piracicaba e Limeira, onde 

localizam-se os campi da Unicamp estejam classificadas nas 
fases amarela ou verde do Plano São Paulo de Retomada, no 

período anterior de 28 dias consecutivos;

✓ Portanto, passados 28 dias em fases AMARELA
(FASE DE PREPARAÇÃO ou FASE ZERO), 

só então será estabelecida a data para início da retomada 
das atividades presenciais 
nos campi da Universidade. 
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✓ Foram constituídos 11 Grupos de Trabalho (GT) (Fase Zero) para definir, com antecedência, os Protocolos e Diretrizes, 
considerando prioritariamente, a cuidadosa e gradual retomada das atividades técnico-administrativas e acadêmicas 
presenciais na Unicamp, em três fases subsequentes, descritas a seguir neste Plano. 

• Grupo de Trabalho 1 que gerenciará os contratos e as aquisições de insumos; 
• Grupo de Trabalho 2, que definirá as normativas gerais para o funcionamento e uso dos Restaurantes Universitários;
• Grupo de Trabalho 3, responsável por organizar e orientar os estudantes na Moradia Estudantil;
• Grupo de Trabalho 4, que definirá as normativas gerais para o utilização, convivência e fluxo em espaços comuns;
• Grupo de Trabalho 5, que definirá as normativas gerais para a segurança nos campi, descarte de lixo, fluxos de 

pessoas, circulares e automóveis e controle de espaços de convivência;
• Grupo de Trabalho 6, que definirá as normativas gerais para o acompanhamento médico, epidemiológico, vacinação e, 

testagem da comunidade;
• Grupo de Trabalho 7, que será responsável por organizar treinamentos em Segurança, Medidas Sanitárias e 

Higienização Pessoal e Ambiental;
• Grupo de Trabalho 8, que será responsável por captar e organizar a utilização das doações para a Universidade;
• Grupo de Trabalho 9, que será responsável por organizar a comunicação da Universidade com a comunidade externa e 

interna;
• Grupo de Trabalho 10, que será responsável por sistematizar as respostas aos órgãos e unidades;
• Grupo de Trabalho 11, que será responsável por implantar e acompanhar o programa - UNICAMP PÓS-CORONAVÍRUS.

• Com os Planos Operacionais em mãos será confeccionada “Cartilha” objetiva e sucinta para os Protocolos e 
Diretrizes Gerais que deverão ser adotados por toda Universidade.
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Tendo este Plano Geral como base,

1. as Unidades e Órgãos terão liberdade e  
co-responsabilidade com alinhamento ao Plano Geral, para 
seguir os seus caminhos e peculiaridades com o objetivo de 

manter o distanciamento
seguro e precauções que minimizem os risco de alunos, 

professores e funcionários;

2. Os Planos específicos das Unidades/Órgãos deverão se 
estender

durante o segundo semestre.

É importante enfatizar que: Fls. 100



✓ As Unidades e Órgãos em Curto Prazo deverão compatibilizar os PLANOS DE RETOMADA AOS PROTOCOLOS E 
DIRETRIZES definidos pelos Grupos de Trabalho;

✓ Todos os gestores da Universidade são responsáveis por zelar pelo cumprimento dos protocolos estabelecidos 
pela Universidade em suas respectivas áreas de trabalho e pela comunidade que a integra.

✓ Serão redigidas e divulgadas Resoluções que normatizarão procedimentos relacionados:
• Às Diretrizes de Retomada Gradual nas Unidades e Órgãos;
• Atenção ao cumprimento de Cuidados Higiênicos e Sanitários;
• O atendimento compulsório ao Treinamento instituído pela EDUCORP, para situações específicas;
• A Testagem para COVID-19 e vacinação antiviral, compulsórias e paulatina para a comunidade acadêmica;
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Detalhamento do Plano de Retorno Gradativo

✓ Recomenda-se que todas as Unidades e Órgãos da Unicamp, e sua 
comunidade discente, docente e de servidores não-docentes, sigam 
os protocolos gerais e cartilhas específicas estabelecidos pelos 
Grupos de Trabalhos instituídos para esta finalidade, no contexto da 
pandemia de Covid-19.

✓ Os protocolos gerais e as cartilhas específicas de que trata esta norma 
estão disponíveis no sítio 
eletrônico: https://www.unicamp.br/unicamp/cartilha-covid-19
ouhttps://www.unicamp.br/unicamp/coronavirus e, dúvidas em 
relação a implantação dos mesmos deverão ser encaminhadas pelo 
endereço eletrônico: retomada.covid19@unicamp.br.
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Detalhamento do Plano de Retorno Gradativo
O retorno gradativo às atividades presenciais nos campi será precedido de: 

I. Estabelecimento, em cada órgão ou unidade, DE EQUIPE RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO 
DE TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS ÀS SUAS ATIVIDADES;

II. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS, COMPULSÓRIOS, ESTABELECIDOS NOS PROTOCOLOS GERAIS 
COMUNS AOS SERVIDORES DE TODAS AS CARREIRAS, EMPREGADOS DAS EMPRESAS 
TERCEIRIZADAS E ALUNOS, e nos protocolos específicos, que demandem procedimentos próprios 
de acordo com a atividade;

III. ESTÍMULO AO PREENCHIMENTO DIÁRIO DE INQUÉRITO SINTOMATOLÓGICO POR TODOS OS 
ALUNOS, PROFESSORES, SERVIDORES E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE ESTEJAM COM ATIVIDADES 
PRESENCIAIS na Universidade; 

IV. REALIZAÇÃO DE TESTAGEM PRÉVIA PARA COVID-19, a cargo do CECOM/Unicamp. 
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Detalhamento do Plano de Retorno Gradativo

✓ Os treinamentos serão disponibilizados com acesso utilizando SiSE da UNICAMP.
Serão realizados por meio de videoaulas, contendo as principais orientações e
protocolos estabelecidos pela Universidade para o retorno seguro.

✓ Ao término do treinamento, os participantes darão ciência a Termo de
responsabilidade no cumprimento dos protocolos apresentados e, o treinamento
constará do Sistema Vida Funcional dos Servidores da UNICAMP.

✓ Cabe à Unidade ou ao Órgão zelar para que usuários externos à universidade,
incluindo prestadores de serviço, cumpram os protocolos sanitários gerais, que
devem estar disponíveis para consulta.
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Detalhamento do Plano de Retorno Gradativo

✓ Todos os alunos, servidores, professores e demais profissionais em atividades presenciais
na Universidade deverão responder, diariamente e antes de iniciarem suas atividades,
inquérito sintomatológico, através de aplicativo de acesso remoto.

• não preenchimento do inquérito, implicará na impossibilidade de exercer suas atividades
presenciais, sendo a unidade ou órgão informada caso a caso.

• As pessoas com sintomatologia sugestiva de infecção pelo SARS-CoV-2 receberão
mensagem automática para comparecimento ao CECOM ou outra Unidade de Saúde, para
avaliação clínica e de coleta de material para testagem.

• O retorno dos servidores e alunos só ocorrerá mediante resultado de teste para SARS-
CoV-2 negativo coletado dentro de 72 horas que precedem a data de retorno. Os
moradores da Moradia Estudantil deverão comunicar seu retorno com 10 dias de
antecedência.
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Detalhamento do Plano de Retorno Gradativo

✓ É COMPULSÓRIO O USO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL PELOS
ESTUDANTES, SERVIDORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM TODOS OS ESPAÇOS
FECHADOS OU ABERTOS DOS CAMPI DA UNICAMP incluídos, os serviços de
transporte fretado, circular interno, restaurantes, bibliotecas e Moradia
Estudantil, enquanto perdurarem as medidas preventivas adotadas pela
Universidade para minorar o risco de contaminação pelo SARS-CoV-2.

✓ Caberá à Secretaria de Vivência nos Campi (SVC) e à Secretaria de
Administração Regional (SAR), nos campi de Piracicaba e Limeira, fiscalizar a
utilização de máscaras de proteção facial nos espaços abertos públicos da
Unicamp e proceder à orientação quanto à sua utilização.

Fls. 107



Detalhamento do Plano de Retorno Gradativo

✓ ESTÃO VEDADAS AS AGLOMERAÇÕES EM TODOS OS ESPAÇOS PÚBLICOS ABERTOS DA
UNICAMP, incluindo os espaços externos da Moradia Estudantil, durante a vigência das
medidas preventivas adotadas pela Universidade para frear o ritmo de contaminação
da Covid-19.

✓ Excepcionalmente, quando da utilização dos espaços abertos para realização de
atividades de ensino e pesquisa, de natureza essencialmente prática, deverá ser
respeitado o distanciamento físico mínimo de um metro e meio entre as pessoas,
conforme estabelecido nos protocolos gerais.

✓ Caberá à Secretaria de Vivência nos Campi (SVC) e à Secretaria de Administração Regional
(SAR), nos campi de Piracicaba e Limeira, fiscalizar a utilização dos espaços abertos
públicos da Unicamp e orientar, quando necessário, sobre a impossibilidade de
permanência de pessoas nos locais.
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Detalhamento do Plano de Retorno Gradativo

✓ É obrigatório o cumprimento do protocolo estabelecido pelo Grupo de Trabalho no. 04,
relativo à utilização, convivência e fluxo em espaços comuns, salas de aula e laboratórios
e áreas administrativas da Universidade.

✓ As Unidades/Órgãos deverão fazer levantamento dos espaços internos que
não possuem ventilação ou que não atendem as normas estabelecidas neste
protocolo. A proposta para utilização destes espaços, seja para atividades de
ensino, pesquisa e extensão, bem como para atividades administrativas
deverá ser encaminhada para análise e recomendação do Comitê Técnico do
Grupo de Trabalho nº 04.
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A Reitoria reitera que:

1. que os Órgão e Unidades não estabeleçam qualquer processo de compra de 
insumos ou equipamentos para a proteção de alunos, docentes e funcionários 
bem como aqueles destinados a adequação da infraestrutura. O processo de 
compras será efetuado pela Diretoria Geral de Administração (DGA) e, as 
Unidades/órgãos terão acesso aos insumos através do almoxarifado central.

2. também, que todo o material impresso ou em outras mídias de comunicação e 
informação está sendo organizado, padronizado e será confeccionado sob a 
supervisão do GT de Comunicação e informação. 

Detalhamento do Plano de Retorno Gradativo
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Assim,

✓ As aulas e demais atividades presenciais suspensas no âmbito da rede pública estadual de ensino, nos termos do 
Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020, observarão, para fins de retomada, as diretrizes dispostas  no anexo 
bem como no Plano São Paulo, instituído pelo Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020.

✓ Resoluções GR-024 e 025/2020 que dispõem sobre a suspensão das atividades presenciais na Unicamp diante da 
Pandemia de Coronavírus.

✓ Todas as medidas aqui recomendadas pressupõe cuidadosa e gradual retomada das atividades técnico-
administrativas e acadêmicas, em três fases subsequentes (antecedidas por medidas preliminares), descritas a 
seguir neste Plano.

✓ A retomada das aulas e demais atividades presenciais em cada unidade de ensino e órgão da 
Universidade se iniciará com a implementação da Fase I (hum), desde que a Região Metropolitana 
de Campinas, Piracicaba e Limeira, onde localizam-se os campi da Unicamp estejam classificadas 
nas fases amarela ou verde do Plano São Paulo de Retomada, no período anterior de 28 dias 
consecutivos;
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Detalhamento do Plano de Retorno Gradativo
• O retorno gradativo às atividades administrativas e acadêmicas presenciais nos campi da 

Unicamp, terá seu início a partir da permanência das regiões onde estão localizados 
encontrarem-se na FASE AMARELA APÓS PELO MENOS, 28 DIAS CONSECUTIVOS (Plano São 
Paulo do Governo do Estado de São Paulo). 

• O retorno será gradual, deverá considerar o intervalo de 2 (duas) semanas entre cada fase e a 
adequação dos planos das Unidades e Órgãos aos Protocolos e Diretrizes estabelecidos para o 
funcionamento da Universidade.

• O retorno gradativo e consecutivo de 20% do total de servidores de Unidades/Órgãos às 
atividades presenciais, deverá ocorrer, a intervalo de 2 (duas) semanas entre cada fase, 
preferencialmente sob a forma de rodízio, facultando-se aos servidores vulneráveis e aqueles 

com filhos em creches o retorno ulterior. O inicio de retorno de 25% dos estudantes de 
graduação, pós-graduação e extensão em atividades presenciais, deve ocorrer no 
Período 3 do Plano (início a partir da 5ª. Semana).

• Na hipótese de reclassificação das regiões de Campinas, Limeira e de Piracicaba para as 
fases laranja ou vermelha, a Universidade suspenderá, imediatamente, as aulas e 
atividades presenciais não essenciais em todos os campi.
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Medidas da Fase Preliminar (Fase 0): 
Preparação  à Retomada Gradual

Estabelecer:

1. Restrição de trânsito e acesso às 
portarias;

2. Retomada de atividades 
administrativas dos órgãos 
centrais e administrativos das 
unidades, centros e núcleos na 
forma presencial. Progressivo 
aumento da frota de ônibus 
fretados e circulares nos Campi, 
com máximo de 50% de usuários 
no transporte fretado;

3. Manter assento individual com 
distanciamento mínimo de 1 
metro  nos coletivos e higienização 
periódica dos ônibus;

4. Obrigar o uso de máscaras pelos 
motoristas;

5. Programa de segurança nos Campi.

Estabelecer e Manter:

1. Mecanismos de informação 
e comunicação ágil e direta 
sobre a COVID-19 para a 
comunidade;

2. Mecanismos ágeis de 
suprimento e compras para 
atender à demanda e 
necessidades do momento;

3. Estoque de insumos 
necessários para o cuidado 
na área de saúde;

4. Campanhas de doações para 
as Unidades de Saúde e 
atenção aos trabalhadores 
vulneráveis.

Estabelecer:

1. Medidas para garantir a 
higienização pessoal pela 
lavagem frequente das mãos; 
oferta de álcool-gel; 
orientações para higiene 
pessoal; higienização 
ambiental pelo menos duas 
vezes por período; 

2. uso obrigatório de máscaras 
em ambientes fechados; 
manter os ambientes arejados 
e ventilados.

3. treinamento de pessoal da 
limpeza e vigilância na 
abordagem das pessoas.

Estabelecer:

1. Medidas de distanciamento 
social em bibliotecas, 
refeitórios, área da saúde e 
comércio ao redor dos campi, 
agências bancárias com 
demarcação de distâncias 
entre as pessoas;

2. Programa de testagem 
intensiva para a COVID-19 dos 
sintomáticos na comunidade 
universitária;

3. Programa de continuidade e 
estímulo à vacinação de gripe 
para a comunidade;

4. Definir com unidades e órgãos a 
adoção de medidas específicas 
que respeitem as diretrizes 
gerais definidas.
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Medidas de Retomada das Atividades Técnico-Administrativas* (Fase 1) 

Período 1 – (2 semanas - 20% AAd )

1. Retorno gradual gerenciado pelas 

Unidades/Órgãos de 20% dos trabalhadores, 

preferencialmente, sob rodízio

2. Aumento simultâneo e proporcional do RU

3. Aumento simultâneo e proporcional de transporte 

fretado e transporte no Campus. Nestes casos a 

lotação dos veículos não deve ser superior a 50%

Período 2 (2 semanas - 40% AAd)

Retorno 
Progressivo

Atividades presenciais
Administrativas 

e de Suporte (AAd)

1. Retorno gradual gerenciado pelas 

Unidades/Órgãos de 40% dos trabalhadores, 

preferencialmente, sob rodízio

2. Aumento simultâneo e proporcional do RU

3. Aumento simultâneo e proporcional de transporte 

fretado e transporte no Campus. Nestes casos a 

lotação dos veículos não deve ser superior a 50%

Retorno Gradual de *20% dos trabalhadores a cada 15 dias 
**Retorno dos trabalhadores com vulnerabilidades à COVID-19 (mantendo-se 60% ou mais de isolamento social) 
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Medidas de Retomada das Atividades Técnico-Administrativas-
Acadêmicas (Fase 2) 

Período 3 (2 semanas - 60% AAd+25% AC) Período 4 (2 semanas - 80% AAd+50% AC)
Período 5 ( 2 semanas 100% AAd+100% AC) 

**

Retorno 
Progressivo

Atividades presenciais da
CECI/DeDIC

e Início das Acadêmicas (AC)

1. Retorno gradual gerenciado pelas 

Unidades/Órgãos de 60% dos trabalhadores, sob 

rodízio, com aumento proporcional do RU, 

transporte fretado e transporte no Campus. 

Mantendo lotação máxima de 50%

2. Retorno de 30% das crianças atendidas na 

CECI/DeDIC

3. Retorno de 25% dos alunos de Graduação, Pós-

graduação e extensão com atividades presenciais

4. Mantido o Distanciamento social (1.5 m)

5. Mantidos Cuidados Sanitários Pessoais e 

Ambientais

6. 30-35% de Ocupação Máxima de Salas de Aula, 

Laboratórios e Anfiteatros etc.

1. Retorno gradual gerenciado pelas 

Unidades/Órgãos de 80% dos trabalhadores, sob 

rodízio, com aumento proporcional do RU, 

transporte fretado e transporte no Campus. 

Mantendo lotação máxima de 50%

2. Retorno de 60% das crianças atendidas na 

CECI/DeDIC

3. Retorno de 50% dos alunos de Graduação, Pós-

graduação e extensão com atividades presenciais

4. Mantido o Distanciamento social (1.5 m)

5. Mantidos Cuidados Sanitários Pessoais e 

Ambientais

6. 30-35% de Ocupação Máxima de Salas de Aula, 

Laboratórios e Anfiteatros etc.

Retorno 
Completo

Atividades presenciais
Administrativas
Acadêmicas e 
da CECI/DeDIC

1. Retorno gradual pelas Unidades/Órgãos de 

100% dos trabalhadores, bem como das 

atividades do RU, de transporte fretado e 

transporte no Campus. Mantendo lotação 

máxima de 50%

2. Retorno de 100% das crianças atendidas na 

CECI/DeDIC

3. Preferencialmente, retorno nesta dada de 

trabalhadores com vulnerabilidades.

4. Retorno de 100% dos alunos de Graduação, Pós-

graduação e extensão com atividades presenciais

5. Mantido o Distanciamento social (1.5 m)

6. Mantidos Cuidados Sanitários Pessoais e 

Ambientais

7. 30-35% de Ocupação Máxima de Salas de Aula, 

Laboratórios e Anfiteatros etc.
Retorno Gradual de *20% dos trabalhadores a cada 15 dias 
**Retorno dos trabalhadores com vulnerabilidades à COVID-
19 (mantendo-se 60% ou mais de isolamento social) 
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Detalhamento das Medidas de Retomada das Atividades na Graduação
(Fase 2)

Período 5 e 6 (4 semanas) Período 3 e 4 (4 semanas)

1. Manter e estimular atividades remotas até final do semestre, incluindo as 

avaliações;

2. Identificar alunos em semestre final da graduação no meio de ano;

3. Buscar disciplinas complementares aos seus currículos;

4. Promover a defesa remota de TCC;

5. Estudantes em estágio obrigatório avaliar a possibilidade de conclusão; 

6. O mesmo para alunos da área da saúde – em internatos;

7. Alunos em disciplinas práticas e laboratoriais com demanda de 50% de 

atividades presenciais;

8. Alunos ingressantes em disciplinas com maior demanda de atividades 

presenciais (25-50% as atividades presenciais);

Fim do 1º. Sem
Das Atividades

Acadêmicas

1. Demais disciplinas com maior demanda de atividades presenciais (até 50% de 

tempo);

2. Estágios curriculares nas escolas – Licenciaturas;

3. Identificar estudantes dos semestre intermediários, com disciplinas com carga 

intermediária presencial (25-50%);

4. Demais disciplinas práticas, com menor tempo de demanda presencial (até 

50%);

5. Presença no campus para provas finais; 

6. Disciplinas com carga horária < 25% de atividades presenciais;

7. Estágios curriculares nas escolas – Licenciaturas; 

8. Demais disciplinas práticas, com menor tempo de demanda presencial;

(* mantendo-se 60% ou mais de isolamento social) 

Retorno Progressivo das
Atividades Acadêmicas

Retomada prioritária (Sec. Estadual de Educação):
• Estudantes em semestres finais para conclusão do curso; estudantes da área da 

saúde; e ingressantes.
• Disciplinas práticas e estágios.      
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Medidas de Retomada das Atividades na Graduação
(Fase 3)

Período 7 (Fase Novo Normal ou Pandemia Controlada)

1. A Universidade deverá continuar com campanhas para manter os hábitos de higiene adquiridos durante essa crise além 
das citadas orientações ao distanciamento social;
2. Conforme definição recente, o uso de máscaras caseiras será recomendado em ambientes fechados, como bibliotecas, salas de aula 
bem como ambientes coletivos; 
3. A Força Tarefa também recomenda a continuidade do acompanhamento e do estudo de dados, implantadas durante a pandemia, como 
um sistema de compartilhamento entre as instancias municipais e estaduais, para propiciar o controle da cadeia de infecção,
através de aplicativos que respeitem a privacidade dos dados; 
4. Adicionalmente, que haja a expansão da testagem da comunidade acadêmica, e reforçando o diagnostico precoce de casos residuais e 
o sistema sanitário local; 
5. A fase três compreenderá a abertura dos espaços para eventos, a retomada das atividades de extensão universitária, a permissão da 
mobilidade de professores, alunos e visitantes, e caso seja de interesse, o retorno a defesas presenciais de dissertações e teses.

Fim do 2º. Semestre
Das Atividades

Acadêmicas

(* mantendo-se 60% ou mais de isolamento social) 

Retorno Progressivo das
Atividades de Extensão e Eventos
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1. Manter e estimular a continuidade das atividades remotas até final do 2º. semestre, 
Incluindo as avaliações;
2. Manter Programa de testagem para a COVID-19 dos sintomáticos na comunidade universitária;
3. Manter Programa de continuidade e estímulo à vacinação de gripe para a comunidade;
4. Manter o Distanciamento social (1.5 m) em salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, refeitórios, 
fretados e coletivos etc.
5. Em caso de Atividades Presenciais Manter Cuidados Sanitários Pessoais e Ambientais e, 
30-35% de Ocupação Máxima de Salas de Aula, Laboratórios e Anfiteatros etc.

Tendo em conta a possibilidade de recrudescimento da infecção:

a. Vírus continuará circulante na Comunidade e no Brasil
b. A grande capacidade infectante do novo Coronavirus
c. A predição de últimos casos da COVID-19 no Brasil ocorrerem 

em 12/2020

Fim do 2º. Semestre
Das Atividades

Acadêmicas
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ATUALIZAÇÃO EDUCAÇÃO SUPERIOR
Liberação de cursos da saúde em todas as fases do Plano SP

Fase 4Fase 3Fase 2

Em todas as fases do Plano, estarão liberadas  
as atividades de internato e estágio curricular  

para os cursos de medicina, farmácia,  
enfermagem, fisioterapia e odontologia.

Disciplinas teórica-cognitivas

O estágio curricular de cursos da área da  
saúde ocorre dentro de hospitais e no SUS

Atuação estratégica para o  
enfrentamento da pandemia de  
Covid-19 e o fortalecimento do SUS

Fase 1

Adoção de protocolos  
sanitários rígidos  
como medida de  
segurança e proteção

20% das  
matrículas

40% das  
matrículas

60% das  
matrículas

Em atendimento a solicitações das zonas mais  
vulneráveis, como Campinas e Franca

26
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Todas as informações relativas ao processo de retomada as 
atividades presenciais da Universidade estão à pagina e 

endereços abaixo:

Os protocolos gerais estão disponíveis no
site eletrônico: https://www.unicamp.br/unicamp/cartilha-

covid-19

ou

https://www.unicamp.br/unicamp/coronavirus
e, dúvidas em relação a implantação dos protocolos 

encaminhadas pelo endereço eletrônico: 
retomada.covid19@unicamp.br
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Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Geociências 

Comissão de Laboratórios 
 

 

 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE USO DE LABORATÓRIO EM REGIME EXCEPCIONAL 

As solicitações devem considerar a GR80 e as recomendações do poder público 
quanto ao distanciamento social e as normas de segurança, em geral, 

especialmente aquelas ligadas à covid-19. 
 

Fluxo das solicitações 

 

1) A Comissão de Laboratórios do IG receberá as solicitações no e-mail 

“comissao_de_laboratorio@unicamp.br”. 

 

2) A Comissão de Laboratórios se reunirá toda sexta-feira (exceto feriados) e encaminhará para o 

Comitê de Crise Covid-19 do IG os pareceres sobre as solicitações recebidas até a sexta-feira 

seguinte. Caberá ao Comitê de Crise Covid-19 do IG o deferimento ou indeferimento das 

solicitações. As solicitações consideradas para avaliação da Comissão de Laboratórios serão aquelas 

postadas até a quinta feira anterior à data das reuniões. 

 

 

Professor(a) do IG/UNICAMP responsável pela solicitação: 

 

Projeto de pesquisa relacionado ao pedido (título e número do processo nas 
agências de fomento à pesquisa ou outras): 
 

Laboratório requisitado para o uso temporário: 

 

Justificativas da excepcionalidade: 

 

Pessoal envolvido: professoras(es), funcionárias(os), pós-doutorandas(os). Em 
nenhuma hipótese pode envolver alunas(os) de graduação; teses e dissertações não 
são incluídas na excepcionalidade. 
 

Detalhamento das atividades solicitadas, incluindo período de realização, horário e 
dias da semana: 
 

Anexar Termo de Consentimento e Responsabilidade das(os) envolvidas(os) 

 

Campinas, ____/____/____, Assinatura da(o) Solicitante 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas | SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Diretoria 
Tel:  +55  19  3521-4552 
E-mail: diretor@ige.unicamp.br 
 

 

 

 

“AD REFERENDUM” 

 

APROVO “AD REFERENDUM” DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, a recondução dos Professores Doutores 

Marko Synesio Alves Monteiro e Vicente Eudes Lemos Alves, como Representante Titular e 

Suplente, respectivamente, do Instituto de Geociências, para compor o Conselho Superior do 

Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais - NEPAM/UNICAMP (gestão 2020-2022). 

 

 

 

Instituto de Geociências, 29 de junho de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho 

Diretor do Instituto de Geociências 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS  

 
 

 
Rua Carlos Gomes, 250 - CEP: 13083-855 / Campinas, SP 

www.ige.unicamp.br          diretor@ige.unicamp.br 
(19) 3521.4550 

 
 
 
 
 
 

“AD REFERENDUM” 

 
APROVO “AD REFERENDUM” DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE 

GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, a solicitação 

de adesão da Dra. PRISCILA EMERICH SOUZA, ao Programa de Pesquisador de Pós-

Doutorado (PPPD), junto ao Departamento de Geologia e Recursos Naturais, pelo  

período de 14/04/2020 a 13/04/2021, sob a supervisão do Prof. Dr. Gelvam Andre 

Hartmann. 

 

 

 

 

Instituto de Geociências, 18 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Sérgio Luiz Monteiro Salles-Filho 

Diretor do Instituto de Geociências 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E RECURSOS NATURAIS 

 
 
 
Assunto: Admissão como PPPD da Dra. Priscila Emerich Souza 
 
 

PARECER DGRN Nº 007/2020 
 

 
 
 
 O A Assembleia do Departamento de Geologia e Recursos Naturais,em sua 
Reunião Ordinária, realizada nesta data, aprovou a admissão como PPPD da Dra. Priscila 
Emerich Souza, parecer emitido pelo Prof. Dr. Alessandro Batezelli. 

 

 

 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

  
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 27 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prof. Dr. Alfredo Borges de Campos 
Chefe do Departamento de Geologia e Recursos Naturais 

IG-UNICAMP 
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6159578450199607

TERMO DE ACEITAÇÃO DE BOLSA NO PAÍS

Eu, Priscila Emerich Souza, CPF nº 023.443.541-07, declaro conhecer e atender integralmente às normas geral e específica
que regulamentam a modalidade de bolsa descrita abaixo e, se houver, às exigências da Chamada específica (normas e/ou
Chamada disponíveis na página eletrônica do CNPq): 

Bolsa 
Processo: 160670/2019-5 
Demanda/Chamada: Pós-doutorado Júnior - PDJ 2019 
Modalidade: PDJ 
Categoria/Nível: 

Instituição de Execução 
Nome: Instituto de Geociências da UNICAMP
Cidade/Estado:Campinas / SP 

Este termo vigerá pelo prazo total de até 12 (doze) meses, a contar do mês de início da bolsa, a qual deverá ser implementada
de acordo com o prazo estipulado no Calendário de Solicitação de Bolsas e Auxílios do CNPq ou em Chamada específica. 
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Resumo 

O bioma da Amazônia abriga uma grande biodiversidade de espécies. Mudanҫas do ambiente físico 

certamente desempenharam um papel importante na promoҫão desta biodiversidade, criando novas 

barreiras e novos habitats, promovendo isolamento, especiação, troca genética e/ou extinção de 

espécies. Determinar a cronologia dessas mudanças é crucial para entender a relação entre a 

evolução do meio e a origem, ou promoção, da biodiversidade amazônica. Este projeto tem por 

objetivo principal determinar as cronologias absoluta e relativa de conversão de floresta alagável 

(Várzea) em floresta não alagável (Terra Firme) na Bacia do Acre, Amazônia Ocidental, durante o 

Pleistoceno. Além disso, dados de magnetismo ambiental serão determinados nos mesmos 

depósitos visando contribuir com informações acerca de mudanças ambientais ocorridas durante o 

intervalo cronológico analisado. Para tanto, serão estudadas amostras sedimentares de afloramentos 

da Formação Iҫá e amostras da seção superior de um testemunho que será amostrado na Bacia do 

Acre dentro do escopo do projeto temático Trans-Amazon Drilling Project (TADP, 

https://www.icdp-online.org/projects/world/south-america/trans-amazon-brazil/). Estas amostras 

serão submetidas aos métodos de datação absoluta por luminescência opticamente estimulada 

(LOE), datação relativa por paleomagnetismo e de magnetismo ambiental. A fim de estender o 

alcance da técnica de luminescência e datar sedimentos mais antigos possíveis, o mineral alvo a ser 

investigado será feldspato potássico, empregando o protocolo de duplo estímulo óptico na faixa do 

infravermelho. 

 

Palavras-chave: datação por luminescência opticamente estimulada; magnetismo ambiental; 

Formaҫão Iҫá; floresta Terra Firme; Trans-Amazon Drilling Project. 
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Abstract 

The Amazon bioma hosts unequalled biodiversity of species. Landscape physical changes must play 

an important role in promoting such biodiversity as they can create new barriers and habitats, and 

can promote species isolation, speciation, genetic recombination and/or extinction. Dating these 

changes is crucial in order to understand the relationship between the evolution of the landscape and 

the origin, or promotion, of the Amazonian biodiversity. The goal of this project is to determine the 

absolute and relative chronologies of conversion of flooded forest (Várzea) into non-flooded forest 

(Terra Firme) in Acre Basin, western Amazon, during the Pleistocene. Additionally, environmental 

magnetism data from the same deposits will be determined in order to contribute with information 

about environmental changes that happened during the assessed period of time. Sedimentary 

samples from outcrops of Iҫá Formation and from the shallower section of a core from Acre Basin, 

which will be drilled within the tematic Project Trans-Amazon Drilling Project (TADP, 

https://www.icdp-online.org/projects/world/south-america/trans-amazon-brazil/), will be 

investigated. These samples will be subject to absolute dating using optically stimulated 

luminescence (OSL) dating, to relative dating using paleomagnetism and to environmental 

magnetism. In order to extend the reach of the luminescence dating method and thus be able to date 

samples as old as possible, Potassium-rich feldspar will be investigated using a post infrared 

protocol. 

 

Keywords: optically stimulated luminescence dating; magnetism; Iҫá Formation; Terra Firme 

forest; Trans-Amazon Drilling Project. 
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1. Introduҫão 

A biodiversidade da Amazônia é incomparável: estima-se que a Amazônia abriga mais de 

um terço das espécies que vivem sobre a Terra. A(s) origem(ns) de tamanha riqueza e diversidade 

tem sido objeto de estudo há séculos (e.g. Wallace 1878; Stebbins 1974; Hoorn et al. 2010; Rull 

2011; Rangel et al. 2018; Pupim et al. 2019). De forma geral, as variações climáticas e a evoluҫão 

do meio físico são considerados os principais fatores responsáveis pelo surgimento, manutenção, 

diversificação e extinção das espécies. Ambos fatores atuam de forma interdependente na regulação 

da biodiversidade, visto que cada um tem a capacidade de moldar o outro (e.g. Rangel et al. 2018). 

Sob o ponto de vista do papel da evolução do meio físico, a promoção de tamanha riqueza 

e diversidade biológica se dá de forma tanto passiva como ativa, pois as mudanças do ambiente 

podem criar novas barreiras para a dispersão de espécies e novos habitats, promovendo isolamento 

de populações, restrição da troca genética, especiação e/ou extinção de espécies. Os principais 

modelos que explicam a origem da biodiversidade com base nas mudanças do meio físico variam de 

um extremo à outro no que diz respeito à dinâmica e à janela temporal dos processos envolvidos. 

Por exemplo, o modelo de “museu” proposto por Wallace (1878) sugere que um processo lento e 

estável é que permitiu o acúmulo de espécies no bioma da Amazônia. Além disso, a diversificação 

foi favorecida por um ambiente físico estável, mas com barreiras semi-permeáveis eventualmente 

ultrapassadas por algumas espécies através de processo de dispersão (Wallace, 1978). Stebbins 

(1974), por sua vez, propôs o modelo de “berçário”, no qual a diversificação de espécies foi 

favorecida por pulsos de mudanças climáticas e do ambiente físico (e.g. barreiras físicas que 

causaram isolamento). 

Em relação às diferenças temporais dos modelos, Hoorn et al. (2010) sugerem que a 

maioria das espécies se originaram antes do Pleistoceno devido à mudanças geográficas e mudanças 

do meio físico, como por exemplo, a formação dos Andes, de arcos tectônicos, da incursão marinha, 

expansão de áreas alagadas, entre outras mudanças ambientais, que resultaram em isolamento de 

populações e subsequente diferenciação genética (processo de vicariância). Rull (2011), por outro 

lado, sugere que a diversificação se deu durante o Pleistoceno e deve-se à variações regionais 

climáticas e geográficas. Recentemente, Pupim et al. (2019) reportou que a evolução do sistema 

Terra Firme-Várzea na Amazônia Central foi bastante dinâmica durante o Pleistoceno tardio. 

Valendo-se de ferramentas de geocronologia absoluta e relativa para datar amostras de afloramentos 

da Formação Iҫá na Amazônia Central, Pupim et al. (2019) concluíram que entre 250 e 45 mil anos 

atrás o ambiente era caracterizado por várzeas expandidas, com canais fluviais amplos e dinâmicos 

que causavam agradação dos vales fluviais; e que, no período subsequente, o ambiente passou a ser 

caracterizado pela formação de terraços fluviais, possivelmente devido rebaixamento do nível de 

base do Rio Solimões. Pupim et al. (2019) sugerem que a transição de amplas áreas alagáveis para 
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áreas não alagáveis resultou na criação de novos habitats e barreiras físicas, o que potencialmente 

promoveu a diversificação biológica e causou variações na distribuição de espécies. As idades 

reportadas por Pupim et al (2019) são mais jovens do que se esperava e revelam que “mudanças 

físicas da paisagem exercem um papel importante na formação de habitats bióticos até mesmo num 

intervalo de tempo de 104 a 105 anos” (Pupim et al. 2019). Contudo, estas idades são restritas aos 

terraços baixos adjacentes ao canal do Rio Solimões. Dados geocronológicos absolutos para os 

terraços fluviais Pleistocênicos correspondentes à Formação Içá nas áreas mais altas do oeste 

Amazônico, como na Bacia do Acre, são inexistentes. 

Neste contexto, questiona-se: será que os terraços na Bacia do Acre correspondentes a 

Formação Içá tem a mesma idade da Formação Içá na Bacia do Solimões? Será que os substratos de 

terraços mais elevados do que aqueles datados por Pupim et al. (2019) também evoluíram a partir 

de ciclos de agradação e incisão fluvial? Se sim, como esses ciclos contribuíram para a expansão e 

retração de florestas de Terra Firme e várzea da Amazônia? Pretende-se, neste projeto, contribuir 

com novos dados cronológicos e paleoambientais de depósitos da Bacia do Acre, Amazônia 

Ocidental, a fim de melhor compreender a relação entre a evolução e a ciclicidade dos sistemas 

fluviais amazônicos desde o Pleistoceno e a promoҫão da biodiversidade amazônica. Além disso, 

pretende-se contribuir com dados de magnetismo ambiental visando compreender melhor sobre as 

principais mudanças ocorridas nos depósitos analisados. Os dados cronológicos obtidos neste 

projeto somar-se-ão aos esforҫos e resultados de demais trabalhos realizados no âmbito do projeto 

temático “Trans-Amazon Drilling Project (TADP): origin and evolution of the forests, climate and 

hydrology of the South American tropics” (projeto em análise pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (FAPESP); processo 2018/23899-2). 

 

2. Objetivos 

Este projeto tem por objetivo principal estabelecer a cronologia absoluta de sedimentação 

dos depósitos correspondentes à Formação Iҫá na Bacia do Acre durante o Pleistoceno usando o 

método de datação por luminescência em quartzo ou feldspato. Serão realizados testes para 

investigar a sensibilidade, o nível de saturação e a taxa de decaimento do sinal infravermelho 

empregando um protocolo de duplo estímulo. Idades relativas usando magnetoestratigrafia também 

serão determinadas a fim de contribuir com àquelas obtidas por luminescência. 

Pretende-se também contribuir com informações sobre mudanças ambientais pretéritas 

baseadas em magnetismo ambiental. Os novos dados de idades e de parâmetros ambientais serão 

importantes para uma melhor compreensão das principais mudanças de floresta de Várzea para 

Terra Firme ocorridas durante o Pleistoceno na Amazônia Ocidental. 
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3. Alvos de estudo 

Os alvos de estudo são amostras dos sedimentos correspondentes à Formaҫão Iҫá na Bacia 

do Acre obtidas de afloramentos e dos depósitos mais recentes (primeiros ~500 m) do testemunho 

TADP-AC-1 (Fig. 1). Presumivelmente, estas amostras datam do Pleistoceno. 

As amostras dos afloramentos serão coletadas, possivelmente, ainda em 2019 pela equipe 

do Prof. Dr. André O. Sawakuchi do Laboratório de Luminescência e Espectometria de Gama 

(LEGaL) da Universidade de São Paulo (USP). O testemunho TADP-AC-1 do projeto Trans-

Amazon deve ser obtido na Bacia do Acre, Amazônia ocidental, entre janeiro e abril de 2020 (data 

prevista) (Fig. 1). 

As amostras dos afloramentos serão investigadas primeiramente, pois elas serão usadas 

para testar sinais e protocolos a serem empregados na datação por luminescência. Uma vez definido 

o protocolo ótimo de datação por luminescència, serão datadas as amostras do testemunho TADP-

AC-1. 

 

 

Figura 1: Mapa geológico da Amazônia mostrando os locais onde pretende-se perfurar os testemunhos nas bacias do 

Acre (TADP-AC-1), dos Solimões (TADP-SO-1), do Amazonas (TADP-AM-1) e do Marajó (TADP-AM-2) no âmbito 

do projeto temático TADP. Figura compilada da proposta do projeto TADP submetido à FAPESP (processo 

2018/23899-2). 

 

4. Metodologias 

As metodologias a serem empregadas neste projeto incluem as técnicas de datação por 

luminescência opticamente estimulada (optically stimulated luminescence, OSL) em quartzo, 

luminescência com estímulos infravermelho sequenciais (post-infrared infrared stimulated 

luminescence, pIRIR) em feldspato e técnicas de magnetismo ambiental. A seguir são apresentadas 

um sumário das metodologias. 
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4.1. Datação por luminescência 

A datação por luminescência (OSL ou pIRIR) é um método de datação absoluta que 

determina o tempo decorrido desde a última vez que um mineral, como quartzo ou feldspato, foi 

exposto à luz do dia (Aitken 1985). A idade  de luminescência é dada em kiloannum (ka) pela 

seguinte equação: 

Idade (ka) =  
Dose acumulada  (Gy)

Taxa de acúmulo de dose (Gy. ka−1)
 

 

a) Dose acumulada. Os sedimentos estão naturalmente expostos a radiações cósmicas e radiações 

devido ao decaimento de isótopos radioativos que ocorrem naturalmente no ambiente, como o 

Urânio, Tório e Potássio. Quando enterrados, minerais como quartzo e feldspato têm a 

capacidade de acumular em defeitos na estrutura dos seus cristais a energia da radiação ionizante 

do meio. O acúmulo de energia nestes defeitos continua à medida que os minerais permanecem 

enterrados e expostos à radiação do meio. Quando expostos à luz do dia, a energia acumulada é 

excitada, liberada dos defeitos dos cristais e finalmente recombinada em outros sítios dentro da 

estrutura dos cristais; essa recombinação resulta na emissão de luz, ou luminescência, com uma 

intensidade que é proporcional à quantidade de energia acumulada desde a última exposição à 

luz do dia (Aitken 1985). A dose acumulada no mineral alvo pode ser determinada usando 

equipamentos capazes de estimular opticamente sub-amostras dos minerais e captar, através de 

filtros apropriados, a luminescência emitida pelos mesmos (Bøtter-Jensen et al. 2010). A dose 

acumulada é dada em “Gray” (Gy), que é uma unidade de medida de energia (1 Gy = 1 Joule por 

kg). 

b) Taxa de acúmulo de dose. A taxa de acúmulo de dose é determinada pela soma da contribuição 

da radiação cósmica, e das radiações alfa, beta e gama do meio de onde o sedimento a ser datado 

é coletado (componente externo) e, se relevante, das radiações alfa, beta e gama do sedimento 

datado em si (componente interno). No caso de sedimentos de granulometria no tamanho areia, a 

contribuição da radiação do meio é preponderante no cálculo da taxa de acumúlo de dose. A taxa 

de dose devido ao meio é determinada mensurando a concentração de radionuclídeos em sub-

amostras do entorno (~30 cm) do material datado; as concentrações dos radionuclídeos são 

convertidas em taxas de dose (alfa, beta e gama) usando fatores de conversão da literatura. As 

taxas de dose radiação beta e gama são atenuadas pelo conteúdo de água no meio e, portanto, o 

teor de saturação do meio é incluído no cálculo da taxa de dose para fazer as devidas correções. 

Além disso, a taxa de dose de radiação beta é corrigida de acordo com o tamanho do grão do 

sedimento analisado, pois quanto maior o grão, maior a atenuaҫão da dose externa de radiaҫão 
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beta e, ao mesmo tempo, maior a contribuiҫão da radiaҫão beta interna do grão em si. A taxa de 

acúmulo de dose é dada em “Gray por kiloannum” (Gy ka-1). 

O espectro de idade que o método de dataҫão por luminescência é capaz de cobrir é 

bastante amplo, de dezenas a centenas de milhares de anos, e depende essencialmente da dose de 

saturaҫão do sinal-alvo. Sinais pIRIR em feldspato saturam em doses mais altas do que o sinal OSL 

do quartzo (Thomsen et al. 2008) e são, portanto, preferíveis quando pretende-se datar sedimentos 

mais antigos. O principal contraponto em usar feldspato é o fato do seu sinal sofrer um decaimento 

anômalo. Contudo, novos protocolos que empregam, por exemplo, diferentes janelas de detecҫão 

e/ou estimulaҫão óptica, ou duplo estímulo usando uma temperatura de preaquecimento baixo (e.g. 

50 °C) seguida de uma mais alta (e.g. 225 °C), têm sido alvo de pesquisas e já demonstraram que é 

possível evitar o sinal de luminescência que decai demasiadamente (e.g. Thomsen et al. 2008; 

Buylaert et al. 2009; Buylaert et al. 2012; Jain et al. 2015). 

Neste projeto serão datados os feldspato potássico usando o protocolo de duplo estímulo 

(Buylaert et al. 2012), pois pretendem-se datar sedimentos de até ~800 mil anos. As temperaturas 

de preaquecimento ideais para de evitar o decaimento demasiado do sinal serão testadas.Amostras 

com doses acumuladas mais baixas também poderão ser datadas por OSL em quartzo, caso este 

sinal não esteja saturado. 

 

4.2. Paleomagnetismo 

A direção e a intensidade do campo magnético terrestre (CMT) do passado são registradas 

pela magnetização remanente natural (MRN) em materiais arqueológicos e geológicos submetidos a 

temperaturas superiores à Temperatura de Curie (TC) ou Temperatura de Néel (TN) dos portadores 

magnéticos. A magnetização adquirida após o resfriamento desses materiais é chamada de 

magnetização remanente térmica (MRT). Outro método de registro do CMT ocorre durante a 

deposição de partículas magnéticas em pinturas, cimentos ou sedimentos naturais e antropogênicos. 

Essa magnetização é chamada de magnetização remanente deposicional (MRD). A remanência 

adquirida quando uma rocha se forma ou quando um material arqueológico é confeccionado ou 

abandonado, é chamada de magnetização primária, que deve ser paralela (ou, muito raramente, 

antiparalela) ao campo magnético durante sua formação. Componentes magnéticas subsequentes 

são chamadas de magnetizações secundárias e podem ser de origem química (MRQ), viscosa 

(MRV) ou termoviscosa (MRTV) (e.g. Dunlop e Özdemir, 1997). 

Nas determinações da direção (declinação e inclinação) serão utilizados os procedimentos 

tradicionais (e.g. Tauxe et al., 2010) para investigação da estabilidade magnética e na identificação 

das componentes de magnetização. A estabilidade magnética será examinada através da 

desmagnetização por campos magnéticos alternados (AF) e desmagnetização térmica de amostras 
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orientadas. Na desmagnetização por campos alternados mede-se a variação da magnetização com o 

campo AF. Uma amostra de material geológico (rochas, sedimentos e solos) ou arqueológico 

(tijolos, telhas ou cerâmica) é submetida a um campo magnético alternado de amplitude H, que é 

lentamente reduzido a zero. Após este processo, os grãos com coercividade remanente inferior a H 

apresentarão magnetização remanente nula. O campo AF é então aumentado sucessivamente, 

decompondo o vetor MRN. Se somente uma componente magnética contribui para a MRN, 

nenhuma mudança na direção deverá ser observada durante a desmagnetização. Por outro lado, se 

duas ou mais remanências estão presentes, e possuem direções diferentes, então uma mudança 

direcional deverá ocorrer. Geralmente, a componente mais estável é aquela que permanece durante 

os últimos passos de desmagnetização, seja em campos AF mais altos ou temperaturas mais 

elevadas. Para a identificação das componentes de magnetização serão feitas análises vetoriais de 

Zijderveld (1967) e análise por componentes principais (Kirschvink, 1980). 

 

4.3. Magnetismo ambiental 

Os parâmetros de magnetismo ambiental fornecem informações sobre concentração, estado 

de domínio, tamanho do grão magnético e a mineralogia magnética presente em uma amostra de 

material arqueológico ou geológico (e.g. Thompson & Oldfield 1986; Dalan & Banerjee 1996, 

1998; Maher 1998; Evans & Heller 2003; Liu et al. 2012). Todas essas informações estão 

diretamente relacionadas com os processos originais (manufatura do material arqueológico ou 

formação do material geológico) ou processos posteriores (e.g. queimas subsequentes de 

fragmentos cerâmicos, alterações químicas de solos e sedimentos, etc.). A determinação dos 

parâmetros magnéticos é efetuada com medidas magnéticas variando o campo magnético aplicado, 

a frequência e a temperatura. 

Um dos parâmetros mais utilizados em estudos de magnetismo ambiental é a 

susceptibilidade magnética de baixo campo (e.g. Evans & Heller 2003; Liu et al. 2012). A 

susceptibilidade magnética é definida como sendo a razão entre a magnetização induzida (M) em 

uma amostra e um campo magnético aplicado (H), ou seja, χ = dM/dH. A susceptibilidade 

magnética depende do tipo, quantidade, tamanho e forma dos minerais ferromagnéticos presentes 

em uma amostra e pode ser dependente da massa (χ) ou dependente do volume (κ). A 

susceptibilidade magnética de grãos ferrimagnéticos apresenta também uma dependência com 

relação a frequência e a temperatura (Dunlop & Özdemir 1997). O limite de tamanho de grão, onde 

as partículas passam de um comportamento magnético de grãos monodomínio (SD) para um 

comportamento superparamagnético (SP), é controlado pelo tempo no qual um campo magnético é 

aplicado e, portanto, dependente do tempo (ou frequência) e da temperatura. 
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Os grãos SD estáveis apresentam baixos valores de susceptibilidade ferrimagnética (χferri), 

mas tem a propriedade de registrar uma magnetização remanente (e.g. Dunlop & Özdemir 1997). A 

remanência desses grãos, chamada de magnetização remanente anisterética (MRA), é adquirida por 

um material quando exposto a um campo magnético alternado (e.g. AF = 100 mT) com um campo 

direto parcial (e.g. DC = 50 µT). A MRA é proporcional ao campo DC, de maneira que 

frequentemente se utiliza a susceptibilidade da MRA (χMRA) para estimativa das mudanças no 

tamanho de grão magnético. A relação entre a χMRA e χfd (ou χfd%) é usada para determinar a 

concentração de grãos SP e SD estáveis. A χMRA está linearmente relacionada com o campo DC, 

porém, essa premissa vale apenas para campos de até ~80 µT (Tauxe et al. 2010). 

Uma forma de separar as diferentes fases magnéticas é através da aquisição de 

magnetização remanente isotérmica (MRI). As curvas de MRI são determinadas através da 

aplicação de um campo magnético uniaxial em passos sucessivamente crescentes. A MRI aumenta 

com o aumento do campo magnético aplicado até a saturação da magnetização na amostra, 

adquirindo assim uma magnetização remanente isotérmica de saturação (MRIS ou Mrs) de cada 

fase magnética (ou mineral magnético). Assim, essa técnica é muito útil para a identificação do tipo, 

granulometria e concentração dos minerais magnéticos presentes, bem como para correlacionar 

amostras contendo minerais magnéticos comuns, mas derivados de diferentes fontes, uma vez que 

se sabe que as amostras naturais ou antropogênicas contêm inevitavelmente misturas de minerais 

magnéticos, tamanhos de grão e estados de oxidação distintos (e.g. Dunlop & Özdemir 1997). 

A curva de histerese é uma importante técnica para caracterização de minerais 

ferromagnéticos, permitindo calcular os parâmetros de magnetização e coercividade magnética dos 

grãos presentes em uma amostra. Experimentalmente, as curvas de histerese são obtidas em uma 

amostra através da aplicação de um campo magnético H de intensidade sucessivamente mais alta 

em um sentido “positivo”, até que os momentos magnéticos se tornem paralelos ao campo aplicado, 

atingindo-se assim a saturação a um campo máximo +Hmax. Em seguida, o campo magnético é 

aplicado no sentido contrário (“negativo”) até que este se anule e atinja -Hmax. A magnetização é 

medida continuamente em ambos os sentidos do campo aplicado. Os parâmetros calculados a partir 

das curvas de histerese são a magnetização de saturação (Ms), a magnetização remanente de 

saturação (Mrs), o campo coercivo (ou coercividade, Hc) e a coercividade de remanência (Hcr). 

Esses parâmetros podem ser interpretados comparando as razões Mrs/Ms versus Hcr/Hc que, por 

sua vez, indicam regiões de domínio magnético dos materiais (Day et al. 1977). 

 

5. Viabilidade 

Esta proposta de pós-doutorado está intimamente ligada ao projeto temático intitulado: 

“Trans-Amazon Drilling Project: origin and evolution of the forests, climate and hydrology of the 
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South American tropics (TADP)”, que foi submetido e está em processo de análise pela FAPESP 

(processo 2018/23899-2). Além do financiamento solicitado à FAPESP, o projeto TADP já conta 

com o financiamento do International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) e da National 

Science Foundation (NSF), e a primeira campanha de perfuração deve iniciar até janeiro de 2020. 

As análises de dataҫão por luminescência serão realizadas no Laboratório de Luminescência e 

Espectometria de Gama (LEGaL) da Universidade Federal de São Paulo (USP) em colaboração 

com o prof. Dr. André Sawakuchi, líder do LEGal e coordenador do projeto temático TADP. As 

análises paleomagnéticas serão efetuadas no Laboratório de Paleomagnetismo do Instituto de 

Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (USPMag), em 

colaboração com o Prof. Dr. Ricardo Trindade. Todas as análises de dados de serão efetuadas no 

Instituto de Geociências da UNICAMP. 

A candidata tem expertise em dataҫão por luminescência e recebeu seu treinamento no 

Laboratório Nórdico de Luminescência (NLL), na Dinamarca, sob a orientaҫão do chefe do NLL 

Prof. Dr. Andrew Murray. Este treinamento se deu no âmbito do projeto de doutorado pleno 

realizado pela candidata entre Agosto de 2015 e Junho de 2019, projeto financiado pelo Programa 

Ciências Sem Fronteiras do CNPq. 

 

6. Cronograma 

Este projeto deverá ser executado num período de 12 meses de acordo com o seguinte 

cronograma: 

a) Marҫo a maio de 2020. Este primeiro período será dedicado à revisão bibliográfica para 

apropriação do tema e treinamento nas técnicas de paleomagnetismo, e para realizar os testes de 

luminescência (caracterizar o sinal e definir protocolo e condiҫões de mediҫão ideais) com as 

amostras de sedimentos dos afloramentos da Formaҫão Iҫá. Estes testes devem ser realizados no 

laboratório de LEGaL da USP.  Assim que disponibilizado para análises, amostras do primeiro 

testemunho do projeto Trans-Amazon, TADP-AC-1, deverão ser selecionadas e transportadas do 

Repositório da Universidade de Minnesota (EUA) para o Brasil para iniciar os processos de 

dataҫão absoluta e relativa. Possivelmente a candidata deverá acompanhar a seleҫão e o 

transporte das amostras na Universidade de Minnesota. 

b) Junho a agosto de 2020. A fase de testes com as amostras de sedimento dos afloramentos deve 

ser finalizada, as mesmas devem ser datadas por luminescência e os resultados preliminares 

reportados. As amostras do testemunho TADP-AC-1 serão processadas para serem submetidas à 

datação por luminescência. Possivelmente, a candidata fará uma visita técnica ao Laboratório 

Nórdico de Luminescência, em Roskilde, Dinamarca, para processamento e análise 
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complementares das amostras sedimentares. As análises de magnetismo ambiental serão 

efetuadas em paralelo no Laboratório de Paleomagnetismo da USP. 

c) Setembro a novembro de 2020. Neste período o processo de dataҫão por luminescência das 

amostras de sedimento do testemunho TADP-AC-1 deverá ser concluído e os resultados 

preliminares deverão ser reportados. As análises de magnetismo ambiental também serão 

finalizadas neste período. 

d) Dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. Período final em que serão elaborados trabalhos 

científicos que integram os resultados obtidos. Estes trabalhos devem ser submetidos para 

revistas de ampla circulação internacional e, possivelmente, apresentados em eventos nacionais 

e/ou internacionais. 
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

Comissão de Pós-graduação 

Instituto de Geociências - UNICAMP 

  

  
 
 
 

DELIBERAÇÃO 27/2020 
 
 
 
 
 

A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade 

Estadual de Campinas, reunida em 13 de agosto de 2020, HOMOLOGOU, o 

Acordo de cotutela com a Universidade de Maastrich, para a aluna de doutorado 

Cintia Granja, do Programa de Pós-Graduação em Política Científica e 

Tecnológica do IG-Unicamp. 

 
Campinas, 13 de agosto de 2020. 

              

  

  

  

  

PPrrooff..  DDrr..  EEmmiillssoonn  PPeerreeiirraa  LLeeiittee  

CCoooorrddeennaaddoorr  ddaa  CCPPGG--IIGG--UUNNIICCAAMMPP  

MMaattrrííccuullaa::  229977332222 
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Acordo de supervisão conjunta 
para a obtenção de diploma de 

doutorado em cotutela 
 
 

AS PARTES: 
 
Maastricht University, com sede em 

Minderbroedersberg 4-6 (6211 LK) em 
Maastricht, Países Baixos, representada pela 
Reitora, Profa. Dra. R. Letschert, doravante 
designada “UM”; 
 
 
E 

 

Universidade Estadual de Campinas, 
com sede em Cidade Universitária "Zeferino 
Vaz" (13083-970) em Campinas, Brasil, 
representada pela Pró-Reitora de Pós-
Graduação, Prof. Dr. Nancy Lopes Garcia, 
doravante designada “UNICAMP”; 

 
 
Doravante designadas coletivamente como 
"Universidades" e individualmente como 
"Universidade"; 
 

ACEITAM AS DISPOSIÇÕES ABAIXO: 
 
ARTIGO 1 O ACORDO 
 

1. Em prol do objetivo comum de estimular 
a cooperação científica e promover a 
mobilidade de alunos, o presente acordo 

estabelece o quadro de cotutela do 
doutorado de Cintia Denise Granja 
(doravante designada ‘Doutoranda’). 

2. O tema do projeto de pesquisa da 
Doutoranda é Estudantes em Programas 
de Mobilidade Internacional e Atitudes 
em Relação à Desigualdade. 

3. O projeto de pesquisa e a defesa devem 
ser realizados dentro da estrutura dos 
regulamentos de ambas as 
universidades1 (doravante designados 
'Regulamentos'). 

4. A Doutoranda deverá atender aos 

requisitos relevantes de ambas as 

instituições em relação à admissão no 
programa de doutorado, progresso e 
avaliação. 

Agreement regarding joint 
supervision of a doctorate 

leading to the award of a joint 

doctoral degree 
 

THE UNDERSIGNED: 

 
Maastricht University, having its 
registered office at Minderbroedersberg 4-6 
(6211 LK) in Maastricht, the Netherlands, 
hereby duly represented by its Rector, prof. 
dr. R. Letschert, hereinafter to be referred to 
as “UM”; 

 
And 
 

University of Campinas, having its 
registered office at Cidade Universitária 
"Zeferino Vaz" (13083-970) in Campinas, 
Brazil, hereby duly represented by the Vice-

Rector of Graduate Studies Prof. Dr. Nancy 
Lopes Garcia, hereinafter to be referred to 
as “UNICAMP”; 
 
Referred to hereinafter jointly as the 
“Universities” and individually as the 

“University”; 
 
AGREE AS FOLLOWS: 
 
ARTICLE 1 THE AGREEMENT 
 

1. In furtherance of the common aim of 

stimulating scientific cooperation and 
promoting the mobility of students, this 
agreement sets out the framework for 
co-supervision of the doctorate of Cintia 
Denise Granja (hereinafter ‘Doctoral 
Candidate’). 

2. The subject of the Doctoral Candidate's 

research project is Students in 
International Mobility Programs and 
Attitudes Towards Inequality. 

3. The research project and the defense is 
to be carried out within the framework of 
both Universities’ regulations4 

(hereinafter ‘Regulations’).  
4. The Doctoral Candidate must meet the 

relevant requirements of both 
institutions regarding admission to the 
doctoral program, progress and 

                                                
1 O regulamento aplicável para a UM é o Regulation governing the attainment of doctoral degrees 

Maastricht University, disponível em: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/support/phds. Em qualquer 
caso, a versão mais recente do Regulamento se aplica. 
O regulamento aplicável para a UNICAMP é a Deliberação CONSU-A-10 de 11 de agosto de 2015, 
disponível em: https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=3862. 
4 The applicable regulation for UM is the Regulation governing the attainment of 

doctoral degrees Maastricht University which can be found here: 
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/support/phds. In any given case, the most recent version of the 
Regulations always applies. 
The applicable regulation for UNICAMP is the Regulation Ruling CONSU-A-10, dated August 11, 2015  
which can be found here: https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=3862. 
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5. Nada neste acordo deve ser tomado para 
se sobrepor a legislação nacional, 
diretrizes e estruturas ou regulamentos 
institucionais cobrindo doutorados e a 
concessão de títulos de doutorado em 
nenhum dos dois países onde as 

Universidades têm suas sedes 
registradas. Ambas as Universidades se 
comprometem a agir em conformidade 
com os Regulamentos das duas 
Universidades e os códigos de prática 
cobrindo títulos de doutorado e a buscar 

a resolução de quaisquer dificuldades 
que possam surgir na interpretação 
desses Regulamentos e deste acordo por 
consentimento mútuo. 

 
ARTIGO 2 EMPREGO E REGISTRO 
 

 
1. A Doutoranda deverá estar empregada 

na UM, em termos a serem acordados 
entre a UM e a Doutoranda. 

2. Durante o período de trabalho de 
pesquisa para o desenvolvimento da 
tese de doutorado conjunto, a 

Doutoranda deverá estar matriculada na 
UNICAMP e na UM. 

 
 
ARTIGO 3 DURAÇÃO 
 

1. A duração da pesquisa será de quatro 
(4) anos letivos, a partir da data de 
início do emprego, respeitado o primeiro 
registro referido no artigo 2 e o prazo de 
integralização da aluna na Unicamp.2 

2. A Doutoranda e seus Orientadores 
concordarão sobre como as atividades 

de pesquisa da Doutoranda serão 
divididas entre as duas Universidades, 
levando em consideração as 
necessidades da pesquisa e as 
circunstâncias da Doutoranda. 

3. O prazo para integralização na UNICAMP 
é Agosto de 2022 e na UM é 31 de 

Agosto de 2022. 
 

 
ARTIGO 4 ORIENTAÇÃO 
 
1. A pesquisa da Doutoranda será realizada 

sob a supervisão conjunta do Prof. Dr. 
Robin Cowan 
(r.cowan@maastrichtuniversity.nl), da 
Profa. Dra. Ir. Eleonora Nillesen 
(eleonora.nillsen@maastrichtuniversity.n
l) e da Profa. Dra. Fabiana Visentin 
(visentin@merit.unu.edu) na UM e da 

Profa. Dra. Ana Maria Alves Carneiro da 

assessment. 

5. Nothing in this agreement shall be taken 
to overrule national legislation, 
guidelines and frameworks or 
institutional regulations covering 
doctorates and the award of doctoral 
degrees in either of the two countries 

where the Universities have their 
registered offices. Both Universities 
commit themselves to acting in 
conformity with the two Universities’ 
Regulations and codes of practice 
covering doctoral degrees and to seeking 

resolution of any difficulties that might 
arise in the interpretation of those 
Regulations and this agreement by 
mutual consent. 

 
ARTICLE 2 EMPLOYMENT AND 
REGISTRATION 

 
1. The Doctoral Candidate shall be 

employed at UM, on terms to be agreed 
upon between the UM and the Doctoral 
Candidate. 

2. During the period of research work for 
the development of the joint doctoral 

thesis, the Doctoral Candidate shall be 
enrolled at UNICAMP and at UM. 

 
 
ARTICLE 3 DURATION 
 

1. The duration of the research will be 4 
academic years, starting from the start 
date of the employment resp. the first 
registration as referred to in article 2 
and UNICAMP’s course completion 
deadline.5 

2. The Doctoral Candidate and his/her 

Supervisors will agree on how the 
Doctoral Candidate’s research activities 
are to be divided between the two 
Universities, taking into account the 
needs of the research and the 
circumstances of the Doctoral Candidate. 

3. The course completion deadline at 

UNICAMP is August 2022 and at the UM 
is 31st August 2022. 

 
ARTICLE 4 SUPERVISION 
 
1. The Doctoral Candidate's research will 

be pursued under the joint supervision 
of Prof. Dr. Robin Cowan 
(r.cowan@maastrichtuniversity.nl),  
Prof. Dr. Ir. Eleonora Nillesen 
(eleonora.nillsen@maastrichtuniversity.n
l) Prof. Dr. Fabiana Visentin 
(visentin@merit.unu.edu) at UM and 

Prof. Dr. Ana Maria Alves Carneiro da 

                                                
2 Nos Países Baixos, a duração nominal de um doutorado é de quatro (4) anos. 
5 In the Netherlands, the nominal duration of a doctorate is four (4) years. 
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Silva (anamacs@unicamp.br) na 

UNICAMP (doravante designados 
“Orientadores”). 

2. Os Orientadores comprometem-se a 
desempenhar plenamente o seus papeis 
como orientadores, conforme definido 
pelos Regulamentos, e apoiar-se 

mutuamente na execução de seus 
deveres como orientadores. Os 
Orientadores irão conferir regularmente 
o progresso da pesquisa da Doutoranda. 

3. Se qualquer um dos Orientadores se 
desligar ou for desligado desta 

responsabilidade durante a pesquisa da 
Doutoranda, ele será substituído por um 
orientador da Universidade 
correspondente, de acordo com os 

regulamentos em vigor da mesma. Se 
não for possível substituir o orientador 
dentro de um prazo razoável, será 

garantida à Doutoranda a possibilidade 
de concluir sua pesquisa de doutorado 
na Universidade dos orientadores 
restantes. Este último caso não levará à 
concessão de um doutorado conjunto de 
ambas as Universidades. 

 

 
 
ARTIGO 5 IDIOMA 
 
A tese de doutorado deve ser escrita em 
inglês. A defesa deverá ser conduzida em 

inglês. Um resumo expandido escrito da tese 
deve ser anexado em inglês e um em 
português. 
 
 
ARTIGO 6 SEGURO 
 

Antes de iniciar sua estadia em qualquer 
uma das universidades, a Doutoranda deve 
obter seguro de saúde, responsabilidade civil 
e acidentes. Durante os períodos de 
mobilidade no exterior, a Doutoranda 
também deve ter cobertura de seguro de 
repatriação em caso de acidente ou doença, 

conforme estabelecido nos regulamentos de 
cada Universidade. 

 
ARTIGO 7 COMITÊ DE AVALIAÇÃO 
 
1. Antes que a Doutoranda possa defender 

sua tese, um comitê nomeado pelo 
Conselho de Diretores da UM deve 
avaliar e decidir se foi fornecida prova 
de competência de que a mesma pode 
ser admitida no processo de obtenção do 
título (doravante designado ‘Comitê de 
Avaliação’).  

2. A composição do Comitê de Avaliação 
deverá cumprir todos os seguintes 
requisitos: 

Silva (anamacs@unicamp.br) at 

UNICAMP (hereinafter to be referred to 
as ‘Supervisors’). 

2. The Supervisors undertake to carry out 
to the full extent their role of supervisor 
as defined by the Regulations and 
support each other in the execution of 

their duties as supervisors. The 
Supervisors will confer regularly with 
regard to the progress of the Doctoral 
Candidate's research. 

3. Should either of the Supervisors 
withdraw or be withdrawn from this 

responsibility during the Doctoral 
Candidate’s research, s/he will be 
replaced by a supervisor from the 
corresponding University in accordance 

with the regulations in force there. If it is 
not reasonably possible to replace the 
supervisor within a reasonable period, 

the Doctoral Candidate will be 
guaranteed the possibility to complete 
his/her doctoral research at the 
University of his/her remaining 
supervisor. The latter will not lead to the 
award of a joint doctoral degree from 
both Universities. 

 
ARTICLE 5 LANGUAGE 
 
The doctoral thesis shall be written in 
English. The defence is to be conducted in 
English. An extended written summary of 

the thesis shall be attached in English and in 
Portuguese. 
 
 
ARTICLE 6 INSURANCE 
 
Before commencing his/her stay at either 

University, the Doctoral Candidate shall 
procure adequate health, third party liability 
and accident insurance. During mobility 
periods abroad, the Doctoral Candidate must 
also have insurance covering repatriation in 
case of accident or illness, as established in 
each University’s regulations. 

 
 

ARTICLE 7 ASSESSMENT COMMITTEE 
 
1. Before a Doctoral Candidate can defend 

his/her thesis, a committee appointed by 

the UM Board of Deans must assess and 
decide whether s/he has provided such 
proof of competence that s/he may be 
admitted to the degree procedure 
(hereinafter to be referred to as 
‘Assessment Committee’). 

2. The composition of the Assessment 

Committee must meet all of the 
following requirements: 
a. The Assessment Committee must 
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a. O Comitê de Avaliação deverá ser 

composto por no mínimo quatro e 
no máximo seis membros; 

b. O Comitê de Avaliação deverá ser 
composto por pelo menos um 
membro de cada uma das 
universidades; 

c. O Comitê de Avaliação deve incluir 
dois membros externos a ambas as 
universidades; 

d. Pelo menos metade dos membros 
do Comitê de Avaliação deve ser de 
professores; 

e. Orientadores e co-orientadores não 
podem ser indicados como 
membros do Comitê de Avaliação; 

f. O presidente do Comitê de 

Avaliação deverá ser um professor 
da UM. 

 

 
ARTIGO 8 DEFESA 
 
1. Se o Comitê de Avaliação considerar que 

a Doutoranda pode ser admitida na 
cerimônia de doutorado, a tese de 
doutorado deverá ser defendida 

publicamente na UM, de acordo com os 
Regulamentos aplicáveis. 

2. A cerimônia de doutorado ocorrerá 
perante um comitê de defesa (doravante 
designado ‘Comitê de Defesa’). 

3. A composição do Comitê de Defesa será 

a seguinte: 
a. os membros do Comitê de Avaliação, 

conforme estipulado no artigo 7 
deste acordo; 

b. os orientadores e co-orientadores; 
se possível um ou mais professores e 
membros com doutorado, nomeados 

pelo Conselho de Diretores como 
membros do Comitê de Defesa, sob 
proposta do orientador.  

 
 
 
ARTIGO 9 TÍTULO DE DOUTOR 

 
1. Após a conclusão formal de todos os 

requisitos necessários para obter o grau 
de doutor, de acordo com os 
Regulamentos, as duas Universidades 
concordam em conceder um título e um 

diploma à Doutoranda. 
2. Nos Países Baixos, o grau de Doutora 

será conferido e, no Brasil, o título de 
Doutora em Política Científica e 
Tecnológica será conferido. 

 
 

ARTIGO 10 PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 
 

consist of a minimum of four and a 

maximum of six members; 
b. The Assessment Committee must 

be composed of at least one 
member from each of the 
universities;  

c. The Assessment Committee must 

include two members external to 
both universities 

d. At least half of the members of the 
Assessment Committee must be 
professors; 

e. Neither a supervisor nor a co-

supervisor may be appointed as a 
member of the Assessment 
Committee; 

f. The chairman of the Assessment 

Committee must be a professor 
from UM. 

 

ARTICLE 8 DEFENCE 
 
1. If the Assessment Committee deems 

that the Doctoral Candidate can be 
admitted to the doctoral degree 
ceremony, the doctoral thesis shall be 
defended publicly at UM, according to 

the applicable Regulations. 
2. The doctoral degree ceremony shall take 

place before a defence committee 
(hereinafter ‘Defence Committee’). 

3. The composition of the Defence 
Committee shall be as follows: 

a. the members of the Assessment 
Committee, as stipulated in 
article 7 of this agreement; 

b. the supervisor and any co-
supervisor; possibly one or more 
professors and members with 
doctorates, appointed by the 

Board of Deans as members of 
the Defence Committee, at the 
proposal of the supervisor.  

 
 
ARTICLE 9 DOCTORAL DEGREE 
 

1. After the formal completion of all 
requirements necessary to obtain the 

doctoral degree according to the 
Regulations, both Universities agree to 
award a (joint) degree and a joint 
diploma to the Doctoral Candidate. 

2. In the Netherlands the degree of Doctor 
shall be conferred, and in Brazil the 
degree of Doctor in Science and 
Technology Policy shall be conferred. 

 
 
ARTICLE 10 INTELLECTUAL PROPERTY 

 
 
1. Intellectual property includes, but is not 
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1. Propriedade intelectual inclui, mas não 

se limita a, informação (confidencial), 
conhecimento, resultados, descobertas, 
know how, protegidos ou não por 
direitos de propriedade intelectual ou 
industrial (como direitos de patente), 
incluindo direitos autorais em 

publicações científicas e na tese de 
doutorado, desenvolvida com base no 
programa de doutorado realizado pela 
Doutoranda durante o curso deste 
acordo (doravante designada ‘PI’). 
Ambas as Universidades terão 

propriedade conjunta em partes iguais, a 
menos que acordado de outra forma por 
escrito. 

2. Contrariamente às cláusulas 10.1 e 

10.2, caso tenham sido feitos acordos 
com terceiros sobre o financiamento do 
programa de doutorado e PI 

relacionadas, as Universidades junto 
com esses terceiros deverão concluir um 
novo acordo sobre a distribuição de PI, 
preferencialmente antes do início do 
programa de doutorado. 

3. No caso de propriedade conjunta da PI, 
as Universidades terão o direito conjunto 

de determinar a exploração comercial e 
disposição de tal propriedade intelectual 
e fazer pedidos conjuntos para o registro 
onde considerem conjuntamente 
necessário. 

4. Nenhuma Universidade autorizará, a 

terceiros que não sejam relevantes para 
a PI, licença, uso comercial, registro ou 
outros acordos de PI sem a prévia 
aprovação por escrito da outra 
Universidade. Antes de qualquer registro 
ou comercialização de qualquer 
propriedade intelectual, as Universidades 

concordam em chegar a um acordo por 
escrito separado relacionado a esse 
registro ou comercialização, e incluirá 
questões como direitos de exploração, 
participação nos lucros e 
compartilhamento de custos. 

 

ARTIGO 11 PRIVACIDADE 
 

1. Nos casos em que, neste Artigo, forem 
utilizados termos que correspondam às 
definições do Artigo 4 do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados (GDPR)3, 

esses termos receberão o significado dos 
termos do GDPR. Um Exportador de 
Dados é o Controlador que transfere os 
Dados Pessoais. O Importador de Dados 
é o Controlador que recebe os Dados 

limited to, (confidential) information, 

knowledge, results, findings, know how, 
regardless of whether they can be 
protected or not by intellectual or 
industrial property rights (such as patent 
rights) and including copyrights on 
scientific publications and the doctoral 

thesis, developed on the basis of a 
doctoral programme undertaken by a 
Doctoral Candidate during the course of 
this agreement (hereinafter to be 
referred to as ‘IP’). Both Universities will 
have joint ownership in equal shares, 

unless otherwise agreed upon in writing. 
2. Contrary to clauses 10.1 and 10.2, if 

agreements have been made with third 
parties on the funding of the doctoral 

degree programme and related IP, the 
Universities together with those third 
parties shall conclude a further 

agreement on the distribution of IP, 
preferably before the start of the 
doctoral degree programme.  

3. In case of joint ownership of IP, the 
Universities will have the joint right to 
determine the commercial exploitation 
and disposition of such IP and make 

joint applications for the registration on 
the same as they jointly deem 
necessary.  

4. Neither University will disclose to a third 
party not relevant to the IP, license, use 
commercially, register or otherwise deal 

in such IP without the prior written 
approval of the other University. Before 
any registration or commercialization of 
any IP takes place, the Universities 
agree to reach a separate written 
agreement relating to such registration 
or commercialization, and will include 

topics such as exploitation rights, 
revenue sharing and cost sharing. 

 
 
ARTICLE 11 PRIVACY 
 
1. Where in this Article terms are employed 

that correspond with definitions from 
Article 4 of the General Data Protection 

Regulation (GDPR), these terms shall be 
assigned the meaning of the terms in 
the GDPR. A Data Exporter is the 
Controller who transfers the Personal 

Data. The Data Importer is the 
Controller who receives from the Data 
Exporter Personal Data for further 
processing on its own behalf. 

2. With regard to the doctoral candidate’s 

                                                
3 O novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR, em inglês) da União Europeia (UE), 

estabelece as regras relativas ao tratamento de dados pessoais relativos a pessoas na UE. É um 
regulamento da legislação da UE sobre proteção de dados e privacidade de todos os cidadãos da União 
Europeia e do Espaço Econômico Europeu. Também aborda a transferência de dados pessoais para fora 
das áreas da União Europeia e do Espaço Econômico Europeu. 
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Pessoais do Exportador de Dados para 

processamento adicional em seu próprio 
nome. 

2. No que diz respeito aos dados pessoais 
da Doutoranda, cada Universidade é um 
Controlador na acepção do GDPR e as 
Universidades não são Controladores 

conjuntos no sentido do Artigo 26 do 
GDPR 

3. Como a UNICAMP é uma autoridade 
pública ou órgão fora da União Europeia 
ou do Espaço Econômico Europeu, este 
contrato será considerado um 

instrumento juridicamente vinculativo e 
executório de acordo com o Artigo 
46(2)(a) do GDPR.  

4. O Exportador de Dados e o Importador 

de Dados garantem e assumem que: 
a. O Importador de Dados coletou, 

processou e transferiu os Dados 

Pessoais de acordo com o GDPR, ou, 
se o Exportador de Dados não 
estiver dentro do escopo do GDPR, 
as leis de proteção de dados 
aplicáveis ao Exportador de Dados. 

b. O Importador de Dados processará 
os Dados Pessoais como um 

Controlador independente de acordo 
com o GDPR, em particular no que 
diz respeito aos direitos do Titular 
dos Dados e artigos 32 a 36 do 
GDPR, ou se o Importador de Dados 
não estiver dentro do escopo do 

GDPR, as leis de proteção de dados 
aplicáveis ao Importador de Dados. 

c. O Exportador de Dados e o 
Importador de Dados responderão às 
consultas dos Titulares dos Dados e 
a uma Autoridade Supervisora sobre 
suas respectivas atividades de 

Processamento. Se uma 
Universidade receber indagações 
sobre o Processamento pela outra 
Universidade, deverá notificar 
imediatamente a Universidade, na 
medida em que a lei permitir. Se a 
outra Universidade não estiver 

disposta ou não puder responder, a 
Universidade que recebeu as 

indagações responderá ao inquérito 
da melhor forma possível. 

d. O Importador de Dados e o 
Exportador de Dados deverão 

cumprir suas obrigações sob este 
acordo, a seu próprio custo. 

e. O Importador de Dados e o 
Exportador de Dados deverão adotar 
medidas técnicas e organizacionais 
apropriadas para proteger os Dados 
Pessoais contra destruição acidental 

ou ilegal ou perda acidental, 
alteração, divulgação ou acesso não 
autorizado, e que proporcionem um 

personal data, each University is a 

Controller within the meaning of the 
GDPR and the Universities are not joint 
Controllers in the sense of Article 26 
GDPR 

3. Since UNICAMP is a public authority or 
body outside of the European Union or 

the European Economic Area, this 
contract shall be considered as a legally 
binding and enforceable instrument in 
accordance with Article 46(2)(a) of the 
GDPR.  

4. The Data Exporter and the Data 

Importer warrant and undertake that: 
a. The Data Importer has collected, 

processed and transferred the 
Personal Data in accordance with the 

GDPR, or, if the Data Exporter does 
not fall within the scope of the 
GDPR, the relevant data protection 

laws applicable to the Data Exporter.  
b. The Data Importer will process the 

Personal Data as an independent 
Controller in accordance with the 
GDPR, in particular with regard to 
Data Subject’s rights and articles 32 
to 36 GDPR, or if the Data Importer 

does not fall within the scope of the 
GDPR, the relevant data protection 
laws applicable to the Data Importer. 

c. The Data Exporter and Data 
Importer will respond to enquiries 
from Data Subjects and a 

Supervisory Authority concerning its 
respective Processing activities. If a 
University receives enquiries about 
Processing by the other University, it 
shall immediately notify the that 
University insofar as the law permits 
this. If the other University is 

unwilling or unable to respond, the 
University that has received the 
enquiries shall respond to such 
enquiry to the best of its abilities. 

d. The Data Importer and the Data 
Exporter shall each perform their 
obligations under this agreement at 

their own cost. 
e. The Data Importer and the Data 

Exporter shall have in place 
appropriate technical and 
organizational measures to protect 
the Personal Data against accidental 

or unlawful destruction or accidental 
loss, alteration, unauthorized 
disclosure or access, and which 
provide a level of security 
appropriate to the risk represented 
by the Processing and the nature of 
the Personal Data to be protected. 
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nível de segurança adequado ao 

risco representado pelo 
Processamento e à natureza dos 
Dados Pessoais a serem protegidos. 

 
ARTIGO 12 RESPONSABILIDADE 
 

As Universidades não assumem 
responsabilidade por danos e prejuízos 
causados por força maiores. 
 
ARTIGO 13 PONTO DE CONTATO 
 

As Universidades, através dos Orientadores, 
comunicarão entre si toda a informação e 
documentação necessárias para a supervisão 
conjunta da pesquisa de doutorado da 

Doutoranda e para a preparação e 
submissão da tese de doutorado. 
 

 
Maastricht University 
PhD Office 
Minderbroedersberg 4-6 
6211 LK Maastricht 
The Netherlands 
phd-office@maastrichtuniversity.nl 

 
Universidade Estadual de Campinas 
Pró-Reitoria de Pós Graduação 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas, São Paulo, Cep: 13.083-970 
Brasil 

secretaria.prpg@reitoria.unicamp.br 
 
ARTIGO 14 VIGÊNCIA 
 
1. Este acordo entrará em vigor após a 

assinatura pelos representantes legais 
das universidades e endosso da 

Doutoranda. Ele será válido até o dia 
seguinte ao dia em que os doutorados 
forem concedidos à Doutoranda ou até o 
prazo de integralização da aluna na 
Unicamp. 

 
 

ARTIGO 15 DISPUTAS 
 

1. Este contrato pode ser modificado ou 
rescindido por escrito das seguintes 
formas: 
a. pelo consentimento mútuo das 

Universidades; 
b. pela Doutoranda, por escrito, 

apresentando um resumo das razões 
da decisão; 

c. por qualquer Universidade, se um 
dos Orientadores renunciar ou for 
exonerado da sua responsabilidade e 

um orientador substituto adequado 
não puder ser encontrado dentro de 
um prazo razoável; 

 

 
ARTICLE 12 LIABILITY 
 
The Universities do not assume liability for 
damages and losses caused by force 
majeure. 

 
ARTICLE 13 POINT OF CONTACT 
 
The Universities, through the Supervisors, 
will communicate to one another all the 
information and documentation needed for 

the joint supervision of the Doctoral 
Candidate's doctoral research and the 
preparation and submission of the doctoral 
thesis. 

 
Maastricht University 
PhD Office 

Minderbroedersberg 4-6 
6211 LK Maastricht 
The Netherlands 
phd-office@maastrichtuniversity.nl 
 
University of Campinas 
Vice Rector for Graduate Studies 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas, São Paulo, Cep: 13.083-970 
Brazil 
secretaria.prpg@reitoria.unicamp.br 
 
ARTICLE 14 DURATION OF AGREEMENT 

 
1. This agreement shall take effect upon 

signature by the legal representatives of 
the Universities and endorsement by the 
Doctoral Candidate. It shall be valid until 
the day following the day on which the 
doctoral degrees are awarded to the 

Doctoral Candidate or until UNICAMP’s 
course completion deadline. 

 
 
 
ARTIGO 15 DISPUTES 
 

1. This agreement can be modified or 
terminated in writing in the following 

ways: 
a. by the mutual consent of the 

Universities; 
b. by the Doctoral Candidate, in 

writing, giving a summary of the 
reasons for the decision; 

c. by either University, if one of the 
Supervisors renounces or is relieved 
of his/her responsibility and a 
suitable replacement supervisor 
cannot be found within a reasonable 

time; 
d. by either University, should the 

Doctoral Candidate be in serious and 
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d. por qualquer Universidade, caso a 

Doutoranda esteja em séria e 
contínua violação do Regulamento; 

e. por qualquer Universidade, se o 
candidato não fizer progresso 
acadêmico satisfatório e os 
procedimentos normais da 

universidade para lidar com o 
problema não tiverem sido efetivos; 

f. por outras razões que as 
universidades concordem que 
justifiquem a rescisão do contrato. 

2. Todas as disputas decorrentes ou 

relacionadas com a interpretação ou a 
execução do presente Acordo serão 
resolvidas amigavelmente entre os 
Orientadores. Se o assunto não for 

resolvido dentro de trinta dias corridos, 
será encaminhado aos diretores das 
respectivas faculdades envolvidas no 

Acordo. Se os diretores não puderem 
resolver a questão dentro de trinta dias 
corridos, ele será encaminhado ao reitor 
de cada universidade. A tentativa dos 
reitores de levar a uma solução amigável 
será considerada como falha se a 
disputa não for resolvida dentro de 30 

dias da data da remessa da disputa 
pelos diretores, caso em que o parágrafo 
4 deste artigo será aplicado. 

3. Se uma disputa não puder ser resolvida 
amigavelmente, a disputa será regida 
pelas disposições da lei nacional do réu e 

estará sujeita à jurisdição dos tribunais 
no país do réu. O réu é a universidade 
contra a qual o primeiro pedido foi 
apresentado. Os tribunais do país do réu 
são, subsequentemente, exclusivamente 
competentes para lidar com todas e 
quaisquer (contra) reivindicações 

relacionadas à (primeira) reivindicação. 
A (primeira) data de cumprimento do 
mandado determina quando a primeira 
reivindicação foi apresentada. 

 
 
 

 
ASSIM ACORDADO PELAS PARTES: 

 
Maastricht University 
Data:     /     / 
 

 
 
 
Profa. Dra. Rianne Letschert 
Reitora 
 
Universidade Estadual de Campinas 

Data:     /    / 
 
 

ongoing breach of the Regulations; 

e. by either University, if the Doctoral 
Candidate fails to make satisfactory 
academic progress and the normal 
procedures of the university for 
dealing with the problem have not 
been effective; 

f. for other reasons that the 
universities agree give reasonable 
cause for termination of the 
agreement. 

2. All disputes arising out of or in 
connection with the interpretation or the 

performance of this Agreement shall be 
settled amicably between the 
Supervisors. If the matter is not 
resolved within thirty calendar days, it 

shall be referred to the deans of the 
respective faculties involved in the 
Agreement. If the deans are unable to 

resolve a matter within thirty calendar 
days, it shall be referred to the rector of 
each University. The rectors’ attempt to 
bring about an amicable solution shall be 
considered to have failed if the dispute is 
not resolved within 30 days from the 
date of the referral of the dispute by the 

deans, in which case paragraph 4 of this 
article shall apply. 

3. If a dispute cannot be resolved amicably 
then the dispute shall be governed by 
the provisions of national law of the 
defendant and shall be subject to the 

jurisdiction of the courts in the country 
of the defendant. The defendant is the 
University against whom the first claim 
has been lodged. The courts of the 
country of the defendant are 
subsequently exclusively competent to 
deal with any and all (counter) claims 

related to that (first) claim. The (first) 
date of serving the writ of summons 
determines when the first claim had 
been lodged. 

 
 
THUS AGREED BY THE PARTIES: 

 
Maastricht University 

Date:     /     / 
 
 
 

 
Prof. Dr. Rianne Letschert 
Rector 
 
University of Campinas 
Date:     /    / 
 

 
 
 

Fls. 155



 

 

 
Profa. Dra. Nancy Lopes Garcia 
Pró-Reitora de Pós-Graduação 
 
ENDOSSADO POR 
 

Maastricht University 
Data:     /     / 
 
 
 
 

Cintia Denise Granja 
Doutoranda 
 

Prof. Dr. Nancy Lopes Garcia 

Vice-Rector for Graduate Studies 
 
ENDORSED BY 
 
Maastricht University 
Date:     /     / 

 
 
 
 
Cintia Denise Granja 
Doctoral Candidate 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS  

 
 

 
Rua Carlos Gomes, 250 - CEP: 13083-855 / Campinas, SP 

www.ige.unicamp.br          diretor@ige.unicamp.br 
(19) 3521.4550 

 
 
 
 
 
 

“AD REFERENDUM” 

 
APROVO “AD REFERENDUM” DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE 

GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, o Edital de 

Convocação e Normas Regulamentadoras do Processo de Consulta para Escolha de 

Coordenador Geral dos Cursos de Pós-Graduação, mandato 2020-2022.  

 

 

 

 

Instituto de Geociências, 13 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Sérgio Luiz Monteiro Salles-Filho 

Diretor do Instituto de Geociências 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas | SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Diretoria 
Tel:  +55  19  3521-4552 
E-mail: diretor@ige.unicamp.br 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E NORMAS REGULAMENTADORAS DO PROCESSO DE CONSULTA PARA 

ESCOLHA DE COORDENADOR GERAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE 

GEOCIÊNCIAS – MANDATO 2020-2022 

 

1. Pressupostos 

1.1. A Consulta à Comunidade do Instituto de Geociências, nos termos do Regimento Interno do IG, 

aprovado pelo Conselho Universitário em sua 105ª Sessão Ordinária de 27/11/2007, será realizada a 

cada 2 anos. 

 

2. Do Calendário 

2.1. A Consulta ocorrerá de acordo com o calendário a seguir: 

I.  Inscrições: 18/08/2020 

II. Consulta: 19 e 20/08/2020 

III. Divulgação dos resultados: 21/08/2020 

IV. Apresentação de recursos: 24/08/2020 

V.  Encaminhamento de resultados à Diretoria: 25/08/2020 

VI. Homologação do resultado na Congregação: 26/08/2020 

VII. Encaminhamento à PRPG: 27/08/2020 

 

3. Da Inscrição 

3.1. A inscrição será feita mediante ofício dirigido à Diretoria do Instituto, e deverá ser encaminhado 

ao correio eletrônico sdirig@unicamp.br 

3.2. Poderão candidatar-se os docentes do Quadro Docente da UNICAMP, em exercício, portadores, 

pelo menos do título de Doutor, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, 

credenciados como Professor Permanente em um dos Programas de Pós-Graduação do Instituto e 

que sejam coordenadores dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Geociências. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas | SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Diretoria 
Tel:  +55  19  3521-4552 
E-mail: diretor@ige.unicamp.br 
 

 

4. Do Colégio Eleitoral 

4.1. O Colégio Eleitoral da consulta é composto por membros do corpo docente e do corpo discente 

de pós-graduação do Instituto de Geociências da UNICAMP. 

4.2. São votantes docentes todos os integrantes das Partes Permanente, Suplementar em Extinção e 

Especial do QD-UNICAMP. 

4.3. São votantes discentes os alunos regularmente matriculados nos cursos de pós-graduação do 

Instituto de Geociências. 

 

5. Da Votação  

5.1. A votação será realizada por meio eletrônico, através de link do Google Forms, a ser enviado 

posteriormente às inscrições dos candidatos. 

5.2. O link mencionado será enviado ao e-mail institucional dos membros do colégio eleitoral da 

consulta. 

 

6. Do Processo de Votação 

6.1. A Consulta será realizada nos dias 19 e 20/08/2020, por voto nominal e secreto, através da 

ferramenta Google Forms. 

 

7. Da Apuração dos Votos 

7.1. A apuração dos votos ocorrerá no dia 21/08/2020. 

7.2. O voto será ponderado, de acordo com o disposto no § 1º do Artigo 41 do Regimento Interno do 

Instituto de Geociências, mediante a aplicação do seguinte peso: 70% ao corpo docente e 30% ao 

corpo discente. 

7.3. Por voto de uma categoria entende-se a relação entre o número de votos recebidos por cada 

candidato votado, que seja elegível, e o número total de eleitores qualificados para votar na 

respectiva categoria. 

7.4. Os votos brancos e nulos não serão computados como votos válidos. 
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Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas | SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Diretoria 
Tel:  +55  19  3521-4552 
E-mail: diretor@ige.unicamp.br 
 

 

8. Da Proclamação dos Resultados 

8.1. Os candidatos poderão recorrer dos resultados até às 17h00 horas do dia 24/08/2020.  

8.2. Após o vencimento do prazo estabelecido no artigo anterior, será redigida a Ata Final da 

Consulta, que indicará o nome do coordenador para designação pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação. 

 

Instituto de Geociências, 14 de agosto de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho 

Diretor do Instituto de Geociências 
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas - SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Departamento de Geografia 
Tel:  +55  19  3521-4570 
E-mail: dgeo@ige.unicamp.br 

 

 

 

ASSUNTO: Recondução do Chefe do Departamento para mandato de 

outubro/2020 a outubro/2022 e indicação de vice-chefia 

 

DELIBERAÇÃO DGEO Nº 25/2020 

 

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), na 104ª. reunião ordinária, realizada em 

05/08/2020, referenda conforme processo eleitoral realizado entre os dias 27 e 

28 de julho de 2020 a recondução do professor Dr. Raul Reis Amorim para o 

mandato de dois anos, na chefia do Departamento de Geografia a contar a partir 

de 03/10/2020 a 02/10/2022. Indica-se também para a vice-chefia a 

professora Dra Maria Tereza Duarte Paes para o mesmo biêmio. 

 

Encaminhe-se à Direção do IG para as providências cabíveis. 
 
 
 
 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
06 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 
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Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas | SP | Brasil | CEP: 13083-855 

  

 

Campinas, 03 de agosto, 2020 

 

 

 

ATA DA CONSULTA PARA DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

GEOGRAFIA DA UNICAMP 

 

Nos dias 27 e 28 de julho de 2020, em conformidade com o Edital de Convocação para Eleição de 

Chefe do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Unicamp (anexo 1), realizou-se a 

consulta ao colegiado de docentes para escolha do chefe do supracitado Departamento, por meio do 

sistema E-voting da Unicamp < https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/sistema-de-eleicoes-e-

voto>. O processo de escolha foi conduzido por uma comissão presidida pelo prof. Rafael Straforini e 

composta pelas professoras Claudete de Castro Silva Vitte e Regina Celia de Oliveira, todos 

pertencentes ao quadro de professores do Departamento de Geografia da Unicamp. A consulta teve 

como candidato único o Prof. Raul Reis Amorim que, no dia 24 de julho de 2020, às 14h e 30min, por 

meio da plataforma de videoconferência google meet, fez apresentação pública das motivações de sua 

candidatura, bem como de suas propostas de ações para o Departamento de Geografia para o biênio 

2020-2022. No dia 28 de julho, às 17:00, encerrou-se a consulta e iniciou-se a apuração eletrônica pelo 

sistema e-voting (em anexo), com os seguintes resultados: Total de eleitores: 17; total de votantes: 14; 

Votos para o professor Raul Reis Amorim: 14; votos em branco: 0; Votos nulos: 0. O professor 

Raul Reis Amorim foi eleito por 14 votos para Chefia de Departamento de Geografia para 

mandato de 02(dois) anos a partir de outubro de 2020. Em tempo, apenas a título de informação e 

sem contagem dos votos, três professores, por não terem conseguido acessar remotamente o sistema e-

voting, encaminharam e-mails ao presidente da comissão supracitada declarando seus votos ao prof. 

Raul Reis Amorim.  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Prof. Rafael Strafori 

Departamento de Geografia 

Matrícula: 301879 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE CHEFE DO DEPARTAMENTO 

DE GEOGRAFIA DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA UNICAMP 

(DGEO/IG). 

 

 

A Comissão Eleitoral para escolha de Chefe de Geografia do Instituto de 

Geociências, constituída pelos professores Rafael Straforini (presidente), Regina 

Celia de Oliveira e Claudete de Castro Silva Vitte, no uso de suas atribuições legais, 

convoca a todos os docentes membros do Conselho Departamental para elegerem 

um (1) Chefe de Departamento, para mandato de 02(dois) anos a partir de 

outubro de 2020, em conformidade com o calendário abaixo: 

- Inscrições: 20 e 21 de julho de 2020, pelo e-mail strafo@unicamp.br; 

- Apresentação das candidaturas: 24 de julho de 2020, às 14h, por 

videoconferência (google meet); 

- Votação 27 e 28 de julho de 2020, pelo sistema e-Voto da Unicamp. 

- Divulgação do resultado: 29 de julho de 2020. 

Excepcionalmente, em virtude da pandemia da Covid19, todo o processo eleitoral 

será conduzido remotamente, utilizando as ferramentas digitais acima 

apresentadas no calendário. 

 

 

Instituto de Geociências, 07 de julho de 2020. 

 

Comissão eleitoral: Rafael Straforini, Claudete de Castro da Silva Vitte eRegina 

Celia de Oliveira 

 

Rafael Straforini 
MA: 301879 

Departamento de Geografia 
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Ajuda
Sair
Início
Admin

Eleição para Chefia do Departamento de Geografia

Tipo da eleição: publica - criado(a) por Rafael Straforini
URL da Eleição: https://e-voting.unicamp.br/helios/e/chefia-degeo
Código de Identificação da Eleição: hMMA8kdYI5wyTUkJGRDtC7uWWF75rLISojU5zBGsbp4

Consulta para escolha do Chefe do Departamento de Geografia da Unicamp

questões 1
eleitores & cédulas
apuradores 1

Essa eleição está completa. 

Apuração

Questão #1
Chefe de Departamento - gestão 2020-2022
Prof. Raul Reis Amorim 14
em branco 0
nulo 0

Conferir a apuração da eleição. Visualizar a cabine de votação (apenas para conferência).

Conectado como Rafael Straforini 
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Verificador de Eleição do Helios

ATENÇÃO: Este processo de auditoria poderá demorar alguns minutos.
Após clicar no botão iniciar verificação, aguarde até o processo finalizar.

Informe a URL da Eleição
/helios/elections/b138028a-ccf8-11ea-bd3e-0050569e320d

iniciar verificação

Eleição

carregando eleição...
eleição carregada: Eleição para Chefia do Departamento de Geografia
código de identificação da eleição: hMMA8kdYI5wyTUkJGRDtC7uWWF75rLISojU5zBGsbp4
carregando lista de eleitores...
lista de eleitores carregada, agora carregando a cédula de cada um..
carregando cédula para o eleitor #1
cédula ENCONTRADA para o eleitor #1
carregando cédula para o eleitor #2
cédula ENCONTRADA para o eleitor #2
carregando cédula para o eleitor #3
cédula ENCONTRADA para o eleitor #3
carregando cédula para o eleitor #4
cédula ENCONTRADA para o eleitor #4
carregando cédula para o eleitor #5
cédula ENCONTRADA para o eleitor #5
carregando cédula para o eleitor #6
cédula ENCONTRADA para o eleitor #6
carregando cédula para o eleitor #7
cédula ENCONTRADA para o eleitor #7
carregando cédula para o eleitor #8
cédula ENCONTRADA para o eleitor #8
carregando cédula para o eleitor #9
cédula ENCONTRADA para o eleitor #9
carregando cédula para o eleitor #10
cédula ENCONTRADA para o eleitor #10
carregando cédula para o eleitor #11
cédula ENCONTRADA para o eleitor #11
carregando cédula para o eleitor #12
nenhuma cédula para esse eleitor #12
carregando cédula para o eleitor #13
cédula ENCONTRADA para o eleitor #13
carregando cédula para o eleitor #14
cédula ENCONTRADA para o eleitor #14
carregando cédula para o eleitor #15
cédula ENCONTRADA para o eleitor #15
carregando cédula para o eleitor #16
nenhuma cédula para esse eleitor #16
carregando cédula para o eleitor #17
nenhuma cédula para esse eleitor #17

Cédulas

Eleitor #1
-- UUID: 153febfb-c39e-4c4c-8cb3-e1ec6684cc80
-- Número de Rastreamento da Cédula: zIxANiERo6VVnu4xasb3Gs/8HHPMB7diVXuUzVQkOxQ
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #3 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #2
-- UUID: 25c37178-a3a4-4784-ae24-5490f348add2
-- Número de Rastreamento da Cédula: BqTOOI5ZcZHu9GTIEYIDThBd/FsEewsoqyLOHroTsI0
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #3 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #3
-- UUID: 344b2403-2243-4978-99a4-e2799648c8ab
-- Número de Rastreamento da Cédula: i9ggGVL8vNOwyM3rGvVbiLS8LB5NfN4OSjDWpeuhNrA
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #3 -- VERIFICADA
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Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #4
-- UUID: 543de3b4-9f8f-447d-bbe4-655a38973185
-- Número de Rastreamento da Cédula: D8Nl52NcXkqbgNlGCBgPj53pupTNHFluy9F9ukMO4ao
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #3 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #5
-- UUID: 59be0a27-eb7a-47eb-8868-c825895de2ea
-- Número de Rastreamento da Cédula: J5/468nd9nImC5vyhVuCraGjkctqMUhJ3wLNl84hYeo
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #3 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #6
-- UUID: 7cbf745c-3793-49f0-b9f0-11940b284056
-- Número de Rastreamento da Cédula: 73hK8suHflWFAc4ssglldL44ySTs/iLgXqE4Xluz49E
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #3 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #7
-- UUID: 842c6739-9c42-47ee-bb89-e2da105c0ea8
-- Número de Rastreamento da Cédula: MOaPf1Ot+AhiCTSrDEFAHZfKFl2XW9VXkJ8TrqJr+/8
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #3 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #8
-- UUID: 88584e5c-521c-430e-8d10-fd015e120313
-- Número de Rastreamento da Cédula: r5OJQxTf72eB91RGvGYGBStOJKCXre8isylIq3ZGsRE
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #3 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #9
-- UUID: b23d9d0d-717a-486c-9ab9-993b8a2ae7b6
-- Número de Rastreamento da Cédula: XjzqEGjPaaXQzTzRKN70e9Y9cUvzB6cpzM+WzNfR1RI
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #3 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #10
-- UUID: b458d14b-4721-48b3-8e90-8ab36acbceff
-- Número de Rastreamento da Cédula: e62WXGMlamV427yhbfRKMb4BfFRjnwkV7a+AIZqJsus
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #3 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #11
-- UUID: b7b4d865-8f74-4d36-8f47-5c64b2a2fc9c
-- Número de Rastreamento da Cédula: yQBTFeNxOpyVvJUSGxaFafQzz0z1pZ/XqBgSRs//N/8
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #3 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #13
-- UUID: c5823b8b-b87e-4189-8636-0eb2775dc44e
-- Número de Rastreamento da Cédula: ojMz0VsTyoMJ4GHyzEUOAw0KH8t9FJvF7tbwDL52z4E
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #3 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #14
-- UUID: cd540ee9-4093-4af2-b815-d6d9f566fb8f
-- Número de Rastreamento da Cédula: 4nXnuLynfRvH7evGT40zZDYpUKUfETEK8e+zcgitJe0
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #3 -- VERIFICADA
Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Eleitor #15
-- UUID: f820779a-f502-4b00-8dd1-653e69688f4a
-- Número de Rastreamento da Cédula: oTMlwlXAN3/9CRd+CLOUjTtf8tv4jUHftHJC//4k3DI
Questão #1, Opção #1 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #2 -- VERIFICADA
Questão #1, Opção #3 -- VERIFICADA
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Questão #1 GLOBAL -- VERIFICADA

Apuradores

Apurador #1: UNICAMP Sistema e-Voting
-- PK Yn6n/u9I8LlJXmGvMKC88EwtP3FDLEyY+msVdi9exTE -- VERIFICADO.

chave pública da eleição CORRETAMENTE FORMADA

Apuração

Questão #1: Chefe de Departamento - gestão 2020-2022
Resposta #1: Prof. Raul Reis Amorim - CONTAGEM = 14
-- Apurador UNICAMP Sistema e-Voting: fator de decifragem confere
-VERIFICADA
Resposta #2: em branco - CONTAGEM = 0
-- Apurador UNICAMP Sistema e-Voting: fator de decifragem confere
-VERIFICADA
Resposta #3: nulo - CONTAGEM = 0
-- Apurador UNICAMP Sistema e-Voting: fator de decifragem confere
-VERIFICADA

RESULTADO FINAL

ELEIÇÃO COMPLETAMENTE VERIFICADA -- SUCESSO
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

Comissão de Pós-graduação 

Instituto de Geociências - UNICAMP 

  

  
 
 
 

DELIBERAÇÃO 25/2020 
 
 
 
 
 

A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade 

Estadual de Campinas, reunida em 13 de agosto de 2020, HOMOLOGOU, a Ata da 

Eleição para Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Política Científica e 

Tecnológica do Instituto de Geociências, pelo período de 2 (dois) anos, a partir de 

01/10/2020. 

 
Campinas, 13 de agosto de 2020. 

              

  

  

  

  

PPrrooff..  DDrr..  EEmmiillssoonn  PPeerreeiirraa  LLeeiittee  

CCoooorrddeennaaddoorr  ddaa  CCPPGG--IIGG--UUNNIICCAAMMPP  

MMaattrrííccuullaa::  229977332222 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 

 
 
ASSUNTO: Coordenador do Programa de PG-PCT 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 32/2020 

 
 
 

 
A Assembleia do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, na sua 104ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de agosto 
de 2020, manifestou-se favoravelmente a indicação do nome do Prof. Dr. 
Marko Synésio Alves Monteiro para a coordenação do Programa de Pós-

graduação em PCT, pelo período de 2 (dois) anos, a partir de 01/10/2020. 
Encaminhe-se para as providências cabíveis. 
 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

05 de agosto de 2020. 
 
 

 
 

 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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Ata da 104ª Assembleia do Departamento de Política Científica e Tecnológica, 1 

realizada em 05 de agosto de 2020. Estiveram presentes: Profs. Drs. Flávia L. Consoni 2 

de Mello (chefe de depto), Aleix A. Martin, André t. Furtado, Janaina P. da Costa, Leda M. 3 

C. Gitahy, Maria Beatriz Bonacelli, Marko S. A. Monteiro, Renato Dagnino, Rosana 4 

Corazza, Ruy Quadros, Sergio Salles Filho e Sérgio Queiroz. Representante dos 5 

servidores: Sônia Tilkian. Representante dos discentes: Everton L. de Oliveira (Pós-6 

Graduação). A assembleia se reuniu para a eleição do coordenador do Programa de Pós-7 

Graduação em Política Científica e Tecnológica para o biênio 2020-2022, na ocasião o 8 

Prof. Dr. Marko Synesio Alves Monteiro foi reeleito por unanimidade. Nada mais havendo 9 

a tratar, eu Adriana G. Teixeira lavrei a presente ata. Campinas, 05 de agosto de 2020. 10 

Fls. 170



INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

Comissão de Pós-graduação 

Instituto de Geociências - UNICAMP 

  

  
 
 
 

DELIBERAÇÃO 26/2020 
 
 
 
 
 

A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade 

Estadual de Campinas, reunida em 13 de agosto de 2020, HOMOLOGOU, a Ata 

da consulta para escolha de representação discente da Pós-Graduação junto à 

Comissão do Programa em Política Científica e Tecnológica - mandato: agosto de 

2020 a julho de 2021. 

Membro Titular: Marco Antonio Baleeiro Alves 

Membro Suplente: Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira 

 

 
Campinas, 13 de agosto de 2020. 

              

  

  

  

  

PPrrooff..  DDrr..  EEmmiillssoonn  PPeerreeiirraa  LLeeiittee  

CCoooorrddeennaaddoorr  ddaa  CCPPGG--IIGG--UUNNIICCAAMMPP  

MMaattrrííccuullaa::  229977332222 
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COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
  
  
 
 
 

DELIBERAÇÃO Nº 18/2020 
 
 
 

 
Comissão de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica, em reunião 

realizada 12.08.2020, aprovou por unanimidade, a Ata da consulta para escolha de 
representação discente da Pós-Graduação junto à Comissão do Programa em Política 
Científica e Tecnológica. 

 
Campinas, 12 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Marko Synésio Alves Monteiro 
Coordenador do Programa de  

Pós-Graduação em PCT 
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Cristina Aparecida Moraes Crivelaro 

Presidente 

 
 

Daniel de Jesus Capeleto 

Mesário 

 
 

 

 

Ata da consulta para escolha da Representação Discente da Pós- 
Graduação junto à Comissão do Programa de Pós-Graduação em 

Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da 
Universidade Estadual de Campinas. 

 
No período de 09 a 16 do mês de julho do ano de 2020, foi realizada a Consulta para a escolha 

da representação discente da pós-graduação junto à Comissão do Programa de Pós-Graduação 

em Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de 

Campinas, para mandato agosto-2020 a agosto-2021. Inscreveram-se os discentes: Marco 

Antonio Baleeiro Alves, como Titular, e Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira, como suplente. A 

votação foi realizada de forma on-line e dos 90 discentes regularmente matriculados no 

Programa de Política Científica e Tecnológica, votaram 25, verificando-se o seguinte resultado: 

Titular: Marco Antonio Baleeiro Alves (24 votos) e Suplente: Cibele Maria Garcia de Aguiar 

Pereira (23 votos). Registrado 01 voto em branco para titular. Para suplente foi registrado 01 

voto em branco e 01 voto nulo. Foi eleito como Titular: Marco Antonio Baleeiro Alves e 

como Suplente: Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira. Nada mais havendo a tratar, 

lavrou-se a presente ata que segue assinada pela Presidente e demais membros da mesa 

receptora de votos. Campinas, 20 de julho de 2020. 

 

 

 

 
 

Matheus Stoshy de Freitas 

Mesário90 
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Carimbo de data/hora Membro Titular Discente junto ao PPG-PCT (votar em até 01 nome) Membro Suplente Discente junto ao PPG-PCT (votar em até 01 nome)
09/07/2020 11:32:24 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
09/07/2020 11:49:14 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
09/07/2020 12:04:58 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
09/07/2020 12:08:47 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
09/07/2020 12:14:21 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
09/07/2020 12:21:47 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
09/07/2020 12:44:18 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
09/07/2020 13:45:15 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
09/07/2020 15:09:22 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
09/07/2020 15:45:44 Branco Branco
09/07/2020 17:49:28 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
09/07/2020 19:36:53 Marco Antonio Baleeiro Alves Nulo
10/07/2020 10:32:02 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
10/07/2020 10:37:05 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
10/07/2020 10:38:38 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
10/07/2020 10:39:28 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
10/07/2020 10:42:09 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
10/07/2020 11:00:39 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
10/07/2020 11:30:59 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
10/07/2020 12:38:11 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
10/07/2020 12:40:52 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
10/07/2020 12:53:52 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
10/07/2020 16:06:52 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
12/07/2020 18:27:54 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
13/07/2020 14:07:49 Marco Antonio Baleeiro Alves Cibele Maria Garcia de Aguiar Pereira
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PARECER DA COMISSÃO DE PESQUISA Nº 05/2020 
 
 

A Comissão de Pesquisa do Instituto de Geociências, em reunião realizada em 14/08/2020, baseando-se no 

parecer emitido pela Profa. Dra. Flávia Luciane Consoni de Mello, manifesta-se favoravelmente à proposta de 

Termo Aditivo nº 01 ao Acordo de Cooperação Técnica entre o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) 

a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) para desenvolvimento do Plano de trabalho intitulado 

“Desenvolvimento de Indicadores de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para a Sustentabilidade” sob 

responsabilidade do Prof. Dr. André Furtado e vigência de 02 anos a partir da assinatura. 

 
 
 
À Congregação, para providências. 
 
 
 
 
 

Cidade Universitária Zeferino Vaz, 17 de agosto de 2020. 
 
 

 
 

Prof. Dr. Carlos Roberto de Souza Filho 
Coordenador de Pesquisa 

Mat. 26730-9 
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PARECER DPCT Nº 34/2020 

 

 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e 
Tecnológica, na sua 104ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de agosto 
de 2020, manifestou-se favoravelmente ao Plano de Trabalho referente ao 

Acordo de Cooperação Técnica entre a UNICAMP e o CGEE. 
Encaminhe-se para as providências cabíveis. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

05 de agosto de 2020. 
 
 

 
 

 
Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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PARECER  
 

PLANO DE TRABALHO 
 
 
 
Trata-se de parecer relativo ao Plano de Trabalho para as atividades a serem 
desenvolvidas no âmbito do acordo de cooperação entre a Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP e o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE, tendo 
como pesquisadores responsáveis pelo mesmo o Prof. Dr. André Tosi Furtado e Marcelo 
Khaled Poppe, respectivamente.  
 
 O Plano de trabalho apresentado, “Desenvolvimento de Indicadores de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação para a Sustentabilidade”, abrange 24 meses de atividades e 
busca dar continuidade às atividades iniciadas no âmbito do projeto Energy Big Push 
(EBP) no Brasil, colaboração CEPAL-CGEE, no qual participou o Prof. André Tosi 
Furtado. O objetivo consiste em analisar indicadores de inovação que possibilitem o 
monitoramento e uma melhor compreensão do desempenho do sistema nacional de 
inovação e a identificação de riscos e oportunidades para o Brasil em diversos setores da 
economia. 
 
Importante destacar que o acordo, entre o DPCT/IG/UNICAMP e o CGEE, fomenta a 
colaboração científica entre estas unidades por meio de projetos de pesquisa conjuntos 
e/ou a mobilidade de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação 
nos temas de política, planejamento, gestão e indicadores de ciência, tecnologia e 
inovação. Especificamente, este Plano de Trabalho é um primeiro passo neste sentido, na 
busca por uma cooperação mais sistemática e institucional entre elas. 
 
Face ao que se coloca, e considerando que esta interação é desejável e traz ganhos para 
a nossa instituição, reforço a necessidade da aprovação do Plano de Trabalho que se 
apresenta. 
 

Campinas, 04 de agosto de 2020. 

 

 

 

_____________________________ 

Profa. Flávia L. Consoni 
  

 

 

 
 

Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Geociências 

Departamento de Política Científica e Tecnológica 
 
 

lefones: 55 (019) 239-1097 / 239-8301 
Fax: 55(019) 239-1562 

E-mail: dpct@ige.unicamp.br 
13083-970 - Caixa Postal: 6152 
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I. INTRODUÇÃO 

O presente documento tem a finalidade de apresentar o Plano de Trabalho para as atividades a 

serem desenvolvidas no âmbito do acordo de cooperação entre a Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP e o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE, tendo como 

pesquisadores responsáveis pelo mesmo o Prof. Dr. André Tosi Furtado e Marcelo Khaled Poppe, 

respectivamente. 

O Plano de Trabalho pretende dar continuidade e ampliar a abrangência às atividades iniciadas 

no âmbito do projeto Energy Big Push (EBP) no Brasil, colaboração CEPAL-CGEE, no qual 

participou o Prof. André Tosi Furtado. Esse projeto tinha a finalidade de aprimorar o esforço 

realizado pela Empresa de Pesquisa Energética em desenvolver indicadores de investimentos 

públicos e publicamente orientados de PD&D (Pesquisa, Desenvolvimento e Demonstração) em 

energia no Brasil. Os esforços desenvolvidos pelo projeto criaram um processo que permitiu 

que, pela primeira vez no país, os investimentos públicos e publicamente orientados em energia 

nos níveis federal e no Estado de São Paulo fossem mensurados em uma série história de seis 

anos (2013-2018), separados por tipo de energia seguindo a classificação da IEA (Agência 

Internacional de Energia).  

Os resultados obtidos requerem, todavia, maiores aperfeiçoamentos para que possibilitem um 

entendimento mais apurado e mais abrangente de como são mobilizados recursos e de como 

eles são executados no país. Além disso, os métodos e processos desenvolvidos para o setor de 

energia, podem ser replicados, com as devidas adaptações, para outros setores da economia, 

proporcionando uma compreensão mais abrangente de todo o sistema nacional de inovação. 

 

II. OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS 

O objetivo geral consiste em analisar indicadores de inovação que possibilitem o monitoramento 

e uma melhor compreensão do desempenho do sistema nacional de inovação e a identificação 

de riscos e oportunidades para o Brasil em diversos setores da economia. Como objetivos 

específicos, pretende-se: 

 Mapear e analisar fontes de dados sobre investimentos em PD&D; 

 Diferenciar os dados de PD&D por fonte de recurso e de execução; 

 Analisar a eficiência do uso de recursos de PD&D; 

 Mapear, selecionar e analisar indicadores de inovação no Brasil; 

 Harmonizar e aperfeiçoar os métodos de exploração, organização e análise de dados de 

inovação; 

 Propor metodologias para levantar dados junto ao setor privado não contemplados 

pelas estatísticas já levantadas; 

 Intercambiar conhecimento científico e metodologias de levantamento e 

processamento de estatísticas de indicadores de inovação; 

 Organizar webinars e workshops para divulgar os resultados; 

 Publicar os resultados em periódicos e demais publicações científicas; 
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III. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Para organizar as atividades a serem executadas no âmbito do presente plano de trabalho 

ajustado para 24 meses, em intervalos bimestrais, com início a partir da assinatura do termo de 

cooperação técnica CGEE/UNICAMP, apresentamos abaixo cronograma de execução. 

 

Atividades\Bimestres 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 

Divulgação de Resultados da 
Primeira fase do Projeto 

X            
 

Preparação de um Plano de 
Trabalho detalhado para o 
Período 

X X           
 

Realização de Atividades de 
Pesquisa 

  X X X X X X X X X X 
 

Reuniões de Trabalho  X X X X X X X X X X X  

Comunicação de Resultados    X   X   X  X X 

Preparação de Relatório 
Final 

            X 

 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente plano de trabalho oferece a possiblidade de intercâmbio científico entre o 

DPCT/IG/UNICAMP e o CGEE no tema de indicadores de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

aplicados a diversos setores da economia brasileira. Dada à importante tradição dessas duas 

instituições na construção de indicadores de ciência, tecnologia e inovação, e mais amplamente 

em estudos de política científica e tecnológica, vislumbra-se que o presente plano de trabalho 

irá iniciar uma cooperação mais sistemática e institucional entre elas.  

O acompanhamento das atividades desenvolvidas ficará a cargo dos pesquisadores responsáveis 

das duas instituições e um relatório final dará conta de apresentar os resultados obtidos durante 

o biênio.  

 

 

 

 

 

________________________________   ________________________________ 

       Prof. Dr. André Tosi Furtado               Marcelo Khaled Poppe 
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PARECER DA COMISSÃO DE PESQUISA Nº 06/2020 
 
 

A Comissão de Pesquisa do Instituto de Geociências, em reunião realizada em 14/08/2020, baseando-se no 

parecer emitido pela Profa. Dra. Leda M. C. Gitahy, manifesta-se favoravelmente ao Relatório Final de Atividades 

referente ao Convênio UNICAMP/FINEP/FUNCAMP – Revista Brasileira de Inovação – RBI3 sob responsabilidade 

do Prof. Dr. Wilson Suzigan. 

 
 
 
À Congregação, para providências. 
 
 
 
 
 

Cidade Universitária Zeferino Vaz, 17 de agosto de 2020. 
 
 

 
 

Prof. Dr. Carlos Roberto de Souza Filho 
Coordenador de Pesquisa 

Mat. 26730-9 
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ASSUNTO: Relatório Final de Atividades  
 

 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 26/2020 

 

 
 

 
A Assembleia do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, na sua 104ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de agosto 

de 2020, manifestou-se favoravelmente ao Relatório Final de Atividades 
referente ao convênio entre a Finep/UNICAMP – Revista Brasileira de 

Inovação-3, bem como o parecer emitido pela Profa. Dra. Leda M. C. 
Gitahy. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

05 de agosto de 2020. 
 

 
 
 

 
Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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AGT 

 
 

 
PARECER DE RELATÓRIO FINAL 

PROJETO DE PESQUISA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
(Convênio/Contrato) 

 

 

 
1. DADOS 

Título: Convênio UNICAMP/FINEP/FUNCAMP – Revista Brasileira da Inovação – RBI3 

Nome do coordenador: Prof. Wilson Suzigan 

Número do processo: 22-P-32369/2015 

Vigência: 20/10/2016 a 20/04/2020 

Órgão de financiamento: FINEP 

Valor: R$ 249.968,35 

Documento: (   ) Contrato /  (X) Convênio   /   (   )  Termo Aditivo nº 01        

 
2. OBJETIVO 

Execução do Projeto Revista Brasileira de Inovação. 

 
3. COERÊNCIA DO RELATÓRIO COM O PROJETO DE PESQUISA 

( X ) Excelente  (  ) Boa  (   ) Regular  (   ) Insuficiente 

 
4. PARECER (Análise dos resultados; comentários, críticas, sugestões e ressalvas) 

Os objetivos do projeto foram cumpridos pela equipe da RBI. Vale destacar  que o SciELO concedeu 
parecer favorável ao ingresso da Revista Brasileira de Inovação nesta base indexadora. Recomendo a 
aprovação do relatório.  

 
5. PUBLICAÇÃO (Se houve publicação, cite a quantidade) 

Publicação de 08 (oito) números regulares: publicação do Vol15 n2 (2016), totalizando 10 artigos 
publicados; Vol16 n1 e 2 (2017) com 18 artigos publicados no ano; Vol17 n1 e n2 (2018) com 17 artigos 
publicados no ano, Vol18 n1 e n2 (2019), com 19 artigos publicados no ano, e Vol19, com artigos 
publicados em Fluxo Contínuo, tendo publicado 6 artigos até 20 de abril de 2020, data de encerramento 
do convênio a que se refere este relatório. 

 
6. STATUS DO RELATÓRIO 

(  X) Aprovado   (   ) Requer correções e/ou esclarecimentos  (   ) Não aprovado 

 
7.  IDENTIFICAÇÃO DO PARECERISTA  

NOME: Profa. Leda M. C. Gitahy 
 

 DATA: 30/07/2020 ASSINATURA:  
 
 

 

 

 
 

Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Geociências 

Departamento de Política Científica e Tecnológica 
 

 

lefones: 55 (019) 239-1097 / 239-8301 
Fax: 55(019) 239-1562 

E-mail: dpct@ige.unicamp.br 
13083-970 - Caixa Postal: 6152 
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1. INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO:

Informar se o relatório é parcial ou final e o período de abrangência do relatório. Se parcial,
informar, ainda, a ordem (se é o primeiro, segundo etc.). Se for final, o período de abrangência
deverá ser da contratação ao final do prazo de execução.

Tipo de Relatório: Final ou Parcial:

Período de abrangência do Relatório:

De: 20/10/2016 Até: 20/04/2020

2. IDENTIFICAÇÃO

Identificar o projeto, as Instituições envolvidas e Coordenador.

2.1. Projeto e Subprojetos

Título do Projeto: Sigla Valor

Revista Brasileira de Inovação RBI3 249.968,35

Título dos Subprojetos Sigla Executor(es) Valor

Não se aplica.

2.2. Coordenação Geral
Nome CPF Telefone e-mail

Wilson Suzigan 029.559.037-87 (19) 3521-4555 wsuzigan@ige.unicamp.br

2.3. Instituições

Convenente Sigla

Fundação de Desenvolvimento da Unicamp FUNCAMP
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Executor Sigla

Universidade Estadual de Campinas UNICAMP

Co-Executores Sigla

Não se aplica.

Intervenientes Sigla

Não se aplica.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Transcrever informações do Plano de Trabalho aprovado.

3.1. Objetivo Geral do Projeto:
Apoiar a publicação da RBI por um período de 24 meses, compreendendo as atividades de
secretaria, editoria, preparação e editoração dos originais, arte e produção gráfica, distribuição e
manutenção (preparação e publicação) da página eletrônica da revista hospedada no site do
Instituto de Geociências da UNICAMP.

3.2. Resultados Esperados:
Atualização e cadastros em bases indexadoras

Contribuição ao desenvolvimento científico e tecnológico no país

Publicação de 04 (quatro) números regulares
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4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:

4.1. Plano de Metas
Preencher o Plano de Metas do Anexo A.

4.2. Descrição:
Informar, resumidamente, o desenvolvimento do projeto, descrevendo o andamento de cada
meta física, incluindo a metodologia e testes realizados, incluindo os avanços científicos e
tecnológicos considerados relevantes.

Meta-física 1: Recebimento e encaminhamento dos artigos no processo de avaliação

Atividade:

- Recebimento e encaminhamento dos artigos no processo de avaliação

- Recebimento e cadastro de artigos submetidos à RBI e envio dos artigos aos pareceristas

Descrição da atividade:

- Os artigos submetidos à RBI no período de 10/2016 a 04/2020 totalizam 502 submissões de
artigos com a autoria de diferentes autores e instituições brasileiras e estrangeiras. Após a
submissão, os artigos passam pelas etapas do processo editorial que se inicia na verificação feita
pela secretaria observando o cumprimento de normas da RBI nos artigos enviados pelos autores,
na sequência na avaliação de admissão feita pela equipe de editoria, para depois serem
encaminhados para a avaliação por pares e colaboradores acadêmicos da RBI. Desse total de
submissões, 54 artigos foram aprovados, dos quais 53 já foram publicados. 366 artigos não
foram aprovados após a avaliação da editoria ou dos pareceristas e os demais continuam no
processo de avaliação. O relatório de acompanhamento da situação dos artigos é realizado
diretamente no sistema eletrônico da revista.

Indicador físico de execução:

- Relatório de acompanhamento interno dos artigos em processo de avaliação realizado com
identificação de submissões e registro de encaminhamentos dos artigos aos pareceristas

Meta-física 2: Editoria

Atividade:

- Manutenção da linha editorial, indicação de pareceristas, análise de pareceres, cobrança de
prazos de entrega de pareceres e artigos

- Acompanhamento dos trabalhos de preparação dos textos, editoração e arte gráfica da revista
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- Realização de reuniões entre o editor, o editor adjunto e a equipe de secretaria, com consultas
eventuais aos editores associados.

Descrição da atividade:

- Após o processo inicial de avaliação editorial, os artigos são enviados aos pareceristas -
pesquisadores acadêmicos e colaboradores da revista – para avaliação cega por pares. A editoria
da RBI atribui pareceristas para cada artigo, faz os convites e coordena o recebimento de
pareceres tendo em vista os prazos e a qualidade das avaliações. Após receber os pareceres a
editoria faz uma apreciação e toma as decisões editoriais sobre a publicação ou não de cada
artigo. Além de tudo, a editoria se responsabiliza pela periodicidade regular dos números
publicados.

- Os artigos aprovados no processo de avaliação passam por revisão de normas de publicação,
preparação de diagramação e editoração para posterior publicação no sistema eletrônico (SEER –
Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas) da RBI. A equipe de editoria e de secretaria
acompanha e aprova cada etapa do processo até a sua publicação.

- São realizadas reuniões presenciais periódicas entre o editor, o editor adjunto e a equipe de
secretaria nas quais são discutidos os casos individuais de cada artigo submetido ou em processo
de avaliação. Nessas reuniões, a editoria faz as designações de pareceristas, acompanha o
processo de avaliação de cada artigo, toma as decisões editoriais e discute pontos de
aperfeiçoamento do processo editorial, bem como das demais atividades relacionadas à RBI,
com atenção especial à indexação da revista em bases nacionais e internacionais.

Indicador físico de execução:

- Números da revista publicados dentro dos prazos e com artigos de reconhecida qualidade,
como atestam os indicadores de acesso e as citações nas principais bases indexadoras.

- Reuniões presenciais realizadas com periodicidade e regularidade.

Meta-física 3: Organização da informação

Atividade:

- Controle de cadastro dos assinantes, pareceristas e eventos internacionais

Descrição da atividade:

- Os cadastros são atualizados periodicamente e novos cadastros também são realizados
frequentemente pela secretaria da RBI, a fim de abranger um público cada vez mais amplo.

Indicador físico de execução:

- Cadastros atualizados
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Meta-física 4: Gerenciamento da comunicação e expedição da revista

Atividade:

- Comunicação com os editores, pareceristas, bibliotecas e leitores através de e-mail e por meio
do SEER

- Atualização da página da internet da RBI

- Expedição da revista por correio (ver terceiro item da “Descrição da atividade”, descrita
abaixo)

Descrição da atividade:

- A comunicação da RBI é centralizada no sistema eletrônico utilizado desde 2010. Toda a
comunicação com a equipe editorial, pareceristas e autores fica documentada nesse sistema. A
comunicação com o público externo (leitores e público em geral) é feita também por e-mail e por
telefone. Artigos aprovados são publicados no site da RBI e divulgados nas redes sociais.

- A página da Internet da RBI é constantemente atualizada pela equipe editorial e secretaria da
revista. Em 2017 a RBI passou a atribuir o DOI (Digital Object Identifier) em todas as suas
publicações, novas e antigas, que também foram atualizadas por este motivo. Em 2020
acompanhando as recomendações internacionais de publicação a RBI passou a publicar os
artigos em fluxo contínuo e a utilizar o e-location, identificador eletrônico que substitui a
paginação sequencial dos artigos. A página da RBI permite o acesso irrestrito (acesso aberto) a
todos os artigos da revista ampliando o público leitor e a divulgação das publicações.

- Seguindo as tendências mais atuais referentes às publicações científicas, a RBI passou a ser
publicada somente de modo online e não mais no modo impresso. Neste sentido a expedição da
revista por correio não se justifica e a verba referente a essa atividade foi devolvida à FINEP em
10 de outubro de 2018 (ver anexos A1 e A2). A publicação apenas em formato digital segue uma
tendência da maioria dos periódicos acadêmicos nacionais e internacionais, que vêm se
transformando em periódicos eletrônicos e assim proporcionando maior agilidade na publicação
e mais facilidade de acesso por parte de usuários. Segue ainda uma orientação expressa da
principal base indexadora nacional de periódicos – SciELO – no sentido de adotar o processo de
publicação contínua, isto é, cada artigo aprovado é imediatamente preparado, editorado e
publicado, sem esperar pelo fechamento de um fascículo completo. Isso só é possível por meio
da publicação eletrônica. A publicação em formato digital amplia substancialmente o número de
artigos publicados, já que não mais haveria o limite físico imposto pelo número máximo de
páginas de cada fascículo. Essa ampliação é outra diretriz importante orientada por bases
indexadoras nacionais e internacionais. Da mesma forma, a publicação em formato digital
amplia de modo praticamente infinito as possibilidades de divulgação da revista por meio de
redes sociais e canais de comunicação científica. Por fim, inúmeras bibliotecas e instituições
cadastradas passaram a solicitar a interrupção da remessa de fascículos impressos alegando, entre
outros motivos, a falta de espaço físico e a disponibilidade do acervo eletrônico da RBI, cuja
consulta oferecia maior flexibilidade e facilidade de acesso.

Indicador físico de execução:
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- Correspondências enviadas e recebidas

- Página da RBI atualizada

- A expedição da revista por correio não foi realizada e a verba referente a essa atividade foi
devolvida à FINEP em 10 de outubro de 2018 (Ver anexos A1 e A2).

Meta-física 5: Revisão e editoração gráfica

Atividade:

- Preparação e revisão dos originais dos trabalhos aceitos para publicação

- Preparação dos originais e revisão das provas dos trabalhos aceitos para publicação

- Envio dos arquivos à gráfica (ver terceiro item da “Descrição da atividade”, descrita abaixo)

- Revisão das provas em arquivos eletrônicos e impressos

Descrição da atividade:

- Após o aceite dos artigos para publicação na RBI, é necessário realizar a preparação e revisão
dos textos antes da efetiva publicação. Essa atividade está sendo organizada pela secretaria da
RBI e realizada desde o início do projeto, e é imprescindível para garantir a qualidade da
publicação final da revista.

- Além da revisão, é necessário trabalhar na diagramação dos textos que serão publicados, a fim
de organizar e transformar em versão PDF publicável no OJS e adequar o texto no formato de
publicação da revista. A checagem das provas finais é realizada junto aos autores dos respectivos
artigos e pela equipe editorial em conjunto com a secretaria da RBI.

- Seguindo as tendências mais atuais referentes às publicações científicas, a RBI passou a ser
publicada somente de modo online e não mais no modo impresso. Neste sentido a expedição da
revista por correio não se justifica e a verba referente a essa atividade foi devolvida à FINEP em
10 de outubro de 2018 (ver anexos A1 e A2). A publicação apenas em formato digital segue uma
tendência da maioria dos periódicos acadêmicos nacionais e internacionais, que vêm se
transformando em periódicos eletrônicos e assim proporcionando maior agilidade na publicação
e mais facilidade de acesso por parte de usuários. Segue ainda uma orientação expressa da
principal base indexadora nacional de periódicos – SciELO – no sentido de adotar o processo de
publicação contínua, isto é, cada artigo aprovado é imediatamente preparado, editorado e
publicado, sem esperar pelo fechamento de um fascículo completo. Isso só é possível por meio
da publicação eletrônica. A publicação em formato digital amplia substancialmente o número de
artigos publicados, já que não mais haveria o limite físico imposto pelo número máximo de
páginas de cada fascículo. Essa ampliação é outra diretriz importante orientada por bases
indexadoras nacionais e internacionais. Da mesma forma, a publicação em formato digital
amplia de modo praticamente infinito as possibilidades de divulgação da revista por meio de
redes sociais e canais de comunicação científica. Por fim, inúmeras bibliotecas e instituições
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cadastradas passaram a solicitar a interrupção da remessa de fascículos impressos alegando, entre
outros motivos, a falta de espaço físico e a disponibilidade do acervo eletrônico da RBI, cuja
consulta oferecia maior flexibilidade e facilidade de acesso.

- A revisão das provas e dos arquivos eletrônicos é realizada, conforme explicado anteriormente,
junto aos autores dos respectivos artigos e também pela equipe editorial em conjunto com a
secretaria da RBI. A secretaria e a editoria da revista acompanham o trabalho de revisão e
diagramação contratado no convênio.

Indicador físico de execução:

- Originais revisados

- Provas editoradas

- O envio dos arquivos à gráfica não foi realizado e a verba referente à essa atividade foi
devolvida à FINEP em 10 de outubro de 2018 (Ver anexos A1 e A2).

- Arquivos avaliados e aprovados

5. RESULTADOS:

Informar os resultados efetivamente alcançados pelo desenvolvimento do projeto,
relacionando-os àqueles esperados.

- Publicação de 08 (oito) números regulares: publicação do Vol15 n2 (2016), totalizando 10
artigos publicados; Vol16 n1 e 2 (2017) com 18 artigos publicados no ano; Vol17 n1 e n2 (2018)
com 17 artigos publicados no ano, Vol18 n1 e n2 (2019), com 19 artigos publicados no ano, e
Vol19, com artigos publicados em Fluxo Contínuo, tendo publicado 6 artigos até 20 de abril de
2020, data de encerramento do convênio a que se refere este relatório.

- Contribuição ao desenvolvimento científico e tecnológico no país: publicação de artigos
voltados a “estudos da inovação” e às áreas temáticas da revista. A RBI vem sendo amplamente
divulgada e repercutida nos meios acadêmicos e nas instituições de pesquisa por intermédio de
sua página na internet, das bases indexadoras e das redes sociais (Facebook e Twitter), como
interface de divulgação científica.

- Atualização e cadastros em bases indexadoras em que a revista encontra-se indexada: Clarivate
Analytics Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI); DOAJ - Directory of Open
Access Journals; Latindex; DIADORIM - Diretório de Políticas de Acesso Aberto das Revistas;
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB); EconBiz; Google
Scholar; Livre! - Portal do Conhecimento Nuclear; OAJI - Open Academic Journals Index;
Portal de Periódicos - CAPES; SPELL - Scientific Periodicals Eletronic Library; Sumário de
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Revistas Brasileiras e Ulrich's International Periodicals Directory. Em 3 de abril de 2020, o
SciELO concedeu parecer favorável ao ingresso da Revista Brasileira de Inovação nesta base
indexadora. O parecer inclui ainda algumas recomendações e o acompanhamento da revista
durante o próximo ano.

5.1. Produção Científica
Listar títulos de artigos publicados em periódicos, comunicações em congresso, dissertações e
teses, capítulos em livros, manuais e registro de propriedade intelectual junto aos órgãos
oficiais e outros (referências bibliografia e citações, conforme normas da ABNT: NBR 6023:2000
e NBR 10520:2002).

Não se aplica.

5.2. Produção Tecnológica
Informar o desenvolvimento de produtos, protótipos, processos e metodologias, registro de
patentes. Informar a existência de interessados na fabricação do produto.

Não se aplica.

5.3. Serviços
Especificar a prestação de serviços especializados decorrentes de análises, ensaios técnicos,
levantamentos, estudos, assessorias e as perspectivas de atuação neste segmento, incluindo a
geração de receitas, formas de pagamento e aplicação destes recursos no projeto.

Não se aplica.

5.4. Difusão
Citar a realização de eventos e a produção de materiais de divulgação e extensão, especificando
sua contribuição para o conhecimento pela comunidade em geral do conteúdo do trabalho
desenvolvido.

No decorrer das atividades do convênio, a editoria procurou desenvolver atividades de
divulgação e difusão do conhecimento veiculado na RBI, da seguinte forma:

- A partir das redes sociais Facebook (https://www.facebook.com/revistabrasileiradeinovacao),
Twitter (@RevBrasInovacao) e no blog do Portal de Periódicos da Unicamp (PPEC) com
releases de artigos publicados na RBI, como por exemplo:
https://periodicos.sbu.unicamp.br/blog/index.php/2018/06/27/rbipcbrigante/ e
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https://periodicos.sbu.unicamp.br/blog/index.php/2018/08/31/rbi/

- Participação em eventos:

Durante a execução do projeto no período a que se refere este relatório, a equipe de secretaria
participou de seis cursos. Mônica Frigeri participou de dois cursos oferecidos pelo Sistema de
Bibliotecas da Unicamp (SBU) e Tatiana de Lourdes Massaro participou de quatro cursos, três
oferecidos pelo Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU) e um oferecido pelo indexador
SciELO:

1. Uso da Altmetria para Editores e Bibliotecários

2. ORCID para Editores e Pesquisadores

3. 1º Encontro de Editores de Periódicos Científicos da UNICAMP

4. Semana SciELO 20 Anos

5. Orcid: o identificador digital que individualiza o autor

6. II ENAPP – Encontro Nacional de Portais de Periódicos

Os cursos versaram sobre tecnologias a serem aplicadas em publicação de periódicos e artigos
científicos e também sobre a indexação de periódicos acadêmicos. Os comprovantes dos
referidos cursos encontram-se anexos a este relatório.

- Divulgação da revista em eventos, como:

 5th Geography of Innovation Conference. Stavanger, Noruega. 2020.

 Regional Studies Annual Conference 2019. “Pushing Regions beyond their Borders”, RSA,
Santiago de Compostela, Espanha, 2019.

 Workshop on development: Lock-ins, traps and catch-up. Belo Horizonte, Brazil. 2019.

 XXIV Reunión Anual da Red Pymes Mercosur. Rosario, Argentina 2019.

 IV Encontro Nacional de Economia Industrial e da Inovação. Campinas, Brasil, 2018.

 4th Geography of Innovation Conference. Barcelona, Espanha. 2018.

 58th European Regional Science Association (ERSA) Congress “Places for People:
Innovative, Inclusive and Liveable Regions”, ERSA, Cork, Irlanda, 2018.

 Agentes de desenvolvimento na América Latina e Brasil: Estado, empresas e universidade.
Belo Horizonte, Brasil, 2018.
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 III Encontro Nacional de Economia Industrial e da Inovação. Uberlândia, Brasil, 2018.

 57th European Regional Science Association (ERSA) Congress "Social Progress for
Resilient Regions", ERSA, Groningen, Holanda 2017.

 DRUID 2017 Conference. The academic benefits of long-term university-industry
collaborations: a comprehensive analysis. NYC, EUA, 2017.

 II Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação - ENEI, RJ, Brasil, 2017.

 III Encuentro Anual de Ciencia Regional y I Simposio de Desarrollo Territorial y ambiente
de la conconstruccion sostenible. CHARLA MAGISTRAL: Innovación y Crecimiento
Regional. Guayaquil, Ecuador, 2017.

 I Latin American and Caribbean Regional Science Association Congress and XV Encontro
Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos. São Paulo, Brasil. 2017.

 International Symposium Entrepreneurship and the Geography of Innovation.Local/Regional
Ecosystems for Knowledge-Intensive Enterprises - Campinas, Brazil. 2017.

 Regional Studies Association (RSA) Latin America Division Conference 2017
“Urbanization in Latin America: Exclusion, Marginality and Conflict”. Dublin, Irlanda,
2017.

 XI Forum de Estudos Multidisciplinares. Franca, Brasil. 2017.

 XXII Reunión Anual Red Pymes Mercosur. Montevidéu, Uruguai. 2017.

 16th International Schumpeter Society Conference. Montreal, Canada. 2016.

 3rd Geography of Innovation Conference. Toulouse, França. 2016.

- Aprovação da revista para ser divulgada no “Portal de Periódicos da Unicamp” que se encontra
em funcionamento.

5.5. Outros
Mencionar outros resultados alcançados pelo projeto que porventura não se enquadrem nas
classificações anteriores.

- Classificação do Qualis: B2 (Interdisciplinar) e B2 (Economia)

- Aprovação com parecer favorável ao ingresso da Revista Brasileira de Inovação no SciELO
concedida em 3 de abril de 2020. A revista será acompanhada pelo SciELO durante um ano a
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partir da emissão deste parecer, a fim de avaliar sua manutenção nesta base;

- Submissão da revista à base de dados Redalyc, base de dados científicos da América Latina e
Caribe, Espanha e Portugal;

- Submissão da revista à base de dados Amelica, base de dados liderada pela Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, pela Cultura (UNESCO), pelo Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) e pela Red de Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal (Redalyc)

- Reformulação da política editorial da RBI de acordo com tendências internacionais de
publicação, com os indexadores nacionais e internacionais, com as normas do SciELO e editais
do CNPq.

- Inclusão de editores associados nacionais e internacionais na equipe editorial.

6. INFRAESTRUTURA:

6.1. Obras, serviços e equipamentos
Preencher as planilhas de obras, serviços e equipamentos no Anexo C.

6.2. Observações:
Descrever as obras e/ou melhorias realizadas, observando a Resolução CONFEA nº 425 de 18 de
dezembro de 1998(Anotação de Responsabilidade Técnica- ART), bem como material
permanente e principais equipamentos (nacional e importado) adquiridos, relacionando-os com
as atividades já desenvolvidas ou por desenvolver.

Não se aplica.

7. EQUIPE TÉCNICA:

7.1. Capacitação:
Discriminar os resultados das atividades voltadas à capacitação da equipe executora, bem como
daquelas dirigidas a profissionais ou instituições externas ao projeto, relacionando cursos,
treinamentos, formação de mestres e doutores, orientação de teses etc.

Durante a execução do projeto no período a que se refere este relatório, a equipe de secretaria
participou de seis cursos. Mônica Frigeri participou de dois cursos oferecidos pelo Sistema de
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Bibliotecas da Unicamp (SBU) e Tatiana de Lourdes Massaro participou de quatro cursos, três
oferecidos pelo Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU) e um oferecido pelo indexador
SciELO:

1. Uso da Altmetria para Editores e Bibliotecários

2. ORCID para Editores e Pesquisadores

3. 1º Encontro de Editores de Periódicos Científicos da UNICAMP

4. Semana SciELO 20 Anos

5. Orcid: o identificador digital que individualiza o autor

6. II ENAPP – Encontro Nacional de Portais de Periódicos

Os cursos versaram sobre tecnologias a serem aplicadas em publicação de periódicos e artigos
científicos e também sobre a indexação de periódicos acadêmicos. Os comprovantes dos
referidos cursos encontram-se anexos a este relatório.

7.2. Alterações
Informar sobre as principais alterações ocorridas na equipe e serviços de consultoria porventura
utilizados, informando de que forma afetaram a execução do projeto

Duas alterações realizadas na equipe executora ocorreram durante o período do referido
relatório. A primeira foi a contratação de Mônica Frigeri em fevereiro/2017 para atuar junto à
secretaria da RBI como Apoio Administrativo, pois antes não havia nenhuma pessoa designada
para realizar a referida tarefa.

A segunda alteração ocorreu após a saída de Mônica Frigeri, em janeiro/2018, com a contratação
de Tatiana de Lourdes Massaro em maio/2018, atuando efetivamente até agosto/2019, quando
foi desligada conforme determinam as normas do convênio tendo em vista o esgotamento das
verbas disponíveis no projeto e o encerramento do prazo de vigência do convênio, então previsto
para 20/10/2019. Posteriormente o prazo de vigência do convênio foi prorrogado para
20/04/2020 e, ainda que pretendessemos manter a equipe de apoio contratada, a prorrogação não
contou com adição de financiamento, o que inviabilizou a renovação de contratação de Tatiana
Massaro como Apoio Administrativo.

A funcionária Mônica Frigeri foi contratada em regime de trabalho de 20 horas semanais com
remuneração de R$2.278,49 mensais. A funcionária Tatiana Massaro foi contratada dentro do
mesmo regime de trabalho, com remuneração de R$2.290,21.

Mônica Frigeri possui mestrado em Política Científica e Tecnológica conforme documentos
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anexados a este relatório. Desde 2008, atua na administração e gerenciamento de projetos
científicos, tendo longa experiência na área, além da experiência na editoria de periódicos
acadêmicos no mesmo período.

Tatiana de Lourdes Massaro possui mestrado em Antropologia Social conforme documentos
anexados a este relatório. Com larga experiência editorial, atua desde 2010 diretamente com
periódicos acadêmicos e desde 2009 vem realizando apoio administrativo e gerencial para
projetos científicos.

7.3. Composição da Equipe Executora:
Apresentar as alterações na Equipe Executora, informando para cada pessoa a que instituição
está vinculada, o período de participação no projeto e a função exercida.

Nome CPF
Sigla da

Instituição

Período de Participação
Função

De Até

Wilson Suzigan 029559037-87 UNICAMP 20/10/2016 20/04/2020 Coordenador

Sergio Luis Monteiro Salles
Filho

728058977-49
UNICAMP 20/10/2016 20/04/2020 Pesquisador

Renato de Castro Garcia 123554688-85 UNICAMP 20/10/2016 20/04/2020 Pesquisador

Marcelo Silva Pinho 815714377-20 UFSCar 20/10/2016 20/04/2020 Pesquisador

Orlando Martilnelli Junior 060673988-26 UFSM 20/10/2016 20/04/2020 Pesquisador

Paulo Bastos Tigre 337062207-68 UFRJ 20/10/2016 20/04/2020 Pesquisador

Victor Manoel Pelaez Alvarez 068381328-50 UFPR 20/10/2016 20/04/2020 Pesquisador

Ana Cristina de Almeida
Fernandes

141735904-82
UFPE 20/10/2016 20/04/2020 Pesquisador

Mônica Frigeri 345234908-05
UNICAMP 20/02/2017 03/01/2018 Secretaria da

RBI

Tatiana de Lourdes Massaro 318630038-00
UNICAMP 02/05/2018 30/08/2019 Secretaria da

RBI

Icléia Alves Cury 074659628-62
20/10/2016 20/04/2020 Preparação de

originais e
diagramação

Obs: As alterações na equipe também deverão ser solicitadas formalmente à FINEP em
documentação específica.
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7.4. Bolsistas
Preencher a Planilha de Bolsas do Anexo B.

8. PARCERIAS INSTITUCIONAIS

Descrever as atividades de articulação institucional mantidas durante a execução do projeto,
relacionando os resultados que tenham sido efetivamente desenvolvidos em parceria com
instituições de P&D, empresas, órgãos públicos e outros. No caso de participação de instituições
co-executoras e/ou empresas intervenientes, descrever as atividades técnicas desenvolvidas,
informar os mecanismos gerenciais das parcerias e as possíveis dificuldades encontradas para
essa articulação.

Não se aplica.

9. FONTES

9.1. Novas Fontes
Informar se o projeto atraiu novas fontes de financiamento/fomento através de órgãos públicos,
empresas e outros. Em caso afirmativo, identificar as fontes, informar como os recursos
adicionais contribuíram para o desenvolvimento do projeto e se há sobreposição com a Relação
de Itens deste Convênio.

Novas Fontes? Sim Não

Não se aplica.

9.2. Contrapartida
No caso de contrapartida de instituições co-executoras e/ou intervenientes, informar os
montantes efetivamente aportados. Não havendo tais aportes, comentar se houve algum
prejuízo para o projeto.

Contrapartidas aportadas como previsto? Sim Não

Houve prejuízo ao projeto? Sim Não

Não se aplica.
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10.TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Descrever, se for o caso, a transferência de tecnologia realizada e informar se existem
interessados na fabricação do produto.

Não se aplica.

Interessados na fabricação de produto
ou processo ?

Sim Não Não Aplicável

11.IMPACTOS

Descrever os impactos (científico, tecnológico, econômico e ambiental) decorrentes da
realização do projeto e aqueles esperados a médio e longo prazos, com base nos indicadores
selecionados na proposta original.

Os impactos do referido convênio se referem à disseminação do conhecimento científico nas
instituições alcançadas pelo periódico, no Brasil e no exterior. A Revista Brasileira de Inovação
contribui de modo significativo, por meio de suas publicações, com os estudos da inovação,
tornando o tema presente nas agendas de pesquisa.

Sendo assim, com o intuito de mensurar o impacto da RBI na sua área de atuação, a editoria da
revista vem trabalhando com algumas métricas importantes. Dentre elas, destacam-se o Google
Analytics, que auxilia na compreensão dos fluxos de acesso ao site da revista. Dessa forma é
possível observar a quantidade de acessos, assim como as principais localizações geográficas. De
acordo com o Google Analytics, de outubro de 2016 a abril de 2020 a página da RBI na internet
recebeu mais de 78.000 acessos. Dentre os principais países que acessam a página estão, além do
Brasil, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Espanha, Alemanha, Angola, Índia e
França.

O Google Scholar é outra ferramenta importante que ajuda a analisar as citações que a RBI
recebe pela internet. Conforme informações do Google Scholar a RBI recebeu, desde o início de
sua inserção nesta ferramenta, aproximadamente 4.500 citações.

A quantidade de acessos ao SEER – Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas – e às redes
sociais, também é contabilizada a fim de mensurar a amplitude da informação veiculada pela
RBI.

Em 3 de abril de 2020, o SciELO concedeu parecer favorável ao ingresso da Revista Brasileira
de Inovação nesta base indexadora. O parecer inclui ainda algumas recomendações e o
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acompanhamento da revista durante o próximo ano.

Com relação à utilização das redes sociais como canal de divulgação e comunicação científica, a
RBI vem apresentando significativos avanços. Atualmente, aproximadamente 2.535 pessoas
curtem o perfil da revista no Facebook, enquanto os seguidores no Twitter totalizam 108. A
utilização das redes sociais para a publicação científica tem sido estimulada pelas demandas e
tendências de popularização da ciência, disponibilização de conteúdo científico e utilização de
diferentes métricas de impacto.

12.DIFICULDADES

Citar as principais dificuldades de caráter técnico-científico, financeiro, administrativo e
gerencial, enfrentadas, ou a enfrentar, durante a realização do projeto e quais as ações
corretivas implementadas ou a implementar.

As principais dificuldades encontradas no decorrer do convênio se referem à adequação da RBI
aos critérios dos editais do CNPq e da base SciELO.

- Com relação aos critérios do CNPq, o último quadriênio 2013-2016, tem como item obrigatório
a indexação dos periódicos nas bases de dados Web of Science - Clarivate, SciELO, Scopus,
Latindex e estar classificado no mínimo com B2 no Qualis da área ou subárea de conhecimento
para o qual esteja se candidatando.

A classificação no Qualis foi alcançada pela RBI em 2013, quando a revista foi classificada
como B2 na área interdisciplinar. No entanto, a indexação nas referidas bases indexadoras requer
a internacionalização do periódico, que vem sendo construída desde o início do convênio. O
processo de avaliação das bases é demorado e requer reavaliações. Na base de dados Web of
Science - Clarivate a RBI recebeu classificação como periódico emergente (Emerging Sources) e
Latindex, o que mostra a importância no periódico e colabora com sua classificação no Qualis.

A RBI foi submetida ao SciELO em dezembro/2019 após adequação e atendimento aos critérios
exigidos por esta base. Em 3 de abril de 2020, o SciELO concedeu parecer favorável ao ingresso
da Revista Brasileira de Inovação nesta base indexadora. O parecer inclui ainda algumas
recomendações e o acompanhamento da revista durante o próximo ano. Esse acompanhamento
por parte do SciELO exige publicação contínua dos artigos aprovados. O apoio de financiamento
é fundamental para a manutenção da publicação da revista e para a manutenção do periódico
nesta importante base de dados.

A revista foi também submetida às bases de dados Redalyc e Amelica e estão sendo avaliadas.
Para a inclusão na base é solicitado que a revista publique os artigos em formato PDF e em
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formato XML, ambos formatos eletrônicos. Mais uma vez o apoio financeiro para a publicação
da revista nestes formatos é fundamental para viabilizar a classificação da revista nestas
importantes bases.

A RBI se prepara para a submissão na base Scopus, que a princípio solicitou adequações para a
indexação da revista, o que vem sendo trabalhado pela equipe editorial.

Ressalta-se que a equipe editorial da RBI vem trabalhando para garantir a qualidade do processo
editorial e a comunicação do conhecimento na área de inovação, principal tema da revista, a fim
de que a RBI mantenha seu prestígio e reconhecimento, e siga publicando novos conhecimentos
de alto nível e buscando cada vez mais se tornar referência nacional e internacionalmente por
suas publicações na área de estudos da inovação.

13.CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES, PERSPECTIVAS E COMENTÁRIOS

Informar as conclusões e, se for o caso, as recomendações do grupo para o avanço da área, com
base nos estudos realizados.

A Revista Brasileira de Inovação foi criada pela FINEP em 2002 como veículo científico
dedicado à divulgação de novos conhecimentos relacionados à área de inovação, área mãe de
atuação da FINEP. Para que possa consolidar-se e avançar como o mais importante periódico
científico brasileiro na área de estudos da inovação, a RBI depende da continuidade do apoio por
meio de um novo convênio. Somente com o fomento da FINEP a RBI poderá manter-se como
publicação ativa e reconhecida na área, preservando seu prestígio entre pesquisadores de
relevância nacional e internacional e exponenciando a ciência, a inovação e a própria FINEP.

Um substancial avanço da RBI na área de inovação é esperado para 2020-2021 como fruto dos
esforços empreendidos pela equipe editorial na vigência do convênio a que se refere este
relatório. Esse avanço pretende manter a indexação da RBI na base SciELO, e concretizar sua
entrada na Redalyc e na Scopus, pois essas bases são consideradas de extrema relevância para a
repercussão internacional do periódico.

14.IDENTIFICAÇÃO DOS ANEXOS

Incluir documentos, fotos, tabelas etc. A Instituição deverá encaminhar fotos de obras e
instalações concluídas, ou em andamento, no período compreendido por esse Relatório; e os
principais equipamentos apoiados, com a placa do logotipo da FINEP, cujo modelo pode ser
obtido no site http://www.finep.gov.br/area-para-clientes-externo/marca-da-finep
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Deverão ser enviadas pelo menos duas fotos das placas da obra, sendo uma com o nome da
empresa e/ou do engenheiro responsável e outra com o logotipo da FINEP.

Todas as fotos deverão apresentar legenda de identificação, compatível com a relação de itens.

O relatório Final deverá apresentar o relatório de construção (“As Built”) para permitir o acesso
a informações confiáveis do que foi construído, conforme determina o Tribunal de Contas da
União/TCU.

Não se aplica.

15.ASSINATURA

Informar o responsável pelo relatório, a data de emissão e assinar.

Nome: Wilson Suzigan

Data: 04 de junho de 2020

Assinatura:
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16.ANEXO A – PLANO DE METAS

Informar os meses de início e término previstos e realizados das atividades das Metas Físicas do Plano de Trabalho aprovado. Informar, ainda,
sobre a fase de execução das atividades, que devem ser: “Executada”, “Em execução” e “Não iniciada”. Os atrasos devem ser justificados. Caso
necessário no campo “Comentários” poderão ser informados os detalhes sobre o desenvolvimento da meta.

Meta Física 1

Descrição da Meta:

Meta-física 1: Recebimento e encaminhamento dos artigos no processo de avaliação

Atividade:

- Recebimento e encaminhamento dos artigos no processo de avaliação

- Recebimento e cadastro de artigos submetidos à RBI e envio dos artigos aos pareceristas

Atividades
Previsto Realizado

Fase Atual
Previsão de
TérminoMês Início Mês Término Mês Início Mês Término

Recebimento e encaminhamento dos artigos no processo
de avaliação

10/2016 04/2020 10/2016 04/2020 Executada 04/2020

Recebimento e cadastro de artigos submetidos à RBI e
envio dos artigos aos pareceristas

10/2016 04/2020 10/2016 04/2020 Executada 04/2020
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Comentários

Meta-física 1: Recebimento e encaminhamento dos artigos no processo de avaliação

Descrição da atividade:

Os artigos submetidos à RBI no período de 10/2016 a 04/2020 totalizam 502 submissões de artigos com a autoria de diferentes autores e instituições brasileiras e estrangeiras.
Após a submissão, os artigos passam pelas etapas do processo editorial que se inicia na verificação feita pela secretaria observando o cumprimento de normas da RBI nos artigos
enviados pelos autores, na sequência segue para a avaliação de admissão feita pela equipe de editoria, para depois serem encaminhados para a avaliação por pares e colaboradores
acadêmicos da RBI. Desse total de submissões, 54 artigos foram aprovados, dos quais 53 já foram publicados. 366 artigos não foram aprovados após a avaliação da editoria ou
dos pareceristas e os demais continuam no processo de avaliação. O relatório de acompanhamento da situação dos artigos é realizado diretamente no sistema eletrônico da revista
e por meio de uma planilha no Excel.

Indicador físico de execução:

- Relatório de acompanhamento interno dos artigos em processo de avaliação realizado com identificação de submissões e registro de encaminhamentos dos artigos aos
pareceristas.

Meta Física 2
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Descrição da Meta:

Meta-física 2: Editoria

Atividade:

- Manutenção da linha editorial, indicação de parecerista, análise de pareceres, cobrança de prazos de entrega de pareceres e
artigos

- Acompanhamento dos trabalhos de preparação dos textos, editoração e arte gráfica da revista

- Realização de reuniões entre o editor, o editor adjunto e a equipe de secretaria, com consultas eventuais aos editores
associados.

Atividades
Previsto Realizado

Fase Atual
Previsão de
TérminoMês Início Mês Término Mês Início Mês Término

Manutenção da linha editorial, indicação de parecerista,
análise de pareceres, cobrança de prazos de entrega de
pareceres e artigos

10/2016 04/2020 10/2016 04/2020 Executada 04/2020

Acompanhamento dos trabalhos de preparação dos
textos, editoração e arte gráfica da revista

10/2016 04/2020 10/2016 04/2020 Executada 04/2020

Realização de reuniões entre o editor, o editor adjunto,
os editores e a equipe de secretaria

10/2016 04/2020 10/2016 04/2020 Executada 04/2020
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Comentários

Meta-física 2: Editoria

Descrição da atividade:

- Após o processo inicial de avaliação editorial, os artigos são enviados aos pareceristas - pesquisadores acadêmicos e colaboradores da revista – para avaliação cega por pares. A
editoria da RBI atribui pareceristas para cada artigo, faz os convites e coordena o recebimento de pareceres tendo em vista os prazos e a qualidade dos mesmos. Após receber os
pareceres a editoria faz uma apreciação e toma as decisões editoriais sobre a publicação ou não de cada artigo. Além de tudo, a editoria se responsabiliza pela periodicidade
regular dos números publicados.

- Os artigos aprovados no processo de avaliação passam por revisão de normas de publicação, preparação de diagramação e editoração para posterior publicação no sistema
eletrônico (SEER – Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas) da RBI. A equipe de editoria e de secretaria acompanha e aprova cada etapa do processo até a sua publicação.

- São realizadas reuniões presenciais periódicas entre o editor, o editor adjunto e a equipe de secretaria nas quais são discutidos os casos individuais de cada artigo submetido ou
em processo de avaliação. Nessas reuniões a editoria faz as designações de pareceristas, acompanha o processo de avaliação de cada artigo, toma as decisões editoriais e discute
pontos de aperfeiçoamento do processo editorial, bem como das demais atividades relacionadas à RBI, com atenção especial à indexação da revista em bases nacionais e
internacionais.

Indicador físico de execução:

- Números da revista publicados dentro dos prazos e com artigos de reconhecida qualidade, como atestam os indicadores de acesso e as citações nas principais bases indexadoras.

- Reuniões presenciais realizadas com periodicidade e regularidade.

Meta Física 3
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Descrição da Meta:

Meta-física 3: Organização da informação

Atividade:

- Controle de cadastro dos assinantes, pareceristas e eventos internacionais

Atividades
Previsto Realizado

Fase Atual
Previsão de
TérminoMês Início Mês Término Mês Início Mês Término

Controle de cadastro dos assinantes, pareceristas e
eventos internacionais

10/2016 04/2020 10/2016 04/2020 Executada 04/2020

Comentários

Meta-física 3: Organização da informação

Descrição da atividade:

- Os cadastros são atualizados periodicamente e novos cadastros também são realizados frequentemente pela secretaria da RBI, a fim de abranger um público cada vez mais
amplo.

Indicador físico de execução:

- Cadastros atualizados
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Meta Física 4

Descrição da Meta:

Meta-física 4: Gerenciamento da comunicação e expedição da revista

Atividade:

- Comunicação com os editores, pareceristas, bibliotecas e leitores através de e-mail e por meio do SEER

- Atualização da página da internet da RBI

- Expedição da revista por correio (ver terceiro item da “Descrição da atividade”, descrita abaixo)

Atividades
Previsto Realizado

Fase Atual
Previsão de
TérminoMês Início Mês Término Mês Início Mês Término

Comunicação com os editores, pareceristas, bibliotecas e
leitores através de e-mail e por meio do SEER

10/2016 04/2020 10/2016 04/2020 Executada 04/2020

Atualização da página da internet da RBI 10/2016 04/2020 10/2016 04/2020 Executada 04/2020

Expedição da revista por correio 03/2017 00/0000 00/0000 00/0000 Não iniciada 00/0000

Comentários
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Meta-física 4: Gerenciamento da comunicação e expedição da revista

Descrição da atividade:

- A comunicação da RBI é centralizada no sistema eletrônico utilizado desde 2010. Toda a comunicação com a equipe editorial, pareceristas e autores fica documentada
nesse sistema. A comunicação com o público externo (leitores e público em geral) é feita também por e-mail e por telefone. Artigos aprovados são publicados no site da RBI
e divulgados nas redes sociais.

- A página da Internet da RBI é constantemente atualizada pela equipe editorial e secretaria da revista. Em 2017 a RBI passou a atribuir o DOI (Digital Object Identifier) em
todas as suas publicações, novas e antigas, que também foram atualizadas por este motivo. Em 2020 acompanhando as recomendações internacionais de publicação a RBI
passou a publicar os artigos em fluxo contínuo e a utilizar o e-location, identificador eletrônico que substitui a paginação sequencial dos artigos. A página da RBI permite o
acesso irrestrito (acesso aberto) a todos os artigos da revista ampliando o público leitor e a divulgação das publicações.

- Seguindo as tendências mais atuais referentes às publicações científicas, a RBI passou a ser publicada somente de modo online e não mais no modo impresso. Neste sentido a
expedição da revista por correio não se justifica e a verba referente a essa atividade foi devolvida à FINEP em 10 de outubro de 2018 (ver anexos A1 e A2). A publicação apenas
em formato digital segue uma tendência da maioria dos periódicos acadêmicos nacionais e internacionais, que vêm se transformando em periódicos eletrônicos e assim
proporcionando maior agilidade na publicação e mais facilidade de acesso por parte de usuários. Segue ainda uma orientação expressa da principal base indexadora nacional de
periódicos – SciELO – no sentido de adotar o processo de publicação contínua, isto é, cada artigo aprovado é imediatamente preparado, editorado e publicado, sem esperar pelo
fechamento de um fascículo completo. Isso só é possível por meio da publicação eletrônica. A publicação em formato digital amplia substancialmente o número de artigos
publicados, já que não mais haveria o limite físico imposto pelo número máximo de páginas de cada fascículo. Essa ampliação é outra diretriz importante orientada por bases
indexadoras nacionais e internacionais. Da mesma forma, a publicação em formato digital amplia de modo praticamente infinito as possibilidades de divulgação da revista por
meio de redes sociais e canais de comunicação científica. Por fim, inúmeras bibliotecas e instituições cadastradas passaram a solicitar a interrupção da remessa de fascículos
impressos alegando, entre outros motivos, a falta de espaço físico e a disponibilidade do acervo eletrônico da RBI, cuja consulta oferecia maior flexibilidade e facilidade de
acesso.

Indicador físico de execução:

- Correspondências enviadas e recebidas

- Página da RBI atualizada

- A expedição da revista por correio não foi realizada e a verba referente a essa atividade foi devolvida à FINEP em 10 de outubro de 2018 (Ver anexos A1 e A2).
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Meta Física 5

Descrição da Meta:

Meta-física 5: Revisão e editoração gráfica

Atividade:

- Preparação e revisão dos originais dos trabalhos aceitos para publicação

- Preparação dos originais e revisão provas dos trabalhos aceitos para publicação

- Envio dos arquivos à gráfica (ver terceiro item da “Descrição da atividade”, descrita abaixo)

- Revisão das provas em arquivos eletrônicos e impressos

Atividades
Previsto Realizado

Fase Atual
Previsão de
TérminoMês Início Mês Término Mês Início Mês Término

Preparação e revisão dos originais dos trabalhos aceitos para publicação 12/2016 04/2020 12/2016 04/2020 Executada 04/2020

Preparação dos originais e revisão provas dos trabalhos aceitos para
publicação

01/2017 04/2020 01/2017 04/2020 Executada 04/2020

Envio dos arquivos à gráfica 01/2017 00/0000 00/0000 00/00/0000 Não iniciada 00/00/0000

Revisão das provas em arquivos eletrônicos e impressos 02/2017 04/2020 02/2017 04/2020 Executada 04/2020

Comentários
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Meta-física 5: Revisão e editoração gráfica

Descrição da atividade:

- Após o aceite dos artigos para publicação na RBI, é necessário realizar a preparação e revisão dos textos antes da efetiva publicação. Essa atividade está sendo organizada
pela secretaria da RBI e realizada desde o início do projeto, e é imprescindível para garantir a qualidade da publicação final da revista.

- Além da revisão, é necessário trabalhar na diagramação dos textos que serão publicados, a fim de organizar e transformar em versão PDF publicável no OJS e adequar o
texto no formato de publicação da revista. A checagem das provas finais é realizada junto aos autores dos respectivos artigos e pela equipe editorial em conjunto com a
secretaria da RBI.

- Seguindo as tendências mais atuais referentes às publicações científicas, a RBI passou a ser publicada somente de modo online e não mais no modo impresso. Neste sentido a
expedição da revista por correio não se justifica e a verba referente a essa atividade foi devolvida à FINEP em 10 de outubro de 2018 (ver anexos A1 e A2). A publicação apenas
em formato digital segue uma tendência da maioria dos periódicos acadêmicos nacionais e internacionais, que vêm se transformando em periódicos eletrônicos e assim
proporcionando maior agilidade na publicação e mais facilidade de acesso por parte de usuários. Segue ainda uma orientação expressa da principal base indexadora nacional de
periódicos – SciELO – no sentido de adotar o processo de publicação contínua, isto é, cada artigo aprovado é imediatamente preparado, editorado e publicado, sem esperar pelo
fechamento de um fascículo completo. Isso só é possível por meio da publicação eletrônica. A publicação em formato digital amplia substancialmente o número de artigos
publicados, já que não mais haveria o limite físico imposto pelo número máximo de páginas de cada fascículo. Essa ampliação é outra diretriz importante orientada por bases
indexadoras nacionais e internacionais. Da mesma forma, a publicação em formato digital amplia de modo praticamente infinito as possibilidades de divulgação da revista por
meio de redes sociais e canais de comunicação científica. Por fim, inúmeras bibliotecas e instituições cadastradas passaram a solicitar a interrupção da remessa de fascículos
impressos alegando, entre outros motivos, a falta de espaço físico e a disponibilidade do acervo eletrônico da RBI, cuja consulta oferecia maior flexibilidade e facilidade de
acesso.

- A revisão das provas e dos arquivos eletrônicos é realizada, conforme explicado anteriormente, junto aos autores dos respectivos artigos e também pela equipe editorial em
conjunto com a secretaria da RBI. A secretaria e a editoria da revista acompanham o trabalho de revisão e diagramação contratado no convênio.

Indicador físico de execução:

- Originais revisados

- Provas editoradas

- O envio dos arquivos à gráfica não foi realizado e a verba referente à essa atividade foi devolvida à FINEP em 10 de outubro de 2018 (Ver anexos A1 e A2).

- Arquivos avaliados e aprovados
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17.ANEXO B – PLANILHA DE BOLSAS

Relacionar as pessoas que recebem bolsas através do projeto. Identificar o tipo da bolsa e o período de contemplação. Relacionar as atividades
desenvolvidas por cada bolsista de acordo com o Plano de Trabalho.

Bolsista Tipo Início
Previsão de
Término

Formação
Atual

Instituição
Formação
em Curso

Instituição Atividades

Não se aplica Não se
aplica

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Observação: Todos os bolsistas devem estar cadastrados na Plataforma Lattes.

18.ANEXO C – PLANILHAS DE OBRAS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

Descrever as obras e/ou melhorias realizadas, observando a Resolução CONFEA nº 425 de 18 de dezembro de 1998 (ART), bem como material
permanente e principais equipamentos (nacional e importado) adquiridos, relacionando-os com as metas/atividades já desenvolvidas ou a
desenvolver.

C.1 - Bens e Serviços
Relacionar abaixo, para cada rubrica, os bens e serviços adquiridos com recursos do Convênio, informando a meta física a que correspondem.
Preencher a coluna “Situação”, informando [Concluído] [Em Andamento] [Não Iniciado] [Não realizado] [Em licitação]
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Subprojeto/Meta Física Rubrica Descrição dos Itens

(conforme relação de itens)

Quant Situação Conclusão
(previsão)

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

C.2 - Obras e Instalações
Relacionar o andamento das obras / serviços de engenharia / instalações, informando a data (mês e ano) prevista para conclusão das etapas
ainda não encerradas. A coluna “Fase Atual da Execução” deverá ser preenchida com as seguintes informações: [Não Iniciada] [Em Licitação]
[Contratada] [Em Execução] [Concluída] ou [Paralisada].

Descrição da Obra

(conforme relação de itens / por
subprojeto)

Etapas Fase Atual da
Execução

Data de Início da
Obra

Etapas da Execução da Obra (previsão)

25% 50% 75% 100%

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica

Não se
aplica
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTE

Nome: RUY DE QUADROS CARVALHO

Matrícula: 203238

Função: Professor Titular

Data de Nascimento: 05/05/1953

Data da Entrega: 31/05/2020

Periodicidade: 5 anos

Período a que se refere o relatório: 01/05/2015 a 30/04/2020

Unidade: INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

Departamento: DEPARTAMENTO DE POLITICA CIENTIFICA E TECNOLOGICA

Carreira: DOCENTE MAGISTÉRIO SUPERIOR

Data de ingresso na Unicamp: 09/03/1988

Data de ingresso na PP: 22/09/1999

Data de ingresso na carreira: 01/10/1995

Regime atual de trabalho: RDIDP

Titulação: Livre docente

Promoções: 

Nível/Referência: MS6

Data de ingresso no Nível/Referência: 16/06/2011

Afastamentos no período (igual ou superior a 30 dias).

Tipo de afastamento/licenças Período
Férias 04/01/2016 - 02/02/2016

Férias 02/01/2017 - 31/01/2017

Férias 05/07/2018 - 03/08/2018

Férias 02/01/2019 - 31/01/2019
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Relatório de atividade apresentados.

Período Nro. Parecer CADI Parecer
01/06/2011 - 01/05/2015 CIDD 716/15 Satisfatório

01/06/2007 - 01/05/2011 708/11 Com Restrições

01/06/2003 - 01/05/2007 365/07 Satisfatório

01/05/2000 - 01/05/2003 292/04 Satisfatório

01/07/1998 - 01/04/2000 007/01 Satisfatório

01/07/1995 - 01/06/1998 680/98 Satisfatório
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1 - ATIVIDADES DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

1.1 - Atividades Didáticas

1.1.1 - Lista das disciplinas/turmas efetivamente ministradas (prática ou 
teórica) na Graduação

Sigla da 
Disciplina
/Turma

Período
/Ano

Horas Número 
de 
Alunos

Aprovados Reprovados DI DC Not
/Sab

Tipo

GE702 - A 2019/1S 30 44 43 1 X -

GE702 - A 2018/1S 30 32 28 4 X -

GE702 - A 2017/1S 30 49 45 4 X -

GE702 - A 2016/1S 30 33 28 5 X -

GE702 - A 2015/1S 30 35 33 2 X -

Fonte: DAC (G01)

1.1.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (G02)

1.2 - Orientações/Supervisões de alunos

1.2.1 - Supervisão de atividades práticas em ensino – com disciplinas no 
currículo (estágios, IC, etc.)
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (G03)
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1.2.2 - Supervisão de atividades práticas em ensino - sem disciplinas (estágios, 
etc)

Tipo de 
Atividade

Orientando Título Início Situação

Estágio Victor da Costa 
Ramos

Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica 
(Geo 600)

01/10
/2019

C / 29/02
/2020

Estágio Bárbara Gimenez 
Ortolan

Avaliação de Impactos Econômicos das 
Linhas de Pesqisa do Cepel

19/08
/2019

C / 19/10
/2019

Estágio Pedro Henrique 
Ambrósio Pereto

Avaliação de Impactos Econômicos das 
Linhas de Pesqisa do Cepel

11/03
/2019

C / 20/02
/2020

Estágio Evellyn Bezerra de 
Carvalho Adorno

Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica 
(Geo 600)

07/01
/2019

C / 31/07
/2019

Estágio Felipe Barbosa de 
Souza

Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica 
(Geo 600)

22/10
/2018

C / 10/03
/2019

Estágio Bruno Morari Avaliação de Impactos Econômicos das 
Linhas de Pesqisa do Cepel

17/09
/2018

C / 17/12
/2018

Estágio João Marcos 
Teixeira da Silva

Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica 
(Geo 600)

04/06
/2018

C / 28/11
/2018

Estágio Caroline Viana 
Testi

Avaliação de Impactos Econômicos das 
Linhas de Pesqisa do Cepel

09/04
/2018

C / 10/02
/2019

Estágio Gabriel Azevedo 
Moura

Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica 
(Geo 600)

09/01
/2017

C / 10/08
/2018

Estágio Ivan Mayer 
Bortoto

Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica 
(Geo 600)

06/06
/2016

C / 30/01
/2017

Estágio João Vitor Honório Transformação digital de cadeias de valor 
críticas no Brasil: implicações para P&D+I

06/06
/2016

C / 31/01
/2018

Estágio Brunna D'luise 
Turato Lotti Alves

Metodologia de Indicadores de Avaliação de 
Projetos de P&D+I no CEPEL

07/03
/2016

C / 31/07
/2017

Estágio Bruna Dias 
Guimarães

Indicadores de capacidades em Gestão da 
Inovação em empresas brasileiras

18/01
/2016

C / 18/06
/2016

Estágio Laíssa Pacheco de 
Oliveira

Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica 
(Geo 600)

18/01
/2016

C / 18/06
/2016

Estágio Giovanna Rumi 
Taminato

Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica 
(Geo 600)

13/07
/2015

C / 13/10
/2015

Estágio Cintia Denise 
Granja

Indicadores de capacidades em Gestão da 
Inovação em empresas brasileiras

22/04
/2015

C / 01/02
/2016

Estágio Vânia Moura 
Bentes

Indicadores de capacidades em Gestão da 
Inovação em empresas brasileiras

02/02
/2015

C / 31/07
/2015

Estágio Suzana Corrêa 
Petropouleas

Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica 
(Geo 600)

26/01
/2015

C / 31/07
/2015

Fonte: SIPEX (G04)
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1.2.3 - Orientação no Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED) e no 
Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PAD) - lista nominal dos alunos 
orientados

Orientando Período Disciplina Tipo
José Ricardo Bueno Manini 2019/1S GE702 - A PED

José Ricardo Bueno Manini 2018/1S GE702 - A PED

Carla de Mattos Kitsuta 2017/1S GE702 - A PED

Gabriela Campos Fronzaglia 2016/1S GE702 - A PED

Luciana de Farias 2015/1S GE702 - A PED

Fonte: DAC (G05)

1.2.4 - Programas Especiais (PIBID/CAPES, PET/CAPES, PROIN, REENGE)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G07)

1.2.5 - Monografias e Trabalhos de final de curso
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (G08)

1.2.6 - Monografias e trabalhos de final de curso (Sipex)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G19)

1.2.7 - Orientação de alunos bolsistas (SAE, Estrangeiros, etc.) e não bolsistas

Orientando Tipo de Orientação Período Agência
João Vitor 
Honório

Apoio ao Ensino 01/02/2018 a 30/09/2018 BOLSA SAE

Fonte: SIPEX (G09)

1.2.8 - Outras atividades de ensino (Participação na elaboração e/ou aplicação e
/ou correção de prova(s) do Vestibular, Participação em reformulação 
curricular, missões no Brasil e no exterior, assessorias relacionadas às 
atividades de Ensino de Graduação, etc.)

1.3 - Projetos de Ensino

1.3.1 - Projetos de Ensino com Financiamento
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G11)

1.3.2 - Projetos sem financiamento

Título do Projeto Início Situação Tipo de 
participação

Governança, Regulação, Inovação e Sustentabilidade em 
Indústrias Extrativas de Recursos Naturais

01/08
/2019

Em 
Andamento

Responsavel

Fonte: SIPEX (G12)

1.4 - Participação em bancas examinadoras
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1.4.1 - Participação em bancas examinadoras

Nome do 
candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Data 
da 
Banca

Data 
da 
Banca

Víctor Ruíz 
Câmara 
Schmidt

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Trabalho de 
Conclusão na 
Graduação

Titular 26/11
/2018

26/11
/2018

Fonte: SIPEX (G18)

1.5 - Produções relacionadas ao Ensino de Graduação

1.5.3 - Organização de eventos e cursos de curta duração, vinculados ao ensino 
de graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G15)

1.6 - Informações Complementares

1.6.1 - Coordenadoria de Cursos de Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH (G16)

1.6.2 - Prêmios e distinções recebidas pelas atividades de Ensino de Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G17)

1.6.3 - Informações relevantes relacionadas ao ensino não contempladas nos 
itens anteriores

Entre 2014 e 2018, sempre no 2º semestre, ofereci a disciplina eletiva GE 100
– Estratégia e Gestão Organizacional, com o intuito de ampliar a oferta de
disciplinas eletivas para os cursos de graduação em Geologia e Geografia e
disponibilizar aos alunos da graduação conteúdos relacionados à minha
pesquisa no PPG-PCT e DPCT. No entanto, o número de matriculados nessa
disciplina sempre esteve muito abaixo do requisito mínimo de número de
alunos (10), inviabilizando sua realização.

1.7 - Autoavaliação

1.7.1 - Campo destinado à autoavaliação do docente, no qual deve destacar 
sua contribuição para o bom andamento das atividades do Ensino de Graduação 
da Unidade a qual está vinculado e das Unidades para as quais ministrou 
disciplinas

Meu envolvimento com a Graduação do IG concentrou-se, no período deste
relatório, na oferta de disciplinas para alunos do 4º ano, tanto da Geografia
como da Geologia. Isso se deu primordialmente por meio da oferta da disciplina
de 1º semestre, obrigatória, GE 702 – História e Teoria das Organizações, do 
catálogo vigente até 2019, a qual ministrei regularmente desde 2003. No
período considerado, fui responsável pela disciplina para os alunos da Geologia
e os da Geografia do período Diurno, ao passo que a Profa. Rosana Corazza
respondeu por ministrá-la para a Geografia do período Noturno. Nessa
disciplina tive em média 39 alunos/ano.
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Considerando tratar-se de alunos do 4º ano, que já se encontram mais
próximos de concluírem seus estudos e ingressarem no mercado de trabalho,
procurei com a disciplina instrumentalizá-los e prepará-los criticamente para
seus futuros ambientes de trabalho. Dessa forma, ao invés de sobrecarregá- 
los com aspectos históricos e/ou teóricos sobre Organização, a disciplina
privilegiou a familiarização dos alunos com conceitos, polêmicas, debates e
ferramentas que hoje são disseminados em empresas e órgãos públicos.
Considerando ainda que esses alunos em sua maioria, não têm interesse 
teórico ou de investigação no tema da gestão e organização, o que se procurou
foi contribuir para prepará-los a enfrentar o que encontrarão nas organizações
reais de seu ambiente de trabalho. Dessa forma, foram tratadas na disciplina
temáticas importantes, tais como sustentabilidade e gestão ambiental,
qualidade de vida no trabalho, trabalho em grupo e liderança, planejamento
tecnológico e inovação. Acredito que tenha sido bem sucedido nessa iniciativa, 
uma vez que as avaliações da disciplina foram boas, na maior parte das turmas.

Essa disciplina (GE 702) constituiu a principal via para a formação de
doutorandos sob minha orientação em seu estágio docente, uma vez que
sistematicamente procurei envolvê-los nos trabalhos da disciplina como PEDs.
Nesse sentido, os doutorandos PED acompanharam a disciplina, deram apoio
aos alunos na organização de seminários e gerenciaram as ferramentas
eletrônicas de apoio (Teleduc e Moodle). Além dessas atribuições, tiveram que
dar uma das 15 aulas que compõem a disciplina.

Em relação ao 2º semestre, conforme esclarecido acima, embora tenha
oferecido uma disciplina eletiva para a graduação em Geografia e em Geologia,
a mesma teve uma procura muito baixa por parte dos alunos, o que atribuo
principalmente à carga horária já consideravelmente elevada para os alunos
dos últimos anos, no que diz respeito ao catálogo vigente até 2019.

Com a reformulação do catálogo dos cursos de graduação do IG para 2020, a
GE 702 deixou de ser oferecida. Para o novo catálogo, propus em conjunto com
os Profs. Rosana Corazza e Aleix Altimiras, a disciplina GE 512 – Gestão,
Governança e Sustentabilidade, disciplina obrigatória para a Geologia, e pela
qual sou atualmente responsável. Nessa disciplina, a principal mudança contida
na proposta foi a de desenvolver com os alunos uma temática que fosse central
aos seus interesses e para sua formação, atendendo a uma demanda da
Coordenação de Graduação do IG, ao mesmo tempo em que pudessem se valer
da base de conhecimento proporcionada pelas pesquisas em desenvolvimento
no âmbito do DPCT e do laboratório que lidero (LabGETI – Laboratório de
Gestão de Tecnologia e Inovação). Dessa forma, a disciplina, que está sendo
por mim ministrada pela primeira vez neste ano, procura formar os alunos em
conceitos e ferramentas básicas relacionadas à governança e regulação das
atividades das indústrias extrativas de recursos naturais, tendo em vista seu
desenvolvimento sustentável e a transição para uma economia de baixo
carbono. A disciplina focaliza os setores da mineração e da exploração e
produção de óleo & gás, tendo como pano de fundo a definição dos ODS
(Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) para esses setores. Um cuidado
especial é trabalhado com relação às estruturas internacionais e nacionais de
regulação para essas indústrias, aos desafios que a compatibilização do
crescimento com a sustentabilidade ambiental e social coloca e, ainda, ao papel
da inovação nesse . Para apoiar a elaboração dos conteúdos datrade-off
disciplina, desenvolvemos no âmbito do LabGETI, desde o 2º semestre de
2019, juntamente com a doutoranda Caroline Araújo (que se tornou PED da 
disciplina) o projeto de pesquisa “Governança, Regulação, Inovação e
Sustentabilidade em Indústrias Extrativas de Recursos Naturais”.
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No contexto da pandemia da Covid 19, a nova disciplina GE 512 está sendo
oferecida de modo não presencial, por meio de aulas online em plataforma 
digital que também são gravadas e disponibilizadas no YouTube. Além disso, 
temos promovido reuniões virtuais com grupos de alunos para apoiá-los na
preparação de seminários. Certamente esta conjuntura dificultou sobremaneira
o pleno alcance dos objetivos da disciplina, mas acredito que, dentro das
limitações que se impõem, os alunos têm demonstrado interesse e
aproveitamento na GE 512.

Finalmente, cabe destacar que fui responsável pelo envolvimento de alunos de
graduação nas pesquisas do LabGETI, na forma de estágios que são
viabilizados por meio dos projetos desenvolvidos no Laboratório e por mim
coordenados. No período coberto por este RAD, supervisionei 18 estudantes de
graduação como estagiários do LabGETI, que participaram de seus diversos
projetos.

Fls. 224



Relatório de Atividades Docente 9/50 16/06/2020 15:06

2 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU

2.1 - Credenciamento/Participação

2.1.1 - Listagem dos Programas aos quais o docente participa/está credenciado

Programa de Pós-
Graduação

Período
/Conceito

Início 
Participação

Fim 
Participação

Tipo de 
Participação

Política Científica e 
Tecnológica

2013/2016 - 6 20/06/2018 Permanente

Política Científica e 
Tecnológica

2013/2016 - 6 18/07/2016 19/06/2018 Permanente

Política Científica e 
Tecnológica

2013/2016 - 6 23/02/2000 18/07/2016 Pleno

Administração 06/06/2018 Permanente

Administração 29/03/2017 05/06/2018 Permanente

Fonte: DAC (PG01)

2.2 - Disciplinas Ministradas

2.2.1 - Aulas efetivamente ministradas (prática ou teórica) na Pós-Graduação

Sigla da Disciplina/Turma Período/Ano Horas Número de Alunos DI DC Tipo
AD190 - A 2019/2S 60 7 X PI

CT018 - A 2019/2S 45 11 X

CT018 - B 2019/2S 45 2 X

CT140 - A 2019/1S 23 18 X

CT241 - S 2019/1S 0 1 X

CT018 - A 2018/2S 45 9 X

CT140 - A 2018/1S 23 28 X

CT018 - A 2017/2S 45 13 X

CT241 - M 2017/2S 0 2 X

CT140 - A 2017/1S 23 23 X

CT018 - A 2016/2S 45 10 X

CT140 - A 2016/1S 23 14 X

CT018 - A 2015/2S 45 8 X

CT140 - A 2015/1S 23 22 X

Fonte: DAC (PG02)

2.2.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário

Período Sigla da Disciplina
/Turma 1

Nivel 1 Sigla da Disciplina
/Turma 2

Nivel 2

2019/2S CT018 - A Pós-
graduação

CT018 - B Pós-
graduação

Fonte: DAC (PG03)

2.3 - Orientações e Co-Orientações
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2.3.1 - Listagem nominal das teses de doutorado defendidas no período a que 
se refere o relatório
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG04)

2.3.2 - Listagem nominal das dissertações defendidas

Nome 
do 
Aluno

Data 
da 
Defesa

Dissertação Tempo 
de 
Titulação 
(meses)

Data de 
Homologação

Tipo

Barbara 
Puchala

22/02
/2017

"Inovação e Transformação da 
Cadeia Global de Valor da Soja: o 
Caso do Tratamento Industrial de 
Sementes de Soja no Brasil"

30 12/06/2017 Orientação

Bruna 
Alves 
Bueno

18/08
/2016

"Práticas de inovação aberta na 
indústria petroquímica brasileira: o 
caso da Brasken"

30 22/11/2016 Orientação

Carla 
de 
Mattos 
Kitsuta

02/03
/2016

"APLICABILIDADE DE MODELOS 
DE GESTÃO DA INOVAÇÃO A 
EMPRESAS DE SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO"

25 16/05/2016 Orientação

Fonte: DAC (PG05)

2.3.3 - Listagem nominal dos alunos em orientação no período

Nome Curso Tipo 
Orientação

Situação Início Fim

Carla de Mattos Kitsuta Doutorado Orientação Em Andamento 04/01
/2016

Caroline Giusti de Araújo Doutorado Orientação Em Andamento 01/03
/2019

Gabriela Campos 
Fronzaglia

Doutorado Orientação Desligamento do 
Curso

01/03
/2015

31/12
/2017

José Ricardo Bueno 
Manini

Doutorado Orientação Em Andamento 04/01
/2016

Matheus Munhoz Vieira 
Franco

Doutorado Orientação Em Andamento 01/03
/2019

Lisandra Ravanelli Pessa Mestrado Orientação Em Andamento 03/03
/2020

Loraine Winckler Staut Mestrado Orientação Em Andamento 11/03
/2019

Marcelo Miranda da Silva 
Lima

Mestrado Orientação Em Andamento 01/08
/2017

Pietro Pizão Gonzalez Mestrado Orientação Em Andamento 01/03
/2018

Fonte: DAC (PG06)

2.4 - Projetos de Ensino de Pós-Graduação
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2.4.1 - Projetos de ensino de pós-graduação no qual o docente esteve 
envolvido ou protagonizou

Título do Projeto Início Situação Agência de 
Fomento

Valor Tipo de 
participação

Inovação em Modelos de 
Negócios no Sistema Bancário 
Brasileiro: \propensão e 
Prontidão para a Inovação nos 
Incumbentes e nas Fintechs 
(Bolsa de Doutorado: Matheus 
Munhoz Vieira Franco)

01/02
/2020

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2024

Agência: 
CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
79200,00

Responsavel

Colaboração nas redes globais 
de inovação: uma análise do 
caso brasileiro entre 2003 e 
2017. (Bolsa de doutorado: 
Caroline Giusti de Araujo)

01/03
/2019

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2023

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105600,00

Responsavel

Serviços de Compartilhamento 
de Veículos no Brasil: uma 
investigação sob a perspectiva 
da inovação em modelos de 
negócio (Bolsa de mestrado: 
Pietro Pizão Gonzalez)

01/03
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: 
CAPES (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
36000,00

Responsavel

Programa de Doutorado 
Interinstitucional (Dinter) em 
Política Científica e Tecnológica 
entre IFMG e PPG-PCT/Unicamp

01/09
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2022

Agência: IFMG 
(Remuneração)

R$ 
40000,00

Participante

Comunicação interna, formas 
organizacionais e inovação: 
uma investigação exploratória 
em empresas brasileiras (Bolsa 
de Doutorado: José Ricardo 
Bueno Manini)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: 
CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105600,00

Responsavel

Engajamento corporativo com 
startups: ambiente de 
negócios, capacidades em 
gestão da inovação e modos de 
governança (Bolsa de 
Doutorado: Carla de Mattos 
Kitsuta)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
79200,00

Responsavel

Análise setorial dos fatores que 
levam à mudança 
organizacional para outro tipo 
de arquétipo organizacional 
(Bolsa de Doutorado: Gabriela 
Campos Fronzaglia)

01/08
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: 
CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
30800,00

Responsavel

Fonte: SIPEX (PG07)

2.5 - Participação em bancas de tese, dissertação ou exame de 
qualificação

2.5.1 - Participação em bancas examinadoras
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Nome do 
Candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Tipo de 
Membro 
da 
Banca

Data 
da 
Banca

Fonte

Barbara 
Puchala

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 22/02
/2017

DAC

Bruna Alves 
Bueno

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 18/08
/2016

DAC

Carla de 
Mattos Kitsuta

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Presidente Titular 02/03
/2016

DAC

Felippe 
Pereira Lucio 
Martins

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Titular 18/06
/2018

DAC

Fernanda 
Stringassi de 
Oliveira

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Suplente 18/02
/2020

DAC

Luis Otávio 
Lucas

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação de 
Mestrado

Membro Titular 09/12
/2015

DAC

Alexandre 
Pacheco da 
Silva

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Suplente 23/08
/2018

DAC

Carla de 
Mattos Kitsuta

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Presidente Titular 18/03
/2020

DAC

Carolina 
Mendonça de 
Moraes Duarte

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Titular 12/09
/2018

DAC

Diego Rafael 
de Moraes 
Silva

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Doutorado

Membro Suplente 31/08
/2018

DAC

Felippe 
Pereira Lucio 
Martins

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Titular 29/11
/2017

DAC

Fernanda 
Stringassi de 
Oliveira

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Membro Suplente 30/10
/2019

DAC

Fls. 228



Relatório de Atividades Docente 13/50 16/06/2020 15:06

Pietro Pizão 
Gonzalez

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação de 
Mestrado

Presidente Titular 05/03
/2020

DAC

Diego Rafael 
de Moraes 
Silva

Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Suplente 30/08
/2019

DAC

Ercilio Santos Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Defesa de Tese 
de Doutorado

Membro Titular 25/08
/2016

DAC

Aloysio Bastos 
Vianna da 
Silva Junior

Universidade 
Federal 
Fluminense - IC
/UFF

Doutorado fora 
da Unicamp

Membro Titular 17/08
/2015

SIPEX

Fernando 
Henrique 
Taques

Univ. 
Presbiteriana 
Mackenzie

Doutorado fora 
da Unicamp

Membro Titular 16/12
/2019

SIPEX

Josué 
Catharino 
Ferreira

Universidade 
Federal do ABC - 
Campus São 
Bernardo

Doutorado fora 
da Unicamp

Membro Titular 19/02
/2018

SIPEX

Juliana 
Albuquerque 
Saliba de 
Oliveira

Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie

Doutorado fora 
da Unicamp

Membro Titular 03/11
/2015

SIPEX

Fernando 
Henrique 
Taques

Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie

Exame de 
qualificação 
Geral 
(DOUTORADO)

Membro Titular 01/02
/2017

SIPEX

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Seleção de 
Doutorado

Membro Titular 15/12
/2017

SIPEX

Fonte: DAC/SIPEX (PG08)

2.5.2 - Coordenadoria de Comissão de Pós-Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH (PG09)

2.6 - Organização de eventos vinculados à Pós-graduação

2.6.1 - Eventos e cursos de curta duração organizados e forma de participação
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG10)

2.7 - Prêmios e distinções relacionadas às atividades de Pós-Graduação 
recebidas pelo docente ou pelos alunos orientados, quando vinculados ao 
trabalho de tese

2.7.1 - Prêmios e distinções relacionadas às atividades de Pós-graduação 
vinculados ao trabalho de tese
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG11)

2.8 - Informações Complementares
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2.8.1 - Informações Complementares

Em outubro de 2019, estive em missão de cooperação acadêmica na Argentina, a convite
da Reitoria e da área acadêmica de Administração da Universidade Nacional de Rafaela,
Província de Santa Fé.   A UNRaf é uma universidade jovem, inaugurada em 2015 como
parte do sistema argentino de universidades nacionais, e com a qual a UNICAMP  mantém
convênio de cooperação acadêmica.  A referida missão teve como objetivo estabelecer as
bases para a cooperação, em docência e pesquisa, entre o PPG-PCT e a UNRAF, no
âmbito da recém-lançada “Maestria em Administración de Empresas y Innovación
Tecnologica”, cujo início está previsto para 2021. Os objetivos e a grade curricular dessa
maestria incorporaram conteúdos que têm sido desenvolvidos em disciplinas e na
pesquisa de pós-graduação do PPG-PCT. Mapearam-se oportunidades para 4 docentes
do PPG-PCT participarem da referida Maestria.

2.9 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

2.9.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

2.10 - Autoavaliação

2.10.1 - Campo destinado à autoavaliação do docente, no qual deve destacar 
sua contribuição para o bom andamento das atividades de pós-graduação do 
curso/programa no qual está credenciado.

Tenho tido intenso envolvimento com a pós-graduação na UNICAMP, dando
continuidade e aprofundando minha dedicação ao PPG-PCT (Programa de Pós-
graduação em Política Científica e Tecnológica), do qual participo como docente
permanente desde 1998, e passando a colaborar com o PPGA (Programa de
Pós-graduação em Administração) da FCA, como docente permanente, desde
2017. Essa intensa dedicação se expressa, no período deste relatório, nas
disciplinas ministradas, no volume de pós-graduandos orientados, na pesquisa
e publicações conduzidas com os orientados e em atividades complementares,
como participação em bancas dento e fora da UNICAMP.
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No âmbito da docência no PPG-PCT, sou responsável, juntamente com o Prof.
Sérgio Queiroz, por uma das disciplinas obrigatórias do programa, qual seja, a
CT140 – Economia Política da Ciência e da Tecnologia, bem como ministro a
disciplina eletiva CT 018 – Gestão Estratégica da Inovação na Empresa. A CT
140 é uma disciplina de formação básica do PPG-PCT, que ministramos desde
1995, sempre no primeiro semestre, para os alunos ingressantes, mas que se
tem atualizado sistematicamente a fim de incorporar conceitos e teorias da
fronteira da disciplina. Dessa forma, no período considerado neste RAD, a
disciplina procurou oferecer aos alunos o aprofundamento nas teorias do
progresso técnico e da inovação, de sua relação com a dinâmica do capitalismo
e com a constituição e evolução da corporação industrial moderna, procurando
situá-la no contexto histórico compreendido desde a I Revolução Industrial até
os ciclos mais recentes marcados pelas tecnologias digitais, a dispersão global
da P&D e a constituição de redes globais de inovação. A CT 018 é uma 
disciplina eletiva sob minha responsabilidade, oferecida anualmente desde o 2º 
semestre desde 2002, e que compõe uma das disciplinas da linha de pesquisa
em Planejamento e Gestão de C&T e Inovação do PPG-PCT. Trata-se de
disciplina que procura capacitar os alunos nos conceitos, teorias, metodologias
e ferramentas mais importantes no campo da gestão da inovação, e que busca
privilegiar os desafios, limitações e oportunidades colocados pelas
circunstâncias de empresas situadas no contexto brasileiro. Como se trata de
um campo de investigação bastante dinâmico, a disciplina sofreu profundas
modificações no período aqui considerado, de modo a dar conta de temas
novos e importantes, tais como, a gestão da inovação em modelos de negócios,
a estratégia e gestão da transformação digital, a crescente importância do
engajamento corporativo com inovadoras e, por fim, mas não menosstartups 
importante, a crescente relevância da sustentabilidade ambiental e social como
condicionadores das estratégias empresariais de inovação.

Esse último tema ganhou centralidade na disciplina eletiva que criei e comecei
a ministrar em 2019 no PPGA/FCA, a ADM 190 – Inovação e Sustentabilidade.
Trata-se de disciplina dedicada aos alunos do programa cujos interesses de
pesquisa estão relacionados à temática da inovação e da sustentabilidade da
perspectiva da gestão, em especial buscando entender a influência do mercado
e da regulação na adoção de estratégias de negócios e inovação orientadas à
sustentabilidade, bem como a adoção de práticas e ferramentas de gestão da
inovação especificamente voltadas para a implementação dessas estratégias.
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Com relação às orientações no período considerado, orientei 3 dissertações de
mestrado concluídas e tenho em andamento, 4 orientandos de mestrado, sendo
2 no PPG-PCT e 2 no PPGA/FCA, e 4 de doutorado no PPG-PCT. As orientações  
concluídas de mestrado estiveram concentradas em temas relacionados com
minhas principais linhas de pesquisa, como comentado adiante. Essas   
dissertações apresentaram alto nível de qualidade e robustez acadêmica,
revelando-se bastante profícuas em termos de publicações, tendo uma delas
(dissertação de Barbara Puchala) sido o ponto de partida para um livro
publicado e por mim co-autorado (Puchala e Carvalho 2019, seção4.1.1,/14.
01), e outra (dissertação de Carla Kitsuta) rendido publicação trilíngue em
periódico classificado como  na área de Administração pelo Qualis CapesA2
(Kitsuta e Carvalho 2019, seção 4.1.1/1.02). A orientação de doutorado que
seria concluída no período, e que poderia ter resultado também em uma boa
tese e publicações, infelizmente foi interrompida por problemas pessoais da
orientanda (Gabriela Campos) que acabaram resultando em sua desistência do
programa. As orientações em andamento, em sua maior parte, estão
relacionadas aos temas emergentes no campo da gestão da inovação e que
comentei acima ao mencionar as alterações que imprimi à CT 018. Aqui se
destaca a pesquisa de doutorado de Matheus Franco, focada em inovação em
modelo de negócios na perspectiva da teoria das capacidades dinâmicas, a qual
já rendeu 2 (duas) publicações no periódico internacional “Sustainability”,
classificado como  na área de Geografia e nas Engenharias I (Minatogawa,A2
Carvalho e outros, 2019 e 2020, seção 4.1.1/01.01). A pesquisa de mestrado
de Pietro Pizão também explora a questão da inovação em modelos de
negócios, tomado como base de estudo empírico os serviços de  nocar-sharing
Brasil e colocando em questão a aplicabilidade das classificações feitas pela
literatura internacional para os modelos de negócio desse setor. Destaca-se
também a pesquisa de doutoramento de Carla Kitsuta, a qual busca investigar
o significativo e recente fenômeno do crescimento do engajamento corporativo
com startups inovadoras no cenário empresarial brasileiro, na perspectiva da
influência do ambiente de negócios e das capacidades de gestão da empresa na
definição do modo de engajamento. Essa pesquisa de doutorado já levou à
publicação de 2 (dois) artigos em anais de congressos internacionais (Kitsuta e
Carvalho 2018, e Kitsuta, Carvalho e outros 2019, seção 4.1.1/02.01). A
dissertação de mestrado de Marcelo Lima, do PPGA/FCA, explora o mesmo
tema a partir do estudo de caso do programa de engajamento com startups do
Banco do Brasil. Destaco ainda a pesquisa de doutoramento de Caroline Araújo
que, como comento na seção 4 deste RAD (pesquisa e produção científica), dá
continuidade à minha linha de pesquisa sobre cadeias e redes globais de
inovação, tema a que me dedico desde o início dos anos 2000. A pesquisa
dessa doutoranda tem permitido retomar a utilização de métodos quantitativos
aplicados a microdados da PINTEC/IBGE (Pesquisa de Inovação Tecnológica),
possibilitando o teste, na população de empresas inovadoras brasileiras, de
hipóteses que foram elaboradas em projeto exploratório de investigação
anterior (The Changing Knowledge Divide in the Global Economy), baseado em
estudos de caso. A finalização do referido projeto anterior culminou com a
publicação de artigo na Research Policy (Lema, Carvalho e Schmitz 2015, seção
4.1.1/01.01), periódico internacional classificado como  na áreaA1
interdisciplinar. 

Vale mencionar minha participação em considerável número de bancas de
doutorado e mestrado, sendo que parte delas se deu em programas de pós-
graduação em Administração ou interdisciplinares externos à Unicamp.
Também ressalto minha contribuição ao PPG-PCT por meio da participação em
seu rigoroso processo de seleção, seja como membro titular da comissão de
seleção (seleção em 2017, início em 2018), seja como suplente e participando
em correão das provas na primeira etapa da seleção (2016 e 2018).
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Importante ressaltar ainda que minha atividade na pós-graduação, graduação e
pesquisa mantém forte relação com atividades de extensão, como procuro
demonstrar mais detalhadamente na seção 5 deste RAD. Em particular, com o
Programa de Especialização em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica, no
âmbito do qual já se formaram cerca de 500 gestores de P&D e inovação
brasileiros, em sua maior parte atuantes nas maiores e mais inovadoras
empresas brasileiras.  Esse Programa constitui-se em via bidirecional de
transferência de conhecimento e know-how, tornando-se um living lab de
gestão da inovação,  o qual alimenta e favorece a pesquisa do LabGETI, ao
mesmo tempo em que impacta as empresas e ICTs em que atuam seus
participantes.

Por último, gostaria de mencionar a honrosa premiação que recebi da ANPAD
(Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração), em
2018, e entregue por ocasião do Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica,
um dos congressos científicos mais tradicionais da área dos estudos em C&T e
Inovação. Trata-se da 1ª. Edição do Prêmio "Lifetime Achievement em Gestão
da Inovação Tecnológica", o qual tem significado especial por ser resultado de
escolha realizada por Comitê Científico designado pela ANPAD a partir de
indicações feitas por meio de consulta ampla à comunidade de pesquisa e pós-
graduação em gestão de tecnologia e inovação.
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3 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU

3.1 - Participação nos cursos

3.1.1 - Lista dos cursos/disciplina para os quais o docente ministrou aulas
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG12)

3.1.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG14)

3.2 - Orientação de alunos e de trabalhos de final de curso

3.2.1 - Lista de alunos de Pós-graduação lato-sensu orientados
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG13)

3.2.2 - Lista de alunos de residência médica orientados
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG16)

3.3 - Participação em bancas examinadoras

3.3.1 - Participação em bancas examinadoras
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG15)

3.4 - Informações Complementares

3.4.1 - Informações Complementares

3.5 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

3.5.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

3.6 - Autoavaliação

3.6.1 - Autoavaliação do docente destacando sua contribuição para o bom 
andamento destas atividades.
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4 - ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA E 
CULTURAL

4.1 - Indicações de Produção

4.1.1 - Indicações de Produção - 01.01-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

CARVALHO, R. Q.; SANTOS, G. V.; BARROS NETO, Manoel Clementino de; Gestão 
Estratégica de P&D+i em uma Empresa Pública do Setor Elétrico Brasileiro, 09
/2015, Revista Gestão & Tecnologia, Vol. 15, Fac. 1, pp. 32-67, Pedro Leopoldo, 
MG, BRASIL, 2015

2015

SANTOS, G. V.; CARVALHO, R. Q.; A Relação Sujeito-Objeto na Pesquisa 
Qualitativa, 12/2015, ReAT - Revista Eletrônica de Administração e Turismo, Vol. 7, 
Fac. 4, pp. 759-774, Pelotas, RS, BRASIL, 2015

2015

LEMA, Rasmus; CARVALHO, R. Q.; SCHMITZ, Hubert; Reorganising global value 
chains and building innovation capabilities in Brazil and India, 09/2015, Research 
Policy, Vol. 44, Fac. 7, pp. 1376-1386, Amsterdan, HOLANDA, 2015

2015

GAVIRA, M. O.; CARVALHO, R. Q.; Innovation in Subsidiaries of Electro-Electronic 
Industry in Brazil, 06/2015, Latin American Business Review, Vol. 16, Fac. 2, pp. 
103-126, Philadelphia, PA, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2015

2015

SANTOS, G. V.; CARVALHO, R. Q.; Abrindo a caixa preta da mudança organizacional 
para a inovação tecnológica, 08/2016, Desafio Online, Vol. 2, Fac. 1, pp. 63-79, 
Campo Grande, MS, BRASIL, 2016

2016

CARVALHO, R. Q.; NEIVA TAVARES, André; SANTOS, G. V.; BAJAY, SERGIO 
VALDIR; A Importância do Contexto Nacional Industrial na Adoção de Políticas para 
o Aproveitamento Energético do Biogás Oriundo dos Resíduos Sólidos Urbanos, 10
/2016, Qualit@s (UEPB), Vol. 17, Fac. 2, pp. 132-149, Campina Grande, PB, 
BRASIL, 2016

2016

SANTOS, G. V.; CARVALHO, R. Q.; Organização para inovação: integrando 
estratégia, estrutura e processos de gestão, 05/2017, Desafio Online, Vol. 5, Fac. 2, 
pp. 200-210, Campo Grande, MS, BRASIL, 2017

2017

MINATOGAWA, V. L. F.; FRANCO, M. M. V.; RAMPASSO, I. S.; ANHOLON, R.; 
CARVALHO, R. Q.; AZAVEDO, Orlando Duran; BATOCCHIO, Antonio; 
Operationalizing Business Model Innovation through Big Data Analytics for 
Sustainable Organizations, 12/2019, Sustainability (Basel), Vol. 12, Fac. 1, pp. 277-
305, Basel, SUICA, 2019

2019

MINATOGAWA, V. L. F.; FRANCO, M.; DURÁN, Orlando; CARVALHO, R. Q.; 
HOLGADO, Maria; BATOCCHIO, Antonio; Carving out New Business Models in a 
Small Company through Contextual Ambidexterity: The Case of a Sustainable 
Company, 03/2020, Sustainability (Basel), Vol. 12, Fac. 6, pp. 2337-2370, Basel, 
SUICA, 2020

2020

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 01.02-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação nacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

CARVALHO, R. Q.; Coping with Change in the Economy: New Technologies, 
Organisational Innovation and Economies of Scale and Scope in the Brazilian 
Engineering Industry, 06/2015, Texto para Discussão (IPEA. Brasília), Vol. 59, pp. 7-
74, Brasília, DF, BRASIL, 2015

2015

CARVALHO, R. Q.; SANTOS, G. V.; Avaliação sistêmica de P&D e inovação, 02
/2018, GV Executivo, Vol. 17, Fac. 1, pp. 46-46, São Paulo, SP, BRASIL, 2018

2018

KITSUTA, Carla de M.; CARVALHO, R. Q.; Innovation management in information 
technology service companies in Brazil: planned innovation, rapid application and 
deliberate a posteriori innovation models, 12/2019, Cadernos EBAPE.BR (FGV), Vol. 
17, Fac. 4, pp. 1048-1061, Rio de Janeiro, RJ, BRASIL, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 02.01-Trabalhos Completos publicados em 
anais de congresso Internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

KITSUTA, Carla de M.; CARVALHO, R. Q.; Aplicabilidade de modelos de gestão da 
inovação a empresas de serviços, 10/2015, Científico Internacional, XVI Congresso 
Latino-Iberoamericano de Gestão da Tecnologia - ALTEC, Vol. 1, pp.1-20, Porto 
Alegre, RS, BRASIL, 2015

2015

CARVALHO, R. Q.; INACIO JUNIOR, E.; EGLER, Ione; TAVARES, Andre; QUINTÃO, 
Rubia; MONACO, Daniela; SANTOS, G. V.; Diffusion of Innovation Management 
Practices in Manufacturing Industry in Brazil Comparing multinational subsidiariesto 
Brazilian national firms, 07/2017, Científico Internacional, PICMET '17 Conference 
"Technology Management for Interconnected World", Vol. 1, pp.1-9, Oregon, 
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2017

2017

KITSUTA, Carla de M.; CARVALHO, R. Q.; Service Innovation Management Models: 
Planned, Iterative and Emergent Innovations, 07/2017, Científico Internacional, 
PICMET '17 Conference "Technology Management for Interconnected World", Vol. 1, 
pp.1-11, Oregon, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2017

2017

KITSUTA, Carla de M.; CARVALHO, R. Q.; The Boost of Corporate Startup Programs 
in Brazil: Are there sectoral patterns? Are there differences between local 
companies and multinational subsidiaries?, 07/2018, Científico Internacional, R&D 
Management Conference 2018, Vol. 1, pp.1-1, Milan, ITALIA, 2018

2018

CARVALHO, R. Q.; INACIO JUNIOR, E.; SANTOS, G. V.; Sectoral Patterns of 
Diffusion of Innovation Management Practices in Brazilian Manufacturing Firms, 07
/2018, Científico Internacional, R&D Management Conference 2018 R&Designing 
Innovation: Transformational Challenges for Organizations and Society, Vol. 1, pp.1-
14, Milão, ITALIA, 2018

2018

CARVALHO, R. Q.; KITSUTA, Carla de M.; Falling behind in digital transformation 
capabilities? Exploring the implications of digitalization in the automotive value 
chain for Brazilian players– role in global innovation networks, 06/2018, Científico 
Internacional, 26th International Colloquium of Gerpisa, Vol. 1, pp.1-23, São Paulo, 
SP, BRASIL, 2018

2018

FRANCO, M. M. V.; MINATOGAWA, V. L. F. Minatogawa; BATOCCHIO,, A.; 
CARVALHO, R. Q.; Shifting innovation strategy in the digital world: business model 
innovation in a Brazilian medium-sized, ICT services provider, 06/2019, Científico 
Internacional, R&D Management Conference 2019 - "The Innovation Challenge: 
Bridging Research, Industry and Society", Vol. 1, pp.1-44, Paris, FRANCA, 2019

2019

KITSUTA, Carla de M.; CARVALHO, R. Q.; MOSQUIM, Alexandre; HASHIBA, Luciana; 
PIRES DE SOUZA SARTORETTO, Cristina Aparecida; David e Golias colaborando 
juntos: Proposta de um modelo de engajamento corporativo com startups, 08/2019, 
Científico Internacional, Workshop 2019 - ANPROTEC: O Futuro dos Ambientes de 
Inovação - Innovation Summit Brasil 2019, Vol. 1, pp.239-257, Florianópolis, SC, 
BRASIL, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 02.02-Trabalhos Completos publicados em 
anais de congresso Nacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

DIONISIO, Eduardo; INACIO JUNIOR, E.; CARVALHO, R. Q.; COMPARAÇÃO ENTRE 
ÍNDICES DE EMPREENDEDORISMO, 07/2018, Científico Nacional, X Encontro de 
Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (EGEPE), Vol. 
10, pp.1-17, São Paulo, SP, BRASIL, 2018

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 02.04-Resumos publicados em anais de 
congresso Nacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

CONSONI, F. L.; CARVALHO, R. Q.; RAMOS, F. L. R.; GONZALEZ, Pietro Pizão; 
Carsharing como estratégia de mitigação de impactos ambientais no setor de 
transporte, 02/2020, Científico Nacional, VIII Simpósio Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Sociedade - Esocite 2019, Vol. 8/2, pp.331-331, Belo Horizonte, MG, 
BRASIL, 2020

2020

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 05.03-Trabalhos completos aceitos para 
publicação em anais de Congresso internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

CARVALHO, R. Q.; From Imitation to Innovation: Sectoral Patterns of Diffusion of 
Innovation Management Practices in Brazilian Innovating Companies, 07/2019, 
Científico Internacional, Insyspo - The Challenges of Technology and Economic 
Catching-Up in Emerging, Vol. 1, pp.1-27, Campinas, SP, BRASIL, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 06.01-Trabalhos apresentados em eventos 
científicos internacionais (oralmente)

Descrição/Autores Ano da 
produção

CARVALHO, R. Q. (Docente); Diffusion of Innovation Management Practices in 
Manufacturing Industry in Brazil, 07/2017, PICMET '17 Conference "Technology 
Management for Interconnected World", 09/07/17, 13/07/17, Oregon, ESTADOS 
UNIDOS DA AMERICA, 2017, Oral

2017

KITSUTA, Carla de M. (autor e apresentador); CARVALHO, R. Q. (Docente); The 
boost of corporate-startup programs in Brazil: Are there differences between local 
companies and multinational subsidiaries? Are there sectoral patterns?, 07/2018, 
R&D Management Conference 2018, 30/06/18, 04/07/18, Milan, ITALIA, 2018, Oral

2018

CARVALHO, R. Q. (Docente); INACIO JUNIOR, E. (Docente); SANTOS, G. V. (co-
autor); Sectoral Patterns of Diffusion of Innovation Management Practices in 
Brazilian Manufacturing Firms, 07/2018, R&D Management Conference, 30/06/18, 
04/07/18, Milão, ITALIA, 2018, Oral

2018

CARVALHO, R. Q. (Docente); Falling behind in digital transformation capabilities? 
Exploring the implications of digitalization in the automotive value chain for Brazilian 
players– role in global innovation networks, 06/2018, 26th International Colloquium 
of Gerpisa, 11/06/18, 14/06/18, São Paulo, SP, BRASIL, 2018, Oral

2018

CARVALHO, R. Q. (Docente); From Imitation to Innovation: Sectoral Patterns of 
Diffusion of Innovation Management Practices in Brazilian Innovating Companies, 07
/2019, Insyspo - The Challenges of Technology and Economic Catching-Up in 
Emerging, 03/07/19, 04/07/19, Campinas, SP, BRASIL, 2019, Oral

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 06.04-Outras formas de participação em 
eventos científicos internacionais (Coordenador de mesa redonda, debatedor de 
mesa redonda, debatedor de painel, coordenador de sessão técnica, outra)

Descrição/Autores Ano da 
produção

Carvalho, R. Q., Debatedor de Mesa Redonda, Commentaries: 3: "Implications for 
Brazilian Business Management, International FORUM "Catch-up Cycles for 
Emerging Economies and Changes in Industrial Leadership: Brazil in the Race", 22
/08/17, 22/08/17, Campinas, SP, BRASIL

2017

Carvalho, R. Q., Debatedor de Painel, Comentarista: Session 3: Regional Innovation 
Ecosystems, Smart Specialization, GVCs, International Conference Innovation 
Ecosystems, Technology Upgrading, and Regional Development, 06/06/18, 07/06
/18, Campinas, SP, BRASIL

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 06.05-Participação como ouvinte em eventos 
científicos internacionais
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 07.01-Trabalhos apresentados em eventos 
científicos nacionais (oralmente)

Descrição/Autores Ano da 
produção

INACIO JUNIOR, E. (Autor); CARVALHO, R. Q. (Autor); DIONISIO, Eduardo (Autor); 
COMPARAÇÃO ENTRE ÍNDICES DE EMPREENDEDORISMO, 07/2018, Encontro de 
Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (EGEPE), 04/07
/18, 06/07/18, São Paulo, SP, BRASIL, 2018, Oral

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 07.04-Outras formas de participação em 
eventos científicos nacionais (Coordenador de mesa redonda, debatedor de 
mesa redonda, debatedor de painel, coordenador de sessão técnica, outra)

Descrição/Autores Ano da 
produção

Carvalho, R. Q., Debatedor de Mesa Redonda, Mediador e debate: 
Conferência:  PPG-PCT: Trajetória e Desafios, 30 Anos de Pós-Graduação em 
Política Científica e Tecnológica, 05/12/18, 05/12/18, Campinas, SP, BRASIL

2018

Carvalho, R. Q., Debatedor de Mesa Redonda, Mesa redonda - Terceira Missão e a 
Universidade do Século XXI: Desafios e Perspectivas, Seminário A Relação 
Universidade-Sociedade no Século XXI: Desafios e Perspectivas para a Avaliação da 
Terceira Missão, 18/10/19, 18/10/19, Campinas, SP, BRASIL

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 08.01-Entrevistas e outras divulgações
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 14.01-Livros publicados

Descrição/Autores Ano da 
produção

CARVALHO, R. Q.; NEIVA TAVARES, André; SANTOS, G. V.; BAJAY, Sergio Valdir; 
Oportunidades Enterradas: Geração Elétrica a Partir de Resíduos Sólidos Urbanos, 12
/2019, "", Texto Integral, ed. 1, EDUFES, 320 p., pp.1-320, 2019

2019

PUCHALA, B.; CARVALHO, R. Q.; Inovação e Transformação da Cadeia Global de 
Valor da Soja: O Caso do Tratamento Industrial de Sementes de Soja no Brasil, 11
/2019, "", Texto Integral, ed. 1, Novas Edições Acadêmicas -International Book 
Market Service Ltd., 117 p., pp.1-117, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 14.02-Capítulos de livros publicados

Descrição/Autores Ano da 
produção

GAVIRA, M. O.; CARVALHO, R. Q.; The Case of Innovation Projects Management in 
Subsidiaries of Multinational Corporations, 07/2015, "Enabling Collective Intelligence 
Experiences", Capítulo, ed. 1, Sanwa-Printing, 14 p., pp.23-36, 2015

2015

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 17.01-Relatórios Técnicos

Descrição/Autores Ano da 
produção

CARVALHO, R. Q. (Coordenador); Relatório Final- Indicadores de Capacidades em 
Gestão da Inovação Tecnológica em Empresas Brasileiras (CGEE), 10/2016, 
Relatório de Pesquisa, PORTUGUES, 187, 2016

2016

CARVALHO, R. Q. (Coordenador); Relatório final - Estudo da Cadeia de Valor e das 
Capacidades Tecnológicas na Geração de Energia Elétrica a partir de Biogás Oriundo 
de Resíduos e Efluentes Líquidos no Brasil, 06/2018, Relatório de Pesquisa, 
PORTUGUES, 1, 2018

2018

CARVALHO, R. Q. (Coordenador); GARCIA RIBEIRO, Cassio (co-autor); INACIO 
JUNIOR, E. (Docente); Relatório Final – Ajuste e consolidação da metodologia de 
indicadores de avaliação e mensuração de impactos dos projetos de P&D+I e linhas 
de pesquisa do CEPEL, 06/2019, Relatório de Pesquisa, PORTUGUES, 78, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.2 - Atividades de orientação e supervisões

4.2.1 - Relação dos projetos de Bolsa de Iniciação Científica e lista nominal dos 
alunos participantes (projetos encerrados ou em andamento no período)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ02)

4.2.2 - Pós-doutorados supervisionados com projetos encerrados e vigentes no 
período
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ03)

4.3 - Projetos de Pesquisa

4.3.1 - Projetos de Pesquisa com financiamento

Título do Projeto Início Situação Agência (tipo 
do 
financiamento, 
complemento)

Valor 
Total

Tipo de 
participação

Indicadores de Capacidades 
em Gestão da Inovação 
Tecnológica em Empresas 
Brasileiras

01/10
/2014

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

CGEE (Auxílio 
Pesquisa)

R$ 
260.000

Responsavel

Comunicação interna, formas 
organizacionais e inovação: 
uma investigação exploratória 
em empresas brasileiras 
(Bolsa de Doutorado: José 
Ricardo Bueno Manini)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105.600

Responsavel

Engajamento corporativo com 
startups: ambiente de 
negócios, capacidades em 
gestão da inovação e modos 
de governança (Bolsa de 
Doutorado: Carla de Mattos 
Kitsuta)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

CNPq (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
79.200

Responsavel
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Estudo da Cadeia de Valor e 
das Capacidades Tecnológicas 
na Geração de Energia 
Elétrica a partir de Biogás 
Oriundo de Resíduos e 
Efluentes Líquidos no Brasil

01/03
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

FDTE (Auxílio 
Pesquisa)

R$ 
180.000

Responsavel

Metodologia de Indicadores 
de Avaliação dos Projetos de 
P&D+I no Cepel

01/03
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

CEPEL (Auxílio 
Pesquisa)

R$ 
112.140

Responsavel

Transformação Digital de 
Cadeias de Valor Globais 
Críticas no Brasil: Implicações 
para P&D_I

01/11
/2016

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

(Auxílio Pesquisa) R$ 
124.325

Responsavel

PICMET 17 (Auxílio 
participação em reunião)

01/07
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

FAPESP (Auxilio 
part. Reunião, 
AUXILIO-
REUNIAO-
EXTERIOR) 
Processo: n° 2017
/08173-2; FAEPEX 
(Auxilio part. 
Reunião)

R$ 
10.093

Responsavel

Serviços de 
Compartilhamento de 
Veículos no Brasil: uma 
investigação sob a 
perspectiva da inovação em 
modelos de negócio (Bolsa de 
mestrado: Pietro Pizão 
Gonzalez)

01/03
/2018

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

CAPES (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
36.000

Responsavel

Metodologia de indicadores de 
avaliação e mensuração de 
benefícios das linhas de 
P&D+I do CEPEL: impactos 
econômicos (macro e para os 
negócios das empresas 
Eletrobrás), tecnológicos, 
científicos, ambientais e 
sociais

01/05
/2018

Em 
Andamento

CEPEL (Auxílio 
Pesquisa) 
Processo: n° 22-P-
04503/2018

R$ 
283.438

Responsavel

Colaboração nas redes 
globais de inovação: uma 
análise do caso brasileiro 
entre 2003 e 2017. (Bolsa de 
doutorado: Caroline Giusti de 
Araujo)

01/03
/2019

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2023

CNPq (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105.600

Responsavel

Inovação em Modelos de 
Negócios no Sistema Bancário 
Brasileiro: \propensão e 
Prontidão para a Inovação 
nos Incumbentes e nas 
Fintechs (Bolsa de 
Doutorado: Matheus Munhoz 
Vieira Franco)

01/02
/2020

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2024

CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
79.200

Responsavel

Fonte: SIPEX (PQ04)
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4.3.2 - Projetos de Pesquisa sem financiamento

Título do Projeto Início Área Tipo de 
participação

Situação

Níveis de Capacidade em Gestão da Inovação: 
Indicadores de Capacidades em Governança, 
Estratégia, Processos, Organização e Networking 
(Pesquisa Básica)

01/08
/2018

Responsavel Em 
Andamento

Fonte: SIPEX (PQ05)

4.4 - Organização de Eventos Acadêmicos

4.4.1 - Organização de eventos científicos, culturais e artísticos

Título Local Período Agência
R&D Management Conference 2019 - "The Innovation 
Challenge: Bridging Research, Industry and Society" 
(Organização)

École 
polytechnique

17/06
/2019 a 
21/06
/2019

XX Simpósio de Administração da Produção, Logística e 
Operações Internacionais - SIMPOI 2017 Agenda de 
Transição para a Indústria 4.0 (Curadoria)

Unidade 
Berrini da 
FGV

28/08
/2017 a 
29/08
/2017

XVIII Simpósio de Administração da Produção, Logística e 
Operações Internacionais (SIMPOI) (Curadoria)

EAESP 24/08
/2015 a 
25/08
/2015

Fonte: SIPEX (PQ06)

4.5 - Outras participações em eventos (Palestra, Conferência, Mesa-
Redonda e Seminário)

4.5.1 - Participação no Brasil

Instituição Evento Data Título da Palestra Natureza 
da 
Participação

TIPO 
I/N

FCA / 
UNICAMP

06
/2015

"Indicadores de gestão da 
Inovação: abrindo a caixa preta 
(evento: Fóruns 
Permanentes"",

Palestra N

CGEE 04
/2016

"Indicadores de Capacidades 
em Gestão da Inovação em 
Empresas Brasileiras - 
Resultados da Pesquisa 2015",

Palestra N

UECE 05
/2016

"Gestão da Inovação 
Tecnológica Processo e 
Ferramentas (evento: 1º 
NITWORK )",

Palestra N
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DPCT/IG Seminarios DPCT - 
IG/UNICAMP

05
/2016

"Capacidades Organizacionais 
para a Inovação: Indicadores 
de adoção de práticas de 
gestão da inovação em 
empresas brasileiras 
(Seminários DPCT)
", Seminarios DPCT

Seminário N

FGV-EAESP 10
/2016

"Indicadores de Capacidades 
em Gestão da Inovação: 
Resultados de um Survey de 
Empresas Líderes na Indústria 
Brasileira (Seminários PPGAE
/EAESP)
",

Palestra N

UECE 02
/2017

"Estratégias da Inovação : 
Indicadores e Tendências nas 
Empresas Brasileiras (evento: 
ScientiaNIT)",

Palestra N

UFABC Semana de 
Ciência, 
Tecnologia e 
Inovação do 
Grande ABC - 
Santo André

09
/2017

"Gestão da inovação 
tecnológica em empresas 
brasileiras - Comparação entre 
empresas nacionais e 
multinacionais com base em 
indicadores de difusão de 
práticas (Semana de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do 
Grande ABC)", Semana de 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
do Grande ABC

Conferência N

FEI 08
/2018

"Desenvolvendo capacidades 
em Gestão da Inovação: 
Avanços e limitações das 
empresas brasileiras 
inovadoras (Aula Magna - PPGA
/FEI)
",

Palestra N

CEPEL 06
/2019

"Indicadores de avaliação das 
linhas de P&D+I do CEPEL: 
Impactos estratégicos e 
econômicos",

Palestra N

ANPEI 08
/2019

"Indicadores para a Gestão da 
Inovação: 
Experiências Brasileiras 
(evento: ANPEI - Comitê de 
Indicadores)
",

Palestra N

FEA CONEXÕES 
PESQUISA & 
SETOR 
PRODUTIVO: 
COMO 
DESENVOLVER 
INOVAÇÃO EM 
ALIMENTOS - 
Campinas

10
/2019

"Corporações e startups no 
ecossistema de inovação da 
produção de alimentos (evento 
Food Tech Hub BR)", 
CONEXÕES PESQUISA & SETOR 
PRODUTIVO: COMO 
DESENVOLVER INOVAÇÃO EM 
ALIMENTOS

Mesa-Redonda N
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DPCT/IG Seminário A 
Relação 
Universidade-
Sociedade no 
Século XXI: 
Desafios e 
Perspectivas para 
a Avaliação da 
Terceira Missão - 
Campinas

10
/2019

"A experiência do Programa de 
Especialização em Gestão 
Estratégica da Inovação 
Tecnológica (Seminário: A 
relação universidade-sociedade 
no Século XXI)
", Seminário A Relação 
Universidade-Sociedade no 
Século XXI: Desafios e 
Perspectivas para a Avaliação 
da Terceira Missão

Mesa-Redonda N

IEL 04
/2020

"Transformação Digital na 
Indústria: Foco na inovação em 
modelo de negócios",

Palestra N

Fonte: SIPEX (PQ07)

4.5.2 - Participação no exterior

Instituição Evento Data Título da Palestra Natureza 
da 
Participação

UnRaf AR 10
/2019

"De la Imitación a la Innovación: patrones de 
Difusión de Práticas de Gestión de la Innovación 
en Empresas Brasileñas Innovadoras,",

Palestra

Fonte: SIPEX (PQ08)

4.6 - Outras atividades de Pesquisa, Culturais ou Artísticas

4.6.1 - Outras atividades de Pesquisa, Culturais ou Artísticas

4.7 - Prêmios, homenagens e distinções recebidas, decorrentes das 
atividades de pesquisa, culturais ou artísticas

4.7.1 - Listagem dos prêmios, homenagens e distinções recebidas

Prêmios/Distinções Agência
/Entidade

Data

Prêmio" Lifetime Achievement em Gestão da Inovação Tecnológica", 1a. 
Edição, concedido pela ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Administração - 2018

ANPAD 2018

Prêmio ProEC/UNICAMP de Extensão Universitária 2019 2019

Fonte: SIPEX (PQ10)

4.8 - Informações Complementares
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4.8.1 - Informações Complementares

Gostaria de esclarecer um ponto importante relacionado aos itens listados na 
seção 4.4.1 - Organização de eventos científicos, culturais e artísticos. Minha 
participação nesses eventos referiu-se ao trabalho de organização/curadoria de 
uma track (área temática) do evento. Dessa forma, na "R&D Management 
Conference 2019 - The Innovation Challenge: Bridging Research, Industry and 
Society", realizado na École Polytechnique, em  Paris, de 17 a 21 de julho de 
2019, fui responsável, juntamente com o Prof. Dr. Dirk Meissner, da HSE de 
Moscou, pela organização e curadoria da Track 5.3 - "Company Innovation 
Management in Emerging Countries: Multiple Challenges for Corporate 
Governance". O trabalho de track chair compreendeu o desenho do conceito da 
track, seu detalhamento, a escolha de árbitros e acompanhamento da avaliação 
dos 14 trabalhos submetidos, dos quais 10 foram aprovados, a montagem das 
mesas e designação de chairs/debatedores para as mesmas. Já nos SiMPOIs de 
2015 e 2017, realizados em São paulo, na EAESP/FGV, meu papel como chair 
da Track Empreendedorismo e Inovação foi o de organização de mesas 
temáticas dentro da track (mas não envolveu a condução da avaliação dos 
papers).

Um segundo esclarecimento que julgo importante é a informação de que, na 
maior parte dos trabalhos de minha autoria - artigos em periódicos, capítulos 
de livro, livros e trabalhos publicados em anais de conferências - por motivo de 
simplificação, assino como Ruy Quadros, pelo fato de assim ser mais conhecido 
e referido. Essa é, por exemplo, minha identidade no Google Citations. Neste 
RAD, no entatnto, todas as publicações de que sou autor/co-autor são 
relacionadas por meu sobrenome Carvalho. Esta nota tem o objetivo de 
esclarecer possíveis dúvidas decorrentes da diferença entre a citaçao no RAD e 
o nome que consta da publicação.

4.9 - Autoavaliação das Atividades de pesquisa, culturais ou artísticas

4.9.1 - Campo para autoavaliação
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No período em consideração neste RAD, minha atividade de pesquisa nas duas
principais frentes de investigação em que tenho atuado há vários anos – a
saber, o campo da investigação sobre organização e gestão da inovação e o
campo dos estudos sobre cadeias e redes globais de inovação – desenvolveu-se
a amadureceu significativamente, o que se refletiu nos projetos por mim
liderados e nas publicações realizadas. No desenvolvimento desse trabalho,
procurei seguir três diretrizes. A primeira foi a de integrar os alunos de
graduação e pós-graduação nos projetos de pesquisa, no âmbito do Laboratório
de Gestão de Tecnologia e Inovação - LabGETI. Isso se reflete em sua 
participação em vários dos 5 projetos de pesquisa por mim conduzidos, bem
como na integração de suas pesquisas de mestrado e doutorado nas áreas de
interesse e atividades do Laboratório e nas publicações co-autoradas.. A
segunda diretriz a orientar minha pesquisa foi a de buscar alcançar nível de
excelência teórica e metodológica tal, que viabilizasse a realização de
publicações em periódicos internacionais e nacionais conceituados e de
impacto. Isso se traduz na qualidade de boa parte das publicações aqui
apresentadas: 1 artigo em periódico internacional de alto impacto (Research   
Policy, 5 year impact fator : 7,3; A1 nas áreas Interdisciplinar e de Economia )
; 2 artigos em periódico internacional de razoável impacto (Sustainability, 5
year impact fator: 2,8; A2 nas áreas de Geografia e Engenharias I), 1 artigo
em periódico nacional prestigiado (Cadernos EBAPE.BR, A2 na área de
Administração), 1 artigo em periódico internacional B1 na área de
Administração (Latin American Business Review). A terceira diretriz na
condução das pesquisas no LabGETI tem sido a busca de manter um bom nível
de internacionalização na colaboração em pesquisa e em publicações. Para
além da colaboração que tenho mantido há vários anos com colegas da
Univesidade de Sussex, Reino Unido, em particular com o Prof. Dr. Hubert
Schmitz, essa busca se expressa na aproximação com colegas de outros
centros, como o Prof. Dr. Tugrul Daim, da Portland State University (Estados 
Unidos), editor-chefe da prestigiosa IEEE-TEM (5 year impact fator: 1,7, A2 em
Ciências da Computação) e o Prof. Dr. Dirk Meissner , da HSE de Moscou. Essa
aproximação tornou possível o projeto de editar uma edição especial, em
andamento, da IEEE-TEM, sobre Innovation and Engineering Managemnt in
Emerging Economies, co-editada por mim, pelo Prof. Meissner e pelo Prof. Dr.
Li Da Xu (Old Dominion University, Estados Unidos), com lançamento previsto
para 2021.
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Na frente de trabalho relacionada com a investigação sobre organização e
gestão da inovação, um dos projetos mais importantes consistiu na realização
do campo e finalização, em 2016, do projeto feito em cooperação com o CGEE
– Centro de Gestão e Estudos Estratégicos sobre “Indicadores de Capacidades
em Gestão da Inovação Tecnológica em Empresas Brasileiras”. Esse projeto
desenvolveu e testou, por meio de um  presencial, uma metodologia desurvey
indicadores de difusão de (boas) práticas de gestão da inovação em uma
amostra intencional de empresas inovadoras, de grande porte e com 
experiência em gestão da inovação. O objetivo foi o de medir o processo de
difusão de práticas de gestão da inovação por meio de indicadores de
capacidades, a fim de identificar padrões de adoção por setor e nacionalidade
do controle da empresa. A pesquisa envolveu dois alunos de mestrado e uma  
aluna de doutorado e os resultados foram publicados em artigos nos anais do
PICMET 2017 (Portland/US), nos anais da 2018 R&D Management Conference
(EP/Paris) e na Conferência INSYSPO sobre Catchingup Econômico e
Tecnológico, realizada em Campinas, UNICAMP, em 2019. Outro projeto
importante nessa frente consistiu no desenvolvimento e teste de uma
metodologia de avaliação de impactos estratégicos e econômicos das linhas de
pesquisa do Cepel (Centro de Pesquisas em Energia Elétrica), ICT controlada
pela Eletrobras. Esse trabalho se realizou inicialmente com um projeto focado
na medição de resultados por projeto (projeto “Metodologia de Indicadores de
Avaliação dos Projetos de P&D+I no Cepel”, finalizado em 2017) e depois
evoluiu para um segundo projeto focado na medição dos resultados de carteiras
de projetos ou linhas de pesquisa (projeto “Metodologia de indicadores de
avaliação e mensuração de benefícios das linhas de P&D+I do CEPEL”, iniciado
em 2018 e ainda em andamento). Nesse projeto, além da participação de
alunos de mestrado, contamos com a colaboração do Prof. Dr. Edmundo Inácio
Jr. da FCA. Embora esses projetos tenham gerado relatórios técnicos, sua
divulgação por meio de artigos científicos está prevista para se realizar mais à
frente, tendo em vista o caráter confidencial com que os dados precisam ser
tratados até o final deste ano. No entanto, a metodologia teve impacto
significativo para o Cepel, uma vez que contribuiu para elevar a pontuação da
Eletrobras na avaliação Dow Jones, no quesito R&D. Ainda no que concerne à  
pesquisa focada em gestão da inovação, cabe chamar a atenção para a
incorporação de temas de fronteira, por meio das pesquisas de doutorado sobre
inovação em modelos de negócios (Matheus Franco) e engajamento corporativo
com  (Carla Kitsuta), pesquisas já comentadas na seção 2, que tratastartups
das atividades de pós-graduação.
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Finalmente, na frente de pesquisa com foco em cadeias e redes globais de 
inovação, sobre a qual tenho trabalhado há vários anos, destaco a pesquisa de 
doutoramento de Caroline Araújo, em andamento, a qual foi comentada na 
seção 2 deste RAD. Esta pesquisa buscará empregar técnicas de "clusterizaçao" 
para tratamento de microdados da PINTEC/IBGE, a fim de identificar padrões 
de colaboração em rede entre as empresas brasileiras, considerando as 
influências dos atributos setoriais e de nacionalidade do controle de capital. 
Este é um fenômeno cujo estudo se reveste de especial importância, 
considerando que a inovação em colaboração corresponde a um dos poucos 
conjuntos de variáveis da PINTEC que tem mostrado crescimento constante, 
desde as primeiras edições da pesquisa, em particular no que se refere à 
colaboração universidade-empresa. Dessa forma, será possível testar, na 
população de empresas inovadoras, hipóteses formuladas a partir de estudos 
exploratórios anteriores e baseados em estudos de caso, os quais foram 
realizados no âmbito do LabGETI. Entre tais estudos exploratórios, vale 
singularizar a pesquisa de mestrado de Barbara Puchala, já concluída, e que 
investigou a inovação na cadeia global de valor da soja, identificando na 
inovação do tratamento industrial de sementes, desenvolvida no Brasil, uma 
estratégia das grandes empresas multinacionais do setor para manter sua 
posição de governança nessa cadeia de valor. Essa pesquisa, em forma 
modificada, foi publicada como livro por mim coautorado. Também vale 
destacar, nesta vertente de pesquisa, nossa colaboração em um projeto 
estratégico de P&D ANEEL, sediado na Universidade Federal de Itajubá, no qual 
a equipe do LabGETI conduziu ium dos estuds componentes do projeto. Tratou-
se de investigação, com base em levantamento de dados secundários e 
entrevistas, sobre as capacidades, limitações e oportunidades da cadeia de 
valor da produção de energia elétrica a partir do biogás de efluentes e resíduos, 
no Brasil, para a qual contamos com a expertise do Prof. Sergio Bajay dao 
NIPE. O resultado desse trabalho foi publiado como livro, em 2019, pela Editora 
da UFES (Universidade Federal do Espírito santo).
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5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO E DE INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

5.1 - O docente realizou atividade de assessoria específica no artigo 15º 
da Deliberação CONSU-A-02/2001.

5.1.1 - O docente realizou atividade de assessoria específica no artigo 15º da 
Deliberação CONSU-A-02/2001.

sim (X) não ( )

5.2 - Consultoria e assessoria para instituições

5.2.1 - Consultoria e/ou assessoria à agência de fomento à pesquisa e ao ensino

Tipo de Atividade/descrição Agência
/Instituição

Período

Assessor Ad Hoc/Parecer sobre proposta submetida 
à FAPESP no âmbito da Chamada Programa de Apoio 
à Propriedade Intelectual Modalidade Institucional - 
PAPI Institucional

FAPESP - 
Fundação de 
Amparo à Pesquisa 
do Estado de São 
Paulo

Início: 01/06/2017. 
Situação: concluído. 
Data de conclusão: 
31/07/2017

Assessor Ad Hoc/Parecer sobre proposta submetida 
à FAPESP no âmbito da Chamada Programa de Apoio 
à Propriedade Intelectual Modalidade Institucional - 
PAPI Institucional

FAPESP - 
Fundação de 
Amparo à Pesquisa 
do Estado de São 
Paulo

Início: 01/03/2019. 
Situação: concluído. 
Data de conclusão: 
30/04/2019

Fonte: SIPEX (EXT01)

5.2.2 - Consultoria e/ou assessoria a órgãos públicos municipais/estaduais
/federais
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT02)

5.2.3 - Consultoria e/ou assessoria a empresas públicas ou privadas e outras 
organizações
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT03)

5.3 - Atividades de ensino de extensão

5.3.1 - Cursos ou disciplinas de extensão

Sigla
/Oferecimento

Nome do 
curso e/ou 
Disciplina

Tipo do 
Curso

Período 
Inicial

Período 
Final

Horas 
Pagas

Horas 
Ministradas

Total 
de 
Alunos

GEO-0640/008 GESTÃO DAS 
FONTES 
EXTERNAS DE 
INOVAÇÃO E DE 
REDES DE 
INOVAÇÃO

DISCIPLINA 29/11
/2019

13/12
/2019

4 4 31

GEO-0653/008 MONOGRAFIA DE 
CONCLUSÃO

DISCIPLINA 25/10
/2019

28/11
/2020

2 2 31

GEO-0645/005 ESTRATÉGIA DE 
INOVAÇÃO EM 
EMPRESAS 
MULTINACIONAIS 
(EMNS)

DISCIPLINA 02/07
/2016

25/08
/2016

4 4 32
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GEO-0652/009 METODOLOGIA 
PARA 
ELABORAÇÃO DO 
TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 
CURSO

DISCIPLINA 14/03
/2020

03/10
/2020

8 8 31

GEO-0633/005 ESTRATÉGIA 
COMPETITIVA E 
DE INOVAÇÃO

DISCIPLINA 10/04
/2015

22/05
/2015

4 4 32

GEO-0424/006 GERENCIAMENTO 
E AVALIAÇÃO DE 
PROJETOS DE 
INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA: 
STAGE-GATE

DISCIPLINA 10/09
/2015

08/10
/2015

6 6 41

GEO-0636/005 GESTÃO DE 
PORTFÓLIO DE 
PROJETOS DE 
INOVAÇÃO

DISCIPLINA 07/08
/2015

02/10
/2015

4 4 32

GEO-0637/005 GERENCIAMENTO 
E AVALIAÇÃO DE 
PROJETOS DE 
INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA

DISCIPLINA 04/09
/2015

03/10
/2015

4 4 32

GEO-0640/005 GESTÃO DAS 
FONTES 
EXTERNAS DE 
INOVAÇÃO E DE 
REDES DE 
INOVAÇÃO

DISCIPLINA 11/12
/2015

23/01
/2016

4 4 41

GEO-0640/006 GESTÃO DAS 
FONTES 
EXTERNAS DE 
INOVAÇÃO E DE 
REDES DE 
INOVAÇÃO

DISCIPLINA 04/12
/2015

22/01
/2016

4 4 41

GEO-0903/002 SELEÇÃO DE 
OPORTUNIDADES 
E GESTÃO DE 
PORTFÓLIO DE 
PROJETOS DE 
INOVAÇÃO

DISCIPLINA 24/07
/2015

10/09
/2015

4 4 41

GEO-0653/006 MONOGRAFIA DE 
CONCLUSÃO

DISCIPLINA 15/10
/2016

03/12
/2016

2 2 32

GEO-0645/006 ESTRATÉGIA DE 
INOVAÇÃO EM 
EMPRESAS 
MULTINACIONAIS 
(EMNS)

DISCIPLINA 19/05
/2018

01/06
/2018

4 4 24

GEO-0645/007 ESTRATÉGIA DE 
INOVAÇÃO EM 
EMPRESAS 
MULTINACIONAIS 
(EMNS)

DISCIPLINA 15/02
/2020

13/03
/2020

4 4 31
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GEO-0633/006 ESTRATÉGIA 
COMPETITIVA E 
DE INOVAÇÃO

DISCIPLINA 28/04
/2017

13/05
/2017

4 4 24

GEO-0636/006 GESTÃO DE 
PORTFÓLIO DE 
PROJETOS DE 
INOVAÇÃO

DISCIPLINA 21/07
/2017

12/08
/2017

4 4 24

GEO-0637/006 GERENCIAMENTO 
E AVALIAÇÃO DE 
PROJETOS DE 
INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA

DISCIPLINA 25/08
/2017

16/09
/2017

4 4 24

GEO-0640/007 GESTÃO DAS 
FONTES 
EXTERNAS DE 
INOVAÇÃO E DE 
REDES DE 
INOVAÇÃO

DISCIPLINA 24/11
/2017

09/12
/2017

4 4 24

GEO-0652/007 METODOLOGIA 
PARA 
ELABORAÇÃO DO 
TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 
CURSO

DISCIPLINA 09/07
/2017

07/08
/2017

8 8 24

GEO-0851/001 ESTRATÉGIA 
COMPETITIVA E 
ESTRATÉGIA DE 
INOVAÇÃO NO 
SETOR 
FARMACÊUTICO

DISCIPLINA 16/04
/2015

14/05
/2015

4 4 41

GEO-0652/006 METODOLOGIA 
PARA 
ELABORAÇÃO DO 
TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 
CURSO

DISCIPLINA 16/10
/2015

30/04
/2016

8 8 32

GEO-0442/005 PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DE 
TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO

DISCIPLINA 14/05
/2015

15/05
/2015

4 4 41

GEO-0652/008 METODOLOGIA 
PARA 
ELABORAÇÃO DO 
TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 
CURSO

DISCIPLINA 23/06
/2017

30/06
/2017

8 8 24

GEO-0858/001 TRABALHO 
PRÁTICO DE 
CONCLUSÃO DE 
CURSO

DISCIPLINA 10/09
/2017

09/10
/2017

4 4 41

GEO-0653/007 MONOGRAFIA DE 
CONCLUSÃO

DISCIPLINA 05/10
/2018

31/05
/2019

2 2 24

GEO-0633/007 ESTRATÉGIA 
COMPETITIVA E 
DE INOVAÇÃO

DISCIPLINA 29/03
/2019

04/05
/2019

4 4 31

Fls. 252



Relatório de Atividades Docente 37/50 16/06/2020 15:06

GEO-0636/007 GESTÃO DE 
PORTFÓLIO DE 
PROJETOS DE 
INOVAÇÃO

DISCIPLINA 02/08
/2019

14/09
/2019

4 4 31

GEO-0637/007 GERENCIAMENTO 
E AVALIAÇÃO DE 
PROJETOS DE 
INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA

DISCIPLINA 17/08
/2019

28/09
/2019

4 4 31

Fonte: EXTECAMP (EXT04)

5.3.2 - Orientações de alunos de especialização em trabalho de final de curso

Sigla
/Oferecimento

Nome do 
curso e/ou 
Disciplina

Nome do 
Aluno

Título do Trabalho
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GEO-0653/006 MONOGRAFIA 
DE 
CONCLUSÃO

ANDRÉ 
FERNANDO 
CRUZ 
FERREIRA

GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS DE 
INOVAÇÃO

GEO-0653/006 MONOGRAFIA 
DE 
CONCLUSÃO

BRUNO 
BATISTA VEIGA

ESTUDO DE CASO: COMO ESTRUTURAR UM 
DEPARTAMENTO DE PDI EM UMA 
CONSTRUTORA?

GEO-0653/006 MONOGRAFIA 
DE 
CONCLUSÃO

FLÁVIO 
ARAÚJO DE 
FREITAS 
JÚNIOR

LIDERANÇA DE TIMES DE INOVAÇÃO/P&D

GEO-0653/006 MONOGRAFIA 
DE 
CONCLUSÃO

JULIANA 
ANDREOTTI

A ESTRUTURA DE PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM 
EMPRESAS DE COMMODITIES

GEO-0653/006 MONOGRAFIA 
DE 
CONCLUSÃO

LAURA 
LORENZETTI 
JORGE

AS BARREIRAS À INOVAÇÃO NO SETOR DE 
SAÚDE ANIMAL NO BRASIL

GEO-0653/006 MONOGRAFIA 
DE 
CONCLUSÃO

MARIANA DE 
CAMARGO 
BARROS

PANORAMA DE INOVAÇÃO DAS INDÚSTRIAS 
FARMACÊUTICAS BRASILEIRAS NO PERÍODO 
DE 2006 A 2014, ATRAVÉS DE ANÁLISE DA 
PINTEC

GEO-0653/006 MONOGRAFIA 
DE 
CONCLUSÃO

MARINA PIRES 
DO RIO 
CALDEIRA

POLO PINHEIROS - PROPOSTA DE 
IMPLANTAÇÃO DE POLO DE INOVAÇÃO EM 
SAÚDE

GEO-0653/006 MONOGRAFIA 
DE 
CONCLUSÃO

NILSON 
MASCARENHAS 
DE MORAES 
ALMADA

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE 
GESTÃO DE P&D EM ÁREA DE ENGENHARIA 
DE PRODUTO

GEO-0653/007 MONOGRAFIA 
DE 
CONCLUSÃO

ALEXANDRE 
MORAES 
RAMOS

PRINCÍPIOS DO MODELO COBIT 5 
APLICADOS À GOVERNANÇA DE INOVAÇÃO: 
UM ESTUDO DE CASO

GEO-0653/007 MONOGRAFIA 
DE 
CONCLUSÃO

FABIO LUIZ 
CALCIOLARI

AVALIAÇÃO DA PRONTIDÃO PARA PARCERIA 
UNIVERSIDADE-EMPRESA: APLICAÇÃO 
CONCEITUAL À TECNOLOGIA DE MATERIAIS 
PARA PROPULSÃO SÓLIDA

GEO-0653/007 MONOGRAFIA 
DE 
CONCLUSÃO

FERNANDA 
MARTINO DE 
OLIVEIRA

DESIGN, EXPERIÊNCIA E DADOS COMO 
FERRAMENTA DE INOVAÇÃO

GEO-0653/007 MONOGRAFIA 
DE 
CONCLUSÃO

JADEL MÜLLER 
KRATZ

INOVAÇÃO ABERTA NA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA DO BRASIL: ESTUDO DE 
CASO DE UM PROJETO DE INOVAÇÃO 
ABERTA PRÉ-COMPETITIVA

GEO-0653/007 MONOGRAFIA 
DE 
CONCLUSÃO

NEILA 
FERNANDA 
MICHEL

A IMPORTÂNCIA DE UMA POLÍTICA DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA A GESTÃO 
DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DAS EMPRESAS

GEO-0653/007 MONOGRAFIA 
DE 
CONCLUSÃO

TAILLA 
VASSEQUI DA 
SILVA

OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS

GEO-0653/007 MONOGRAFIA 
DE 
CONCLUSÃO

TARSO DE 
SOUZA 
RAMALHO

PLANEJAMENTO BASEADO EM TECHNOLOGY 
ROADMAPS (TRM) APLICADO AO EXÉRCITO 
BRASILEIRO

GEO-0653/007 MONOGRAFIA 
DE 
CONCLUSÃO

TIAGO DE 
ANGELIS 
CORDEIRO

DIAGNÓSTICO DA CULTURA DE INOVAÇÃO 
NA INDÚSTRIA XPTO - USO DA ABORDAGEM 
SIX BUILDING BLOCKS

Fonte: EXTECAMP (EXT13)
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Fonte: EXTECAMP (EXT13)

5.4 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

5.4.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

5.5 - Projetos

5.5.1 - Projetos de Extensão

Título do Projeto Início Situação Agência Tipo de 
participação

Programa de Formação 
Gerencial ''in company'' para as 
Empresas PRATI-DONADUZZI

02
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: PRATI (Auxílio 
Pesquisa), Processo: n° 
22-P-29357/2014

Responsavel

Fonte: SIPEX (EXT06)

5.6 - Atividades de assessoria acadêmica

5.6.1 - Atividades como editor ou membro de conselho/corpo editorial de 
periódicos

Tipo de Atividade/Descrição Editora Periódico Período
Editor de Revista/Department Editor da revista 
científica IEEE- Transactions on Engineering 
Management - Editor da Special Issue on Engineering 
and Innovation Management in Emerging Economies

IEEE IEEE 
Transactions 
on 
Engineering 
Management

Início: 01/03
/2019. 
Situação: em 
andamento. 
Previsão de 
conclusão: 01
/12/2021

Membro do Conselho Editorial de Periódicos/Membro 
Scientific Committee

FEA/USP Innovation & 
Management 
Review

Início: 01/01
/2012. 
Situação: Em 
andamento.

Membro do Conselho Editorial de Periódicos/Membro 
do Editorial Board

Wuhan 
University

Journal of 
Industry-
University 
Collaboration

Início: 15/06
/2019. 
Situação: Em 
andamento.

Membro do Conselho Editorial de Periódicos/Membro 
do conselho editorial da Revista Inovação

Unicamp Inovação: 
Revista 
Eletrônica de 
P,D & I

Início: 01/09
/2014. 
Situação: 
concluído. 
Data de 
conclusão: 01
/09/2015

Fonte: SIPEX (EXT07)

5.6.2 - Atividades eventuais de editoria, curadoria
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT08)
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5.6.3 - Arbitragem de artigos

Periódico Editora
/Entidade

Natureza da 
Atividade

Início Término

Journal lof Development Studies Journal of 
Development 
Studies

Revisor de 
Periódicos

01/06
/2012

Research Policy Research Policy Revisor de 
Periódicos

01/01
/2017

Science and Public Policy (Online) Science and Public 
Policy

Revisor de 
Periódicos

01/01
/2018

Revista de Economia Política 
(Impresso)

FGV Revisor de 
Periódicos

01/01
/2018

IEEE Transactions on Engineering 
Management

IEEE Árbitro de 
Artigos

01/01
/2019

Revista Brasileira de Gestão de 
Negócios (São Paulo. Impresso)

FECAP Árbitro de 
Artigos

01/06
/2018

Journal of Industry-University 
Collaboration

Emerald Árbitro de 
Artigos

01/09
/2019

Fonte: SIPEX (EXT09)

5.6.4 - Revisão técnica de livros
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT10)

5.6.5 - Pareceres
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT14)

5.7 - Convênios

5.7.1 - Executor de convênios

Convênio Entidade Período
Contrato UNICAMP/FUNCAMP/PRATI Donazzi e Cia Ltda - Curso de 
Especialização em Gestão estratégica da Inovação Tecnológica no Setor 
Farmacêutico

Prati, 
Donaduzzi 
& Cia Ltda

2/2015 
a 8/2017

Fonte: SIPEX (EXT11)

5.8 - Outras atividades de extensão e interação com a sociedade

5.8.1 - Outras atividades de extensão e interação com a sociedade
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT12)

5.9 - Informações Complementares

5.9.1 - Informações relevantes não contempladas nos itens anteriores.

 

 

5.10 - Autoavaliação das atividades de Extensão e Interação com a 
Sociedade
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5.10.1 - Neste tópico o docente deve realizar uma análise das contribuições 
decorrentes do seu trabalho relacionados com as atividades de Extensão e de 
Interação com a Sociedade

Tenho tido intenso envolvimento com atividades de extensão desde meu início 
como docente na Unicamp. Nesse sentido, se destaca a concepção, 
implementação e coordenação do Curso de Expecialização em Gestão da 
Inovação Tecnológica (Geo 600). Trata-se de um curso de especialização 
modalidade extensão, lançado em 2003, e que desde então tem capacitado de 
maneira ininterrupta gestores de P&D e inovação de empresas e ICTs, de todo 
o Brasil. O curso se encontra em sua décima turma, tendo formado cerca de 
500 profissionais, entre curso aberto e cursos  . Essa atividade tem in-company
estado organicamente integrada com minha atividade de pesquisa e ensino de 
graduação e pós, comto procurei adiantar na seção 2 deste RAD. Essa 
integração entre atividades de extensão com a pesquisa e docência me 
estimulou a apresentar candidatura ao Prêmio ProEC de Extensão em sua 
primeira edição, em 2019, no âmbito do IG, e para o qual apresentei, em 
relatório, as diversas atividades relacionadas ao Geo 600 como um "Programa 
de capacitação profissional, institucional e de difusão de boas práticas de 
gestão da inovação tecnológica no ecossistema de inovação brasileiro” - 
ProGEIT. Tive a honra de ser agraciado com o Prêmio, o qual aumentou ainda 
mais minha motivação pelas atividades de extensão de forma integrada à 
pesquisa e docência.

O curso Geo 600 é oferecido pelo Departamento de Política Científica e 
Tecnológica (DPCT) da UNICAMP, sob responsabilidade de seu Laboratório de 
Gestão de Tecnologia e Inovação (LabGETI). Um recurso fundamental para a 
natureza e qualidade do curso é a constituição de turmas formadas por alunos 
que, em sua maioria, são profissionais/gestores maduros, com experiência 
prática relevante na gestão de inovação, P&D e novos negócios, sem prejuízo 
da incorporação de uma parcela minoritária de profissionais mais jovens que 
atuam na área. Isso permite formar turmas com sólida vivência nos temas do 
curso de especialização, potencializando o aprendizado coletivo de alunos e 
professores. A opção pela realização de uma única turma em cada oferecimento 
(a cada 2 anos) favorece a captação de profissionais qualificados e experientes, 
pois opera no sentido de estabelecer uma relação de 3 a 4 candidatos por vaga.
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Dessa forma, a jornada de 2 anos de cada turma representa um laboratório vivo
 de intercâmbio de conhecimento e discussão de problemas atuais e soluções 
relacionados ao planejamento estratégico e à gestão da inovação no contexto 
brasileiro. Isso explica a constituição, em cada turma, de uma rede de alunos e 
professores com fortes laços de colaboração profissional, que se estende no 
tempo para muito além do período do curso. Importante ainda destacar a 
dispersão regional doa alunos, que provêm não apenas de todas as regiões do 
estado de São Paulo, como também de outros estados. O curso é operado 
como um laboratório  de mapeamento e discussão de insights relacionados a 
tendências, questões emergentes, práticas inovadoras e outras questões 
pertinentes para pautar e ponderar a pesquisa em gestão da inovação. Um bom 
exemplo, nesse sentido, é a atual ênfase nas discussões sobre temas 
relacionados à Transformação Digital, desde a organização de plataformas de 
inovação digital até a inovação em modelos de negócios e a adoção de 
metodologias ágeis. Essa percepção tem influenciado a escolha de temas de 
pesquisa e abordagens para lidar com essas questões. Por outro lado, as 
pesquisas de doutorado por mim orientadas têm colaborado com a definição de 
abordagens e conteúdos que lidam com essas questões e se estendem ao 
ensino na extensão. Isso explica o envolvimento de dois de meus atuais alunos 
de doutorado (Carla e Matheus) na produção de novos conteúdos para a 
extensão, os quais estão relacionados à inovação em modelos de negócio e ao 
engajamento corporativo com startups. Essa interação também se estende ao 
ensino na pós-graduação, uma vez que as discussões e a literatura no ensino 
da extensão e de pós-graduação se comunicam.

Entre 2015 e 2019, as atividades de extensão no âmbito do ProGEIT 
compreenderam:

•             O oferecimento e conclusão das Turmas 8 (2105/2016) e 9 (2017
/2018), bem como o início da Turma 10 (2019/2020) do Curso de 
Especialização em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica (Geo 600);

•             O oferecimento e conclusão do Curso de Especialização em Gestão 
Estratégica da Inovação Tecnológica no Setor Farmacêutico, curso in-company 
oferecido na empresa Prati-Donaduzzi - (2016/2017);

 •             Meu envolvimento com o GT de Indicadores de Inovação da ANPEI, a 
convite do Diretor executivo da INOVA/Unicamp, Prof. Dr. Newton Frateschi, 
com a finalidade de auxiliar a elaboração de indicadores de inovação relevantes 
para as empresas associadas á ANPEI.

Em relação aos impactos de minha atividade de extensão para a sociedade e a 
economia, entendo que ações de extensão que visam à mudança da cultura, 
lideranças, processos e estruturas das empresas brasileiras, num prazo mais 
longo, podem contribuir significativamente para a remoção de obstáculos 
relacionados à rigidez orgânica das mesmas, e favorecer a construção de 
organizações mais inovadoras e competitivas. A pesquisa realizada no LabGETI 
tem revelado que estruturas desenvolvidas para a execução de estratégias 
imitadoras, que sobrevalorizam a excelência operacional em detrimento da 
inovação proprietária, constituem obstáculos a que se alcancem melhores 
indicadores de inovação e de resultados da inovação.

Ainda em relação a atividades de extensão e interação com a sociedade, 
gostaria de destacar o incremento que tenho buscado dar ao meu envolvimento 
em comitês editoriais de revistas cientídicas relevantes nas áreas do PPG-PCT e 
do PPGA/FCA, da mesma forma incrementando minha atividade como árbitro 
de periódicos. 
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6 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA

6.1 - Atividades de assistência na área de Saúde

6.1.1 - Atividades de assistência na área de Saúde
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (AS01)

6.2 - Informações Complementares

6.2.1 - Outras atividades de assistência

6.3 - Autoavaliação

6.3.1 - Autoavaliação
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7 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO

7.1 - No âmbito do Departamento

7.1.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito do Departamento
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH/SIPEX (ADG01)

7.2 - No âmbito da Unidade

7.2.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito de Unidade

Descrição (Natureza) Período Fonte
Comissão de Extensão do IG (Membro de Comissão
/Comitê Permanente)

Início :01/12/2017. Situação: 
Concluído. Data de conclusão: 30
/11/2019

SIPEX

Comissão de Extensão do IG (Membro de Comissão
/Comitê Permanente)

Início :01/12/2019. Situação: Em 
andamento. Previsão de 
conclusão: 30/11/2020

SIPEX

Membro Titular Representante do IG na CIDD - 
Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes 
(Membro de Conselho)

Início :01/03/2019. Situação: Em 
andamento.

SIPEX

Membro da Congregação do IG (Membro de 
Colegiado Superior/Congregação)

Início :01/08/2019. Situação: Em 
andamento.

SIPEX

Fonte: DGRH/SIPEX (ADG02)

7.3 - No âmbito de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, 
comissões e conselhos relacionados com estes órgãos

7.3.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito dos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH/SIPEX (ADG03)

7.4 - No âmbito da Universidade

7.4.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito da Universidade

Descrição (Natureza) Período Fonte
ParecerCIDD_021-P-12427-2019 IEL
(Assessoria Administrativa)

Início :01/04/2019. Situação: Concluído. Data 
de conclusão: 30/04/2019

SIPEX

ParecerCIDD_09-P-30371-2016 IFCH
(Assessoria Administrativa)

Início :01/10/2019. Situação: Concluído. Data 
de conclusão: 31/10/2019

SIPEX

ParecerCIDD_09-P-12699-2019 IFCH
(Assessoria Administrativa)

Início :01/11/2019. Situação: Concluído. Data 
de conclusão: 30/11/2019

SIPEX

Parecer CIDD_26-P-17961-2019_IE
(Assessoria Administrativa)

Início :01/12/2019. Situação: Concluído. Data 
de conclusão: 31/12/2019

SIPEX

Fonte: DGRH/SIPEX (ADG04)

7.5 - No âmbito externo à Unicamp, no Brasil ou no Exterior
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7.5.1 - Atividades administrativas e de gestão fora da Universidade

Descrição (Natureza) Entidade
/Instituição

Período

Membro Titular e Vice-presidente do Comitê 
Técnico-Científico do Instituto de Pesquisa 
Eldorado(Membro de Conselho)

Instituto de 
Pesquisa 
Eldorado

Início :01/05/2006. 
Situação: Em andamento.

Membro do Comitê de Inovação da empresa 
Ourofino Agrociência(Membro de Comissão/Comitê 
Permanente)

Ourofino 
Agrociência

Início :01/06/2016. 
Situação: Concluído. Data de 
conclusão: 31/05/2017

Fonte: SIPEX (ADG05)

7.6 - Participação em bancas examinadoras

7.6.1 - Participação em bancas examinadoras

Nome do 
candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Data 
da 
Banca

Universidade Estadual de 
Campinas

Outras bancas de 
avaliação

Titular 16/06
/2016

Universidade Estadual de 
Campinas

Outras bancas de 
avaliação

Titular 15/01
/2018

Universidade Estadual de 
Campinas

Outras bancas de 
avaliação

Titular 24/05
/2019

Promoção por 
Mérito IG

Universidade Estadual de 
Campinas

Outras bancas de 
avaliação

Titular 12/11
/2019

Simone 
Vasconcelos 
Ribeiro Galina

Faculdade de Economia, 
Adminstração e Contabilidade 
da USP, Ribeirão Preto

Concurso de Livre 
Docência

Titular 27/06
/2017

David Ferreira 
Lopes Santos

Faculdade de Ciências Agrárias 
e Veterinárias - UNESP 
Jaboticabal

Concurso de Livre 
Docência

Titular 21/10
/2019

Promoção por 
Mérito IG

Universidade Estadual de 
Campinas

Outras bancas de 
avaliação

Titular 13/09
/2018

Suzana 
Borschiver

Escola Química da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro

Concurso para 
provimento de Cargo 
de Professor Titular

Titular 29/04
/2019

Promoção por 
Mérito FCA

Universidade Estadual de 
Campinas

Outras bancas de 
avaliação

Titular 19/10
/2019

Fonte: SIPEX (ADG06)

7.7 - Autoavaliação das atividades administrativas e de gestão
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7.7.1 - Destacar a contribuição das atividades desenvolvidas no âmbito da 
Unicamp e fora dela

Embora não tenha desempenhado, no período deste RAD, funções de direção 
ou chefia, tenho procurado contribuir para as atividades administrativas do 
DPCT e do IG por diversas formas. Como membro permanente da Comissão de 
Extensão do IG, desde 2017, ajudei de forma significativa na estruturação da 
comissão, na elaboração de de seu regimento interno e na definição de seu 
processos. Desde o início de 2019, tenho atuado como membro titular 
representante do IG na Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes da 
UNICAMP - CIDD, tendo elaborado pareceres para subsidiar suas decisões. Vale 
ainda salientar minha participação em diveras comissões ad-hoc no IG e na 
FCA, destacando-se 3 bancas de promoção por mérito entre 2016 e 2019 
(designadas como outras bancas na seção 7.6.1). Finalmente, considero de 
significativa relevância acadêmica a participação em bancas de Livre Docência 
(2) e Titulação (1), atendendo a convite de outras universidades.
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DADOS QUANTITATIVOS

Graduação
Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

5 1,00 3,01

Alunos 193 38,60 79,29

Nro. de Horas 150,00 30,00 153,76

Pós-Graduação Stricto Sensu

Programas de Pós-Graduação Credenciado: 2

Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

14 2,80 1,93

Alunos 168 33,60 18,28

Nro. de Horas 445,00 89,00 74,44

Pós-Graduação Lato Sensu
Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

0 0,00 0,03

Alunos 0 0,00 1,05

Nro. de Horas 0,00 0,00 0,74

Orientação ou Coorientação/Supervisão
Concluídos Média anual 

do docente
Média da 
unidade

Em 
andamento

Média da 
unidade

Pós-Doutorado 0 0,00 0,06 (*) (*)

Doutorado 0 0,00 0,57 4 3,93

Mestrado 3 0,60 0,70 4 2,60

Lato Sensu 0 0,00 0,00 (*) (*)

Bolsas de Iniciação 
Científica

0 0,00 0,96 (*) (*)

PED 5 1,00 2,09 (*) (*)

PAD 0 0,00 2,71 (*) (*)
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Produção Intelectual, Artística e Cultural
Tipo de produção Total 

do 
docente

Média 
anual 
do 
docente

Média 
da 
unidade

01.01-Artigos publicados em periódicos especializados 
arbitrados de circulação internacional

9 1,80 1,72

01.02-Artigos publicados em periódicos especializados 
arbitrados de circulação nacional

3 0,60 0,42

02.01-Trabalhos Completos publicados em anais de congresso 
Internacional

8 1,60 0,69

02.02-Trabalhos Completos publicados em anais de congresso 
Nacional

1 0,20 0,61

02.04-Resumos publicados em anais de congresso Nacional 1 0,20 0,94

05.03-Trabalhos completos aceitos para publicação em anais de 
Congresso internacional

1 0,20 0,01

06.01-Trabalhos apresentados em eventos científicos 
internacionais (oralmente)

5 1,00 1,02

06.04-Outras formas de participação em eventos científicos 
internacionais (Coordenador de mesa redonda, debatedor de 
mesa redonda, debatedor de painel, coordenador de sessão 
técnica, outra)

2 0,40 0,22

07.01-Trabalhos apresentados em eventos científicos nacionais 
(oralmente)

1 0,20 0,69

07.04-Outras formas de participação em eventos científicos 
nacionais (Coordenador de mesa redonda, debatedor de mesa 
redonda, debatedor de painel, coordenador de sessão técnica, 
outra)

2 0,40 0,43

14.01-Livros publicados 2 0,40 0,04

14.02-Capítulos de livros publicados 1 0,20 0,52

17.01-Relatórios Técnicos 3 0,60 0,21

Projetos com financiamento (participação como Responsável ou 
Participante)

Concluídos Em andamento
Pesquisa 5 6

Ensino de graduação 0 0

Ensino de pós-graduação 1 6

Participação como Membro de Bancas
Na Universidade Defesa de Dissertação de Mestrado 6

Na Universidade Defesa de Qualificação de Doutorado 4

Na Universidade Defesa de Qualificação de Mestrado 3

Na Universidade Defesa de Tese de Doutorado 2

Na Universidade Seleção de Doutorado 1

Outras Instituições Doutorado fora da Unicamp 4

Outras Instituições Exame de qualificação Geral (DOUTORADO) 1
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Atividades de Extensão e Interação com a Sociedade
Pareceres/Assessoria a agências de fomento 2

Executor de convênios 1

Editor ou membro de corpo editorial de periódicos 4

Arbitragem de artigos 7

Atividades de administração
Concluídas Total de meses

(Concluídas)
Em 
Andamento

Total de Meses(Em 
Andamento)

No 
Departamento

0 0 0 0

Na Unidade 1 24 3 28

Em Centros e 
Núcleos

0 0 0 0

Na 
Universidade

4 4 0 0

Fora da 
Universidade

1 12 1 60

Parâmetros das médias

Dados utilizados para os totais do docente desde: 01/05/2015
Intervalo coberto pelos totais do docente: 5,00 anos.
O cálculo das médias da Unidade considera um total de anos equivalente 
ao intervalo dos dados individuais, arredondado para cima, até o último 
ano completo.
Período para cálculo das médias da Unidade: 2015 a 2019.
Unidade: 22 - IG
Número de docentes/ano na Unidade: 56 (2015); 58 (2016); 58 (2017); 
55 (2018); 58 (2019); (considera todos os docentes vinculados à Unidade 
mesmo que não integralmente no período).

(*) Orientações em andamento não cobertas no relatório.
(**) Total de orientações atualmente em andamento dividido pelo número mais 
recente de docentes da Unidade.
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 

 
 
ASSUNTO: Programa de Professor Colaborador 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 27/2020 

 
 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e 
Tecnológica, na sua 104ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de agosto 

de 2020, manifestou-se favoravelmente ao pedido de adesão da Profa. 
Dra. Solange Maria Corder no Programa de Professor Colaborador, pelo 
período de 02 (dois) anos.  

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
05 de agosto de 2020. 

 
 
 

 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 
Chefe do DPCT 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPTO POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
 

 

Instituto de Geociências - Universidade Estadual de Campinas 
Rua Carlos Gomes, 50 - CEP: 13083-855– Campinas/SP  -  Fone: (19) 3521-4555 

 
 
 
 

Interessado: Profa. Dra. Solange Maria Corder 

Situação: Solicitação para Professora  Colaboradora  

 

Parecer   

 

Trata-se de parecer relativo à solicitação da Dra. Solange Maria Corder para vinculação como 

Professora Colaboradora junto ao Departamento de Política Científica e Tecnológica da 

Universidade Estadual de Campinas, no período de agosto de 2020 a julho de 2022. 

Para justificar este vínculo, o plano de atividades da Dra. Solange elenca várias atividades a 

serem conduzidas durante este período, relacionadas à: orientação de alunos; atividades de 

docência; e pesquisa. 

1.  Em termos de orientação, Dra. Solange dará andamento ao religamento da aluna Maria 

Isabel Velez Agudelo e ao agendamento da defesa da Tese (Doutoramento) intitulada 

Arreglo Institucional para el Financiación de la innovación en Colombi, que se encontra 

em fase de finalização. 

Ela também se mostra disponível para assumir novas orientações nos temas de “Política de 

CT&I”, “Financiamento à inovação”, “Tecnologia e Cultura, com foco em canção popular”. 

2. Em termos das atividades didáticas, Solange se coloca à disposição para assumir e 

participar de disciplinas, ministrando aulas nas turmas de graduação e de pós-graduação do 

Programa de Pós Graduação em Política Científica e Tecnológica. 

3. Em termos das atividades de Pesquisa, Solange sinaliza para duas áreas de pesquisa, ambas 

contemplando atividades de publicação de trabalhos acadêmicos. 

3.1 Na linha do Financiamento à Inovação, Solange se dispõe a dar continuidade à sua linha 

de pesquisa sobre financiamento à ciência, tecnologia e inovação (CT&I) no Brasil. 

Especificamente, ela se dispôs a refletir sobre o desmonte da política de financiamento à 

inovação, na segunda metade da década de 2000, e nas novas possibilidades de incentivo e 

apoio financeiro a CTI.  

No âmbito desta linha de pesquisa, há projetos em curso envolvendo publicação de um artigo 

em parceria com a Profa. Dra. Maria Beatriz Machado Bonacelli e do Prof. Dr. Antônio Márcio 

Buainain. O trabalho intitula-se “State Capacities and Development in emerging countries” e 

será um capítulo do livro elaborado no âmbito do Projeto INCT-PPED, cuja edição está sob a 

responsabilidade da Dra. Ana Célia Castro e do Dr. Renato Boschi. 

Também está em andamento uma proposta, junto ao BID, de elaboração de artigo para tratar 

da evolução da estrutura de desintermediação financeira, isto é, das instituições financeiras e 

dos novos mecanismos criados para direcionar recursos em favor dos investimentos inovativos, 

startups e novos empreendimentos. 
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Instituto de Geociências - Universidade Estadual de Campinas 
Rua Carlos Gomes, 50 - CEP: 13083-855– Campinas/SP  -  Fone: (19) 3521-4555 

 

3.2 Na linha da Tecnologia e Cultura, Solange pretende inaugurar uma nova linha de 

pesquisa no DPCT, de forma a articular e correlacionar os estudos na área da canção com os 

estudos sobre CTI. Para isso, Solange já está há vários anos realizando cursos na área cultural, 

alguns com foco em produção e gestão e outros mais orientados para a formação e 

conhecimento sobre os processos ligados à música popular brasileira. É nesta perspectiva que 

Solange elaborou o artigo intitulado “A evolução tecnológica sob o olhar poético de Gilberto 

Gil”, que está sendo preparado para publicação. 

A proposta de Solange é ampliar os estudos sobre as canções de Gilberto Gil que abordam o 

tema da ciência, tecnologia e inovação haja vista que a obra deste autor contribui para a 

compreensão histórica dos avanços científicos e tecnológicos, o que é retratado nas letras e 

sonoridades de várias canções do artista. 

Dado o longo histórico de profícua colaboração da Professora Dra Solange Corder em nossas 

atividades de pesquisa e docência, a abrangência de atividades contempladas em seu plano de 

trabalho e a possibilidade de abertura de uma nova linha de pesquisa em nosso programa, com 

foco em Tecnologia e Cultura, recomendo a aprovação de sua adesão ao DPCT como Professora 

Colaboradora. 

 

 

 

Campinas, 27 de julho de 2020. 

 
 

 

 

_________________________ 

Profa Dra Flávia L. Consoni 
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1 

 

Plano de Atividades 

 

 
Solange Maria Corder, Professor Colaborador Voluntário 

Departamento de Política Científica e Tecnológica 

Instituto de Geociências – UNICAMP 

 

 

No presente documento, apresento as atividades que serão desenvolvidas na condição de 

Professora Colaboradora vinculada ao Departamento de Política Científica e Tecnológica 

da Universidade Estadual de Campinas, no período de agosto de 2020 a julho de 2022. 

 

 

1. Participação em cursos  

 

Fico à disposição para assumir e participar de disciplinas, ministrando aulas nas turmas de 

graduação e de pós-graduação do Programa de Pós Graduação em Política Científica e 

Tecnológica. 

 

 

2. Orientação de trabalhos acadêmicos 

 

2.1 Darei andamento ao religamento da aluna Maria Isabel Velez Agudelo e ao 

agendamento da defesa da Tese (Doutoramento) intitulada Arreglo Institucional para el 

Financiación de la innovación en Colombia, cuja versão pronta me foi entregue e estou 

fazendo a última leitura. 

2.2. Estarei disponível para assumir novas orientações nos temas de “Política de CT&I”, 

“Financiamento à inovação”, “Tecnologia e Cultura, com foco em canção popular”. 

 

 

3. Atividades de Pesquisa 

 

Desde 2004, quando finalizei o doutoramento no DPCT, venho me dedicando a estudar o 

financiamento à ciência, tecnologia e inovação (CT&I) no Brasil, atividade que me deu 

muito prazer e me proporcionou parcerias de trabalho e várias oportunidades acadêmicas e 

não acadêmicas (cursos, palestras, consultorias). De forma simultânea, participei como 

pesquisadora em outros importantes projetos e temáticas, em função da minha vinculação 

ao GEOPI/DPCT/IG, que se iniciou na segunda metade da década de 1990 e perdurou de 

forma intensa até 2014. A partir de então, tornei-me associada ao grupo e passei a atuar de 

forma mais pontual. Em 2010 tornei-me professora da Faculdade de Ciências Aplicadas 

(FCA/Unicamp) e passei para o regime pleno junto ao Programa de Pós-Graduação do 

DCPT, mantendo-me vinculada à temática do financiamento a CTI, tema que me 

possibilitou orientar vários trabalhos acadêmicos, assim como participar de bancas de 

mestrado e doutorado.  

Mais recentemente, senti necessidade de ampliar meu foco e me dedicar a outras linhas de 

pesquisa. Fiz vários cursos na área cultural, alguns com foco em produção e gestão e outros 
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mais orientados para a formação e conhecimento sobre os processos ligados à música 

popular brasileira. Destaco o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Canção Popular: 

criação, produção musical e performance, da Faculdade Santa Marcelina, São Paulo, que 

finalizarei, em julho de 2020. Neste curso tive a oportunidade de aprimorar meus 

conhecimentos e abrir o novo campo de pesquisa, procurando correlacionar meu estudo na 

área da canção com as tecnologias, aproveitando, dessa forma, os conhecimentos e a 

experiência acumulada como professora e pesquisadora acadêmica nas áreas de economia 

(lecionei em várias instituições privadas), gestão (FCA) e no próprio DPCT. Para a 

avaliação final desse curso, elaborei o artigo intitulado “A evolução tecnológica sob o olhar 

poético de Gilberto Gil”, que me trouxe questões que poderão ser melhor desenvolvidas 

durante o período em que atuar no DPCT, na condição de professora colaboradora. Assim, 

sem perder meu esforço de pesquisa realizado nos últimos 25 anos, a ideia é atuar nas duas 

frentes, conforme menciono a seguir.  

 

3.1 Projetos a serem desenvolvidos 

 

 Na linha do Financiamento à Inovação, pretendo me debruçar sobre o desmonte da 

política de financiamento à inovação, na segunda metade da década de 2000, e nas novas 

possibilidades de incentivo e apoio financeiro a CTI. 

 

 Na linha da Tecnologia e Cultura, pretendo ampliar meus estudos sobre as canções 

de Gilberto Gil que abordam o tema da ciência, tecnologia e inovação. Sua obra contribui 

para a compreensão histórica dos avanços científicos e tecnológicos, o que é retratado nas 

letras e sonoridades de várias canções do artista. 

 

 

4. Produção científica 

 

 Na linha do Financiamento à inovação, está em andamento a publicação mais 

recente, feita em parceria com a Profa. Dra. Maria Beatriz Machado Bonacelli e do Prof. 

Dr. Antônio Márcio Buainain. O trabalho intitula-se “State Capacities and Development in 

emerging countries” e será um capítulo do livro elaborado no âmbito do Projeto INCT-

PPED, cuja edição está sob a responsabilidade da Dra. Ana Célia Castro e do Dr. Renato 

Boschi. 

 Existe a perspectiva de transformar num projeto mais amplo, talvez um livro, a 

discussão sobre o financiamento à inovação (aspectos conceituais, as políticas 

implementadas no Brasil, assim como seu enfraquecimento, a partir do desmonte do 

FNDCT). Boa parte destes trabalhos foram realizados em parceria com os professores do 

DPCT/IG/Unicamp, Sergio Salles-Filho e Carlos Américo Pacheco, e com o professor 

Antônio Márcio Buainain (IE/Unicamp). Alguns se tornaram publicações de maior 

visibilidade, mas outros acabaram ficando restritos a relatórios, podendo ser revisados e 

transformados em publicação de maior impacto. Um desses trabalhos consta da bibliografia 

de disciplina do DPCT.  

 Está em andamento a proposta, junto ao BID, de elaboração de artigo para tratar da 

evolução da estrutura de desintermediação financeira, isto é, das instituições financeiras e 

dos novos mecanismos criados para direcionar recursos em favor dos investimentos 
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inovativos, startups e novos empreendimentos. A ideia é entender a evolução desse 

movimento nas principais economias mundiais e como ele pode ser aplicar ao caso 

brasileiro. 

 

 Na linha da Tecnologia e Cultura, a proposta é buscar periódicos para publicar o 

artigo já elaborado e desenvolver novo artigo no qual amplio a análise sobre outras canções 

de Gilberto Gil que focam no tema da CT&I. Num primeiro levantamento, foram 

identificados 26 fonogramas com tal temática. 

 

 

Cidade Universitária Zeferino Vaz, 22 de julho de 2020. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Solange Maria Corder 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas - SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Departamento de Geografia 
Tel:  +55  19  3521-4570 
E-mail: dgeo@ige.unicamp.br 

 

 

 

ASSUNTO: Pesquisadora Colaboradora vinculada ao Departamento de 

Geografia da Profa. Dra. Vanessa Gayego Bello Figueiredo 

 

DELIBERAÇÃO DGEO Nº 27/2020 

 

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), na 104ª. reunião ordinária, realizada em 

05/08/2020, aprovou o parecer do professor Raul Reis Amorim referente ao 

pedido de vínculo como Pesquisadora Colaboradora vinculada ao 

Departamento de Geografia da Profa. Dra. Vanessa Gayego Bello Figueiredo. 

 

 

Encaminhe-se à Direção do IG para as providências cabíveis. 
 
 
 
 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
06 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. Francisco Sérgio Bernardes Ladeira 
Vice-Chefe do Depto de Geografia 

IG/UNICAMP-Matric.: 285579 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, AMBIENTAIS E DE TECNOLOGIAS 

Campinas, 29 de julho de 2020.  

Carta de Ciência 

 Atestamos nossa ciência e concordância a respeito do ingresso da profa. Dra. 
Vanessa Gayego Bello Figueiredo, docente da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da PUC-Campinas - Pontifícia Universidade Católica de Campinas, como 
Pesquisadora Colaboradora no Departamento de Geografia do Instituto de 
Geociências da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. 

Atenciosamente, 

Prof. Msc. Fabio de Almeida Muzetti 
Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

 Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias

Rua Prof Dr Euryclides de Jesus Zerbini, 1516 Pq Rural – Fazenda Santa Cândida - Campinas/SP – 13086-900. 
Telefone (0XX19) 3343.7314 – e-mail: fau.ceatec@puc-campinas.edu.br 
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Termo de Adesão – PESQUISADOR COLABORADOR 
 
Pelo presente instrumento, de um lado a Universidade Estadual de Campinas, autarquia 
estadual de regime especial com sede e foro na cidade de Campinas, Estado de São 
Paulo, neste ato denominada Unicamp, e, de outro lado, Vanessa Gayego Bello 
Figueiredo, portadora do RG 27 085 087 9, doravante denominado Pesquisador 
Colaborador, residente a Rua Américo de Campos, 107, CEP 13083-040, Cid. 
Universitária 2, Campinas -SP, resolvem, nos termos da Lei 9.608-98 e da Deliberação 
CONSU-A-6/06, celebrar o presente Termo de Adesão ao Programa do Pesquisador 
Colaborador, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 
 
Cláusula 1ª - Pelo presente termo, o Pesquisador Colaborador prestará, nas 
dependências da(o) Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da 
UNICAMP a título de trabalho voluntário, atividades de pesquisa. 
Cláusula 2ª - O trabalho voluntário será realizado de forma espontânea e sem 
percebimento de contraprestação financeira ou qualquer outro tipo de remuneração, 
não gerando vínculo de emprego nem obrigação de natureza trabalhista, 
previdenciária, tributária ou outra afim. 
Cláusula 3ª - Ao Pesquisador Colaborador é vedado o exercício de atividades de 
natureza administrativa e de representação, a composição de colégios eleitorais para 
escolha de representantes em órgãos colegiados ou para consultas à comunidade 
promovidas pelos diversos organismos da Universidade. 
Cláusula 4ª - A critério das Unidades de Ensino e Pesquisa e, no caso de Centro, Núcleo 
ou demais órgãos, mediante ciência do mesmo, o Pesquisador Colaborador poderá ser 
credenciado a desenvolver atividades de ensino de graduação e pós-graduação, na 
forma da legislação vigente. 
Cláusula 5ª - Ao Pesquisador Colaborador e à Unidade de Ensino e Pesquisa, Centro, 
Núcleo ou demais órgãos, não será permitido o estabelecimento de outras condições 
não explicitamente acordadas neste Termo. 
Cláusula 6ª - O trabalho voluntário será exercido a partir desta data pelo prazo de até 
dois anos, renovável, podendo ser rescindido, a qualquer tempo, por manifestação de 
vontade do Pesquisador Colaborador ou por decisão da Unidade de Ensino e Pesquisa, 
Centro, Núcleo ou demais órgãos em que são prestados os serviços. 
Cláusula 7ª - Findo o período de permanência, o Pesquisador Colaborador fará jus a 
declaração das atividades desenvolvidas emitida pela Unidade de Ensino e Pesquisa, 
Centro, Núcleo ou demais órgãos. 
Cláusula 8ª - A Universidade e a Unidade, Centro, Núcleo ou demais órgãos, em sua 
esfera de competência, permitirá ao Pesquisador Colaborador acesso a bibliotecas e o 
uso de instalações, bens e serviços necessários ou convenientes para o 
desenvolvimento das atividades previstas em seu plano de trabalho 
Cláusula 9ª - Qualquer produção técnica ou científica decorrente das atividades de 
Pesquisador Colaborador deverá mencionar o serviço voluntário prestado à Unicamp, 
independentemente da aplicação das disposições legais vigentes na Universidade em 
matéria de direito autoral. 
Cláusula 10 -  O Pesquisador Colaborador será inserido na apólice de Seguro de 
Acidentes Pessoais Coletivo contratada pela Universidade pelo período de sua 
permanência na UNICAMP. 
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Cláusula 11 - O Pesquisador Colaborador deverá indenizar a Unicamp por perdas ou 
danos causados a seu patrimônio após regular apuração de responsabilidade. 
Cláusula 12 - Fica eleito o foro da Comarca de Campinas para dirimir questões que não 
puderem ser resolvidas amigavelmente. 
E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente termo em três vias de 
igual teor na presença das testemunhas abaixo identificadas. 
 
 
 

 
 
Pesquisador Colaborador 
Profa. Dra. Vanessa Gayego Bello Figueiredo 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Diretor da Unidade/Órgão 
Departamento de Geografia do Instituto de Geociências  
Universidade Estadual de Campinas 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
1.________________________________ 
 
 
 
 
2. ________________________________ 
 

Fls. 276



1 
 

PLANO DE ATIVIDADES 

PEQUISADOR COLABORADOR 

UNICAMP – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO   

1.1. NOME DA DOCENTE/PESQUISADORA: VANESSA GAYEGO BELLO FIGUEIREDO  

1.2. E-MAIL: vanessa.figueiredo@puc-campinas.edu.br / vangbellof@gmail.com 

1.3. LOTAÇÃO: FAU PUCC – FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS   

 

2. PERÍODO 

10  DE AGOSTO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021  

 

3. INSTITUIÇÃO ONDE SERÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP.  DEPTO. GEOGRAFIA DO INSTITUTO DE 

GEOCIÊNCIAS 

3.1. SUPERVISOR: PROFESSORA DRa. MARIA TERESA DUARTE PAES  

(DEPTO. GEOGRAFIA/IG/UNICAMP)  

 

4. ATIVIDADES  

 

4.1. PESQUISA  

Pretende-se desenvolver a pesquisa intitulada “Quadro da Preservação Cultural Paulista”, 

tema complementar e relacionado às pesquisas já em andamento sobre o CONDEPHAAT – 

Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 

estado de São Paulo, desenvolvida pela profa. Dra. Maria Teresa Duarte Paes.  

A pesquisa tem como objetivos gerais:  

1. Levantar, mapear e analisar as estruturas e instrumentos públicos para o reconhecimento e 

gestão do patrimônio cultural paulista, identificando conquistas, ausências e problemas; 

 2. Levantar, mapear e analisar tipologias de patrimônios reconhecidos, identificando 

predominâncias, ausências e sub-representações; 

3. Construir um banco de dados em SIG – Sistema de Informações Geográficas, com 

cartografias georreferenciadas; 

Fls. 277

mailto:vangbellof@gmail.com


2 
 

4. Construir análises temáticas e regionais, a partir das sobreposições, relações e indicadores a 

serem elaborados. 

5. Divulgar os dados e disponibilizá-los para consultas e interação no ambiente científico-

acadêmico, para os poderes públicos diretamente responsáveis pela gestão do patrimônio 

cultural e para a sociedade em geral. 

A pesquisa tem como objeto os bens reconhecidos oficialmente pelo poder público nos níveis 

federal (IPHAN), estadual (CONDEPHAAT)  e municipal no estado de São Paulo. A pesquisa e as 

informações serão organizadas inicialmente por regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas: RMSP – São Paulo; RGABC – Grande ABC; RMC – Campinas;  RMBS – Baixada Santista; 

RMVPLN – Vale Paraíba e Litoral Norte; RMS – Sorocaba; RMRP – Ribeirão preto; AUJ – Jundiaí; 

AUP – Piracibaba; AUF – Franca; e demais cidades do Estado de São Paulo. Pretende-se 

recortar análises a partir destas regiões e também análises comparativas entre elas e análises 

totalitárias gerais do estado de São Paulo. 

Tem como objetivos específicos:  

Estruturas de gestão 

1. Mapear quantas e quais cidades dispõe de conselhos municipais deliberativos ou 

consultivos de patrimônio cultural; 

2. Mapear em quais estruturas estão ligados os conselhos (sec. Cultura, Turismo, 

Planejamento Urbano, etc); 

3. Mapear se as cidades declaradas “instâncias turísticas” possuem estruturas e 

instrumentos de gestão do patrimônio cultural; 

Instrumentos de gestão 

4. Mapear os municípios que possuem instrumentos de reconhecimento (tombamento 

do patrimônio material, registro do patrimônio imaterial, chancela da paisagem 

cultural, atos declaratórios do legislativo); de incentivo e financiamento (IPTU 

descontos ou isenção, fundos específicos e compartilhados; TDC -  Transferência do 

Direito de Construir); de fiscalização (multas e penalidades); de  difusão (voltados à 

divulgação, promoção, fruição, educação e uso dos patrimônios, tais como as 

Jornadas, Semanas ou Dias do Patrimônio Cultural); de planejamento ( PPPC – Planos 

de Preservação do patrimônio Cultural) e instrumentos para políticas e gestão 

integradas (instrumentos urbanístico-ambientais, como as Zonas Especiais de 

Preservação Cultural, as APAs - Áreas de Preservação Ambiental ou UCs - Unidades de 

Conservação Municipais, Estaduais ou Federais, EIV – Estudo de Impacto de 

Vizinhança, Direito de Preempção, etc); 

Tipologias de patrimônio 

5. Mapear que tipologias/categorias de bens culturais são reconhecidas nos três níveis de 

governo, verificando predominâncias, ausências, entre outras análises: patrimônio 

Natural, Rural, Paisagem Cultural, patrimônio urbano, paisagístico,  conjuntos 

arquitetônicos,  edificações isoladas, patrimônio imaterial, entre outros; 

6. Mapear que tipologias de usos originais de bens culturais são reconhecidas nos três 

níveis de governo, verificando predominâncias, ausências, entre outras análises: 

religioso, militar, agrícola, pecuária, industrial, ferroviário, residencial, educação, 

saúde, comércio/serviços, institucional (demais, como segurança, poder público, etc); 
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7. Mapear as tipologias do patrimônio imaterial reconhecidas, tais como: lugares, 

celebrações, formas de expressão, saberes e fazeres; 

8. Para os bens materiais edificados, mapear os estilos de arquitetura reconhecidos, tais 

como: Colonial, Barroco, Gótico/Neogótico, Neocolonial, Eclético, Art Deco, Art 

Nouveau, Moderno, Contemporâneo; 

Estas informações serão levantadas a partir dos dados disponíveis nos sites das prefeituras, 

dos órgãos de patrimônio cultural no estado de São Paulo, nos diários oficiais, nos processos 

de tombamento e registro, e partir de dados disponibilizados pelo CONDEPHAAT e IPHAN e 

contará também como apoio do ICOMOS São Paulo. 

Serão construídos os seguintes produtos: 

1. Banco de dados georreferenciado com informações sobre as estruturas, instrumentos 

e tipologias do patrimônio cultural paulista reconhecido oficialmente pelos poderes 

públicos nos três níveis de governo; 

2. Cartografias temáticas e regionais sobre a preservação cultural paulista; 

3. Indicadores para as análises do quadro da preservação paulista; 

4. Publicações, sendo um livro compilando toda a pesquisa e artigos com resultados 

parciais e recortes temáticos e regionais; 

5. Divulgação dos resultados junto à comunidade científica em Seminários, Congressos, 

Simpósios e Revistas Técnicas Especializadas;  

6. Elaboração de plataforma interativa para consultas e atualização permanente de 

dados a serem disponibilizadas no site do ICOMOS São Paulo.  

Levantar, organizar e cartografar estas informações em SIG, além de sua importância para o 

conhecimento da situação das políticas de preservação e dos diversos olhares dos poderes 

públicos sobre o patrimônio paulista, são imprescindíveis para a estruturação do tão almejado 

Sistema Estadual de Patrimônio Cultural. Esta pesquisa pretende, pois, ao montar este banco 

de dados georreferenciado das estruturas, instrumentos e tipologias dos bens reconhecidos no 

Estado de São Paulo, auxiliar conexões e integrações entre os entes federados, vislumbrando 

instigar a construção, no futuro, de políticas públicas compartilhadas dentro de um sistema 

estadual de preservação cultural. 

Trata-se, portanto, de pesquisa inédita, que visa construir um quadro sobre a preservação 

cultural paulista, prospectando, georreferenciando, analisando e divulgando informações 

ainda ocultas, sobretudo aquelas sobre à atuação do poder público em nível municipal. 

Pretende-se a seguir, se aprovada a presente solicitação de ingresso como Pesquisador 

Colaborador, desenvolver um projeto de pós-doutoramento, a ser apresentado às agências de 

fomento à pesquisa, com bolsa para um ou dois semestres. 

 

4.2. ENSINO, ESTÁGIO, INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO 

Poderão ser oferecidas palestras, debates, oficinas, cursos, atividades de formação (como 

estágios) ou atividades de extensão, vinculadas ao Instituto de Geociências da Unicamp e 

abertas às demais unidades e à sociedade, conforme demandas e desejos a serem 

posteriormente detalhados. Poderão ser oferecidas vagas para iniciação científica (voluntária 

ou mediante bolsas) vinculadas à pesquisa proposta. 
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4.3. PUBLICAÇÕES/EVENTOS   

Pretende-se publicar um livro intitulado “Quadro da Preservação Cultural Paulista”, a ser 

publicado em formato digital e-book, visando ampliar o acesso e a difusão do conhecimento 

produzido pela pesquisa e também livro impresso, a ser submetido à Editora da UNICAMP e 

também ao Conselho Editorial do ICOMOS Brasil. A priori, o livro será organizado em 3 

capítulos: Capítulo 1.   Estruturas e Instrumentos de Gestão; Capítulo 2. Bens Reconhecidos por 

Tipologias; Capítulo 3. Bens Reconhecidos por Estilos de Arquitetura 

Pretende-se organizar os resultados parciais, com recortes temáticos ou regionais dos dados, 

em artigos para publicação em periódicos qualificados pela CAPES, e também para 

apresentações nos eventos científicos relacionados às áreas de diálogo da pesquisa. Alguns 

deles são:  

SIMPÓSIO CIENTÍFICO NACIONAL DO ICOMOS BRASIL e LAC – Latinoamerica e Caribe 

https://www.even3.com.br/simposioicomos2020/ 

ENAPUR – Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Planejamento Urbano e Regional http://anpur.org.br/sobre-a-anpur/ 

ENAPPAS – Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Ambiente e Sociedade http://www.enanppas2019.com.br/enanppas 

ENANPEGE – Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação em Geografia 

https://www.eng2021.agb.org.br/ 

ENAPARQ – Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Arquitetura e Urbanismo https://www.anparq.org.br/ 

 

5. PARCERIAS 

Esta pesquisa terá o apoio do ICOMOS Brasil, Comitê Brasileiro do International Council on 

Monuments and Sites, por meio do Núcleo São Paulo, onde a proponente atua e atualmente 

coordena desde 2019. O ICOMOS Brasil firmou recentemente Termo de Cooperação com a 

PUC-Campinas para atividades diversas, como ensino, pesquisa, extensão, estágios 

obrigatórios não remunerados, dentre outras atividades. Esta parceria já recebeu 10 

estagiários, entre abril e junho de 2020, para trabalhos de design gráfico, 

georreferenciamento, pesquisa e extensão, como as Fichas do Patrimônio Cultural Paulista, 

que estão sendo paulatinamente elaboradas e divulgadas no instagram do Icomos São Paulo 

(https://www.instagram.com/icomos.br.sp/ ) e as Fichas das Paisagens Culturais Mundiais 

UNESCO, vinculadas ao Comitê Científico Nacional Paisagem Cultural ICOMOS Brasil, também 

coordenado pela proponente (https://www.instagram.com/icomos.br.paisagem/). 

Foi iniciado dentro desta experiência do estágio um projeto-piloto testando parte da 

metodologia proposta para a pesquisa “Quadro da Preservação Cultural Paulista”, aqui 

apresentada para a RMC – Região Metropolitana de Campinas. 

Se houver interesse da UNICAMP, este tipo de parceria poderia ser firmada para o 

desenvolvimento desta pesquisa e/ou outras parcerias de interesse para ambas as instituições.  
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O ICOMOS é uma organização não governamental global, fundada em Veneza, Itália, em 1964. 

O Comitê Brasileiro do ICOMOS, foi fundado em 1978 no Rio de Janeiro. A sua missão é 

promover a conservação, a proteção, o uso e a valorização de monumentos, sítios urbanos, 

naturais e rurais, paisagens e o patrimônio imaterial. O ICOMOS é o organismo consultor do 

Comitê do Patrimônio Mundial para a implementação e gestão da Convenção do Patrimônio 

Mundial da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

O ICOMOS Internacional reúne cerca de 11 mil membros individuais, profissionais e 

pesquisadores especialistas, e 271 membros institucionais em 151 países. Possui 107 comitês 

nacionais e 28 comitês científicos internacionais de temas especializados nas mais amplas 

áreas do patrimônio cultural. https://www.icomos.org/fr/ Desde 2016, o ICOMOS BRASIL vem 

se reorganizando e criando representações regionais e estaduais, assim como os comitês 

científicos nacionais. No Brasil cerca de 300 especialistas são filiados ativos cujo notório saber 

é reconhecido pelo ICOMOS. O Núcleo São Paulo foi criado em 2019 e conta com cerca de 50 

especialistas. www.icomos.org.br;  e-mail: icomos.br.sp@gmail.com    Por mais de 40 anos, o 

ICOMOS BRASIL tem atuado na defesa do patrimônio local, nacional e da humanidade e está 

representado em vários Conselhos Culturais em todo o país, como o Conselho do IPHAN, o 

Conselho Nacional de Incentivo à Cultura – CNIC, entre outros. O ICOMOS participa no 

desenvolvimento da doutrina, evolução e divulgação de ideias, realiza ações de sensibilização, 

defesa e educação, congressos internacionais, publicações e elabora normas de intervenção no 

patrimônio cultural e Cartas Patrimoniais. O ICOMOS Brasil realiza Simpósios Científicos anuais 

nacionais e internacionais, com apresentação e debate de pesquisas e trabalhos técnicos na 

área da preservação cultural. https://www.even3.com.br/simposioicomos2020/ Estas 

publicações integram a parceria do ICOMOS com a PUCCampinas, Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas, por meio Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.  

Será também buscado a apoio do CONDEPHAAT, órgão responsável pela preservação cultural 

em nível estadual para troca de informações e para posterior doação e gestão do bando de 

dados em SIG – Sistema de Informações Geográficas que será um dos produtos da pesquisa.  

 

6. PROJEÇÃO EXTERNA  

A realização desta pesquisa e logo após o Pós-doc no Depto. de Geografia do Instituto de 

Geociências da UNICAMP, consolida as relações interdisdiplinares dos vários campos inerentes 

à temática do patrimônio cultural, especialmente a geografia, o planejamento urbano e 

regional, a arquitetura e urbanismo, a cultura, o turismo e a história. Estreitará relações com 

as instituições públicas de gestão do patrimônio cultural do estado de São Paulo, construindo 

pontes entre a pesquisa, a universidade e as políticas públicas. Consolidará também uma rede 

de pesquisa e pesquisadores do campo do patrimônio cultural, conectados especialmente pelo 

ICOMOS – Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Incentivará, 

ainda, relações mais próximas entre a UNICAMP e a PUC-Campinas, ambas atuantes na região 

e no Estado. 

 

7. CRONOGRAMA  

Apresenta-se um cronograma geral que poderá sofrer adaptações para incorporar eventuais 

demandas da UNICAMP neste plano de trabalho inicial.  
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Atividades 2020 2021 2021 

Pesquisa Ago-Dez Jan-jun Jul-dez 

Definição das bases 
cartográficas 

 
X 

  

Revisão bibliográfica X   

Pesquisa de dados por 
regiões 

X X  

Construção do banco de 
dados em SIG 

X X X 

Sobreposições e construção 
de indicadores 

 X X 

Análise dos dados e 
resultados 

 X X 

Plataforma interativa em site   X 

Pós-doutorado   X X 

ENSINO, ESTÁGIO, IC 
EXTENSÃO 

 X X 

Parcerias externas (ICOMOS, 

CONDEPHAAT) 
 

X 
  

PUBLICAÇÕES 
 

 X 
ARTIGOS RESULTADOS 

PARCIAIS, EVENTOS 

X 
ARTIGOS, EVENTOS 

LIVRO 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 
 
 

ASSUNTO: Programa Pesquisador Visitante Convidado  
 
 

 
PARECER DPCT Nº 35/2020 

 
 

 
A Assembleia do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, na sua 104ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de agosto 
de 2020, manifestou-se favoravelmente ao Convite para o Prof. Nicholas 
S. Vonortas ingressar no Programa de Pesquisador Visitante Convidado, 

pelo período de 3 (três) anos. 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

05 de agosto de 2020. 
 
 

 
 

 
Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Institute of Geosciences 
Rua Carlos Gomes, 250 
Campinas, SP, Brazil 
Zip code: 13083-855  

 Department of Science and Technolocy Policy 
Phone:  +55 19 3521-4555 
E-mail: dpct@unicamp.br 

 

 

 
 

State University of Campinas 
Institute of Geosciences                             

Department of Science and Technology Policy 
 

 
Campinas, 4th August 2020 

 

 
Professor Nicholas Vonortas 
George Washington University 
United States of America 

                                                 
Invitation Letter 

 
 

 

Dear professor Nicholas VONORTAS, 

 

I am very pleased to invite you to be a Visiting Researcher at the Department of Science and 
Technology Policy - Institute of Geosciences - UNICAMP for the next three years. 
 
As part of the Visiting Researcher Program recently restructured by Unicamp the Department will 
be glad to offer you the proper conditions to conduct, as Principal Investigator, the research 
project "System Innovation: Organizational Strategy, Research & Innovation Policy Governance", 
funded by the SPEC Program from FAPESP. 
 
If you have any questions please do not hesitate to contact me or other colleagues from the 
Department. 
 
 
 
 
 
 
 
Professor Flavia Consoni 
Head of the Department of Science and Technology Policy 
IG/UNICAMP 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
 

 

CARTA CONVITE 

 

O Instituto de Geociências da UNICAMP, por meio do Prof. Dr. Carlos Roberto de Souza Filho do 
Departamento de Geologia e Recursos Naturais convida a pesquisadora Dra. Rebecca Del Papa 
Moreira Scafutto para atuar como Pesquisador Visitante através do Programa de Formação de 
Recursos Humanos em Exploração Petrolífera e Geologia de Reservatórios – PRH-ANP 19.1, pelo 
período de 30 meses a partir de 01/06/2020, desenvolvendo as seguintes atividades: 
 
 

(i) Dedicar-se integralmente às atividades do curso; 

(ii) Participar do desenvolvimento de pesquisas no grupo de trabalho formado pelo 
coordenador, alunos(as) bolsistas, pós-doutorandos(as) e apoio técnico; 

(iii) Auxiliar o coordenador visando garantir a elaboração da prestação de contas. 

(iv) Executar pesquisa sobre tendências tecnológicas do setor petróleo, gás natural e 
biocombustíveis, visando identificar oportunidades de novos cursos de capacitação de 
recursos humanos e estudo de adequação curricular para o atendimento às oportunidades 
detectadas. O documento gerado como resultado da pesquisa realizada deve ser enviado 
juntamente com a documentação para renovação da bolsa. A não apresentação da pesquisa 
impedirá a renovação da bolsa. 

(v) Auxiliar o coordenador, na elaboração de pesquisa sobre Mapa do Conhecimento das 
Atividades e Competências da Indústria de petróleo, gás natural e biocombustíveis; 

(vi) Apoiar os(as) alunos(as) bolsistas e pós-doutorandos(as) na elaboração e acompanhar 
a execução do Plano de Trabalho de Pesquisa, especialmente quanto a conhecimentos 
técnicos relacionados ao setor petróleo, gás natural e biocombustíveis; 

(vii) Empenhar-se na viabilização de estágios aos(às) bolsistas alunos(as), projetos de 
pesquisa de interesse e em parceria com empresas do setor; 

(viii) Elaborar e enviar anualmente à Finep, até 01/03, o relatório constante do item 11.3 do 
Manual do Usuário. 

  
A pesquisadora tem outorgada bolsa de Pesquisador Visitante concedida no âmbito do convênio 
firmado entre Unicamp/Finep/Funcamp para a execução do referido programa (Convênio 5484 - 
FINEP/IG/PRH-ANP), e não terá vínculo empregatício com a Unicamp. 

 

Campinas, 11 de agosto de 2020 

 

 

 

Prof. Dr. Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho 

Diretor – Instituto de Geociências - Unicamp 

 

 

Instituto de Geociências – Universidade Estadual de Campinas – Unicamp 
R. Carlos Gomes, 250 – Campinas/SP 
CEP: 13083-855 – Caixa Postal 6152 

Fone: +55 19 3521-4551 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E RECURSOS NATURAIS 

 
 
 
Assunto: Aprovação de ingresso de Pesquisador Visitante da Dra. Rebecca Scafutto, junto 
ao DGRN. 
 

PARECER DGRN Nº 011/2020 
 

 
 
 
 A Assembléia do Departamento de Geologia e Recursos Naturais, em sua 
Reunião Ordinária, realizada em 05 de agosto de 2020, aprovou a solicitação de ingresso 
de Pesquisador Visitante da Dra. Rebecca Scafutto, junto ao DGRN, parecer emitido pelo 
Prof. Dr. Diego Fernando Ducart. 

 

 

 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

  
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 07 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

 
 
 

Prof.Dr.Alfredo Borges de Campos 
Chefe do Departamento de Geologia e Recursos Naturais 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 
 

 
ASSUNTO: Licença sabática 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 23/2020 

 

 
 

 
A Assembleia do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, na sua 103ª Reunião Ordinária, realizada em 08 de julho de 

2020, manifestou-se favoravelmente ao pedido de licença sabática da 
Profa. Dra. Silvia Fernanda de Mendonça Figueirôa, bem como o parecer 
emitido pela Profa. Maria Conceição da Costa. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

08 de julho de 2020. 

 
 

 
 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 
Chefe do DPCT 
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Parecer sobre Solicitação de Licença Sabática da Profa. Dra. Silvia Figueiroa 

 

A Profa. Silvia Figueiroa é professora titular do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica (DPCT), atuando junto a Faculdade de Educação desta Universidade, e acumula 

uma vasta produção acadêmica desde que é docente do Instituto de Geociências. Em seu plano 

de atividades solicita o afastamento de seis meses licença sabática a partir de 15 de setembro de 

2020 a 15 de março de 2021 para realizar atividades de análise de pesquisas realizadas entre 

2015 e 2018. 

O conjunto de atividades será realizado no Brasil, sem afastamento ao exterior, e tem como 

objetivo executar a fase de análises de dados do projeto de pesquisa “Nérée Boubée (1806-

1867), seus livros e o Brasil: conexões em aberto”. O projeto conta com financiamento do 

CNPq (Proc. no. 307992/2017-9) e tem sua fase de coleta de dados praticamente concluída. A 

licença sabática visa permitir a dedicação integral e a concentração necessária  ao bom 

andamento do trabalho. 

 

O objeto da pesquisa é analisar o conjunto dos livros de Boubée – popularizador das 

Ciências/Geociências que viveu e atuou numa época de institucionalização das ciências - a fim 

de compreender a importação dos mesmos para o Brasil, além de investigar as afinidades 

teóricas e científicas entre ambos, procurando esclarecer, sobretudo, a presença de concepções 

criacionistas no Brasil do século XIX. 

 

A Profa. Silvia Figueiroa tem todas as condições para solicitar este sabático a partir de 

setembro de 2020. 

 

Diante do exposto recomendo a aprovação do pedido de afastamento da Profa. Silvia Figueiroa 

pelo período de seis meses a partir de setembro de 2020. 

 

 
 

 
 

Profa. Maria Conceiçao da Costa 
Campinas, 6 de julho de 2020 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Departamento de Ensino e Práticas Culturais - DEPRAC 
Avenida Bertrand Russell, 801 - Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

Cep - 13083-865 - CAMPINAS - SP 
Telefones: (019) 3521-5571 / 3521-5673 / 3521-5666 / 3521-5556 

 

  

 

Campinas, 22 de junho de 2020. 
 
 
 
OF. DEPRAC/FE nº 048/2020 
 
 
Assunto: Semestre Sabático 
 
 
Senhora Chefe, 
 
 
 

O Departamento de Ensino e Práticas Culturais – DEPRAC/FE em 

reunião on-line realizada no dia 03 de junho de 2020, concordou com o afastamento da 

Profa. Dra. Silvia Fernanda de Mendonça Figueirôa para usufruir um semestre sabático 

no período 15 de setembro de 2020 a 15 de março de 2021. 

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

Profª Drª Miriam Cardoso Utsumi 
Chefe do DEPRAC 

Faculdade de Educação - UNICAMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilma. Senhora 
Profª. Drª. Flávia Luciane Consoni de Mello 
DD. Chefe do Departamento de Política Científica e Tecnológica - DPCT 
Instituto de Geociências 
Universidade Estadual de Campinas 
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Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Geociências 

Departamento de Política Científica e Tecnológica 
 

Rua Carlos Gomes, 250, CEP 13083-855 -   Campinas – SP  
Tel: +55 19 3521 4555 

E-mail: dpct@ige.unicamp.br 
 

 
 

Campinas, 26 de maio de 2020. 
 
 
 

Profa. Dra. Flavia Consoni 
Chefe do Departamento de Política Científica e Tecnológica 
Instituto de Geociências 
UNICAMP 
 
 
Prezada Profa., 
 
Venho por meio desta solicitar o afastamento de minhas funções no Departamento de 
Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp para usufruir um 
semestre sabático de 15 de setembro de 2020 a 15 de março de 2021. 
 
Os estudos serão realizados no Brasil, sem necessidade de afastamento para o exterior, 
e terão como objetivo executar a fase de análises de dados do projeto de pesquisa 
“Nérée Boubée (1806-1862), seus livros e o Brasil: conexões em aberto”. O projeto conta 
com financiamento do CNPq (Proc. No. 307002/2017-9) e tem sua fase de coleta de 
dados praticamente concluída. A licença sabática visa permitir a dedicação integral e a 
concentração necessária ao bom andamento do trabalho. 
 
Anexo a esta carta o projeto de pesquisa. 
 
Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
Profa. Dra. Silvia Fernanda de Mendonça Figueirôa 
Matrícula: 20.119-7 
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PROJETO PARA RENOVAÇÃO DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE EM 

PESQUISA. 

 

TÍTULO: Nerée Boubée (1806-1862), seus livros e o Brasil: conexões em 

aberto. 

PROPONENTE: Silvia F. de M. Figueirôa 

Departamento de Ensino e Práticas Culturais/ UNICAMP 

Introdução e justificativa 

O projeto anterior que se encerrará em fevereiro de 2018, cujo título é 

“Livros-texto de Geologia no Brasil (1846 – 1943): interfaces entre a História das 

Ciências e do Ensino” (Proc. nº 308432/2013-4), teve por objetivo central a análise 

de sete compêndios/manuais relacionados às ciências geológicas, utilizados para 

instrução e formação no nível superior (graduação). Foram produzidos por uma 

gama variada de autores brasileiros e estrangeiros. Dentre eles, incluía-se o mais 

antigo de todos, de autoria do autor francês Nerée Boubée, intitulado Géologie 

élémentaire appliquée à l’agriculture et à l’industrie (1ª edição francesa em 1833; 

edição brasileira em 1846). 

Na análise deste livro feita durante o projeto, alguns aspectos chamaram a 

atenção, tais como a motivação para a tradução, a compra de muitos outros livros 

de sua autoria para a biblioteca dos cursos de engenharia da Escola Militar, além 

do próprio perfil de Boubée. A pergunta que norteou nossa análise específica 

deste livro pode ser resumida em: “Por que e como os livros de Boubée chegaram 

ao Brasil?” Não sendo uma questão meramente retórica, ela permitiu perceber ou 

inferir conexões importantes que são agora propostas como cerne deste novo 

projeto. 
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Assim, ampliando o escopo da análise temática, o objetivo central é 

entender e explicar a aparente relevância que as obras de Nerée Boubée, livros e 

artigos em periódicos, além dos próprios periódicos que ele fundou, adquiriram em 

determinado momento, inclusive no Brasil. Os objetivos específicos são: 

1) Aprofundar o conhecimento da biografia de Nerée Boubée; 

2) Aprofundar o conhecimento da biografia de Frederico Burlamaque; 

3) Estabelecer as possíveis relações entre ambos, remontando inclusive ao 

período de formação de Burlamaque em Paris; 

4) Analisar o conjunto dos livros de Boubée a fim de compreender a importação 

dos mesmos para o Brasil; 

5) Investigar as afinidades teóricas e científicas entre ambos, procurando 

esclarecer, sobretudo, a presença de concepções criacionistas no Brasil do 

século XIX. 

Para tal empreitada é impossível dissociar, em Boubée, seu perfil de 

popularizador das Ciências/Geociências e prolífico autor de livros-texto, vivendo e 

em atividade numa época crucial no que concerne à institucionalização das 

ciências e à partilha do saber entre ‘especialistas’ e ‘leigos’ (Pandora and Rader, 

2008). Igualmente, Burlamaque deve ser encarado também sob este prisma, 

levando-se em consideração sua extensão obra, em particular à frente da 

Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional e do Museu Nacional. 

O aprofundamento dessa investigação permitirá jogar novas luzes também 

sobre um tema no qual venho trabalhando ao longo de minha vida acadêmica, 

qual seja, as relações científicas entre o Brasil e outros países – nesse caso, entre 

o Brasil e a França. Relações essas que se dão no marco mais amplo daquilo que 
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se convencionou chamar “circulação dos saberes” (Secord, 2004), as quais, 

embora permeadas de desigualdades, não se caracterizam, entretanto, por 

subordinação. As elites brasileiras, na Colônia, no Império ou na República, 

estabeleceram relações de trocas científicas muito ricas, assimétricas e, por 

vezes, contraditórias, como já pude observar anteriormente (Figueirôa, 1992) 

No caso dos livros, diversas pesquisas indicam que a educação científica 

no Brasil, desde pelo menos desde o final do século XVIII, recebeu significativa 

influência da ciência francesa. Isso pode ser percebido, por exemplo, por meio da 

lista de compêndios adotados pela Academia Real Militar, fundada em 1810 como 

uma escola de engenharia, ou pelas Escolas de Medicina da Bahia ou do Rio de 

Janeiro (ambas de 1808). Ao longo do século XIX, até as primeiras décadas do 

XX, os autores franceses de livros-texto de tópicos científicos dominaram a cena, 

fosse para a escola elementar e secundária, fosse para a educação superior 

(Figueirôa 2003), como se nota em manuais específicos (Vechia e Lorenz, 1998). 

Um exemplo no caso das Geociências é a terceira edição do livro de Mineralogia 

de Albert de Lapparent (1839-1908), que foi traduzida para o português por 

Benjamin Franklin Ramiz Galvão1 e publicada no Brasil em 1899 pelo prestigiado 

editor H. Garnier, que atuava tanto em Paris quanto no Rio de Janeiro. 

Os intercâmbios com a França foram notórios na área da Engenharia, 

conforme resultados de projeto anterior (Figueirôa 2017). Sabe-se que no núcleo 

central das trocas técnico-científicas sempre estão cientistas, técnicos e 

                                                           
1
 Benjamim Franklin Ramiz Galvão (1846 - 1938) foi um médico e filólogo que ensinou a língua 

grega, retórica e literatura brasileira no ensino médio do tradicional Colégio Pedro II, e foi professor 
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Também atuou como secretário do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro e dirigiu a Biblioteca Nacional por 12 anos. 
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pesquisadores em geral, seres humanos com suas convicções pessoais, 

científicas, religiosas e políticas, entre outras. Assim, como hipótese de trabalho, 

o presente projeto assume que o engenheiro e naturalista Frederico Burlamaque 

(1803-1866), ex-aluno da École Polytechnique na década de 1820, foi o principal 

vetor através do qual Boubée e suas obras chegaram ao Brasil. Ademais 

pertencerem à mesma geração, uma provável afinidade de ideias (científicas ou 

não) entre ambos, assim como a “presença intelectual” de Boubée no Brasil, 

permitirão mapear aspectos teóricos das ciências geológicas no Brasil ainda 

bastante obscuros, apesar de relevantes, como a adoção de ideias Criacionistas. 

Para além dos casos já notórios do dinamarquês Peter Wilhelm Lund (1801-1880) 

e do suíço/norte-americano Louis Agassiz (1807-1873), ainda sabemos muito 

pouco sobre estas concepções na comunidade científica brasileira no século XIX. 

Desenvolvimento do Tema 

O livro Géologie élémentaire appliquée à l’agriculture et à l’industrie, que 

teve sua primeira edição na França em 1833, será aqui utilizado como fio condutor 

para destacar aspectos da persona científica de Nerée Boubée que considero 

relevantes para o presente projeto. Publicado no Brasil em 1846, esse livro era a 

tradução da 4ª edição francesa, que veio à luz em 1842, e se destinava aos 

alunos da Escola Militar do Rio de Janeiro. Será que a escolha de Boubée pode 

ser considerada um acaso? Para melhor entendimento, faz-se necessário 

mergulhar brevemente na vida do autor e de seus livros, bem como pensar nos 

brasileiros que decidiram traduzir e adaptar o livro. 
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Simon-Suzanne-Nerée Boubée, ou simplesmente Nerée Boubée, como é 

conhecido, nasceu em Toulouse (Haute-Garonne, Pireneus, França) a 12 de maio 

de 1806, e faleceu em agosto de 1862, em Luchon (na mesma região natal).2 

Boubée foi, de fato, uma pessoa muito ativa. No que concerne à filiação a 

associações científicas, pertenceu às seguintes instituições: membro fundador da 

Société Géologique de France, Mineralogical Society of America (corresponding 

member)3, Société d’Economie Industrielle, Académie des Sciences, Inscriptions 

et Belles-Lettres de Toulouse (corresponding member), Société Linnéenne de 

Bordeaux, diversas Sociétés Linnéennes da Normandia, entre outras. 

Boubée também fundou e dirigiu diferentes periódicos, sendo os mais 

importantes L’Écho du Monde Savant e Réforme Agricole, Scientifique et 

Industrielle, nos quais publicou extensivamente, sempre defendendo, além da 

importância das ciências em geral, o papel primordial e a abrangência da 

Geologia, ou o valor inestimável da agricultura (Figueirôa, 2003, p.53). 

Frequentemente, Geologia e agricultura andam juntas, como é o caso no livro 

traduzido o Brasil para uso na Escola Militar. Em seus outros livros e artigos, a 

Geologia se faz acompanhar, sem qualquer contradição, da Medicina, da Higiene, 

das obras civis, ferrovias, Arquitetura, Indústria, História, e mesmo da Bíblia. 

Boubée se apresentava nas páginas de rosto de seus livros como 

“professeur de géologie à Paris”, mas não encontramos, até o momento, sua 

afiliação institucional exata. Alguns autores mencionam que ele ensinava na 

Université de Paris, mas pensamos que não era o caso, pois se fosse, ele 

                                                           
2
 Bull. SGF, 2ª série, v. 20, 1862-62, p.11. 

3
 http://www.minrec.org/labels.asp?colid=216, access 07/07/16. [WILSON, Wendell E. (2016) 

Mineralogical Record Biographical Archive, at www.mineralogicalrecord.com.] 
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mencionaria o fato com destaque. O mais provável é que ele tenha sido um 

professor independente, a ministrar cursos particulares e também cursos públicos 

livres e gratuitos. Entretanto, o fato de ser fundador da Société Géologique de 

France, em 1830, diz muito sobre o seu prestígio e inserção na comunidade da 

época. Apesar disso, sabe-se ainda muito pouco sobre sua vida e sua obra, que 

não mereceu nenhum estudo específico até o momento. 

De fato, seu perfil se encaixa bastante bem no de popularizador da ciência 

típico do século XIX (Henson et al., 2004). Como reforço, cabe mencionar que 

Victor Meunier (1817-1903), publicista, militante socialista, e bem-conhecido 

popularizador da ciência francesa publicou suas contribuições regularmente no 

Journal “L’ Echo du Monde Savant”, fundado e dirigido por Boubée. Outro sinal da 

preocupação de Boubée com a popularização científica pode ser a dimensão de 

seus livros: a maioria, se não todos, dos seus livros foi originalmente impressa em 

tamanho pequeno (in 8º) – uma tentativa de serem portáteis, penso eu. É 

relevante reproduzir suas palavras no Prefácio ao livro que foi traduzido por aqui, 

que reforçam sua inclinação para, como ele afirmava, “espalhar ciência para 

todos”: 

“Não são apenas sábios, teólogos, médicos, arqueólogos, geógrafos, 

agricultores, homens industriais que devem aprender a geologia com lucro; (...), 

mas especialmente os trabalhadores, cujos empregos os colocaram no campo das 

descobertas geológicas, que não devem permanecer estranhos aos fundamentos 

úteis desta ciência.” (p. Xvj) [isto é, a Geologia] 
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Juntamente com seu futuro cunhado, um naturalista chamado Arthur Éloffe, 

Boubée fundou também um comércio de produtos de História Natural em Paris em 

1845, sob o nome de Éloffe & Compagnie, lidando com “pedras, minerais, fósseis, 

plantas, etc.” Boubée acumulara já nessa época numerosas coleções, incluindo as 

de caráter entomológico e mineral, que formaram a espinha dorsal de seu 

comércio de história natural. A maioria dos minerais faz parte atualmente da 

coleção mineralógica da Sorbonne, e o restante de suas coleções foi disperso em 

Luchon, bem como entre amadores americanos4. Conchas e pássaros foram 

adicionados ao nome do estabelecimento algum tempo depois, e Boubée até 

mesmo fabricou microscópios que levaram sua marca. Entre vários outros 

estabelecimentos comerciais confiáveis para aquisição de produtos de História 

Natural, listados por Ami Boué em seu ‘Guide du Géologue Voyageur’, encontra-

se a loja de Boubée. Esta mereceu até mesmo uma menção em um longo poema 

de Louis Simpson.5 Este comércio durou até 2014, nas mãos da família por mais 

de um século. Eu o visitei pessoalmente em 2002 e soube da grande quantidade 

de amostras do Brasil que marcaram presença constante nesse comércio – 

indicando, certamente, conexões mais duradouras que o presente projeto 

pretende investigar. 

                                                           
4
 Ver http://cths.fr/an/prosopo.php?id=101511# Acesso 05/07/2017. 

 
5
 “Here is my Paris, in these stones and gutters 

 . . . the smell of bread, the butcher's, the perfumery, the jeweler's. 
The window of Nerée Boubée et Cie. Naturalistes . . . 
the skeleton of a toucan, skeleton of a monkey, rib cage of another monkey 
. . . not to mention Minéralogie, Paléontologie, and Pétrographie.” 

‘The Magic Carpet’, by Louis Simpson. The Hudson Review, Vol. 41, No. 4 (Winter, 1989), pp. 635-
644. http://www.jstor.org/stable/3851039. Acesso em 24-08-2017 12:28 UTC. 
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O Éloffe & Cie tornou-se, além de tudo, uma editora, tendo publicado uma 

parte significativa da intensa produção de Boubée. As páginas iniciais de seus 

livros enumeravam não só os publicados, mas também aqueles “no prelo” e até 

mesmo os “em preparação”, o que pode ser interpretado como um esforço para se 

estabelecer na arena (geo)científica, demarcando um território acadêmico. 

No mínimo, 14 dos livros de Boubée foram encomendados para a biblioteca 

da Escola Militar em 1847, após uma demanda apresentada pelo tenente 

Frederico Leopoldo César Burlamaque (1803-1866), professor de Geologia e 

Mineração. A lista abrangeu livros gerais, como o “Manuel de géologie 

élémentaire”, mas também alguns mais especializados, como “Géologie dans ses 

rapports avec l’architecture et les travaux des carrières, des ponts et chaussées, 

des canaux, des routes”, e “Géologie dans ses rapports avec la recherche, 

l’exploitation des mines et les opérations métallurgiques”. Esta lista revela um claro 

interesse em aplicações práticas de Geologia pelos engenheiros, juntamente com 

a ambição de uma instrução técnica mais geral. 

É importante lembrar que o processo de educação e profissionalização da 

carreira militar no Brasil refletiu um momento intelectual caracterizado pela fé no 

poder da ciência e pela preocupação de aplicar o conhecimento científico para a 

riqueza do Estado (Coelho, 1999; Cury, 2000; Kropf, 1996; Marinho, 2002; 

Salgueiro, 1997). Além disso, Burlamaque, em suas publicações sempre de 

caráter bastante didático, incentivou constantemente a pesquisa para o avanço da 

indústria e da mineração no país. (Lopes et al., 2012) Algumas das preocupações 

centrais dos naturalistas brasileiros ao longo do século XIX foram a busca de 

minerais e combustíveis fósseis para estimular os processos embrionários de 
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industrialização do país. Burlamaque alinhou-se com aqueles que defendiam a 

modernização e o “progresso” do país. Esses aspectos contextuais ajudam a 

explicar a ênfase educacional no conhecimento científico e aplicado, além de 

serem mais um ponto em comum com Boubée. 

Um ano antes desse pedido de compra, surgiu a tradução em português do 

“Géologie élémentaire appliquée à l’agriculture et à l’industrie”, novamente sob o 

estímulo de Burlamaque e de Antônio Eugênio Soulier de Sauve (?? – 1850), na 

época diretor do Observatório Imperial do Rio de Janeiro, parte integrante da 

Escola Militar. O livro original pode ser considerado um best-seller mundial: as três 

primeiras edições venderam 3.000 cópias cada; foi traduzido para o árabe (e 

publicado no Cairo), para o italiano (e publicado em Nápoles), para o alemão (e 

publicado em Leipzig), para o inglês (e publicado nos EUA), além de ser 

reimpresso em Bruxelas. Provavelmente, o objetivo principal do livro foi o motivo 

de tamanho sucesso editorial: 

“Ao escrever este livro, fiz todos os esforços para afastar as abstrações da 

ciência, bem como os detalhes da Geognosia que são úteis ou interessantes 

apenas para aqueles que já estão familiarizados com isso. O meu propósito, 

repito, era popularizar o gosto por essa ciência e fazer com que todos 

percebessem, ao mesmo tempo, seu vasto quadro teórico e as aplicações que ela 

compreende.” (p. xviij) (grifos meus) 

 

Além disso, podemos também agregar ao sucesso sua ênfase no 

crescimento econômico baseado na agricultura: 
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“... e, por último, alguns pensamentos elevados sobre economia política que 

eu pensei que valem a pena introduzir, para que todos apreciem profundamente a 

importância da Geologia e chamem a atenção ao progresso mais útil e urgente a 

ser feito, ou seja, a transformação da metade das terras da nossa bela França que 

ainda não são cultivadas ou improdutivas.” (p. xx) 

 

Géologie élémentaire appliquée à l’agriculture et à l’industrie apresenta a 

Geologia como a ‘ciência das ciências’: não só poderia revelar o passado da 

Terra, mas também prever o futuro do planeta, além de divulgar o valor dos 

objetos naturais (p.1). Na primeira parte do livro (“Considerações preliminares”) há 

um capítulo dedicado à idade do planeta, e outro sobre o calor central – um 

problema crítico para a teoria das “crateras de elevação” (ligadas à formação das 

rochas vulcânicas e magmáticas, de um modo geral) (Gohau, 1992), à qual 

Boubée subscrevia, assim como Frederico Burlamaqui. Para Boubée, a Terra 

tinha pelo menos 300.000 anos de idade, sendo o resfriamento do calor central a 

base do cálculo – uma ideia defendida com argumentos sólidos por ninguém 

menos que Lord Kelvin e prevalente até a descoberta da radioatividade na 

transição para o século XX. 

Para Boubée não havia contradição entre a Bíblia e a Geologia. Na 

verdade, ele afirma que “os cinco dias antes da criação do homem a que Moisés 

se referiu devem ser considerados cinco épocas principais, cada uma mais longa 

do que a nossa” (p.6). Continua, afirmando que essa equivalência não contradiz 

as crenças religiosas, porque os teólogos a aprovam tendo em mente que em 

hebraico a palavra para ‘dia’ também significa ‘qualquer duração de tempo’ (p. 6, 
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nota 1). Tal concepção era bastante comum, nessa época, ao grupo de cientistas 

cristãos que pretendiam harmonizar Gênesis e Geologia, como James Parkinson 

(1755-1824), John Kidd (1775-1851), Gideon Mantell (1790-1852), na Grã-

Bretanha vitoriana, e Benjamin Silliman (1816-1885) e James Dana (1813-1895), 

nos EUA (Rupke 1998). Assim, cabe insistir na pergunta: quem na comunidade 

científica brasileira do século XIX partilhava dessas ideias? 

A segunda parte do livro de Boubée, chamada História Antiga do Globo, 

apresenta uma visão netunista, e catastrofista também. Ele, como muitos de seus 

contemporâneos, acreditava no desenvolvimento progressivo, tanto nos reinos 

inorgânico como orgânico, mas essa história teria sido marcada por grandes 

eventos – catástrofes – sendo o Dilúvio o mais importante. Segundo ele, o Dilúvio 

teria acontecido antes da aparição dos seres humanos na Terra – isto é, depois do 

Pleistoceno, denominado ‘Diluviano’ por muitos autores. 

O quinto capítulo apresenta seu “Tableau de l’État du Globe à ses differents 

âges” (Gráfico do Estado do Globo em suas diferentes idades). Assim como outras 

ilustrações que apresentam o tempo geológico, o Tableau incorpora e revela muito 

mais do que a complexidade e duração da história geológica. Como demonstrado 

por Nicolaas Rupke (op. cit., p.72), “conceitos e preconceitos mais amplos e 

culturais estão impressos nas ilustrações”, e imagens com bases teológicas e 

escatológicas tiveram presença frequente. O Tableau de Boubée engloba lito- e 

cronoestratigrafia (isto é, empilhamento de camadas segundo critérios do tipo de 

rocha e de tempo), além de uma teoria geral da evolução da Terra. Assim, o 

granito é a rocha primordial, situada na base, consoante o Netunismo. O Tableau 

é também uma ferramenta bastante prática, tanto para estudantes como para 
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professores, que poderiam usá-lo em suas aulas. De fato, o gráfico de Boubée foi 

reimpresso na Inglaterra, no Bridgewater Treatise de William Buckland (Rupke, op. 

cit., p.70-71), confirmando uma provável afinidade intelectual com este notório 

criacionista e antidarwinista. 

O livro apresenta ainda o “Estudo Industrial de Geologia”, ou “Geognosia 

Geotécnica”, que traz para cada terreno, de cada época geológica, suas principais 

características, matérias-primas e potencialidades agrícolas. Esta é a parte 

aplicada e certamente o foco do interesse para os futuros engenheiros. O livro 

termina com um Dicionário de termos geológicos, uma extensa lista de palavras e 

conceitos que compõe aproximadamente a metade das páginas. 

Tudo isso está presente na edição brasileira, com quase nenhuma 

mudança. Mas a tradução incluiu documentos previamente publicados sobre a 

geologia do Brasil, como apêndices colocados entre o texto principal e o 

Dicionário. São obras de autores bem conhecidos, como José Bonifácio d'Andrada 

e Silva (1763-1838) e seu irmão Martim Francisco Ribeiro d'Andrada (1775-1844), 

o alemão Wilhelm Ludwig von Eschwege (1777-1855), viajantes como o belga 

Charles van Lede (1801-1875) ou o escocês George Gardner (1810-1849). Além 

disso, os apêndices contêm uma coleção de leis e decretos portugueses 

relacionados à mineração no Brasil, de 1603 a 1816. A adição de conteúdo local 

também foi feita no gráfico: o canto superior esquerdo exibe um mapa da região 

de exploração de carvão da Província de Santa Catarina. 

A inclusão desses apêndices indica a preocupação de assegurar uma 

educação técnica que incorporasse conteúdos específicos da natureza brasileira. 

Vale lembrar que no momento em que o livro foi publicado surgiram algumas 

Fls. 336



13 
 

disputas verbais entre cientistas brasileiros e estrangeiros, com os primeiros 

reivindicando maior expertise em assuntos científicos. A inserção dos apêndices, 

incluindo alguns por autores bem estabelecidos como os irmãos Andrada e von 

Eschwege, pode ser interpretada como uma disputa de poder dentro do território 

científico. 

Outra diferença crucial entre o original e a tradução ocorre nas notas de 

rodapé. Embora tais notas sejam raras no original, e geralmente apontam para 

outro livro de Boubée – provavelmente certa propaganda para aumentar as 

vendas –, na versão brasileira o tradutor inseriu muitos exemplos geológicos do 

Brasil e Portugal, esclarecimentos e comentários pessoais, tanto no texto principal 

quanto no Dicionário. Geralmente, o tradutor discordava de Boubée sobre 

assuntos bíblicos, defendendo firmemente uma visão ainda mais fundamentalista 

da história geológica da Terra que a do próprio Boubée, citando especialmente 

Beaudant, e também Cuvier e Deluc. O tradutor chega mesmo a apresentar suas 

opiniões nos verbetes do Dicionário! O livro não tem seu nome, o que era habitual 

nas traduções do século XIX no Brasil. Suspeito6, por razões que pretendo 

explorar na pesquisa do projeto, que fosse Alexandre Vandelli, filho do conhecido 

naturalista Domenico Vandelli, que se mudara para o Brasil. Por suas opiniões, 

esse tradutor parece representar um grupo Criacionista fundamentalista presente 

no Brasil, do qual praticamente nunca se ouviu falar. 

  

                                                           
6
 Minhas opiniões estão baseadas em: Marques e Filgueiras, Quim. Nova, Vol. 32, No. 9, 2492-

2500, 2009. 
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Problematização e Metodologia 

Para explorar, analisar e entender as conexões Boubée-Brasil, situando 

este autor em seu devido tempo e contexto, adotarei o referencial desenvolvido 

por Ludwick Fleck (1896-1961) já em 1935, a saber: Denkkollektiv (pensamento 

coletivo), círculo esotérico (especialistas) e círculo exotérico (público mais amplo). 

De acordo com Fleck, de forma resumida, um ou mais grupos (ou coletivos) de 

pessoas compartilham um estilo de pensamento comum (ou uma maneira de 

pensar) em determinado momento histórico. Há um contínuo fluxo de ideias dentro 

de qualquer coletivo – um tráfego intracoletivo de pensamentos, os quais circulam 

de um indivíduo para outro, embora sejam continuamente modificados porque 

cada pessoa faz associações diferentes (Fleck 2010 [1935]: 85). As pessoas que 

participam simultaneamente de vários coletivos atuam como veículos no trânsito 

de pensamentos, promovendo a circulação intercoletiva das ideias, e são fonte da 

mudança ou transformação do estilo de pensamento (Fleck, op. cit. 157-158). 

A educação, neste contexto, é equivalente a uma “suave coerção”, que 

inicia o aluno em um estilo de pensamento anteriormente desconhecido, 

transformando em “visível” o que era “invisível” até então (Fleck, op. cit.: 155). 

Como já destacou Olesko (2006), as ideias de Fleck nos ajudam a entender as 

dimensões históricas e contingentes da aprendizagem, e o peso que as práticas 

de educação científica têm na aquisição e compartilhamento de estilos de 

pensamento. Várias passagens do trabalho de Fleck mostram o papel da 

divulgação científica e do ensino nos processos de legitimação e estabilização do 

conhecimento científico (Oliveira 2012: 123). Fleck diferencia explicitamente 
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quatro tipos de ciência, a saber, “ciência dos periódicos”, “ciência dos manuais”, 

“ciência dos livros didáticos” e “ciência popular” (Fleck op. cit.: 164-179). 

Neste projeto, a “ciência dos manuais” e a “ciência popular” nos interessam 

mais de perto. Embora, à primeira vista, a “ciência dos livros didáticos” pareça 

também interessante para nossa pesquisa, esse não é o caso porque se refere a 

livros voltados para os níveis de ensino fundamental e secundário, e não é disso 

que se trata. Nos manuais, a ciência é apresentada como um mosaico bem 

articulado resultante de seleção cuidadosa e composição, expressando o 

consenso do estilo de pensamento ou pelo menos o coletivo hegemônico (Oliveira, 

op. cit.: 127). Pretendem, como salienta Oliveira, “inculcar perspectivas e 

diretrizes; Não apenas para os iniciantes, mas também para a manutenção de 

padrões entre os iniciados.” (Oliveira, op. cit.: 127) 

No que diz respeito à “ciência popular”, a visão de Fleck já foi construída 

após a “grande partilha do saber” entre leigos e especialistas: ou seja, estes 

últimos produzem trabalhos para explicar aos leigos o conhecimento moderno. 

Esse tipo de texto não costuma conter dificuldades e incertezas: tem um caráter 

dogmático. O possível efeito no desenvolvimento da ciência é que aqueles que 

pretendem se tornar cientistas podem experimentar o primeiro contato através de 

leituras populares. (Fleck op. cit.: 164-170) Em suma, existem relações claras 

entre a “ciência dos manuais” e a “ciência popular”: 

“The social structure of a scientific thought collective is 

reflected in types of scientific literature. Papers in scientific journals 

are written by scientists working practically on a given problem and 

are aimed at other scientists. More general specialists write 

textbooks consolidating their esoteric circle and educating its new 
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members. Popular works are directed to exoteric circles”. (Sady, 

Wojciech, “Ludwik Fleck”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Summer 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/fleck/. 

Acesso em 22/06/17) 

 

Tanto Boubée quanto Burlamaque transitaram nesta tensão produtiva entre 

ciência, educação e público. Boubée pertencia a vários coletivos de pensamento: 

geólogos, naturalistas, cristãos, popularizadores, escritores de livros e editores. 

Através deles, pretendeu encontrar mais espaço para a Geologia dentro das 

ciências, além de apresentá-la como a mais importante para o desenvolvimento 

econômico. Assim, mobilizou tanto os círculos exotéricos e esotéricos, usando 

seus livros e cursos públicos como “instrumentos de (em)poder(amento)” de si e 

das ciências geológicas. 

Do lado brasileiro, de modo geral engenheiros e cientistas aspiravam a 

ocupar mais espaço, tendo assim mais poder, na cena política e técnica, em um 

país dominado por bacharéis. Burlamaque, em particular, estudou na École 

Polytéchnique na década de 1820, foi um dos fundadores da Sociedade 

Auxiliadora da Indústria Nacional, em 1827, e teve intensa atuação como seu 

Secretário Perpétuo e como editor de seu periódico, incentivando inovações na 

agricultura e na maquinaria. Escreveu, entre outros trabalhos importantes e além 

de todos os textos e traduções que fez publicar n’O Auxiliador, um Catecismo de 

Agricultura, um Dicionário de Tecnologia, um Manual sobre produção de vinho e 

um Manifesto contra a escravidão. Sempre se comprometeu com a defesa da 

agricultura (moderna) como motor do crescimento econômico, assim como Nerée 
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Boubée. Burlamaqui também pertencia a diferentes coletivos de pensamentos – 

militares, engenheiros, professores universitários, membros de sociedades 

científicas –, uma elite comprometida com a atualização do Brasil, visando a 

colocá-lo no “concerto das nações” da “civilização ocidental”. Tomo esses esforços 

como uma ação do “círculo esotérico” para convencer e fazer mudanças no 

“círculo exotérico” – ou seja, no resto do Brasil. Parece que as ideias de Boubée, 

de modo geral, se encaixaram nesses planos, mas isso é algo que apenas a 

pesquisa mais aprofundada permitirá responder. 
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ASSUNTO: Licença sabática do Professor Dr. Archimedes Perez Filho 

 

DELIBERAÇÃO DGEO Nº 26/2020 

 

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), na 104ª. reunião ordinária, realizada em 

05/08/2020, aprovou o parecer do professor Raul Reis Amorim referente ao 

pedido de licença sabática do prof. Dr. Archimedes Perez Filho para o interstício 

de 01/09/2020 a 28/02/2021. 

 

Encaminhe-se à Direção do IG para as providências cabíveis. 
 
 
 
 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
06 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 

 
 

Prof. Dr. Francisco Sérgio Bernardes Ladeira 
Vice-Chefe do Depto de Geografia 

IG/UNICAMP-Matric.: 285579 
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Ref: Parecer referente a solicitação de Licença Sabática do prof. Archimedes Perez 

Filho 

 

Atendendo solicitação da chefia do Departamento de Geografia do Instituto de 

Geociências, Unicamp, apresento parecer referente à solicitação de período de 

Licença Especial de Atividades - (sabática) – a vigorar entre os dias 01 de setembro 

a 01 de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, pela Prof. Dr. Archimedes Perez Filho, 

matrícula 090964, referência MS 6, em RDIDP. 

O professor apresentou como proposta a sua maior dedicação às atividades 

referentes ao estágio final do seu Projeto de pesquisa, sob o título “Transgressões e 

regressões marinhas associadas às pulsações climáticas holocênicas: espacialização 

e geocronologia de coberturas superficiais em terraços fluviais, fluviomarinhos e 

marinhos no litoral brasileiro”, financiado pela FAPESP, processo nº. 2018/07271 

Entre as atividades previstas o docente destaca: 

1. Trabalho de campo em diferentes trechos do litoral do nordeste brasileiro para a 

coleta de amostras para datação 

2. . Produção de textos para submissão á periódicos para possível publicação.  

3. Elaboração21 do relatório científico final do referido projeto. 

 

O docente ministra anualmente disciplinas no Pós-Graduação em Geografia, 

tendo contribuído para a carga didática do Programa no biênio; 

Em relação à carga didática na graduação, o Prof. Dr. Archimedes Perez Filho, 

ministrou nos anos letivos de 2019 e 2020 a disciplina GF 506 – Geomorfologia 

Climática e Litorânea (Turmas A e B). A disciplina voltará a ser ministrada pela 

professora Regina Célia de Oliveira, não ocorrendo prejuízos a graduação. 

O docente continuará a desempenhar as suas atividades de orientação em 

andamento que não sofrerão nenhum prejuízo, tendo em vista que o docente não 

estará ausente durante todo o período de sua licença; 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

E, de acordo com a sua vida funcional, o docente possui direito ao gozo da 

licença (Portaria GR- 347/85 e Deliberação CONSU- A 9-2003), desta forma, dou 

parecer favorável a solicitação do Prof. Dr. Archimedes Perez Filho. 

 

Campinas, 03 de agosto de 2020. 
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03/08/2020 E-mail de Unicamp - Prof. Dr. Raul Reis Amorim

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f924341f90&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1673583019324580923&simpl=msg-f%3A16735830… 1/1

Raul Reis Amorim <raulreis@unicamp.br>

Prof. Dr. Raul Reis Amorim
1 mensagem

Archimedes Perez Filho <archi@unicamp.br> 29 de julho de 2020 17:05
Para: Raul Reis Amorim <raulreis@unicamp.br>

  Chefe Departamento de Geografia
  Instituto de Geociências/ Unicamp

         Prezado professor,

              Venho por meio deste solicitar Licença Sabática, para o período de 01 de setembro de 2020 à 28 de
fevereiro de 2021, com o objetivo de concluir projeto de pesquisa financiado pela Fapesp - APR 2018/07271-3, cuja
demanda para a realização de trabalhos  de campo encontram-se defasada, tendo em vista a impossibilidade da
realização dos mesmos, em função da pandemia COVID 19.
              Certo de contar com a compreensão de V.S e do departamento de Geografia, agradeço antecipadamente.

               Prof. Dr. Archimedes Perez Filho
               Departamento Geografia/ IG - Unicamp
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS (IG) 

COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (CGIG)  

 

 

Campinas, 19 de agosto de 2020. 

 

 Parecer:  13  / 2020  CG IG 
Assunto:  Credenciamento Profª Colaboradora Daniela Albini Pinheiro 
 

 
    A CGIG aprovou, por unanimidade, na 6ª REUNIÃO DA CGIG no dia 19/08/2020, 

às 14h – Via meet.google.com/fyr-sisw-fqk  o Credenciamento da Professora Colaboradora 

Dra. Daniela Albini Pinheiro para ministrar a disciplina de graduação GT001 – Ciência, 

Tecnologia e Sociedade para o 2o semestre de 2020. 

 

 
 

Prof. Dr. Vicente Eudes Lemos Alves 
Coordenador de Graduação em Geografia 

Instituto de Geociências (IG) - Unicamp 
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ASSUNTO: Credenciamento na Graduação 
 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 28/2020 

 
 

 
A Assembleia do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, na sua 104ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de agosto 

de 2020, manifestou-se favoravelmente ao credenciamento da Dra. 
Daniela Albini Pinheiro nos Cursos de Graduação em Geografia e de 

Graduação em Geologia, para o 2º semestre de 2020. 
Encaminhe-se para as providências cabíveis.  
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
05 de agosto de 2020. 

 

 
 

 
 

Profa. Dra. Flávia L. Consoni de Mello 

Chefe do DPCT 
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DELIBERAÇÃO 28/2020 
 
 
 
 
 

A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade 

Estadual de Campinas, reunida em 13 de agosto de 2020, APROVOU, o 

Credenciamento da Dra. Marta Henriques Jácomo (USP), na categoria Professor 

Participante Temporário, junto ao Programa de Pós-Graduação em Geociências, 

para coorientar a aluna de mestrado Jennifer Slayder Santos Sousa, sob 

orientação do Prof. Dr. Gelvam André Hartmann. 

 
Campinas, 13 de agosto de 2020. 

              

  

  

  

  

PPrrooff..  DDrr..  EEmmiillssoonn  PPeerreeiirraa  LLeeiittee  

CCoooorrddeennaaddoorr  ddaa  CCPPGG--IIGG--UUNNIICCAAMMPP  

MMaattrrííccuullaa::  229977332222 
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INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Deliberação 016 /2020

A Comissão do Programa de Pós-Graduação em Geociências da Universidade Estadual 
de Campinas, em 03 de agosto de 2020, aprovou o pedido de credenciamento da Dra. 
Marta Henriques Jácomo, na categoria Professor Temporário, junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Geociências para co-orientar a aluna de mestrado Jennifer Slayder 
Santos Sousa orientado pelo Prof.Dr. Gelvam André Hartmann.

Campinas, 03 de agosto de 2020.

Profa. Dra. Fresia Ricardi-Branco
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geociências

DGRN/UNICAMP
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
Departamento de Geologia e Recursos Naturais 

 
 
 

 

Campinas, 31 de julho de 2020. 

 

 

 

Prezada Dra. Marta Henriques Jácomo, 

 

Por meio do presente gostaria de convidar vossa senhoria para ser co-orientadora de minha aluna de 

mestrado, Jennifer Slayder Santos Sousa, que desenvolve projeto de mestrado intitulado “Evaluation of 

petrophysical properties in Brazilian pre-salt carbonate rocks from digital rock physics”. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

____________________________ 
Gelvam André Hartmann 

DGRN/IG/UNICAMP 
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Campinas, 31 de julho de 2020. 

 

 

A/C 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geociências da Universidade Estadual de Campinas 

 

 

ATESTADO 

 

Eu, Marta Henriques Jácomo, RG 2162319 SSP/DF, aceito ser co-orientadora da aluna Jennifer Slayder 
Santos Sousa, orientada pelo Prof. Dr. Gelvam André Hartmann no projeto intitulado “Evaluation of 
petrophysical properties in Brazilian pre-salt carbonate rocks from digital rock physics”. 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________________________ 
Marta Henriques Jácomo 

Co-orientadora 
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DELIBERAÇÃO 29/2020 
 
 
 
 
 
A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade Estadual 

de Campinas, reunida em 13 de agosto de 2020, APROVOU, o Credenciamento do Dr. 

Fábio Iwashita (Universidad de los Andes Colombia) na categoria Professor 

Participante Temporário, junto ao Programa de Pós-Graduação em Geociências, para 

coorientar a aluna de doutorado Glaucielen Faria Ribeiro sob orientação da Profa. Dra. 

Sueli Yoshinaga Pereira. 

 

 
Campinas, 13 de agosto de 2020. 
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INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Deliberação 017 /2020

A Comissão do Programa de Pós-Graduação em Geociências da Universidade Estadual 
de Campinas, em 04 de agosto de 2020, aprovou o pedido de credenciamento do Prof. 
Dr. Fábio Iwashita, na categoria Professor Temporário, junto ao Programa de Pós-
Graduação em Geociências para co-orientar a aluna de doutorado Glaucielen Faria 
Ribeiro orientado pela Profa.Dra. Sueli Yoshinaga Pereira.

Campinas, 04 de agosto de 2020.

Profa. Dra. Fresia Ricardi-Branco
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geociências

DGRN/UNICAMP
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DELIBERAÇÃO 30/2020 
 
 
 
 
 
A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade Estadual 

de Campinas, reunida em 13 de agosto de 2020, APROVOU, o Credenciamento do Dr. 

Alexandre Cruz Sanchetta (Pós-Doc – DGRN-UNICAMP) na categoria de Professor 

Participante Temporário, junto ao Programa de Pós-Graduação em Geociências, para 

coorientar os alunos de mestrado Arthur Ribeiro Nunes sob orientação do Prof. Dr. Gelvam 

Hartmann e Lucas Faria de Carvalho sob orientação do Prof. Dr. Emilson Pereira Leite. 

 

 
Campinas, 13 de agosto de 2020. 
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INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Deliberação 015 /2020

A Comissão do Programa de Pós-Graduação em Geociências da Universidade Estadual 
de Campinas, em 31 de julho de 2020, aprovou o pedido de credenciamento do Dr 
Alexandre Cruz Sanchetta, na categoria Professor Temporário, junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Geociências para co-orientar o aluno de mestrado Arthur Ribeiro 
Nunes orientado pelo Prof.Dr. Gelvam Hartmann.

Campinas, 31 de julho de 2020.

Profa. Dra. Fresia Ricardi-Branco
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geociências

DGRN/UNICAMP
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
Departamento de Geologia e Recursos Naturais 

 
 
 

 

Campinas, 30 de julho de 2020. 

 

 

 

Prezado Dr. Alexandre Cruz Sanchetta, 

 

Por meio do presente gostaria de convidar vossa senhoria para ser o co-orientador de meu aluno de 

mestrado, Arthur Ribeiro Nunes, que desenvolve projeto de doutorado intitulado “Prediction of 

petrophysics properties in carbonates rocks by using support vector machine technique”. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

____________________________ 
Gelvam André Hartmann 

DGRN/IG/UNICAMP 
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
Departamento de Geologia e Recursos Naturais 

 
 
 

 

Campinas, 31 de julho de 2020. 

 

 

A/C 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geociências da Universidade Estadual de Campinas 

 

 

ATESTADO 

 

Eu, Alexandre Cruz Sanchetta, RG 35.200.174-4, aceito ser co-orientador do aluno Arthur Ribeiro Nunes, 

orientado pelo Prof. Dr. Gelvam André Hartmann no projeto intitulado “Prediction of petrophysics 

properties in carbonates rocks by using support vector machine technique”. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

                       

___________________________ 
Alexandre Cruz Sanchetta 

Co-orientador 
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INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Deliberação 014 /2020

A Comissão do Programa de Pós-Graduação em Geociências da Universidade Estadual 
de Campinas, em 31 de julho de 2020, aprovou o pedido de credenciamento do Dr 
Alexandre Cruz Sanchetta, na categoria Professor Temporário, junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Geociências para co-orientar o aluno de mestrado Lucas Faria de 
Carvalho orientado pelo Prof.Dr. Emilson Pereira Leite.

Campinas, 31 de julho de 2020.

Profa. Dra. Fresia Ricardi-Branco
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geociências

DGRN/UNICAMP
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INSTITUTO DE GEOCIENCIAS 

Instituto de Geociências – UNICAMP 

 

 

 

 

Campinas, 30 de Julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

Prezado Dr. Alexandre Cruz Sanchetta: 

 

Por meio da presente gostaria de convida-lo para ser o coorientador de meu aluno de 

Mestrado, Lucas Farias de Carvalho, que desenvolve projeto intitulado “Classification 

and prediction of petrophysical properties in pre-salt carbonate reservois using 

evolutionary algorithms”. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Prof. Dr. Emilson Pereira Leite 

IG-UNICAMP 

Fls. 360



 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
Departamento de Geologia e Recursos Naturais 

 
 
 

 

Campinas, 31 de julho de 2020. 

 

 

A/C 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geociências da Universidade Estadual de Campinas 

 

 

ATESTADO 

 

Eu, Alexandre Cruz Sanchetta, RG 35.200.174-4, aceito ser co-orientador do aluno Lucas Farias de Carvalho, 

orientado pelo Prof. Dr. Emilson Pereira Leite, no projeto intitulado “Classification and prediction of 

petrophysical properties in pre-salt carbonate reservoirs using evolutionary algorithms”. 

 

 

Atenciosamente, 

 
 

                       

___________________________ 
Alexandre Cruz Sanchetta 

Co-orientador 
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DELIBERAÇÃO 31/2020 
 
 
 
 
 
A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade Estadual 

de Campinas, reunida em 13 de agosto de 2020, APROVOU, o Credenciamento da 

Profa. Dra. Mariluce de Souza Moura (Universidade Federal da Bahia) como 

Professora Visitante junto ao Programa em Política Científica e Tecnológica, para 

ministrar disciplinas no Curso de Especialização em Jornalismo Científico. 

 

 
Campinas, 13 de agosto de 2020. 
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COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
  
  
 
 
 

DELIBERAÇÃO Nº 17/2020 
 
 
 

 
Comissão de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica, em reunião 

realizada 07.08.2020, aprovou por unanimidade, o credenciamento da Profa. Dra. Mariluce 
de Souza Moura como Professora Visitante no Programa em Política Científica e 
Tecnológica, para ministrar disciplinas no Curso de Especialização em Jornalismo 
Científico. 

 
Campinas, 07 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Marko Synésio Alves Monteiro 
Coordenador do Programa de  

Pós-Graduação em PCT 
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CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR DE PÓS-GRADUAÇÃO

NOTAS: 
1- Para o credenciamento de professores, como "Permanentes" ou "Colaboradores", que são Pesquisadores de Pós-Doutorado ou Professores/Pesquisadores Colaboradores, a Unidade
deverá anexar: Termo de adesão e Cópia da Informação da CEPE.

2- Para o credenciamento de professores, como "Visitantes", que são aposentados da Unicamp, a Unidade deverá anexar: Termo de adesão de Professor/Pesquisador Colaborador e Cópia
da Informação da CEPE.

3- Para o credenciamento de professores estrangeiros anexar:
a) Cópia da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM - antigo RNE)
b) Cópia do protocolo de solicitação do CRNM ou
c) Protocolo de agendamento na Polícia Federal. Nesse caso, o credenciamento do professor ficará condicionado à apresentação do item 3-a ou 3-b.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR

Matrícula / Cód. Colab. Nome completo

319527 Mariluce de Souza Moura
DOCUMENTAÇÃO DO PROFESSOR

CPF Passaporte (se estrangeiro) Nacionalidade Unidade / Dpto.

06545947591 000000000 Brasileira 2200
É aposentado Unicamp? RG / RNE Estado expedidor Data de nascimento

Não 03/11/1950
Sexo Instituição origem E-mail

Feminino Universidade Federal da Bahia marilucemouras@gmail.com
DADOS DA FORMAÇÃO

Última formação Ano da titulação

Doutorado 2006
Nome da Instituição Sigla da Instituição País da Instituição

Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ Brasil
CURSOS EM QUE O PROFESSOR DEVERÁ SER CREDENCIADO/DESCREDENCIADO

Curso Nível Tipo de participação Tipo de credenciamento

59E Especialização Visitante Ambos
Matrícula do professor corresponsável Nome  do professor corresponsável

Curso Nível Tipo de participação Tipo de credenciamento

Matrícula do professor corresponsável Nome  do professor corresponsável

Curso Nível Tipo de participação Tipo de credenciamento

Matrícula do professor corresponsável Nome  do professor corresponsável

Curso Nível Tipo de participação Tipo de credenciamento

Matrícula do professor corresponsável Nome  do professor corresponsável

Curso Nível Tipo de participação Tipo de credenciamento

Matrícula do professor corresponsável Nome  do professor corresponsável

APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Data Assinatura e Carimbo

APROVAÇÃO "AD REFERENDUM" DA CONGREGAÇÃO DA UNIDADE

Data Assinatura e Carimbo
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DELIBERAÇÃO 32/2020 
 
 
 
 
 

A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade 

Estadual de Campinas, reunida em 13 de agosto de 2020, APROVOU, o 

Credenciamento do Dr. Artur Agostinho de Abreu e Sá (Universidade de Trás-os 

montes-e Alto Douro – Portugal) como Professor Participante Temporário junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra, para 

coorientar a aluna de  doutorado Paula Oddone Souza sob orientação da Profa. 

Dra. Luciana Cordeiro de Souza Fernandes. 

 

 
Campinas, 13 de agosto de 2020. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO E HISTÓRIA DE CIÊNCIAS DA TERRA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

  

 

Comissão de Pós-graduação do Programa em Ensino e História de Ciências da Terra 
Instituto de Geociências - UNICAMP -Rua Carlos Gomes, 250 - 13083-855, Campinas, SP 

t. 55.19.35214653                        e-mail: spg@ige.unicamp.br 

 

  
 

  

Campinas, 6  de agosto de 2020 

 

DELIBERAÇÃO EHCT 3/2020 
 

RESULTADO DA CONSULTA DO PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM ENSINO E HISTÓRIA DE 
CIÊNCIAS DA TERRA PARA CREDENCIAMENTO COMO PROFESSOR VISITANTE NO CURSO EM 

ENSINO E HISTÓRIA DE CIÊNCIAS DA TERRA DO  
PROFESSOR DOUTOR ARTUR ABREU SÁ 

 

Sob convite da Professora Doutora Luciana Cordeiro de Souza Fernandes o Prof. Dr. ARTUR ABREU sá da 

Universidade de Trás-os montes-e  Alto Douro - Instituição que detém a Cátedra Geopark UNESCO - aceitou a co-

orientação da aluna de doutorado Paula Oddone Souza do EHCT. 

Mediante consulta digital esta Comissão do PEHCT, vistos os documentos apresentados pelo docente 

convidado, concorda com a coorientação do citado docente e solicita o cadastro dele no PEHCT como 

PROFESSOR PARTICIPANTE TEMPORÁRIO exclusivamente pelo tempo necessário para a citada orientação. 

 

Comissão composta pelos Profs. Drs.: 
Giorgio Basilici, André Argollo, Alexandre Pedroso do Prado e Pedro Wagner Gonçalves 

 

     
 

Prof. Dr. Giorgio Basilici                                        Prof. Dr. André Argollo 

      
Prof. Alexandre Pedroso do Prado   Prof. Dr.  Pedro Wagner Gonçalves 

 

Fls. 366



 

R. Carlos Gomes, 250 - Cidade Universitária, Campinas - SP, 13083-855 

 
 

 

Ilmo. Sr.  

Prof. Dr. Artur Sá 

Universidade Trás os Montes e Alto Douro - UTAD 

Coordenador Cátedra UNESCO  

 

 

 

Venho por meio desta, na qualidade de professora permanente do Programa de Pós 

Graduação em Ensino e História das Ciências da Terra (PEHCT) do Instituto de 

Geociências da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, mui respeitosamente, 

convidá-lo para coorientar a aluna Paula Oddone Souza – RA 262703, bióloga de 

formação, recém admitida (2020) para cursar o Doutorado junto a este Programa, sob 

minha orientação, e que pretende desenvolver pesquisas relacionadas com serviços 

ecossistêmicos e geoparque. Acredito que somente com sua coorientação e expertise 

na temática, poderemos alcançar um trabalho de excelência, inclusive com o apoio da 

Cátedra UNESCO sobre “Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentável e Estilos 

de Vida Saudáveis”, concedida a UTAD e sob sua coordenação.  

Para tanto, informo que no processo seletivo a aluna apresentou projeto inicial 

intitulado “Serviços ecossistêmicos como ferramenta de construção socioambiental do 

projeto geoparque Corumbataí”, que poderá sofrer alterações ao longo do percurso. 

Aguardo sua resposta, desejosa que V. Sa. aceite este convite, o qual sabemos, 

comporta também uma missão.  

 

Atenciosamente,  

 

Prof.ª. Dra. Luciana Cordeiro de Souza Fernandes 

PEHCT/IG UNICAMP 
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Ex.ma Senhora 

Prof.ª. Dra. Luciana Cordeiro de Souza Fernandes 

PEHCT/IG UNICAMP 

 

Vila Real, 08 de julho de 2020 

 

No seguimento do honroso convite que me endereçou para coorientar a aluna Paula 

Oddone Souza – RA 262703, venho por este meio manifestar a minha aceitação do 

mesmo. Nesta oportunidade gostaria de informá-la que incluirei esta Tese de 

Doutoramento sob os auspícios da Cátedra UNESCO de “Geoparques, Desenvolvimento 

Regional Sustentado e Estilos de vida Saudáveis”, passando a referida aluna a beneficiar 

de todo o apoio e facilidades associados a esta Cátedra UNESCO, incluindo apoio 

bibliográfico da espacialidade. No seguimento deste trabalho haverá disponibilidade 

para receber a aluna Paula Oddone Souza para pelo menos uma estadia na Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro e da minha parte há disponibilidade para, se for 

entendido como necessário, poder deslocar-me ao território de estudo para 

acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. 

Reiterando o meu agradecimento pelo convite recebido e o meu compromisso em 

cumprir com as funções associadas ao desempenho das funções de coorientado, 

subescrevo-me com os melhores cumprimentos e estima, 

 

Artur Agostinho de Abreu e Sá 

Chair Holder da Cátedra UNESCO de “Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentado e Estilos de vida Saudáveis” 

 

 

Assinado por : ARTUR AGOSTINHO DE ABREU E
SÁ
Num. de Identificação: BI084535806
Data: 2020.07.08 00:16:13+01'00'
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Súmula Curricular 

Nome: Artur Agostinho de Abreu e Sá (Artur A. Sá) 

1) Formação 

Ano Título ou atividade Instituição 

 1993 Graduação  Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 2000 Mestrado  Universidade de Coimbra 

 2005 Doutorado  Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

  Pós-Doutoramento  N/A 

  Outros cursos, 

treinamentos ou 

certificações (se for o 

caso) 

 N/A 

2) Histórico profissional.  

- Professor Associado com tenure (Geodinâmica) do Departamento de Geologia da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com 26 anos de experiência de ensino 

universitário; 

- Presidente/Decano da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, desde maio de 2017;  

- Chair Holder da Cátedra UNESCO de “Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentado 

e Estilos de Vida Saudáveis”, desde junho de 2016; 

- Vice-Diretor do Departamento de Geologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(2006-2009); 

- Investigador Integrado do Centro de Geociências da Universidade de Coimbra, desde 2009; 

- Presidente do Comité Português para o Programa Internacional de Geociências (IGCP-

UNESCO), desde 2011;  

- Membro do Grupo de trabalho da UNESCO para a criação do Programa Internacional de 

Geociências e Geoparques (IGGP), em representação do Comité Português para o Programa 

Internacional de Geociências (2013-2015); 

- Membro do Comité de Aconselhamento da Rede Europeia de Geoparques (2015-2019);  

- Membro do Comité de Coordenação da Rede Europeia de Geoparques, desde 2009;  

- Coordenador Científico do Arouca Geoparque Mundial da UNESCO (filiação GGN em 2009 

e “cartão verde” em 2013 e 2017);  

- Membro Sénior da equipe de avaliadores (roster of evaluators) para os Geoparques 

Mundiais da UNESCO;  

- Membro do Fórum Português de Geoparques Mundiais da UNESCO; 

- Membro do Grupo de Trabalho “Fósseis” da Rede Europeia de Geoparques; 

- Membro dos conselhos científicos do Arouca Geoparque Mundial da UNESCO (Presidente), 

- Terras de Cavaleiros Geoparque Mundial da UNESCO (Portugal) e Molina y Alto Tajo 

Geoparque Mundial da UNESCO (Espanha); 

- Membro votante da Subcomissão Internacional do Sistema Ordovícico (ISOS-ICS-IUGS) 

(2012-2019); 

- Membro correspondente para Portugal da Subcomissão Internacional do Sistema 

Ordovícico (ISOS-ICS-IUGS), desde 2006; 

- Membro correspondente para Portugal da Subcomissão Internacional do Sistema Silúrico 

(ISSS-ICS-IUGS), desde 2008; 

- Membro da Rede Portuguesa de Cátedras UNESCO; 
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- Membro da Associação Internacional para a Promoção da Geoética (IAPG-IUGS); 

- Membro da European Geosciences Union; 

- Membro da Sociedade Espanhola de Paleontologia; 

- Membro do Comité Académico da Rede Global de Universidades Magalhânicas, que inclui 

universidades de Portugal, Espanha, Cabo Verde, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Estados 

Unidos e Filipinas; 

- Membro do Comité Português para o Ano Internacional do Planeta Terra (2007-2009); 

3) Lista de até 10 resultados de pesquisa mais relevantes, podendo ser artigos 

científicos, livros, capítulos de livros, palestras a convite, patentes (solicitadas, 

concedidas e especialmente as licenciadas), softwares registrados, cultivares, 

empresas de base tecnológica criadas, relatórios técnicos de projetos que liderou 

ou em que teve papel destacado, novos produtos, novos processos ou outros tipos 

de resultados de pesquisa documentados que considere estarem entre as 10 mais 

relevantes de sua carreira.  

Capítulos livros 

ROSADO-GONZÁLEZ, E.M., PALACIO-PRIETO, J.L. & SÁ, A.A. (2020). Geotourism in Latin 
America and Caribbean UNESCO Global Geoparks: Contribution for Sustainable 
Development Goals. In: V. Ratten (ed.). Technological Progress, Inequality and 
Entrepreneurship. From Consumer Division to Human Centricity. Studies on 
Entrepreneurship, Structural Change and Industrial Dynamics. Springer Nature, Switzerland, 
107-121. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26245-7_7. (Google Scholar cit. = 3) 

Artigos 

GUIMARÃES, E.S., SÁ, A., GABRIEL, R., MOREIRA, H., GUIMARÃES, J.R.S., BANDEIRA, 
P.F.R., SILVA, J.M.F.L., SOARES, R.C. & MELO, J.P.P. (2018). Matrix of Priorities for the 
Management of Visitation Impacts on the Geosites of Araripe UNESCO Global Geopark (NE 
Brazil). Geosciences, 8, 199, 1-21; DOI:10.3390/geosciences8060199. (Google Scholar cit. 
= 3) 

GABRIEL, R., MOREIRA, H., ALENCOÃO, A., FARIA, A., SILVA, E. & SÁ, A. (2018). An 

Emerging Paradigm for the UNESCO Global Geoparks: The Ecosystem’s Health Provision. 

Geosciences, 8, 100, 1-13; DOI 10.3390/geosciences8030100. (Google Scholar cit. = 8) 

GUTIÉRREZ-MARCO, J.C., SÁ, A.A., GARCÍA-BELLIDO, D.C. & RÁBANO, I. (2017) The 

Bohemo-Iberian regional chronostratigraphical scale for the Ordovician System and 

palaeontological correlations within South Gondwana. Lethaia, 50, 258–295. doi: 

10.1111/let.12197. (Google Scholar cit. = 33) 

GUTIÉRREZ-MARCO, J.C., GARCÍA-BELLIDO, D.C., RÁBANO, I. & SÁ, A.A. (2017). Digestive 

and appendicular soft-parts, with behavioural implications, in a large Ordovician trilobite from 

the Fezouata Lagerstätte, Morocco. Scientific Reports, 7:39728, DOI: 10.1038/srep39728. 

(Google Scholar cit. = 22) 

BATISTA, M.E.P., SILVA, D.C., SALES, M.A.F., SÁ, A.A., SARAIVA, A.A.F. & LOIOLA, M.I.B. 

(2017) New data on the stem and leaf anatomy of two conifers from the Lower Cretaceous of 

the Araripe Basin, northeastern Brazil, and their taxonomic and paleoecological implications. 

PLoS ONE, 12(3):e0173090. doi:10.1371/journal.pone.0173090. (Google Scholar cit. = 6) 

GUIMARÃES, T., MARIANO, G., BARRETO, A. & SÁ, A.A. (2016). Beachrocks of Southern 
Coastal Zone of the State of Pernambuco (Northeastern Brazil): Geological Resistance with 
History. Geoheritage, 9(1), 111-119. DOI: 10.1007/s12371-016-0181-4. (Google Scholar cit. 
= 3) 

GUTIÉRREZ-MARCO, J.C., SÁ, A.A., RÁBANO, I., SARMIENTO, G.N., GARCÍA-BELIDO, D.C., 
BERNÁRDEZ, E., LORENZO, S., VILLAS, E., JIMÉNEZ-SÁNCHEZ, A., COLMENAR, J. & 
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ZAMORA, S. (2015). Iberian Ordovician and its International Correlation. In: Leslie, S.A., 
Goldman, D. & Ordorff, R.C. (eds.) 12th International Symposium on the Ordovician System. 
Stratigraphy, 12 (2): 107-108. DOI: http://dx.doi.org/10.2110/sepmord.015. (Google Scholar 
cit. = 19) 

HENRIQUES, M. H., TOMAZ, C. & SÁ, A.A. (2012). The Arouca Geopark (Portugal) as an 
educational resource: a study case. Episodes, 35(4): 481-488. (Google Scholar cit. = 38) 

GUTIÉRREZ-MARCO, J.C., SÁ, A.A., GARCIA-BELLIDO, D.C., RÁBANO, I. & VALÉRIO, M. 
(2009). Giant trilobites and trilobite clusters from the Ordovician of Portugal. Geology, 37(5), 
443–446; DOI: 10.1130/G25513A.1. (Google Scholar cit. = 58) 

4) Lista de financiamentos à pesquisa vigentes, de qualquer agência ou empresa, sob 
a responsabilidade do Pesquisador.  

“Atlantic_Geoparks Project" (EAPA250/2016). Coordenador: Artur Agostinho de 

Abreu e Sá. Financiamento: 1.946.500,00€; Vigência: 2017-2020; Financiado 

por: INTERREG Atlantic Area Programme, envolvendo a participação de 13 

parceiros de cinco países (Portugal, Espanha, França, Reino Unido e República 

da Irlanda).  

“Projeto Alvão”. Coordenador: Artur Agostinho de Abreu e Sá. Financiamento: 

45.000,00€; Vigência: 2018-2020; Financiado por: IBERDROLA e Município de 

Vila Pouca de Aguiar;  

5) Lista de orientações em andamento, com bolsas.  

Doutorado de Emmaline Montserrat Rosado González, “The Latin America and Caribbean 
UNESCO Global Geoparks framework: diagnosis and proposals towards its development and 
improvement, and their contribution to 2030 Agenda”, bolsista da Fundação Manuel António 
da Mota, no âmbito da Cátedra UNESCO de “Geoparques, Desenvolvimento Regional 
Sustentado e Estilos de Vida Saudáveis” 

 

6) Indicadores quantitativos.  

1- Livros publicados = 8; 

2 - Publicações em periódicos com seletiva política editorial = 81; 

3 - Capítulos de livros = 37; 

4 -Teses de Mestrado orientadas e já defendidas = 11 

5 - Teses de Doutorado orientadas e já defendidas = 7 (incluindo três estudantes do 

Brasil, dois com bolsa CAPES e 1 menção honrosa CAPES) 

Pós-Doutorados = 2 (incluindo 1 estudante da Alemanha, com bolsa DAAD); 

6 - Quantidade de citações recebidas na literatura internacional = 761 (Google 

Scholar; h=13; i10=20); 

7- Patentes solicitadas = N/A 

8 – Produtos desenvolvidos e lançados no mercado = N/A 

Fls. 372



9 – Processos otimizados implementados em organizações sociais = responsável 

pela criação e implementação do Arouca Geoparque Mundial da UNESCO (Arouca, 

Portugal). 

 

7) Link para a página ORCID, MyResearcherID (ISI) ou MyCitations (Google 

Scholar). 

7.a) https://orcid.org/0000-0003-0811-2413 .  

7.b) https://publons.com/researcher/2579421/artur-a-sa/ . 

7.c) https://scholar.google.com/citations?user=oPD0Np8AAAAJ&hl=pt-PT&authuser=1 . 

8) Outras informações  

- Participação em 33 Projetos de P&D (11 como responsável); 
- Colaboração com os escritórios da UNESCO  de Nairobi e Montevidéu e com instituições 
acadêmicas e científicas internacionais (universidades na Europa, África e América Latina e 
institutos de pesquisa na Europa, América Latina e Ásia), no âmbito da Cátedra UNESCO de 
“Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentado e Estilos de Vida Saudáveis”; 
- Presidente / Coorganizador de 10 reuniões científicas / cursos de capacitação internacionais; 
- Palestrante / instrutor convidado em 65 conferências / cursos relacionados aos Geoparques 
Mundiais da UNESCO em 16 países (Portugal, Espanha, Brasil, França, Inglaterra, Eslovênia, 
Grécia, República Tcheca, Cazaquistão, México, Peru, Uruguai, Argentina, Chile, República da 
Coréia e Vietnã); 
- Assessor em quatro missões nos Geoparques Mundiais da UNESCO, convidados pela 
UNESCO, ao Vietnã, Cazaquistão, México e Peru; 
- Avaliador em oito missões de avaliação / revalidação de Geoparques Mundiais da UNESCO: 
[China (2), Japão, Equador, Rússia, Canadá, Tailândia e Indonésia]; 
- Conselheiro para projetos de territórios aspirantes a Geoparques Mundiais da UNESCO na 
Espanha, Eslovênia, França, Brasil, Argentina, Chile, Peru e México; 
- Apresentador e roteirista de sete documentários televisivos transmitidos pela RTP (televisão 
pública portuguesa) sobre os Geoparques Mundiais da UNESCO na Europa e os seus sete 
grupos de trabalho temáticos (https://www.rtp.pt/play/p960/geosfera) ; 

 

  

Assinado por : ARTUR AGOSTINHO DE ABREU E
SÁ
Num. de Identificação: BI084535806
Data: 2020.07.08 00:31:57+01'00'
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Artur Agostinho de Abreu e Sá  

Doutor em Geologia; Mestre em Geociências, especialização em Ambiente e Ordenamento do 

território; Licenciado em Biologia e Geologia. 

Professor Associado com tenure do Departamento de Geologia da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro.  

Presidente da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro.  

Chair Holder da Cátedra UNESCO de “Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentável e 

Estilos de Vida Saudáveis”.  

Presidente do Comité Nacional para o Programa Internacional de Geociências da UNESCO.  

Membro do Comité de Coordenação da Rede Europeia de Geoparques (desde 2009).  

Membro do Comité de Aconselhamento da Rede Europeia de Geoparques (2015-2019). 

Coordenador Científico e Presidente do Conselho Científico do Arouca Geoparque Mundial da 

UNESCO.  

Avaliador Sénior para os Geoparques Mundiais da UNESCO.  

Membro Executivo da Subcomissão Internacional do Sistema Ordovícico (ICS-IUGS).  

Membro Académico da Rede Global de Universidades Magalhânicas. 
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

Comissão de Pós-graduação 

Instituto de Geociências - UNICAMP 

  

  
 
 
 

DELIBERAÇÃO 35/2020 
 
 
 
 
 

A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade 

Estadual de Campinas, reunida em 13 de agosto de 2020, APROVOU, o Projeto de 

participação do IG no Programa de Estágio Docente (PED). 

 

 
Campinas, 13 de agosto de 2020. 

              

  

  

  

  

PPrrooff..  DDrr..  EEmmiillssoonn  PPeerreeiirraa  LLeeiittee  

CCoooorrddeennaaddoorr  ddaa  CCPPGG--IIGG--UUNNIICCAAMMPP  

MMaattrrííccuullaa::  229977332222 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Fone: (019)3521-4955/4962 
e-mail: ped.prpg@reitoria.unicamp.br 

 

 

PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE – PED 

PROJETO DE PARTICIPAÇÃO DAS UNIDADES DE E&P NO PED 
 
 

Unidade:  Instituto de Geociências  
 

 

1. Introdução 
 

O Instituto de Geociências (IG) participa do Programa de Estágio Docente – PED desde sua 

implantação na Universidade e tem avaliado essa participação como sendo muito importante e 

positiva na formação dos alunos de graduação e de pós-graduação. 

O IG oferece três cursos de graduação: Bacharelado em Geologia (integral), Bacharelado em 

Geografia (integral e noturno) e Licenciatura em Geografia (integral e noturno). Tradicionalmente, 

esses cursos oferecem disciplinas que fazem uso de ferramentas diversas de Ensino, envolvendo 

atividades práticas em sala de aula, aulas nos laboratórios e atividades de campo. Essas abordagens 

diversificadas fornecem condições para que os participantes do PED sejam adequadamente 

preparados para o ensino de uma forma ampla e, assim, para que contribuam com a qualificação 

do ensino de graduação. 

O projeto de participação do IG no PED, apresentado a seguir, tem o objetivo de proporcionar 

oportunidades de aperfeiçoamento da docência dos pós-graduandos do IG e sua participação 

direta na formação dos alunos de graduação. 

 
 
2. Justificativa 

 
A implantação do PED no IG apresentou resultados bastante positivos para o ensino de 

graduação. Destacamos a seguir as justificativas de manutenção e ampliação desse programa para 

a melhoria do ensino de graduação: 

• O número de modalidades de graduação oferecidas pelo IG (Geologia Bacharelado - integral; 

Geografia Bacharelado e Licenciatura – integral e noturno); 

• O número médio de alunos regularmente matriculados nos últimos anos (atualmente 

totaliza aproximadamente cerca de 450 alunos, além de outros 600 alunos matriculados em 

disciplinas de serviço oferecidas às outras unidades); 
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• A necessidade da incorporação de diversas atividades didáticas, aulas práticas, de 

laboratório e trabalhos de campo, bem como divisão de turmas, com o objetivo de fornecer um 

ensino amplo e de qualidade, com maior atenção para grupos reduzidos de alunos; 

• Oferecimento de, em média, 70 turmas por semestre, com relação média de 40 

alunos/turma. 

 

Desta forma, a participação do IG no PED traz grande impacto para a formação dos alunos 

desta unidade, tanto de graduação, que se beneficiam com maior apoio didático durante o 

desenvolvimento das disciplinas, principalmente aquelas que envolvem atividades práticas que são 

bastante comuns em várias disciplinas do IG, quanto de pós-graduação, ao desenvolverem uma série 

de habilidades e capacidades voltadas para o Ensino. 

 
3. Critérios internos: 

 
a) Para distribuição da verba PED entre os cursos de graduação do IG 

 

A verba do PED será distribuída semestralmente entre as disciplinas de todos os cursos de 

graduação do IG inscritas para concorrer ao recebimento de estagiários PED. A seleção das 

disciplinas será feita com base nos critérios expostos no item 3b, buscando o equilíbrio na 

distribuição das bolsas entre os cursos de graduação do IG. 

b) Para escolha das disciplinas que recebem estagiários PED 
 

Os critérios elencados a seguir tem o mesmo peso e as disciplinas selecionadas serão aquelas que 

atenderem o maior número de critérios simultaneamente. Eventuais excepcionalidades poderão ser 

analisadas e julgadas pela Comissão do PED. 

1) Disciplinas ministradas por professores com cargos administrativos de alta demanda 

(direção, coordenação de graduação e pós-graduação e chefes de departamento); 

2) Disciplinas ministradas por professores responsáveis por pelo menos duas disciplinas 

diferentes e sem professores colaboradores; 

3) Disciplinas com mais de uma turma e com alta demanda de alunos; 

4) Disciplinas com aulas de laboratório, aulas práticas e trabalhos de campo. 

 

4. Critérios dos cursos de Pós-Graduação do IG para seleção dos bolsistas 
 

a) PED-B 
 

O IG participa exclusivamente do PED-C. 
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b) PED-C 
 

 Os docentes responsáveis pelas disciplinas devem selecionar os bolsistas de acordo com os 

critérios elencados a seguir: 

 

1) Estar em dia com as obrigações exigidas pelo seu Programa de Pós-Graduação; 
 

2) Apresentar Coeficiente de Rendimento (CR) mínimo de 2,75; 
 

3) Ter o acordo explícito do seu orientador; 
 

4) Ter disponibilidade de horários para atuar nas atividades da disciplina; 
 

5) Demonstrar pré-requisitos referentes ao conteúdo da disciplina, por meio do seu 
histórico escolar da graduação e/ou pós-graduação; 

6) Prioridade para alunos bolsistas da CAPES, atendendo exigência da CAPES (Portaria 
76/2010); 

 

7) Prioridade para alunos que não tenham recebido bolsa do PED anteriormente. 
 

Os critérios 1, 2, 3 e 4 são obrigatórios e os critérios 5, 6 e 7 devem ser atendidos sempre 

que possível. 

 
5. Plano de preparação e apoio aos alunos do PED para o exercício da docência 

Os professores responsáveis pelas disciplinas deverão: incentivar os estagiários para que 

participem das atividades de aperfeiçoamento didático e encontros do PED e do PAD promovidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp; orientar os estagiários sobre como cumprir suas 

atividades propostas nos planos das disciplinas; disponibilizar os materiais didáticos utilizados em 

semestres anteriores; acompanhar e dar apoio aos estagiários, avaliando-os de maneira continuada. 

As Comissões de Graduação e de Pós-Graduação estarão disponíveis para esclarecer dúvidas dos 

estagiários. 

 

6. Atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas 
 

a) PED-B 
 

O IG participa exclusivamente do PED-C. 
 

b) PED-C 
 

1) Apoio ao professor em aulas teóricas, atividades práticas, aulas de laboratório e em 

trabalhos de campo; 

2) Plantões de dúvidas; 
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3) Apoio na elaboração e correção de listas de exercícios, provas e trabalhos; 
 

4) Apoio na elaboração de material didático; 
 

5) Apoio em outras atividades específicas da disciplina atendida pelo estagiário. 
 

 
7. Atividades desenvolvidas por estudantes PED-voluntário 

 
As atividades dos voluntários serão as mesmas atribuídas aos bolsistas PED. 
 

8. Proposta de Avaliação dos Bolsistas e do Programa PED na Unidade 
 

O desempenho dos participantes do Programa PED será avaliado semestralmente pelos 

professores responsáveis pela disciplina, levando em conta o cumprimento das atividades descritas 

no item 6b, e pelos alunos das disciplinas, por meio de questionários de avaliação. Os itens avaliados 

deverão estar de acordo com as atividades previstas no plano da disciplina e levar em conta pró-

atividade, organização, interação com os alunos, pontualidade e assiduidade. Adicionalmente, a 

secretaria de graduação do IG encaminhará aos estagiários as avaliações das respectivas disciplinas 

feitas pelos alunos que o IG realiza semestralmente. 

 

9. Comissão do PED 
 

A Comissão do PED do IG será formada anualmente e composta pelos seguintes membros: 
 

1) Coordenador da Pós-Graduação 

2) Coordenador do Curso de Graduação em Geografia 

3) Coordenador do Curso de Graduação em Geologia 

4) Docente que ministre disciplinas em um dos cursos de graduação do IG, com preferência 

para aqueles que tenham atuado, ou estejam atuando, em uma das comissões dos 

programas de pós-graduação ou da comissão de graduação. Este docente será escolhido 

pela Diretoria. 

5) Representante discente na comissão de pós-graduação. 

 
 
10. Observação 

 

Atualmente (2020) o IG conta com 04 PEDs alocados exclusivamente para as disciplinas PROFIS 

no IG. As disciplinas são: GM091 - Planeta Terra e GT001 - Ciência, Tecnologia e Sociedade. Cada 

uma conta com 02 PEDs e as duas são oferecidas no primeiro semestre. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS (IG)

COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (CGIG)

Campinas, 03 de agosto de 2020

 Parecer:  12    / 2020   CG IG
Assunto:  Projeto PED – Unidade: IG 

 A Coordenadoria de Graduação /IG aprova o PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE – 

PED em conjunto com o PROJETO DE PARTICIPAÇÃO DAS UNIDADE DE E&P NO PED DA UNIDADE IG 

apresentado pela Comissão Organizadora PED-IG em julho de 2020, sob a administração da 

Secretaria de Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas.

 A CG-IG encaminha esse Parecer 12/2020: Projeto PED – Unidade: IG para SPG-IG 

para providências cabíveis.

Prof. Dr. Vicente Eudes Lemos Alves – Matrícula: 297848
Coordenador de Graduação em Geografia

IG – UNICAMP

Prof. Dr. Ricardo Perobelli Borba – Matrícula: 297692
Coordenador de Graduação em Geologia                             

IG – UNICAMP 
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

Comissão de Pós-graduação 

Instituto de Geociências - UNICAMP 

  

  
 
 
 

DELIBERAÇÃO 37/2020 
 
 
 
 
 

A Comissão de  Pós-Graduação do Instituto de Geociências da Universidade 

Estadual de Campinas, reunida em 13 de agosto de 2020, APROVOU, o Pedido, 

em caráter excepcional, de prorrogação de prazo de defesa do aluno de doutorado 

em Geografia, Pedro Michelutti Cheliz, RA: 63682, por 12 (doze) meses a partir de 

seu prazo de integralização (novembro de 2020). 

 

 
Campinas, 13 de agosto de 2020. 

              

  

  

  

  

PPrrooff..  DDrr..  EEmmiillssoonn  PPeerreeiirraa  LLeeiittee  

CCoooorrddeennaaddoorr  ddaa  CCPPGG--IIGG--UUNNIICCAAMMPP  

MMaattrrííccuullaa::  229977332222 
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Campinas, 10 de agosto de 2020 

Deliberação 13/2020 

A Comissão do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unicamp, 

constituída pelos Professores Doutores Rafael Straforini (coordenador do 

Programa), Antonio Carlos Vitte, Ricardo Abid Castillo e Raul Reis Amorim 

(suplente) e do representante discente Flavio Lima, deliberou pela aprovação 

excepcional do pedido de prorrogação de prazo de defesa de doutorado de 

Pedro Michelutti Cheliz, RA: 63682, por 12 (doze) meses a partir de seu prazo 

de integralização (novembro de 2020). A Comissão considerou relevante a 

prorrogação uma vez que trata-se de uma pesquisa que demanda de mais 

coletas de dados de campo que, a partir dos dados primários coletados e 

tratados, já indicam conclusões inéditas e importantes para a área da Geografia 

Física e interdisciplinar.  

 

 

 

____________________________ 
Prof. Dr. Rafael Straforini 

Matricula 301879 
Coordenador de Pós-Graduação em Geografia IG/Unicamp 
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CARTA DE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Nos, Pedro Michelutti Cheliz, estudante de doutorado do Programa de Geografia, do Instituto 

de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, e Francisco Sergio Bernardes Ladeira, 

professor do mesmo instituto e orientador do citado estudante, redigimos esta carta em função 

das implicações para a atividade de pesquisa da tese pela crise de Covid19. 

Considerando que: 

 

(I) A pesquisa desenvolvida durante o doutorado tem como tema a caracterização de 

sobreposições de oscilações físico-ambientais da paisagem e de registros antigos de 

ocupação humana no interior paulista.  Para a realização de levantamento de dados 

em questão, a pesquisa requer a realização de trabalhos de campo e de escavações 

envolvendo uma equipe multidisciplinar (arqueólogos, ecólogos,  geólogos e 

geógrafos), que tem atuado de maneira voluntária para colaborar com a pesquisa. 

Os trabalhos em questão são usualmente longos (10 dias, ou maiores), uma vez que 

por tratarem-se de áreas arqueológicas, é necessário escavar com lentidão (entre 

10 e 20 cm por dia), atendendo as exigências da legislação que rege tais áreas. O 

trabalho envolve ainda consulta e análise de acervos externos a UNICAMP, 

referentes aos museus onde estão guardadas as coleções de artefatos dos sítios 

arqueológicos estudados pela presente pesquisa. Ambos os procedimentos 

mostram-se inviáveis de serem realizados durante a fase mais aguda da crise do 

Covid19. Na medida que as escavações envolvem trabalho físico intenso e 

prolongado, e que as pessoas envolvidas fiquem próximas umas às outras por 

longos períodos. Igualmente, a impossibilidade de realizar as atividades se dá na 

medida em que que a instituição onde estão guardadas a maior parte do acervo dos 

sítios arqueológicos em questão (Museu de Arqueologia e Paleontologia de 

Araraquara) encontra-se fechada e com acesso proibido ao público em razão da 

crise da Covid19. 

 

(II) As análises de laboratório recentemente recebidas referente a caracterização de 

amostras recolhidas em intervenções de campo anteriormente realizadas no âmbito 

da tese trouxeram possibilidades interessantes em dois dos sítios arqueológicos 

estudados pela tese. Mostrando que a continuidade do estudo nas áreas em 

questão apresentam potencial contribuição para revisão de paradigmas de alguns 

dos campos de estudo  (trajetória de povoamento do Estado de São Paulo e do atual 

território brasileiro) aos quais o doutorado se dedica. Na medida em que resultados 

de datações de sedimentos retirados adjacentes a artefatos de rocha lascada 

caracterizaram idades cerca de 6 mil anos maiores do que a dos sítios arqueológicos 

que atualmente são considerados os mais antigos do Sul e Sudeste do Brasil. A 

aceitação das referidas datações como idades de ocupação humana levaria a 

revisões dos modelos de ocupação do território brasileiro e da América do Sul, que 

usualmente caracterizam o interior do Estado de São Paulo como a área de mais 

recente povoamento, levando a rediscussões acerca da velocidade da dispersão 

humana no povoamento inicial do continente. Para a confirmação dessas sugestões 

de interpretações preliminares seriam necessários, porém, novos trabalhos de 

campo (de duração mínima de 14 dias), novas análises dos artefatos dos referidos 
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sítios, e novas análises laboratoriais dos dados recolhidos nestes dois conjuntos de 

intervenções. Nenhuma destas atividades é possível de ser feita com um nível 

adequado de segurança para os envolvidos na atual situação da fase aguda da 

pandemia. Adicionalmente, alguns laboratórios onde as amostras seriam analisadas 

(tal como o laboratório de datação por luminescência do Instituto de Geociências 

da USP, com o qual se tem desenvolvido atividade de parceria durante a pesquisa) 

encontram-se fechados e sem perspectiva de retorno. 

 

(III) A maior parte das previsões de cenários efetuadas por diversas instituições, 

inclusive as da própria UNICAMP que optou por suspender as atividades presenciais 

do segundo semestre letivo de 2020, apontam que não haverá uma atenuação 

significativa da crise de Covid19 antes do fim do Verão. 

 

(IV) Uma vez que os trabalhos de campo sejam realizados, seria necessários um tempo 

de cerca de 10 meses para que se tivesse um retorno do conjunto das análises 

laboratoriais (datações, análises químicas e granulométricas de solos, preparação 

de lâminas delgadas a partir de amostras indeformadas de solos e de amostras dos 

próprios artefatos...) necessárias para os objetivos em questão, bem como para 

incorporá-las adequadamente ao trabalho da tese.  

Desta maneira, solicita-se uma extensão de prazo de integralização. Com o prazo final passando 

do atual (Novembro de 2020) para o de Dezembro de 2021.  

 

Atenciosamente, 

 

Pedro Michelutti Cheliz 

 

Francisco Sergio Bernardes Ladeira 
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Artigos submetidos para publicação desde o início da quarentena. 

 

Título: A ocupação humana antiga (11-7 mil anos atrás) do Planalto Meridional Brasileiro: 

caracterização geomorfológica, geológica, paleoclimática e tecnológica de sítios arqueológicos 

relacionados a três distintas indústrias líticas. Periódico onde foi submetido: Revista Brasileira 
de Geografia Física. Situação atual: artigo aprovado e em edição, com publicação prevista para 

o volume 5 de 2020 da citada revista.  

 

Título: Transformações geomorfológicas, pedológicas e ocupação humana do vale do rio Mogi-

Guaçu entre o Pleistoceno Tardio e o Holoceno. Periódico onde foi submetido: Revista 

Brasileira de Geomorfologia. Situação atual: em avaliação, rodada 1.  

 

Título: Geomorfologia e estrutura superficial da paisagem de zonas costeiras rochosas: um estudo 

de caso na Ilha do Cardoso (Litoral Sul de São Paulo). Periódico onde foi submetido: Revista  

Brasileira de Geografia Física. Situação atual: em avaliação, rodada 2. 

 

Plano de trabalho para o intervalo de tempo em que se imagina que não 

será possível realizar atividades de campo necessárias para concluir 

adequadamente o trabalho do doutorado 

 

2020 

Agosto 

 

Conclusão e submissão do artigo: “The interface of early human presence with the 

geomorphological, pedological and geological context in southeastern South America”, para a 

revista Journal of Lithics Studies 

 

Setembro 

 

Conclusão e submissão do artigo “Environmental and pedological changes in a fluvial plain in 

southeastern Brazil in the last 100 thousand years”, para a revista Catena 

 

Outubro 

 

Conclusão e submissão do artigo “Early human occupation and the paleoenvironmental context 

in southern and southeastern Brazil”, para a revista Quaternary International 
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Novembro 

 

Conclusão e submissão do artigo “Geomorfologia litorânea e oscilações da linha de costa da Ilha 

do Cardoso (litoral sul de São Paulo)”, para a revista Confins 

Dezembro 

 

Conclusão e submissão do artigo “Quadros naturais, trajetórias de ocupação e estratégias de 

sobrevivência de comunidades pesqueiras: o caso da Ilha do Cardoso (litoral sul de São Paulo)” 

para a revista Cadernos do Lepaarq 

 

2021 

 

Janeiro 

 

Conclusão e submissão do artigo “Os registros de ocupação humana antigos (anteriores a 8 mil 

anos) do Estado de São Paulo e sua contextualização físico-ambiental” para periódico a ser 

definido 

 

Fevereiro 

 

Conclusão e submissão do artigo: “Constelações de reminiscências: nas ruínas do império do café 

- mudanças urbanas, rurais e impactos ambientais em pequenos municípios do interior paulista”, 

para periódico a ser definido 

 

De março em diante 

 

Retomada dos trabalhos de campo (conforme disponibilidade já informada pelo grupo de 

voluntários que tem auxiliado nas escavações, que já comunicaram que, face a situação de 
descontrole da crise do Covid19, não se disponibilizam a ir para campo antes de Março de 2021) 

e da análise das coleções de artefatos guardados no Museu de Arqueologia e Paleontologia de 

Araraquara  
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CIDADE UNIVERSITÁRIA “ZEFERINO VAZ” - Prédio da Reitoria V - 3 piso - CEP 13083-970 - Campinas - SP - Fones: (19) 3521-2584, 35212585, 3521-2586 Fax: (19)3521-2589 

Campinas, 13 de agosto de 2020.  

 

Of. Nudecri-nº. 08/2020  

 

 

Senhor Diretor, 

 

Conforme inciso VI do artigo 4º do Capítulo III do Regimento Interno do Núcleo de 

Desenvolvimento da Criatividade (NUDECRI), temos na constituição do nosso Núcleo um 

representante do Instituto de Geociências. Atualmente, a representante é a Profa. Dra. 

Maria Beatriz Machado Bonacelli, que poderia ser reconduzida. Fica a critério de V. Sª. a 

indicação de um representante de seu Instituto. Essa indicação precisa também ser 

aprovada pela Congregação. 

A nova formação do Conselho deve ter início em 7 de setembro de 2020, quando 

se inicia também a gestão da próxima coordenação. Por favor, caso tenha problemas com 

os prazos, peço que me informe. 

No aguardo de providências, renovo minhas saudações acadêmicas. 

 

Cordialmente, 

 

 

Dra. Simone Pallone de Figueiredo 

Coordenadora do NUDECRI 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Prof. Dr. Sergio Luiz Monteiro Salles Filho 

DD. Diretor do Instituto de Geociências 

UNICAMP  

OF. NUDECRI nº 8/2020

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código DA8A2E88 0CEB40CB 98343EBA A0E93EFD
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Documento assinado eletronicamente por Simone Pallone de Figueiredo, COORDENADOR DE CENTROS E NÚCLEOS
INTERDISC DE PESQUISA III, em 13/08/2020, às 16:29 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da
Resolução GR 54/2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
DA8A2E88 0CEB40CB 98343EBA A0E93EFD
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas - SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Departamento de Geografia 
Tel:  +55  19  3521-4570 
E-mail: dgeo@ige.unicamp.br 

 

 

 

ASSUNTO: Solicitação para desenvolvimento de Atividades 

Simultâneas – Prof. Dr. Roberto Greco 

 

DELIBERAÇÃO DGEO Nº 28/2020 

 

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), na 104ª. reunião ordinária, realizada em 

05/08/2020, aprovou o parecer do professor Archimedes Perez Filho referente 

a solicitação para o desenvolvimento de atividades simultâneas como Visiting 

professor FULL TERM na Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Itália, período de 21/09/2020 

al 18/12/200 contrato e aulas mais a avaliação dos estudantes no período 

11/01/2021 - 7/03/2021. 

 

 

Encaminhe-se à Direção do IG para as providências cabíveis. 
 
 
 
 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
06 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

 

Parecer: ATIVIDADES SIMULTÂNEAS – PROFESSOR ROBERTO GRECO 

 

Conforme solicitação do Departamento de Geografia, encaminho o parecer 

sobre a solicitação do professor Dr. Roberto Greco para o desenvolvimento de 

Atividades Simultâneas como Visiting professor FULL TERM na Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Itália pelo 

período de 21/09/2020 al 18/12/200 contrato e aulas mais a avaliação dos estudantes 

no período 11/01/2021 - 7/03/2021. O pedido atende aos termos dos artigos 8° e 9° 

13º da Deliberação CONSU A-02/2001, de 27.03.2001, conforme documentos anexos 

a proposta. 

A participação de docentes do departamento de geografia em programas de 

internacionalização, como o Visiting professor é importante para a visibilidade do 

DGEO no âmbito internacional, assim como para os indicadores do Programa de Pós-

Graduação em Geografia. 

Para desempenhar esta atividade não será necessário afastamento do professor 

Roberto Greco, pois as atividades serão ministradas de forma remota. 

Para finalizar, indico PARECER FAVORÀVEL à aprovação da proposta de 

Atividade Simultânea, junto ao Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologichenos. 

 

Campinas, 03 de agosto de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Archimedes Perez Filho 

Professor Titular – Matrícula 090964 

DGEO – IG - UNICAMP 

Fls. 390



 
 
INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE 
 

Via Università 4 - 41121 Modena, Italy 
Ph +39 059 2056567/6069/8282 e-mail: relint@unimore.it  
 

 
Modena, ________________________ 

Dear Professor Roberto Greco, 

 

the University of Modena and Reggio Emilia (Unimore) is very pleased to appoint you as Visiting Professor 

for the a.y. 2020/2021. You are requested to inform Unimore’s International Relations Office by email 

(relint@unimore.it) whether you are able to accept the nomination within 5 days from receiving this official 

notice and to communicate the expected arrival date in Italy as well as the expected date of departure.  

 

We remind you that, in case of your acceptance, you are going to spend a full semester at the University of 

Modena and Reggio Emilia, where the teaching activity Geoscience Education and Communication 

(Master’s Degree Course: Didattica e Comunicazione delle Scienze) you are responsible for will be 

performed. Mentioned activities will take place during the 1st semester of the a.y. 2020/21. Please consider 

that you will also have to guarantee your participation to the examination sessions taking place after the 

teaching period.  

 

We also remind you that, right after your arrival, you will be asked to sign a fixed-term work contract.  

 

Please note that the Guidelines on SARS-CoV-2 Emergency approved by the Academic Senate and the 

Board of Directors provide that lectures will be online-only for all Bachelor’s, Master’s and Single-Cycle 

Degree Courses for the whole First Semester of the Academic Year 2020/2021 due to the limitations in the 

use of the University’s classrooms. Mentioned decision may be revised for the Second Semester considering 

the evolution of the pandemic, the availability of vaccines for SARS-CoV-2 and/or effective medical 

treatments, or in any case in compliance with the decisions of the authorities. PhD courses’ lectures and 

seminars can instead take place face-to-face for the entire Academic Year 2020/2021 within the framework 

of the safety provisions, the above-mentioned Guidelines on SARS-CoV-2 Emergency and the logistics and 

management capacities of the University.  

Concerning the activities to be performed by Visiting Professors, the academic bodies established: 

- to apply the very same guidelines for all Visiting Professors performing teaching activities dedicated to 

Master’s and Single-Cycle Degree Courses during the First Semester of the Academic Year, without 

ruling out the possibility of giving face-to-face lectures with the approval of the relevant Department 

(within the framework of the safety provisions and with the possibility of modifying any decision for 

the Second Semester).  

- teaching activities dedicated to PhD students can be performed face-to-face from the First Semester if 

the circumstances allow it. 

 

Our International Welcome Desk will soon provide you with some useful information about Modena, Reggio 

Emilia and our University. It will also support you in finding a proper accommodation and, in case of need, 

in activating the appropriate insurance policy or policies.  

 

Every aspect related to the teaching activities must be jointly managed by the Visiting Professor with the 

relevant Department (please get in touch with Unimore’s professor who submitted your application as 

Visiting Professor). 

 

Yours Sincerely, 

 

Prof. Carlo Adolfo Porro 

Rector 

University of Modena and Reggio Emilia 
 

 

 

2 luglio 2020
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas | SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Diretoria 
Tel:  +55  19  3521-4552 
E-mail: diretor@ige.unicamp.br 

 

 

À Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa da Universidade Estadual de 

Campinas – CPDIUEC 

 

 

Referência: Exercício Simultâneo de Atividades 

Roberto Greco 

Departamento de Geografia 

Instituto de Geociências  

 

 

Prezados membros da CPDIUEC, 

 

 

Venho por meio desta informar que estou submetendo ao meu Departamento e à Congregação do 

Instituto de Geociências solicitação para exercício simultâneo de atividade a fim de realizar uma 

atividade de Visiting Professor na Universidade de Modena e Reggio Emilia - Unimore (Itália). 

 

A atividade de Visiting Professor na Unimore tem por objetivo oferecer a disciplina “Geoscience 

Education and Communication”, para o curso de Laurea Magistrale in Didattica e Comunicazione delle 

Scienze no ano academico 2020/2021, I semestre entre 21/09/2020 e 18/12/2021 e também realizar a 

avaliação dos estudantes no período 11/01/2021 al 7/03/2021. Todas as atividades serão realizadas na 

modalidade de ensino remoto mediado por tecnologia.   

Esta atividade de ensino tem um prazo de execução de 5 meses. O valor total desta atividade será de € 

10.624,57 (trata-se do valor bruto que será possivelmente sujeito a taxação italiana assim que o que vou 

receber vai ser possivelmente um valor menor), com valor de cambio de hoje do Banco central de 1€ = 

6,07 R$, total 64.491,14R$. Minha dedicação será equivalente a 4 horas semanais durante o período 

das 12 semanas de aulas e de 4 horas por semana por 4 semanas de exames.  

 

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

Campinas, 13 de Julho de 2020 

 

 

 

 

Roberto Greco 
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SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES SIMULTÂNEAS 
 
Ilmo(a). Sr(a). Prof. Dr. Raul Reis Amorim, 
Chefe do Departamento de Geografia 
 
Eu, Roberto Greco, nos termos dos artigos 8° e 9° 13º da Deliberação CONSU A-02/2001, 
de 27.03.2001, venho solicitar autorização para que possa realizar as atividades descritas 
a seguir: 
 
Nome do projeto: Visiting professor FULL TERM 
Prazo: dal 21/09/2020 al 18/12/200 contrato e aulas mais a avaliação dos estudantes no 
período 11/01/2021 - 7/03/2021. 
Valor total: € 10.624,57 (trata-se do valor bruto que será possivelmente sujeito a taxação 
italiana assim que o que vou receber vai ser possivelmente um valor menor), com valor de 
cambio de hoje do Banco central de 1€ = 6,07 R$, total 64.491,14R$. 
Nome da empresa ou da pessoa que solicita o serviço: Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 

Endereço ou outra forma de contato com o solicitante: Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Via Campi 103, CAP41125, 
Modena (Italy), webterra@unimore.it 
 
Declaro que: 
· Estou ciente dos termos da Deliberação CONSU A-02/2001. 
· Recolherei à Conta Unicamp/Reitoria/Atividades Simultâneas, de no. 
033.0207.43.011007-7, as taxas abaixo, no prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento dos 
honorários: 

1. PIDS (8%) = 5.159,29 
2. FAEPEX (3%) = 1.934,73 
3. AIU (7%) = 4.514,38  

correspondentes a esta atividade, perfazendo um total de R$ 11.608,41, e enviarei cópia 
do comprovante de depósito bancário para ser anexado no processo de Registro de 
Atividades Simultâneas ao RDIDP do Instituto de Geociências. Vale a pena ressaltar que 
os valores poderão mudar sendo sujeitos a oscilação do valor do cambio e as taxas 
aplicadas na origem na Itália. 
 
Informarei à DGA, através do site www.dga.unicamp.br, sobre o depósito efetuado. 
 
Estou ciente de que os valores percebidos serão comunicados pela Área de Finanças da 
DGA à Diretoria Geral de Recursos Humanos - DGRH, para efeito de registro no cálculo 
dos valores excedentes a 100% de complementação salarial nos termos da Resolução GR 
23/2008. 
 
Estou ciente de que para que a atividade aqui descrita tenha continuidade além do prazo 
especificado acima, deverei solicitar uma nova autorização para exercê-la, bem como 
recolher as novas taxas correspondentes. 
Na carta convite me perguntam de passar o semestre na Itália mas após esclarecimentos 
por e-mail me confirmaram que não há necessidade de eu ir na Itália para realizar essa 
atividade. Minha intenção é realizar essa atividade desde o Brasil. 
 

Campinas, 13   de Julho de 2020 
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Nome e assinatura 

Roberto Greco 
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Prosseguimento dos concursos públicos para obtenção do Título de 

Livre Docência, conforme Deliberação CONSU-A-032/2020, de 

04/08/2020: 

 

1) Na área de Geologia, na disciplina GE 601 – Sedimentologia, do 

Departamento de Geologia e Recursos Naturais, para o qual se 

inscreveu Prof. Dr. Alessandro Batezelli;  

 

2) Na área de Geologia, na disciplina GE 703 – Geofísica, do 

Departamento de Geologia e Recursos Naturais, para o qual se 

inscreveu o Prof. Dr. Emilson Pereira Leite; 

 

 

3) Na área de Geografia, na disciplina GF 605 – Geomorfologia do Brasil, 

para o qual se inscreveu a Profa. Dra. Regina Célia de Oliveira.  
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282 – São Paulo, 130 (36) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020

8h30 – Instalação da Banca Examinadora e Início dos 
Trabalhos;

9h00 - Sorteio do Ponto para a Prova Didática e
10h00 - Prova de Títulos.
Dia 18/03/2020 – quarta-feira
9h00 – Prova Didática; e
10h30 – Prova de Arguição/Avaliação do conjunto da pro-

dução científica, artística ou humanística.
A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes 

Professores Doutores, Titulares: Ticiano José Saraiva dos Santos, 
Wanilson Luiz Silva, Pablo Vidal Torrado, Paulo César Giannini, 
Paulo de Tarso Amorim Castro; Suplentes: Jacinta Enzweiler, 
Alexandre Campane Vidal, Selma Simões de Castro, Miguel 
Cooper, Carlos José Souza de Alvarenga. Ficam, pelo presente 
edital, convocados os membros da Comissão Julgadora e o único 
candidato inscrito, Prof. Dr. Alessandro Batezelli.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 REITORIA

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
 EDITAL Nº 12/2020-DTAd/PROPEG - Câmpus Experimental 

de São João da Boa Vista
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Reitoria 

da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para o Concurso 
Público de Provas e Títulos objeto do Edital nº 02/2020-DTAd/
PROPEG, para contratação de 01 (um) Professor Substituto, 
por prazo determinado, em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, no ano letivo de 2020 e pelo prazo 
máximo de 10 (dez) meses, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, no 
conjunto de disciplinas: “Desenho Técnico”, “Fenômenos de 
Transporte” e “Laboratório de Física II” junto à Coordenadoria 
de Curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, do 
Câmpus Experimental de São João da Boa Vista, para as provas 
a serem realizadas nos dias 03 e 04 de março de 2020, com 
início às 8:00 horas do primeiro dia mencionado, devendo o(s) 
candidato(s) comparecer(em) com 30 minutos de antecedência.

Local: Campus de São João da Boa Vista Avenida Profª 
Isette Correa Fontão, nº 505, Jardim das Flores São João da 
Boa Vista - SP.

Inscrição - Nome - Documento
01 - LUIS MANOEL DE PAIVA SOUZA – RG: 41.921.864-6
O candidato deverá observar as informações constantes do 

Edital de Abertura de Inscrições.
A prova escrita, de caráter classificatório, terá início às 

08:00 horas do dia 03/03/2020 e versará sobre tema a ser sor-
teado do Programa anexo ao Edital de Abertura de Inscrições; 
terá duração de 04 horas, sendo 01 hora para consulta e até 03 
horas para a redação, imediatamente após o sorteio do tema. O 
candidato deverá portar documento original oficial com foto e 
material a ser utilizado para consulta no momento estabelecido 
para o início do concurso.

Finda a prova escrita, a Comissão Examinadora sorteará, do 
Programa anexo ao Edital de Abertura de Inscrições, o tema para 
a prova didática, de caráter classificatório, que terá início no dia 
04/03/2020, às 14 horas, respeitando-se a ordem de inscrição e 
respeitando-se o tempo mínimo de 24 horas de antecedência 
entre o sorteio do tema e o início das provas didáticas.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido 
o presente Edital.

(Processo nº 127/2020)
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
Divisão Técnica Administrativa
ALEXSANDRO ALBUQUERQUE LUZ
Diretor Técnico de Divisão
 EDITAL Nº 13/2020-DTAd/PROPEG – Resultado da Prova 

Escrita, Prova Didática e Prova de Títulos para Professor Subs-
tituto

(CONCURSO PÚBLICO Nº 48/2019-DTAd/PROPEG)
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Reitoria da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” DIVUL-
GA o resultado final do concurso público de Provas e Títulos 
para contratação de 01 PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no ano letivo de 2020, pelo prazo de 10 meses, 
em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT 
e legislação complementar, no conjunto de disciplinas “Cálculo 
Numérico”, “Estatística e Probabilidade” e “Introdução à Ciên-
cia da Computação”, junto ao Curso de Engenharia Eletrônica 
e de Telecomunicações do Câmpus Experimental de São João 
da Boa Vista:

1. Candidatos Ausentes
Inscrição - Documento
01 - 24.676.963-4
02 - 3.302.279
03 - 34.043905-1
2. Resultado da Prova Escrita, realizada em 18/02/2020:
Inscrição - Documento - Nota 1 - Nota 2 - Nota 3
04 - 13.121.947 - 7,50 - 7,00 - 7,30
3. Resultado da Prova Didática, realizada em 19/02/2020:
Inscrição - Documento - Nota 1 - Nota 2 - Nota 3
04 - 13.121.947 - 8,66 - 8,40 - 8,60
4. Resultado da Prova de Títulos, realizada em 19/02/2020:
Inscrição - Documento - Nota 1 - Nota 2 - Nota 3
04 - 13.121.947 - 8,50 - 8,50 - 8,50
5. Média Final
Inscrição - Documento - Nota 1 - Nota 2 - Nota 3
04 - 13.121.947 - 8,33 - 8,08 - 8,25
6. Habilitação
Candidatos Habilitados
Nome - Documento - Média Final
Vinícius Fonseca Dal Poggetto - 13.121.947 - 8,22
Conforme constou no Edital de Abertura de Inscrições, 

Capítulo 11 – Dos Recursos, o prazo de interposição de recurso 
quanto ao resultado final do concurso será de 5 dias úteis a 
contar desta publicação.

Não serão aceitos recursos interpostos por meio de fax 
ou e-mail.

Os recursos deverão ser protocolados, pessoalmente ou por 
meio de um procurador, no Câmpus de São João da Boa Vista, 
Av. Profª Isette Correa Fontão, 505 - Jardim das Flores - São João 
da Boa Vista - SP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido 
o presente Edital.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
Divisão Técnica Administrativa
ALEXSANDRO ALBUQUERQUE LUZ
Diretor Técnico de Divisão

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARAÇATUBA
 Faculdade de Odontologia
 EDITAL 20/2020-STDARH
A Direção da Faculdade de Odontologia comunica que foi 

HOMOLOGADO, “ad referendum” da Congregação, conforme 
Despacho 40/2020-DTA, com base no Parecer da Comissão 
Examinadora, o Resultado Final do Concurso Público autorizado 
pelo Despacho RUNESP nº 162/2019, para contratação de 1(um) 
Professor Substituto, sob o regime jurídico da “CLT” e legislação 
complementar, em caráter emergencial, para atender excepcio-
nal interesse público, no ano letivo de 2020 e pelo prazo máximo 

documento de identidade, além de procuração simples assinada 
pelo candidato.

§ 3º – Os docentes em exercício na USP serão dispensados 
das exigências referidas nos incisos IV e V, desde que a tenham 
cumprido por ocasião de seu contrato.

§ 4º – O candidato estrangeiro será dispensado das exigên-
cias dos incisos IV, V e VI, devendo apresentar comprovante de 
que se encontra em situação regular no país.

§ 5º – No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

§ 6º – A convocação dos inscritos para a realização das 
provas será publicada no Diário Oficial do Estado.

§ 7º – Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

2. Os pedidos de inscrição serão julgados pela Congregação, 
em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único - O concurso deverá realizar-se no prazo 
máximo de cento e vinte dias, a contar da data da publicação da 
aceitação das inscrições no Diário Oficial do Estado.

3. As provas constarão de:
I – prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 

e doutrinária - peso 1,0 (um). A comissão organizará uma lista 
de dez pontos, com base no programa de concurso e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto. O candidato poderá propor a substituição 
de pontos, imediatamente após tomar conhecimento de seus 
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do 
concurso, cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre 
a procedência da alegação. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo 
improrrogável de cinco horas de duração da prova. Durante 
sessenta minutos, após o sorteio, será permitida a consulta a 
livros, periódicos e outros documentos bibliográficos. Todos os 
elementos de consulta deverão estar de posse do candidato 
na sala onde se realiza o concurso, podendo estar inseridos em 
microcomputador sem acesso à internet. Não será permitido o 
uso de mídia removível do tipo pen-drive ou o uso de qualquer 
dispositivo pessoal com acesso à internet. O candidato dará 
continuidade à realização da prova de posse, apenas, das ano-
tações lançadas em papel rubricado pela comissão e anexadas 
ao texto final. A prova, que será lida em sessão pública pelo 
candidato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entre-
gues aos membros da comissão julgadora, ao se abrir à sessão. 
Cada prova será avaliada pelos membros da comissão julgadora, 
individualmente.

II – defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente 
a obra do candidato ou parte dela - peso 3,0 (três). Na defesa 
pública de tese ou de texto elaborado os examinadores levarão 
em conta o valor intrínseco do trabalho, o domínio do assunto 
abordado, bem como a contribuição original do candidato na 
área de conhecimento pertinente – peso 3,0 (três). Na defesa 
pública de tese ou de texto serão obedecidas as seguintes nor-
mas: a) a tese ou texto será enviado a cada membro da comissão 
julgadora, pelo menos trinta dias antes da realização da prova; 
b) a duração da arguição não excederá de trinta minutos por 
examinador, cabendo ao candidato igual prazo para a resposta; 
c) havendo concordância entre o examinador e o candidato, 
poderá ser estabelecido o diálogo entre ambos, observado o 
prazo global de sessenta minutos.

III – julgamento do memorial com prova pública de argui-
ção - peso 4,0 (quatro): serão expressos mediante nota global, 
devendo refletir o desempenho na arguição, bem como o mérito 
do candidato que será julgado com base no conjunto de suas 
atividades, que poderão compreender: I - produção científica, 
literária, filosófica ou artística; II - atividade didática; III - ativi-
dades de formação e orientação de discípulos; IV - atividades 
relacionadas à prestação de serviços à comunidade; V - ativida-
des profissionais, ou outras, quando for o caso; VI - diplomas e 
outras dignidades universitárias.

IV – avaliação didática, que se destina a verificar a capaci-
dade de organização, a produção ou o desempenho didático do 
candidato e constará de aula em nível de pós-graduação - peso 
2,0 (dois). A prova didática será pública, com a duração mínima 
de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre o 
programa da área de conhecimento pretendida, com base na 
qual a comissão julgadora organizará uma lista de dez pontos, 
da qual os candidatos tomarão conhecimento imediatamente 
antes do sorteio do ponto. O sorteio do ponto será feito 24 
horas antes da realização da prova didática. O candidato poderá 
utilizar o material didático que julgar necessário. O candidato 
poderá propor a substituição de pontos, imediatamente após 
tomar conhecimento de seus enunciados, se entender que não 
pertencem ao programa do concurso, cabendo à comissão 
julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da alegação. 
Cada membro da comissão julgadora poderá formular perguntas 
sobre a aula ministrada, não podendo ultrapassar o prazo de 
quinze minutos, assegurando ao candidato igual tempo para 
resposta.

4. Findo o julgamento do concurso, a Comissão Julgadora 
elaborará Relatório circunstanciado sobre o desempenho do 
candidato, justificando as notas, o qual, posteriormente, deverá 
ser apreciado pela Congregação, para fins de homologação. As 
notas variarão de zero a dez, podendo ser aproximadas até a 
primeira casa decimal. O resultado será proclamado imedia-
tamente pela Comissão Julgadora, em sessão pública, sendo 
considerado habilitado o candidato que alcançar da maioria dos 
examinadores nota final mínima sete.

Outras informações estarão à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica do IFSC/USP, nos dias e horários acima 
mencionados ou pelo e-mail: atac@ifsc.usp.br

 INSTITUTO OCEANOGRÁFICO
 Edital IOUSP 01/2020
Revogação
O Instituto Oceanográfico da USP torna pública a revogação 

do edital de abertura de concurso para contratação de professor 
doutor junto ao Departamento de Oceanografia Biológica, 
cargo/claro 1236130. Assim, ficam cancelados todos os efeitos 
do edital 10/2019, de abertura de inscrições, publicado no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo de 18 de dezembro de 2019.

A decisão, aprovada pelo Conselho de Departamento de 
Oceanografia Biológica, em sua 584 reunião, de 18 de fevereiro 
de 2020, aprovada ad referendum da Congregação pela Direção 
do IOUSP, tem como fundamento a verificação que o programa 
publicado não representaria o entendimento expresso pelo 
Departamento.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
EDITAL
Concurso de Livre Docência, na área de Geologia, na disci-

plina GE 601 – Sedimentologia, do Departamento de Geologia 
e Recursos Naturais, do Instituto de Geociências. O concurso 
de que trata o presente Edital será realizado nos dias 17 e 
18/03/2020, na Sala 353 do Instituto de Geociências, situado 
na Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária "Zeferino Vaz", 
Barão Geraldo, Campinas – SP, CEP: 13083-855, com o seguinte 
calendário fixado para a realização das provas:

Dia 17/03/2020 – terça-feira

1. Propagação de Ondas Eletromagnéticas;1.1. A equação 
de onda para os campos eletromagnéticos; 1.2. A densidade e 
o fluxo de energia; 1.3. As ondas planas em meios não condu-
tores; 1.4. As ondas planas em meios condutores; 1.5. Reflexão 
e refração em uma interface (meios dielétricos e condutores). 2. 
Dispersão Óptica em Meios Materiais; 2.1. O modelo harmônico 
de Drude-Lorentz; 2.2. Dispersão normal e dispersão anômala. 
Plasmas. 3. Guias de Ondas e Cavidades Ressonantes; 3.1. A 
propagação de ondas entre duas placas condutoras; 3.2. Guia de 
ondas de seção transversal retangular constante; 3.3. Cavidade 
ressonante em forma de paralelepípedo; 3.4. A linha coaxial. 4. 
Formulação Potencial de Eletrodinâmica; 4.1. Transformação de 
calibre; 4.2. Potenciais retardados para distribuições contínuas 
de carga e correntes; 4.3. Os campos E e B na eletrodinâmica 
(equações de Jefimenko). 5. Emissão de Radiação; 5.1. A equa-
ção de onda com fontes; 5.2. A radiação de um dipolo elétrico 
oscilante; 5.3. Radiação de dipolo magnético; 5.4. A radiação de 
uma distribuição de cargas arbitrárias; 5.5. Antenas. 6. Eletrodi-
nâmica de Cargas Pontuais em Movimento; 6.1. Os potenciais 
de Lienard-Wiechert; 6.2. Os campos de uma carga puntiforme 
em movimento uniforme; 6.3. Os campos de uma carga pun-
tiforme em movimento acelerado; 6.4. Radiação síncrotron. 7. 
Eletromagnetismo e Relatividade Especial; 7.1. O magnetismo 
como fenômeno relativístico; 7.2. As leis de transformação para 
os potenciais e campos eletromagnéticos; 7.3. Campos de uma 
carga puntiforme em movimento uniforme.

3) SFI5889 - Tópicos em Biofotônica.
1) Interação da luz com sistemas biológicos; 2) Instrumen-

tação de sistemas ópticos; 3) Técnicas fotônicas de diagnóstico; 
4) Técnicas fotônicas de tratamento; 5) Estudos laboratoriais 
em phantoms; 6) Estudos laboratoriais em cultura celular; 7) 
Estudos laboratoriais em modelos animais; 8) Estudos clínicos; 
9) Técnicas de processamento de sinais ópticos (espectroscopia 
e imagem). No laboratório, os alunos irão trabalhar com técnicas 
de espectroscopia óptica, imagem de campo amplo e de micros-
copia. Inicialmente, os alunos trabalharão em phantoms (meios 
túrbidos simulando tecidos biológicos) para a caracterização de 
propriedades ópticas de absorção e espalhamento. Em tecidos 
ex vivo de animais e em animais de laboratório, os alunos 
avaliarão as diferentes interações luz/tecidos em função do com-
primento de onda de excitação, largura de pulso e irradiância.

4) SFI5707 - Mecânica Quântica B.
1. Teoria das perturbações dependentes do tempo: (A) Exci-

tação Coulombiana, (B) Tratamento semi-clássico da interação 
átomo-radiação, (C) Efeito fotoelétrico, (D) Absorção e emissão: 
regras de seleção, (E) Decaimento exponencial: regra de ouro 
de Fermi. 2. Teoria Quântica da Radiação: (A) Quantização 
do campo de radiação, (B) Absorção e emissão de fótons por 
átomos, (C) Emissão espontânea, (D) Fórmula de Kramers-
-Heisenberg: espalhamento Thomson, Rayleigh e efeito Raman; 
Fluorescência ressonante, (E) Auto-energia de elétrons ligados: 
Deslocamento Lamb. 3. Partículas idênticas: (A) Postulado de 
simetrização: Férmions e Bosons, (B) Segunda quantização: 
operadores de um e dois corpos, (C) Exemplos: gás de elétrons e 
Fonons em um gás de Bosons fracamente interagentes.

5) SFI5774 - Mecânica Quântica Aplicada.
1. Operadores em mecânica quântica. 2. Postulados da 

mecânica quântica e equação de Schroedinger. 3. Mecânica 
quântica matricial. 4. Movimento linear e oscilador harmôni-
co. 5. Momento angular e átomo de hidrogênio. 6. Teoria de 
perturbação e método variacional. 7. Noções sobre simetrias e 
representação de grupos. 8. Estruturas atômicas e moleculares. 
9. Rotações e vibrações moleculares. 10. Transições eletrônicas 
moleculares. 11. Propriedades elétricas e ópticas de moléculas.

6) SFI5711 - Estado Sólido.
1. Estrutura Cristalina. 2. Teoria de bandas: Elétrons quase-

-livres e o modelo das ligações fortes. Dinâmica semi-clássica de 
elétrons de Bloch. 3. Cristais semicondutores: Junção p-n, tran-
sistors de junção e o transistor de efeito de campo. 4. Interação 
elétron-elétron em segunda quantização: Hartree-Fock, blinda-
gem, quase-partículas. O formalismo do funcional densidade. 5. 
Diamagnetismo e paramagnetismo: regras de Hund, lei de Curie 
e paramagnetismo de pauli. 6. Ferromagnetismo, antiferromag-
netismo e magnetismo itinerante: os modelos de Heisenberg 
Hubbard e Stoner. Magnons, Transições de fase magnéticas na 
aproximação de campo médio. 7. Supercondutividade: Interação 
elétron-elétron mediada por fônons, pares de Cooper. O hamil-
toniano BCS e a transição de fase para o estado supercondutor. 
Efeito Meissner e a junção Josephson.

7) SFI5814 - Introdução à Física Atômica e Molecular.
1. Introdução e Conceitos Fundamentais: O Átomo Clás-

sico: métodos aproximativos em Mecânica Quântica. 2. Áto-
mos hidrogenóides especiais: Positronion. Muonico. Átomos de 
Rydberg. Estrutura fina e hiperfina de átomos hidrogenóides. 
Estrutura eletrônica de átomos alcalinos. 3. Interação de átomos 
de um elétron com radiação: Hamiltoniana Básico e Transições 
Eletrônicas. Regras de seleção. Formas de linhas de absorção. 
Modelo de dois níveis: Equações Ópticas de Block. 4. Átomos 
de múltiplos elétrons: Átomo de Hélio. Modelo de Thomas-Fermi 
para átomos Multi-Eletrônico. Método de Hartree-Fock. 5. Molé-
culas na aproximação de Born-Oppenheimer. Níveis rotacionais 
e vibracionais. Espectro de moléculas diatômicas. 6. Colisões 
atômicas, potencial de espalhamento e métodos de solução: 
Colisão elétron-átomo. Colisão átomo-átomo. 7. Aplicações da 
Física Atômica: Metrologia. Laser e Maser. Confinamento de 
átomos e efeitos coletivos. Confinamento de íons e observação 
de pulos quânticos (Quantum Jumps). Astrofísica.

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto, no Regi-
mento Geral da Universidade de São Paulo, pelo Regimento do 
IFSC/USP e demais normas legais aplicáveis à matéria.

1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor do IFSC/USP, contendo dados 
pessoais e área de conhecimento (especialidade) do Departa-
mento a que concorre, anexando os seguintes documentos, em 
formato digital:

I – documentos de identificação (RG e CPF ou passaporte);
II – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 

publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
demais informações que permitam avaliação de seus méritos;

III – prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

IV – prova de quitação com o serviço militar para candida-
tos do sexo masculino;

V – título de eleitor;
VI – comprovante de votação da última eleição (dos dois 

turnos, quando ocorridos), ou, se for o caso, prova de pagamento 
da respectiva multa ou a devida justificativa;

VII – tese original ou texto que sistematize criticamen-
te a obra do candidato ou parte dela (https://www.usp.br/
secretaria/?page_id=440).

§ 1º – Por memorial circunstanciado, entende-se a apresen-
tação de análise reflexiva sobre a formação acadêmica, as expe-
riências pessoais de estudo, trabalhos, pesquisas, publicações e 
outras informações pertinentes à vida acadêmica e profissional, 
indicando motivações e significados.

§ 2º – Elementos comprobatórios do memorial referido no 
inciso II, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados 
na Assistência Técnica Acadêmica do IFSC/USP, sita à Av. Tra-
balhador São-Carlense, no. 400, Centro, em São Carlos/SP, de 
segunda a sexta-feira, exceto sábados, domingos, feriados e 
pontos facultativos, no horário das 9h30 às 11h30 e das 14 às 
16h, até o último dia útil que antecede o início do concurso, 
acompanhados de lista, em duas vias, desses elementos. Quando 
a entrega for feita por procurador, este deverá apresentar seu 

quartenária. 5.Voltas e loops. 6.Motivos, padrões, estruturas 
super-secundárias e domínios. 7. Enovelamentos a sua classifi-
cação (CATH e SCOP) 8. Proteínas-alfa; proteínas-beta; e prote-
ínas-alfa/beta; 9.Qualidade em estrutura proteica. 10.Diagrama 
de ramachandran. 11.Simetria em estrutura oligoméricas. 12. 
Construção de modelos 13.Exemplos: a) enzimas. b) interação 
proteína/DNA. c) vírus. d) proteínas estruturais. e) proteínas de 
membrana etc.

Especialidade: Bacteriologia.
SFI5899 Resistência bacteriana e desafios para novos 

fármacos
7600082 Microbiologia
Programa/Conteúdo:
SFI5899
1. Infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) com 

ênfase nas infecções bacterianas; 2. Patógenos bacterianos de 
importância em IRAS; 3. Epidemiologia molecular e métodos 
de tipagem bacteriana (PFGE, MLST...); 4. Mecanismos de ação 
de antimicrobianos; 5. Mecanismos de resistência bacteriana; 
6. Novos alvos terapêuticos bacterianos e as dificuldades de se 
obter novos fármacos.

7600082
A. Teórico (1h/semana): 1. INTRODUÇÃO: Objetivo e Impor-

tância da Microbiologia. Posição dos Microrganismos na Classi-
ficação dos Seres Vivos. Características distintivas dos principais 
grupos de microrganismos (protozoários, algas, fungos, bactérias 
e vírus). 2. MORFOLOGIA e ULTRAESTRUTURA DE BACTÉRIAS: 
Flagelos, fímbrias e pili  glicocálice  parede celular  membrana 
citoplasmática  estruturas celulares internas. 3. DOMÍNIOS 
BACTÉRIA E ARCHAEA: Características dos principais grupos 
dos domínios Bacteria e Archaea. 4. NUTRIÇÃO E CULTIVO DE 
MICRORGANISMOS: Exigências nutricionais e meios microbioló-
gicos. Cultivo de microrganismos (condições físicas para o cres-
cimento e reprodução). 5. CONTROLE DE MICRORGANISMOS: 
Fundamentos do controle microbiano: agentes físicos e quími-
cos. Drogas antimicrobianas: mecanismos de ação e resistência. 
Patogenicidade: Componentes da Virulência. 6. METABOLISMO 
MICROBIANO: Processos bioquímicos na produção e utilização 
de energia. 7. VÍRUS: Morfologia, classificação e replicação. 
Algumas doenças causadas por vírus. B. Prático (2h/semana): 
1. LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA: Normas de Segurança e 
higiene no laboratório. Instrumentos, Aparelhos e Equipamentos 
utilizados na Microbiologia. Diversidade de microrganismos: 
forma/grupamento. 2. PREPARO DE MEIOS DE CULTURA e 
CONTROLE DE MICRORGANISMOS: Meios Sólidos e Líquidos. 
Meios Seletivos e Enriquecidos. Esterilização, Desinfecção, Antis-
sepsia. Avaliação ou Detecção da Atividade Antimicrobiana. 3. 
ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE BACTÉRIAS: Técnicas 
de Semeadura. Métodos de Coloração simples e Coloração de 
Gram. Alguns testes fisiológicos e bioquímicos para identificação 
bacteriana. Isolando microrganismos do ambiente. 4. MEDIDAS 
DE CRESCIMENTO BACTERIANO: Curva de crescimento: deter-
minação através do número de células viáveis e densidade 
óptica. 5. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE FUNGOS E 
PROTOZOÁRIOS.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS:
Disciplina ou conjuntos de disciplinas:
1) 7600019 – Física Moderna.
1. Quantização de energia, momentum e carga elétrica; 1.1. 

Radiação de corpo negro e quantização de energia; 1.1.1. Feno-
menologia: Leis da radiação, Lei de Stefan, Lei de Wien; 1.1.2. 
Modos de uma cavidade e a Distribuição de Rayleigh-Jeans; 
1.1.3. Planck e o quantum de energia; 1.1.4. O calor especí-
fico de sólidos de Einstein; 1.2. Efeito Fotoelétrico; 1.3. Efeito 
Compton e a quantização de momentum; 1.4. Quantização da 
carga e a descoberta do elétron; 1.4.1. Raios Catódicos; 1.4.2. 
Experimento de Thomson; 1.4.3. Experimento de Millikan. 2. O 
átomo; 2.1. O átomo clássico; 2.1.1. Modelo de Thomson; 2.1.2. 
Radioatividade e o espalhamento de partículas ; 2.1.3. O expe-
rimento de Rutherford e a descoberta do núcleo atômico; 2.1.4. 
O modelo atômico de Rutherford; 2.2. O átomo quântico; 2.2.1. 
Espectros de absorção e emissão de átomos e moléculas; 2.2.2. 
O espectro do átomo de Hidrogênio; 2.2.3. Efeito Zeeman; 2.3. O 
modelo atômico de Bohr; 2.3.1. Postulados e o átomo de um elé-
tron; 2.3.2. Experimento de Franck Hertz; 2.3.3. A Quantização 
de Bohr-Sommerfeld; 2.3.4. Modelo de Sommerfeld e estrutura 
fina; 2.4. O núcleo atômico e radioatividade; 2.4.1. Propriedades 
do núcleo; 2.4.2. Radioatividade; 2.4.3. Reações Nucleares; 
2.4.4. Fissão e Fusão; 2.5. Noções da física de partículas; 2.5.1. 
Partículas e antipartículas; 2.5.2. Interações fundamentais e a 
classificação das partículas; 2.5.3. Leis de conservação e sime-
trias; 2.5.4. Modelo padrão. 3. Partículas, ondas e a Equação 
de Schrödinger; 3.1. Postulados de De Broglie; 3.1.1. Dualidade 
Onda-partícula, 3.1.2. Reinterpretação da quantização de Bohr-
-Sommerfeld; 3.1.3. O princípio da incerteza e suas consequ-
ências; 3.2. A equação de Schrödinger e sistemas quânticos 
simples; 3.2.1. Interpretação e propriedades da função de onda; 
3.2.2. Partícula livre e pacotes de onda; 3.2.2. Potenciais uni-
dimensionais - barreiras e poços de potencial; 3.2.3. Oscilador 
harmônico unidimensional; 3.2.4. Átomo de hidrogênio, 3.2.5. 
Aspectos Gerais de Átomos de muitos elétrons.

2) 7600021 Eletromagnetismo e 7600035 Eletromagnetis-
mo Avançado

1. Análise Vetorial; 1.1. O gradiente; 1.2. As integrais de 
linha; 1.3. O divergente; 1.4. O teorema de Gauss; 1.5. O rota-
cional; 1.6. O teorema de Stokes; 1.7. Coordenadas curvilíneas; 
1.8. Função delta de Dirac; 1.9. Teorema de Helmholtz para 
campos vetoriais. 2. Eletrostática; 2.1. A lei de Coulomb, campo 
eletrostático e potencial eletrostático; 2.2. Densidades de carga; 
2.3. Materiais condutores e isolantes; 2.4. A lei de Gauss; 2.5. 
Aplicações da lei de Gauss; 2.6. A expansão multipolar do poten-
cial eletrostático. 3. As soluções de Problemas Eletrostáticos; 3.1. 
As equações de Poisson e de Laplace; 3.2. Teorema da unicidade 
das soluções eletrostáticas; 3.3. O método das cargas imagens; 
3.4. Soluções da equação de Laplace em problemas de alta sime-
tria; 3.5. Separação de variáveis em coordenadas cartesianas; 
3.6. Separação de variáveis em coordenadas esféricas com sime-
tria azimutal; 4. O Campo Eletrostático em Meios Dielétricos; 
4.1. A polarização; 4.2. O campo de um meio polarizado; 4.3. O 
campo interno a um meio dielétrico; 4.4. A lei de Gauss em um 
meio dielétrico, deslocamento elétrico; 4.5. A susceptibilidade 
elétrica e a constante dielétrica; 4.6. As condições de contorno; 
4.7. Os problemas de condições de contorno envolvendo die-
létricos. 5. A Energia Eletrostática; 5.1. A energia potencial de 
um grupo de cargas pontuais; 5.2. A energia eletrostática de 
uma distribuição de cargas; 5.3. A densidade de energia de um 
campo eletrostático; 5.4. A energia potencial de um sistema de 
condutores carregados; 5.5. As forças e os torques eletrostáticos. 
6. A Corrente Elétrica; 6.1. A natureza da corrente elétrica; 6.2. 
A equação da continuidade; 6.3. A lei de Ohm; 6.4. As corren-
tes estacionárias em meios contínuos; 6.5. Condutividade de 
metais e eletrólitos. 7. Magnetostática; 7.1. Forças magnéticas 
sobre cargas e corrente e o campo magnético B; 7.2. A Lei de 
Biot e Savart; 7.3. O divergente e o rotacional de B; 7.4. A lei 
circuital de Ampère e suas aplicações; 7.5. O potencial vetorial 
magnético; 7.6. O campo magnético de um circuito distante. 8. 
As Propriedades Magnéticas da Matéria; 8.1. A magnetização; 
8.2. O campo magnético de um material magnetizado; 8.3. O 
campo H; 8.4. A susceptibilidade e a permeabilidade magnéticas; 
8.5. As condições de contorno; 8.6. Os problemas de condições 
de contorno envolvendo materiais magnéticos. 9. A Indução 
Eletromagnética; 9.1. Força eletromotriz de movimento; 9.2. O 
fluxo magnético; 9.3. Lei de Faraday; 9.4. Campo elétrico indu-
zido; 9.5. A autoindutância e indutância mútua; 9.6. A energia 
magnética; 9.7. A densidade de energia no campo magnético. 
10. As Equações de Maxwell; 10.1. A corrente de deslocamento; 
10.2. As equações de Maxwell; 10.3. Condições de contorno dos 
campos E, B, D e H. 11. Teorema de Poynting.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 às 01:40:37.
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Procuradoria Geral

Deliberação CONSU-A-032/2020, de 04/08/2020

Reitor: Marcelo Knobel
Secretária Geral: Ângela de Noronha Bignami

Regulamenta a realização dos concursos de livre-docência durante o período de suspensão das atividades presenciais
em decorrência da epidemia de Covid-19.

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente do Conselho Universitário, tendo em vista
o decidido na 167ª Sessão Ordinária de 04.08.20, baixa a seguinte Deliberação:

Artigo 1º – Enquanto for mantida a suspensão das atividades presenciais na Universidade em decorrência da crise
sanitária ocasionada pela epidemia de Covid-19, poderão ser realizadas por meio de sistema de videoconferência ou
outro meio eletrônico de participação à distância, em sessão pública, as seguintes provas que compõem o concurso
para a obtenção do título de livre-docente da Unicamp, estabelecidas no artigo 10 da Deliberação CONSU-A-
005/2003:

I. Prova Didática;
II. Prova de Defesa de Tese ou avaliação do conjunto da produção do candidato após o seu doutoramento;
III. Prova Prática, a critério da Congregação.

§ 1º – Nos concursos que já tiveram os editais de abertura publicados, caberá à Congregação da Unidade de Ensino e
Pesquisa que promove o concurso optar pela suspensão do concurso ou pela realização das provas com o uso de
tecnologias de informação, caso em que será necessária a publicação de edital prevendo como se dará a aplicação
das mesmas.

§ 2º – Editais de concursos ainda não iniciados devem prever que, em caso de suspensão de atividades, as provas
possam ocorrer nos termos desta Deliberação.

§ 3º – Caso faça parte do edital do concurso e não possa ser realizada integralmente com o auxílio de tecnologias de
informação, a prova prática poderá, a critério da Comissão Julgadora, ser realizada apenas com a presença do
candidato e de um membro da referida Comissão, nas dependências da Unicamp, desde que seja assegurada a
participação dos demais membros da Comissão através de sistema de videoconferência ou outro meio eletrônico de
participação à distância. 

§ 4º – Caso sejam realizadas com o uso de tecnologias de informação, as provas citadas no caput deverão ser
transmitidas publicamente e gravadas.

Artigo 2º – A Comissão Julgadora do concurso, constituída na forma estabelecida pelo artigo 172, § 3º do Regimento
Geral da Universidade, poderá recorrer a tecnologias da informação para, em sessão fechada:

I. Avaliar e emitir parecer circunstanciado relativo aos títulos do candidato, conforme disposto nos artigos 12 e 13
da Deliberação CONSU-A-005/2003;
II. Elaborar a lista de pontos da prova didática, como previsto no artigo 14, § 1º da Deliberação CONSU-A-005/2003;
III. Caso necessário, elaborar a lista de pontos da prova prática, como previsto no artigo 16, § 1º da Deliberação
CONSU-A-005/2003;
IV. Elaborar parecer circunstanciado sobre o resultado do concurso, como previsto no artigo 17 da  Deliberação
CONSU-A-005/2003.

Parágrafo único – Nos pareceres emitidos pela Comissão Julgadora, a assinatura dos membros poderá ser realizada
de forma eletrônica (e-mail) ou assinatura digital, conforme a Resolução GR-031/2020.

Artigo 3º – A Comissão Julgadora do concurso também poderá recorrer a um sistema de videoconferência para
realizar:

I. O sorteio da matéria para a prova didática, conforme previsto no artigo 14, § 1º da  Deliberação CONSU-A-
005/2003;
II. Caso necessário, o sorteio do ponto da prova prática, conforme previsto no artigo 16, § 2º da Deliberação CONSU-
A-005/2003.
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Parágrafo único – Caso sejam realizados com o uso de tecnologias de informação, os sorteios deverão ser
transmitidos publicamente e gravados.

Artigo 4º – As etapas do concurso que ocorrerem por sistema de videoconferência ou outro meio eletrônico de
participação à distância serão suspensas caso ocorra problema técnico que impeça a participação adequada de
algum examinador ou do candidato.

§ 1º – Ocorrendo um problema técnico durante a realização de uma etapa, esta deverá ser retomada a partir do
estágio em que ocorreu o referido problema.

§ 2º – Caso não seja possível sua retomada em tempo hábil, a atividade deverá ser integralmente refeita.

§ 3º – Todas as ocorrências observadas durante o concurso deverão ser registradas no parecer elaborado pela
Comissão Julgadora.

Artigo 5º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. (Proc. nº 01-P-14501/2001)

Publicada no D.O.E. em 08/08/2020.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas - SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Departamento de Geografia 
Tel:  +55  19  3521-4570 
E-mail: dgeo@ige.unicamp.br 

 

 

 

ASSUNTO: Encaminhamentos para a realização de Concurso Público 

para obtenção do Título de Livre Docente da disciplina GF 605 – 

Geomorfologia do Brasil 

 

DELIBERAÇÃO DGEO Nº 29/2020 

 

A Chefia do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), solicita a Congregação 

do Instituto de Geociências que dê os encaminhamentos necessários para 

a realização do Concurso para obtenção para o título de Livre Docente 

para a disciplina GF 605 -Geomorfologia do Brasil, atendendo a 

Deliberação CONSU-A-032/2020, que regulamenta a realização dos 

concursos de livre docência durante o período de suspensão das 

atividades presenciais. consta no parágrafo primeiro do artigo primeiro: 

"Nos concursos que já tiveram os editais de abertura publicados, caberá 

à Congregação da Unidade de Ensino e Pesquisa que promove o concurso 

optar pela suspensão do concurso ou pela realização das provas com o 

uso de tecnologias de informação, caso em que será necessária a 

publicação de edital prevendo como se dará a aplicação da mesma." 

 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
17 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
IG/UNICAMP-Matric.:308705 
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Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas | SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 Secretaria de Graduação  
Tel:  +55 19 3521-4577 | 3521-5197 

e-mail: sgig@ige.unicamp.br 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS (IG) 

COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (CGIG)  

Campinas, 19 de agosto de 2020. 

 Parecer:  14  / 2020  CG IG 
Assunto:  CCG: Proposta da CADER-OF.CADER/DeDH nº 65/2020 
 

     A CGIG, em reunião, discutiu  o encaminhamento feito pela PRG-CCG sobre a proposta 
da CADER -  Of. CADER/DeDH nº 65/2020 ref. ao Vestibular Indígena 2020 e  a possibilidade de ter 
seleção postergada e entrada dos estudantes indígenas de 2021 em agosto, nos seus cursos de escolha 
(via vestibular), cursando alguma disciplina do curso neste semestre (obrigatória ou eletiva do 
currículo), associada a três disciplinas de suporte e ambientação à Universidade. 
 
     Após discussão e pleno entendimento da constatação das necessidades dos 
estudantes indígenas para um melhor acolhimento na Universidade e para um adequado 
desenvolvimento ao Curso de Ingresso pretendido, a CGIG aprovou, por unanimidade, na 6ª REUNIÃO 
DA CGIG no dia 19/08/2020, às 14h – Via meet.google.com/fyr-sisw-fqk: 
 

➢ a possibilidade de ter seleção postergada e a entrada dos estudantes indígenas/2021 seja conduzida 
para agosto; 
 

➢ a possibilidade de cursar alguma das disciplinas do núcleo comum aos cursos de graduação pretendido 
seja em Geologia (53) ou em Geografia (Integral) (54) ou da Geografia (Noturno) (55) como: 

• GN 105 – Teoria e Métodos da Ciência (3cr); e 
 

➢ a indicação de disciplinas de suporte sugeridas pela CADER: 

• LA085 - Letramentos Acadêmicos para Universitários Indígenas I (4cr),  

• EL112 - Fundamentos conceituais e pedagógicos da Matemática elementar (8cr),  

• AM097 - Diálogos interculturais: universidade e povos indígenas (2cr)  
 

    Frente ao exposto acima, a CGIG encaminha à Diretoria/IG para apreciação, em 
próxima reunião da Congregação do IG, a solicitação da PRG-CCG: Proposta da CADER-
OF.CADER/DeDH nº 65/2020,  após retorne para que sejam tomadas as devidas providências junto 
aos órgãos competentes. 

 
Cordialmente, 

 

  

Prof. Dr. Vicente Eudes Lemos Alves – Matrícula: 297848 
Coordenador de Graduação em Geografia 

IG – UNICAMP 

Prof. Dr. Ricardo Perobelli Borba – Matrícula: 297692 

Coordenador de Graduação em Geologia                                                                                                                                                                                                        
IG – UNICAMP  

 
 

 
        AO  
        PROF. DR. SÉRGIO LUIZ MONTEIRO SALLES FILHO  
        DD. IG - UNICAMP 
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Campinas, 05 de agosto de 2020. 

Of. CADER/DeDH nº 65/2020 

Assunto:  Vestibular Indígena 2020 

Prezada Profa. Dra. Eliana Martorano Amaral 

Pró-Reitora de Graduação da Universidade Estadual de Campinas 

 

Em reunião realizada no dia 28 de julho de 2020 entre a coordenação da 

Comvest e docentes representantes da CADER encarregados de assuntos 

relativos aos estudantes indígenas, foi discutido o ingresso dos estudantes para 

o ano de 2021.  

A Comvest considerou a hipótese de seleção por histórico escolar. Os 

docentes, representantes da CADER Indígena, ponderaram sobre outros aspectos 

relacionados tanto aos atuais estudantes quanto sobre a proposta feita pela 

Comvest. Com base nas discussões a CADER propõe:   

1. Que o vestibular seja realizado durante o primeiro semestre de 2021, a 

princípio, a partir de abril, em formato a ser definido; 

2. Que os estudantes indígenas ingressantes, do ano de 2021 iniciem as 

atividades acadêmicas, em agosto; 

3. Que durante seu primeiro semestre na universidade, iniciado em agosto, 

realizem um percurso formativo diferenciado com disciplinas de leitura e 

letramento (LA085: Letramentos Acadêmicos para Universitários Indígenas I – 4 

créditos), introdução à matemática (EL112: Fundamentos conceituais e 

pedagógicos da Matemática elementar – 8 créditos), diálogos interculturais 

(AM097 - Diálogos interculturais: universidade e povos indígenas – 2 créditos) e 

uma ou duas disciplinas do seu curso. Estas disciplinas estão organizadas em 

diferentes turmas de modo a atender estudantes do campus de Campinas e 

Limeira. Considera-se oportuno avaliar a possibilidade de ampliação de 

oferecimento de disciplinas basilares que envolvam outras áreas do 

conhecimento.  

 

 

A proposta da CADER justifica-se: 
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Considerando que as autoridades sanitárias orientaram para o isolamento 

social, a não aglomeração e a redução de viagens, devido a pandemia da Covid-

19, logo, há impedimentos para locomoção das equipes do vestibular indígena – 

Unicamp para a realização das provas presenciais, principalmente pela 

especificidade das condições imunológicas da população indígena. 

Considerando as experiências de 2020, perante as dificuldades especiais 

dos estudantes indígenas, com as atividades remotas, avalia-se ser previdente 

não iniciar o semestre, com os ingressantes de 2021, de forma virtual. 

Considerando que no início de 2021 será necessário novo acolhimento aos 

estudantes indígenas ingressantes de 2020 e, caso a chegada dos ingressantes 

de 2021 for no segundo semestre, os períodos de acolhimento poderão ser 

realizados separadamente, facilitando a operacionalização 

Considerando o direito indígena à educação diferenciada, destaca-se que 

será uma oportunidade para experienciar a realização de um percurso formativo 

diferenciado aos estudantes indígenas, o que incluiria o oferecimento  de 

disciplinas criadas na Faculdade de Educação e no Instituto de Estudos da 

Linguagem, e possivelmente em outras unidades, disciplinas essas que, como já 

apontado anteriormente, abordam leitura e produção de textos acadêmicos, 

introdução a conceitos matemáticos basilares e reflexões acerca da complexidade 

que envolve relações interculturais. Tal oferecimento visa colaborar para que os 

futuros ingressantes indígenas possam usufruir de um período de adaptação mais 

produtivo, além de propiciar embasamento para um melhor desempenho 

acadêmico. 

Permaneço à disposição para dirimir quaisquer dúvidas e sugestões.  

 

Atenciosamente, 

 
Profa. Dra. Debora Cristina Jeffrey 

Presidente da Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial 

(CADER) 

Diretoria Executiva de Direitos Humanos (DeDH) 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 
 

 
ASSUNTO: Prêmio “Zeferino Vaz” 
 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 30/2020 

 
 

 
A Assembleia do Departamento de Política Científica e 

Tecnológica, na sua 104ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de agosto 
de 2020, manifestou-se favoravelmente a indicação da Profa. Dra. Flávia 
L. Consoni de Mello para concorrer ao Prêmio “Zeferino Vaz. 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 

05 de agosto de 2020. 
 
 

 
 

 
 
 

Profa. Dra. Janaina O. Pamplona da Costa 
Vice-Chefe do DPCT 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 

 
 
ASSUNTO: Indicação de nomes comissão Prêmio “Zeferino Vaz” 
 
 

 
PARECER DPCT Nº 31/2020 

 
 

A Assembleia do Departamento de Política Científica e 
Tecnológica, na sua 104ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de agosto 
de 2020, manifestou-se favoravelmente a sugestão dos seguintes nomes 

para comporem a comissão de especialistas para o Prêmio “Zeferino Vaz”: 
 
Titulares:  

Prof. Dr. Paulo Bastos Tigre – UFRJ 
Prof. Dr. Mario Sergio Salerno – USP 

Prof. Dr. Alceu Gomes Alves Filho – UFSCAR 
  
Membros suplentes: 

Prof. Dr. José Ricardo Garcia Pereira Ramalho - UFRJ 
Profa. Dra. Anita Kon –PUC-SP 
Profa. Dra. Lia Hasenclever – UFRJ 

 
Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 

 
 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
05 de agosto de 2020. 

 
 
 

 
 
 

Profa. Dra. Janaina O. Pamplona da Costa 
Vice-Chefe do DPCT 
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Instituto de Geociências – UNICAMP  
Rua Carlos Gomes, 250 
CEP: 13083-855, Campinas, SP, Brasil 

Secretaria de Extensão   
Fone: 19-3521.5150  
e-mail: extensao@ige.unicamp.br 
 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

Extensão e Eventos  

 
 
 
Unidade: Instituto de Geociências  
Candidatura ao Prêmio PROEC de Extensão Universitária 2020  

  

PARECER CE Nº 00/2020 

  

 A Comissão de Extensão do IG analisou os documentos apresentados pelo Prof. 

Dr. Roberto Greco do Departamento de Geografia deste Instituto para sua 

candidatura ao Prêmio PROEC de Extensão Universitária 2020 e o considerou 

enquadrado nas exigências da deliberação CONSU A-006/2019 para concorrer ao 

Prêmio em questão.  

Trata-se do histórico de atividades extensionistas desenvolvidas pelo professor 

desde sua entrada na UNICAMP, e a demonstração clara de vínculo com as 

atividades de pesquisa, orientação e ensino. 

Desta forma, esta comissão manifesta-se favorável à aprovação de sua 

candidatura.  

 

Profa. Dra. Carolina Zabini  
Coordenadora Associada  

Comissão de Extensão 
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Instituto de Geociências 
Rua Carlos Gomes, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
Campinas | SP | Brasil | CEP: 13083-855 

 
Diretoria 
Tel:  +55  19  3521-4552 
E-mail: diretor@ige.unicamp.br 

 

 

   

Para a Comissão de extensão do IG 

Candidatura para o Prêmio Proec de Extensão Universitária 2020  

Candidato: Prof. Roberto Greco 

Agradeço a oportunidade de poder ter realizado esse relatório em quanto me permitiu refletir sobre a 
caminhada que realizei desde que cheguei na Unicamp em 2012. Esses tempos de distanciamento 
físico devido a pandemia de Covid-19 em andamento propiciaram achar um tempo para essa reflexão. 

Revendo essa trajetória que daqui a pouco vou apresentar de forma mais detalhadas me dei conta 
que até a minha chegada na Unicamp foi causada por uma atividade de extensão. 

Desde 2010 estava coordenando a organizando a Internacional Earth Science Olympiad (IESO), 
olimpíada cientifica para estudantes do ensino médio selecionados nas respectivas olimpíada 
nacionais. Participando de uma conferencia da International Geoscience Education Organization 
(IGEO) na África do Sul entrei em contato com colegas do Brasil e da Unicamp que em seguida 
divulgaram a abertura de um edital de seleção no IG ao qual resolvi participar e aqui estou. 

Após ter passado no concurso, na espera que toda a documentação fosse pronta, foi convidado a 
chegar com antecedência na Unicamp na forma de professor visitante. Antecipei a minha passagem 
para poder participar de uma palestra a qual foi convidado que tinha como tema as olimpíadas 
cientificas. Era o 16 de maio de 2012, após algumas horas da minha chegada no aeroporto de 
Guarulhos estava no centro de convecções da Unicamp relatando a experiência da IESO no meu 
melhor “portunhol”. Me encontro agora após 8 anos como Coordenador da Comissão de Extensão do 
IG, no segundo mandato em uma fase muito positiva pela extensão devido a forte atuação da atual 
pro reitoria de extensão e cultura. 

Em essas paginas vou relatar um pouco daquela que foi a minha experiência. 

Os primeiros projetos de extensão nos quais atuei foram relacionados a atividades que já desenvolvia 
antes de chegar no Brasil, era algo que eu já sabia fazer, o desafio foi a adequação ao contexto 
Brasileiro. Conhecendo melhor, aos poucos, o funcionamento administrativo da Unicamp e suas 
oportunidades e também a realidades sócio econômica e histórica do Brasil participei com sucesso de 
um edital da pro reitoria de extensão da Unicamp para poder realizar projetos de extensão 2017 e 
outro em 2020, assim como me envolvi em projetos de pesquisa e extensão com a Universidade de 
Cardiff. Em fim assumi também a coordenação da Comissao de Extensao a partir do final de 2017 e foi 
confirmado no cargo em 2020 para um segundo biennio. 
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Lista das principais atividades de extensão desenvolvidas desde que cheguei na Unicamp em 2020: 

1) Olimpiada Geo-Brasil (2015 até hoje) 
2) International Earh Science Olympiad and International Geoscience Education Organization 
3) Projeto Earth Learning Idea (2014 até hoje) 
4) 2017 PEC 2016 Projeto de extensão comunitário e Curso de extensão de 40horas. Titulo do 

Projeto: Protagonismo juvenil quilombola– preservação da biodiversidade e cultura regional. 
5) 2º Edital PEX – 2020. Titulo do Projeto: Aprendendo com as abelhas 
6) Projetos com a Universidade de Cardiff 
7) Coordenação Comissão de Extensão do IG 

 

Aqui em seguida irei descrever com mais detalhes os pontos acima listados. 
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1) Olimpíada Geo-Brasil (OGB) 

A Olimpíada Geo-Brasil é uma olimpíada cientifica brasileira que foca nos conhecimentos geográficos 

e das ciências da Terra. É voltada para estudantes do ensino médio e do nono ano do ensino 

fundamental, alunos do oitavo ano podem participar em modalidade treinamento. Nas primeiras 

edições a participação era individual, depois passamos para um formato em equipes de três 

estudantes coordenados por um professor. 

Nas primeiras edições o nome publico da olimpíada foi Olimpíada Brasileira de Geografia em quanto o 

conceito de geociências ainda não é muito comum no Brasil. A partir do ano 2017 introduzimos 

também provas separadas para a Olimpíada Brasileira de Ciências da Terra. Assim que um só projeto 

está abrigando duas olimpíadas cientificas, a de Geografia e a de Ciências da Terra. 

A OGB foi realizada de forma continua entre 2015 e 2019, em 2020 resolvemos cancelar por causa da 

pandemia de Covid-19. È intenção da equipe retomar a OGB em 2021 

Os estudantes selecionados na Olimpíada Brasileira de Geografia (iGeo) tem a possibilidade de 

participar da Olimpíada Internacional de Geografia.  Em 2015 participei da iGeo na Russia como 

observador e em 2016 na China levamos a primeira equipe brasileira. O Brasil participou também da 

iGeo de 2018 e 2019. 

Tem a expectativa de levar no próximo futuro os estudantes selecionados pela Olimpíada Brasileira de 

Ciências da Terra para a Internacional Earth Science Olympiad (IESO).  

Estou na coordenação do projeto Olimpíada Geo-Brasil desde 2015 e no longo do tempo o grupo 

cresceu e agora estamos em 5 professores na coordenação.  

Desde que cheguei no Brasil comecei a procurar entender como seria possível realizar a OGB, 

pesquisei as olimpíadas em andamento e comecei a procurar recursos e parcerias. Fundamental foi o 

contato com o Eng. Daniel Lavouras, Diretor de um cursinho pre-vestibular Elite de porto Alegre, que 

apoio por meio do primeiro website e o gerenciamento das inscrições por meio da equipe dele. A 

primeira edição foi realizada somente por meio de uma prova, a prova foi enviada como pdf as 

escolas inscritas e os professores imprimiram as provas e enviaram por correio os gabaritos. 

Sucessivamente fomos desenvolvendo uma modalidade online, em 2016 com uma fase, em 2017 com 
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duas e a partir de 2018 com 3 fases. A partir de 2017 introduzimos também uma prova final 

presencial para as melhores equipes de cada estado garantindo a participação, a partir de 2018 de 

pelo menos uma equipe de escola publica. 

A partir de 2017 entraram na coordenação da OGB o Professor Clibson Alves da Unifal e a Prof.a 

Anete Maria de Oliveira e a Prof.a Caroline Gomide da UnB. Mais recentemente em 2019 o Prof. Raul 

Reis Amorim da Unicamp também entrou na coordenação.  

Esse é o site atual da OGB https://olimpiadageobrasil.org.br/#/ 

Em esses anos números colegas do IG, o funcionário Salvador Carpi, e inúmeros estudantes de pós-

graduação e graduação participaram ativamente do projeto. Ajudaram na preparação das provas e na 

organização geral, comunicação e divulgação. Desde 2017 conto também com 3 estudantes com bolsa 

SAE para atuar no projeto e eles são fundamentais para interagir com os participantes e manter ativa 

a atenção nas redes sociais. 

O projeto contou com apoio financeiro do CNpQ, do FINEP e de apoio da AAPG Young Professional 

Brazilian Chapter e da Sociedade Brasileira de Geologia. 

Em esses anos contaos com a colaboração de colegas de varias instituicoes, entre elas se destaca por 

continuidade a colaboração com o setor educacional do Cemaden. 

Esse projeto já deu origem a um capitulo de livro: 

GRECO, R.; BALDIN, C. . As olimpíadas científicas como ferramenta para incentivar o ensino das 
temáticas físico-naturais na geografia escolar. In: Gustavo Sobrinho Dgedge, António Vieira, António 
Bento Gonçalves, Francisco Costa. (Org.). Reflexões sobre a Geografia Física e o Ambiente num 
Mundo em Conflito. 1ed.Maputo: Editora Educar, 2016, v. 1, p. 821-828. 
 

Também estamos com uma pesquisa em andamento com professores e estudantes participantes para 

entender melhor o impacto da OGB no ensino das geociências e na motivação dos participantes. 

O numero de estudantes que participaram em esses anos é da ordem de varias dezenas de milhares.  

Na Tabela 1 encontram uma síntese das principais informações relacionada as edições passadas da 

OGB. 
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Tabela 1. Dados de síntese das informações da  Olimpíada Geo-Brasil 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Olimpíada Brasileira de Geografia x x x x x 
Olimpíada Brasileira de Ciências da Terra   x x x 

Numero de fases  1 1 online 2 online 3 online 3 online 
Numero de estudantes participantes ~ 25.000 ~36.000 ~ 6.000 ~ 30.000 ~ 27.000 

Inscrição  gratuita gratuita paga gratuita gratuita 

Localização fase presencial final Não 
teve 

Não 
teve 

UnB 
Brasília 

UnB 
Brasília 

Unicamp 
Campinas 

Numero de estudantes participantes da 
fase final presencial 

  81 162 162 

Numero de professores da Unicamp 
envolvidos na comissão organizadora e 
cientifica 

12 6 3 3 6 

Numero de estudantes de pós graduação 
da Unicamp envolvidos 

~12 ~15 ~20 ~20 ~15 

Numero de estudantes de graduação da 
Unicamp envolvidos 

  11  ~10 

Bolsistas SAE Unicamp   3 3 3 

Participação na fase internacional x x  x x 
Apoio CNpQ 30 mil 

R$ 
30 mil 

R$ 
- 80 mil R$ 50 mil R$ 

 

O projeto originou varias noticias, aqui alguns exemplos: 

 

Noticia no portar do Instituto de Geociencias da Unicamp, 22/10/2019 

https://portal.ige.unicamp.br/en/node/885  

Noticia no portar do Instituto de Geociencias da Unicamp, setembro 2019 

https://portal.ige.unicamp.br/news/2019-10/ig-recebera-fase-presencial-das-olimpiadas-de-

geografia-e-de-ciencias-da-terra   

26/09/2019 

http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/estudantes-da-rede-estadual-conquistam-15-

medalhas-na-olimpiada-brasileira-de-geografia    
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06/09/2019 

http://www.omunicipio.jor.br/wordpress/2019/09/06/alunos-do-instituto-federal-sao- destaque-na-

olimpiada-brasileira-de-geografia/  

 

Também foi convidado para uma entrevista na TV Escola no espaço da Hora do Enem para apresentar 

a OGB. Aqui o link, a minha entrevista começa no o 11’ 50”, no momento teve mais de 3 mil 

visualizações.  

https://www.youtube.com/watch?v=H1xVsoAfUIA 

 

A OGB está nas redes sociais, no Facebook tem mais de 17 mil seguidores. 

https://www.facebook.com/olimpiadabrasileiradegeografia/  

 

2) International Earth Science Olympiad (IESO) e International Geoscience Education 

Organization (IGEO) 

A IESO é uma olimpíada cientifica internacional que surgiu em 2007 na Republica de Korea e recebe 

equipes de estudantes do ensino médio selecionadas por meio das respectivas olimpíadas nacionais. 

Já coordenei a IESO 2011 que foi realizada na Itália em Modena, a cidade onde nasci. 

A edição de 2015 estava planejada para ser realizada na Russia, mas os organizadores desistiram por 

causa da situação de politica internacional (tensões com a Ukraina), assim que precisava procurar 

logo um outro país para sediar o evento, tarefa não fácil considerada a complexidade e os custos 

envolvidos. 

Desde 2013 teve contato com o Instituto Tecnico Federal Sul de Minas (Ifsuldeminas), eles tinham me 

convidado a treinar por uma semana em Itapina, distrito de Colatina (ES) os estudantes que iriam 

representar o Brasil na IESO na India em 2013, também me convidaram a participar da fase final 

presencia da olimpíada nacional de agropecuária que gerenciam. Em essas oportunidades pode me 

dar conta das capacidades organizacionais da Ifsuldeminas e pus em contato o Reitor da Ifsuldeminas 
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com o Chair da International Geoscience Education Organization (IGEO) e ficou decidido que 

Ifsuldeminas iria organizar a IESO 2015 em Poços de Caldas. 

Participei de varias reuniões com a coordenação de Poços de Caldas para a organização logística do 

evento e também coordenei a comissão cientifica local que preparou as provas para os estudantes.  

Aqui encontram um vídeo de lembranças do evento: 

https://www.youtube.com/watch?v=SInkaNR1LJk 

Esse é o website geral do IESO do qual sou web manager:  https://www.ieso-info.org 

Por meio da IESO, e das propostas educacionais apresentadas nas provas, IGEO pretende estimular a 

nível mundial um ensino de geociências baseado na abordagem das ciências do sistema Terra e 

aprendizagem baseado em problemas, atividades praticas, de campo e em grupo. 

Desde 2018 assumi a coordenação geral da IGEO http://www.igeoscied.org e por tanto também da 

IESO e do examination board da IESO. 

Essa experiência no examination board e na IESO em geral está sendo importante para testar novas 

praticas de ensino, isso está sendo utilizado nas minhas aulas na disciplina GF305 Praticas de 

Geociências na educação básica. 

Coordenar a IESO esta sendo uma oportunidade impar para ter a oportunidade de ter um impacto no 

ensino de geociências nos 43 países que participam desse evento. 

Na IGEO estou conseguindo aumentar a representatividades de novos países por meio de novos 

delegados, já tem 7 novos países desde que assumi a coordenação chegando a um total de 47. 

Também consegui promover a criação de capítulos regionais. Foi criado a capitulo Latim Americano 

de IGEO em 2018 e aquele europeu em 2019. Esse modelo organizacional esta tendo sucesso em 

fomentar a participação regional e o envolvimento de novos países.  
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2) Earth Learning Idea - Brasil 

 

O projeto Earth Learning Idea – Brasil consiste na tradução, revisão, publicação em website das 

atividades Earth Learning Idea propostas em um site inglês. https://www.ige.unicamp.br/geoideias/ 

 

Durante o doutorado em 2008 realizei um intercambio de dois meses na Universidade de Keele no 

Reino Unido trabalhando com o Prof. Chris King que com outros dois colegas estava lançando o 

projeto Earth Learning Idea (ELI) https://www.earthlearningidea.com/index.html . O projeto ELI surgiu 

como principal atividade de extensão para o ensino de geociências para o Ano Internacional do 

Planeta Terra. Consta de um website bem simples onde estão presentes atividades voltadas aos 

ensino de geociências na forma de fichas em pdf de 2-3 paginas. Os professores da educação básica 

podem baixar os pdf ou ler online e utilizar essas propostas nas aulas deles. As atividades propostas 

utilizam materiais muito simples acessíveis e de baixo custo. As atividades são pensadas utilizando a 

metodologia do Cognitive Acceleration through Science Education. Essa proposta fez muito sucesso, 

já naquela época as atividades estavam sendo traduzidas em outras línguas. Coordenei as traduções 

em italiano entre 2008 e 2011. Quando cheguei no Brasil descobri que colegas do EHCT tinham 

começado as traduções em português (já tinham traduzido uma centena de atividades), mas pararam 

em 2011, assim que em 2014 dei continuidade ao projeto com uma equipe de estudantes com bolsa 

SAE (atualmente 3) e com a ajuda de colegas e estudantes da pos-graduação. 

Atualmente estamos em par com as traduções (mais de 300) que são liberadas em um novo website: 

https://www.ige.unicamp.br/geoideias/  

Com estudantes de IC (2) do Profis e do ensino médio (3) realizamos também 28 videos para melhor 

guiar os professores a entender como realizar essas atividades. Essa atividade deu origem a um 

trabalho completo publicado em anais de congresso:  

Campagnuci, B. C. G. ; Soares, e. R. ; Greco, R., Vídeos tutoriais online para difusão da utilização de 

geoideias no ensino de geografia. In: III encontro regional de ensino de geografia, 2013, campinas. 
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Anais do iii encontro regional de ensino de geografia. Campinas: Centro Academico de Geografia e 

Ciencias da Terra, 2013. p. 58-64. 

 

Apresentei esse projeto por meio de oficinas em vários eventos científicos (Fig.2.1): 

31/10/2014 Oficina realizada no 2º ENPEGSUL, UFSC, Florianópolis,  2º Encontro de Práticas de Ensino 

de Geografia da Região Sul 

02/03/2015 Oficina realizada I GEOEDUCA, Unirio, Rio de Janeiro, http://www2.unirio.br/unirio/ccbs/ibio/i-

encontro-nacional-de-ensino-de-geociencias-na-educacao-basica. 

05/09/2015 Oficina, EACH-USP, São Paulo http://escoteiros.org.br/congressodeeducacao/. 

05 & 06/11/2015 Minicurso realizado na II Semana de Geografia Física da Amazônia, UEA, Parintins. 

09/11/2015 Minicurso realizado no I Seminário de Geografia: Ensino de Geografia Física, UEA, Manaus. 

13/10/2016 Porto Alegre, 48° Congresso Geológico Brasileiro, apresentação oral e oficina informal com os 

interessados. 

25 & 26/05/2017  Minicurso realizado na XIV Semana de Geografia, elementos da natureza e ensino de 

geografia física, UEA, Parintins. 

28 e/ou 29 de julho 2017, Minicurso realizado na Unicamp para a XVII Simpósio Brasileiro de Geografia 

Física Aplicada e I Congresso Nacional de Geografia Física, link para inscrições 

http://www.sbgfa.ggf.br/2017/mini_cursos.php. 

21/08/2017 Belo Horizonte, MG,  XI Semana da Geologia 

UFMG, http://sgufmg.wixsite.com/semanadageologia 

11/11/2017 Campinas, SP, IX ENFOCO: Encontro de formação continuada de professores de Ciências 

Março 2019 Montevideo, Uruguay, CIEDUC X Congreso Iberoamericano de Educación Científica, 

http://www.cieduc.org  

Agosto 2019 Asuncion, Paraguay, Geotour – workshop, Fig. 2.2 

 https://laigeo.cloudaccess.host/agenda-de-actividades/cursos-seminarios-y-talleres/96-puedes-ver-

el-video-aqui.html  
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Fig.2.1 Mapa das oficinas realizadas.  Fig. 2.2  Oficina no Paraguay. 

 

O projeto conta também com uma pagina facebook para ajudar na divulgação, a pagina já tem mais 

de 6 mil seguidores 

https://www.facebook.com/geoideias1/ 

 

O projeto deu origem também a um livro produzido com recurso da Pro Reitoria de Graduação que foi 

impresso em 200 copia, distribuídas para colegas e bibliotecas gratuitamente. O livro contem também 

uma seleção das atividades do site ELI. 

 

GRECO, R.. Práticas de Geociências na Educação Básica. 1. ed. São Manuel, SP: Frieden, 2018. 242p . 

 

A Biblioteca do IG tem um 60 copias impressas disponíveis. 

Também foi produzido um e-book que pode ser baixado gratuitamente aqui: 

https://www.ige.unicamp.br/geoideias/o-que-e-eli-2/ 

Esse livro está sendo amplamente divulgado por meio dos contatos dos professores da Olimpiada 

Geo-Brasil. 
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O e-book está sendo utilizado como referencia bibliográfica para a disciplina da licenciatura em 

geografia GF 305, Praticas de Geociências na Educação Básica e vou utilizar no próximo semestre 

também para a disciplina GM082 Geociências para o Ensino Fundamental e Médio. Esta sendo um 

recurso particularmente valioso em esse período de ensino remoto emergencial. 

 

As pessoas da Unicamp envolvidas desde 2014 no projeto foram: 

Traduções: Tatiane Morelato, Fabiana Giaretta, Gustavo José Lara Campos, Vanessa Juliana Da Silva, 

Douglas Sena Rodrigues (estudantes de graduação) 

Revisores: Prof. Ana Elisa Silva de Abreu (UNICAMP), Prof. Carolina Zabini (UNICAMP), Prof. Celso Dal 

Re Carneiro (UNICAMP), Prof. Reginaldo Luiz Fernandes de Souza (UEA) Prof. Roberto Greco 

(Unicamp) e Luiz Anselmo Consta Nascimento Ifanger e Carolina Baldin, alunos de pós-graduação, e 

Caroline Araujo e Daniela Bastos, estudantes de graduação. 

 

Videos: Érica Rodrigues Soares, Bruna Cristina Gama Campagnucci, Bruna Eduarda de Almeida 

Valença (graduação) e os alunos do PIBIC-EM: Andreza Aparecida Machado, Luiz Antonio Pereira 

Ferraz, Stefhani Archanjo Silva. 

 

Página no Facebook: Tatiane Morelato, Flavia Miyuki Kojima, Caroline Araujo, Bruna Eduarda de 

Almeida Valença. 

 

Os impactos na comunidade externa ao IG se realizou por meio das oficinas realizadas para alunos de 

licenciatura e para professores de educação básica, e disponibilização das atividades no website, e-

book e pagina Facebook, impactando milhares de professores de educação básica em todo o Brasil. 
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04) PEC 2016 Projeto de extensão comunitário e Curso de extensão de 40horas 

Titulo do Projeto: Protagonismo juvenil quilombola– preservação da biodiversidade e cultura regional. 

Coordenador do Projeto: Roberto Greco 

Equipe: 2 professores, 1 aluna de pós graduação e 4 estudantes de graduação da Unicamp 

Durante esse projeto foi realizado um curso de extensão de 40horas com cadastro na extecamp. 

Durante o curso foram discutidas temáticas de patrimônio cultural e natural.  

O Curso foi realizado no Quilombo Ivaporunduva, Eldorado (SP). 

Participantes: 37 jovens das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira 

Recurso do projeto: 12.000,00 R$ 

 

05) 2º Edital PEX – 2020 

Titulo do Projeto: Aprendendo com as abelhas 

Coordenador do projeto: Roberto Greco 

Equipe: 1 professor da Unicamp, 3 estudantes de pós-graduação e 2 estudantes de graduação. 

Objetivo Geral: Aproximar os jovens a meliponicultura para produção de mel, serviços ecossistêmicos 

e preservação do ecosistema e biodiversidade local.  

Local do projeto é a comunidade do bairro rural de Guapiruvu em Sete Barras, Vale do Riberira (SP). 

Recurso do Projeto: 10.000,00 R$ 

Projeto recém aprovado (29/07/2020). Esse projeto vai dar continuidade a um projeto de Citizen 

Science realizado por meio de recurso GCRF da universidade de Cardiff, maiores detalhes no item 06. 
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6) Projetos com a Universidade de Cardiff 

O Reino Unido está com um programa de apoio a pesquisa que tem como objetivo resolver 

problemas concretos em países em desenvolvimento. https://www.ukri.org/research/global-

challenges-research-fund/ 

Trata-se de projetos de pesquisas que tem que incluir de forma bem explica ações e finalidades de 

extensão e co-construção do conhecimento com as comunidade locais.  

A Unicamp e a Universidade de Cardiff para estimular parcerias de pesquisa promoveram um 

workshops em março de 2018 na Unicamp e outro em Junho do mesmo ano em Cardiff. 

Participei de ambos e comecei a me envolver em alguns projetos de pesquisa. Em todos os projetos 

foquei na parte social/educacional e fiquei responsável para a aprovação da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa – CONEP.  

Em todos os projetos atuo como participante, a liderança desses projetos é de responsabilidade dos 

colegas da Universidade de Cardiff que submeteram os projetos. 

Em todos os projetos a relação com as atividades de ensino e pesquisa se baseia na circunstancia que 

trata-se de projeto de pesquisa e extensão os dados coletados serão utilizado para submeter uma 

proposta de um projeto de pesquisa maior que possa gerar benefícios para a população local. Esses 

casos de estudos são aproveitados pelos professores em sala de aula. Estudantes de pós-graduação 

são envolvidos nas atividades. 

 

6a) 2019/20 Sustainable futures for artisanal and small-scale gold mining communities: Mapping 

the socio-economic, environmental and geological baseline for Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, 

Brazil, Researcher; GCRF Project – Cardiff University Internal Call (£39.929k) 

2018/2019 Implementing sustainability in artisanal and small-scale mining: the case of the Peixoto 

de Azevedo gold district, northern Brazil. Researcher. Academy of medical Science 

(GCRFNGR2\10458) (£24,930k) 
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Pessoal da Unicamp envolvido: 6 professores do IG e 2 estudantes de pós graduação da 

Unicamp. 

Descrição do impacto dessas ações junto com a comunidade externa a Unicamp: sensibilização 

da comunidade em relação ao tema da sustentabilidade ambiental da mineração em pequena 

escala. No primeiro projeto foi realizado um workshop de 4 dias no qual participaram 

aproximadamente 40 stakeholders locais em Peixoto de Azevedo (MT). O segundo projeto está 

suspenso por causa da pandemia. 

 

6b) 2018/2019 Sustainable soils: Adapting to and mitigating environmental changes in small-scale 

horticultural production systems, Researcher; GCRF Project – Cardiff University Internal Call 

(£36.505k) 

Pessoal da Unicamp envolvido: 7 professores, 1 funcionário e 3 estudantes de pos graduação 

da Unicamp 

Descrição do impacto dessas ações junto com a comunidade externa a Unicamp: foram 

realizadas entrevistas com 80 agricultores e 20 stakeholders da cadeia de produção e venda 

das hortaliças da área metropolitana de campinas e um workshop na Unicamp para entender 

os efeitos das mudanças climáticas e a resiliências e adaptações realizadas pelos agricultores 

com relações ao uso do solo. 

 

6c) 2018/2019 Resistance, adaptation or homeostasis? How population and ecosystems respond to 

the long-term application of pesticides, Researcher; GCRF Project – Cardiff University Internal Call 

(£49,580k) 

Pessoal da Unicamp envolvido: 1 professor e 2 estudantes de pós-graduação da Unicamp 

Descrição do impacto dessas ações junto com a comunidade externa a Unicamp: foram 

realizadas entrevistas e um workshop com a população em Santa Teresita do Oeste (PR) onde 

foram apresentados dados preliminares da pesquisa em andamento para sensibilizar a 

população sobre os efeitos dos agrotóxicos.   
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6d) 2019/2020 “A buzz of silence: identifying native bee species sensitivity to pesticides in a high 

pollination dependent area.” Researcher; GCRF Project – Cardiff University Internal Call (£39,994k) 

Pessoal da Unicamp envolvido: 1 professor e 2 estudantes de pós graduação do IG da Unicamp 

Descrição do impacto dessas ações junto com a comunidade externa a Unicamp: na região do 

vale do Rio San Francisco (Petrolina/Juazeiro) esta em desenvolvimento uma agricultura com 

produção de frutas e hortícolas que dependem fortemente da polinização das abelhas, abelha 

europeia africanizada (Apis melífera) e de espécies de abelhas nativas. O projeto está em 

andamento, foi realizado um primeiro workshop com agricultores com o titulo “Abelhas e 

produção agrícola: a bioeconomia do Vale do São Francisco” ao qual participaram agricultores 

e apicultores e stakeholders da comunidade e instituições locais.  Atualmente o projeto está 

suspenso por causa da pandemia Covid-19. 

 

6e) 2019/2019 Equitable and Inclusive Education for Sustainable Communities: Citizen Science in 

the Atlantic Forest, Brazil, Researcher; GCRF Project – Cardiff University Internal Call (£26,363.33k) 

 

Pessoal da Unicamp envolvido: 2 professores da Unicamp e 2 estudantes de pós-graduação da 

Unicamp.  

Descrição do impacto dessas ações junto com a comunidade externa a Unicamp: durante esse 

projeto foram realizados encontros mensais com os jovens da comunidade Guapiruvu do Vale 

do Ribeira. Durante os encontros foram discutidas atividades de Citizen Science com uma 

forma inovadora de co-construção do projeto e com um envolvimento cada vez maior dos 

jovens em termos de engajamento pessoal e de numero de jovens que participavam das 

atividades. O foco desse projeto foi baseado em realizar teste de sistema de comunicação 

radio por meio de raspberry, atenas e celulares (na região não tem sinal de celular) e na 

observação de anfíbios por meio de saídas noturnas nos arredores do centro comunitário. Os 
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jovens também realizaram entrevistas com os mais idosos sobre a presença de anfíbios no 

bairro no passado e também participaram de um workshop realizado em São Paulo na FGV. 

Participei de cinco encontros no Guapiruvu, do workshop na FGV e de um workshop em 

Cardiff.   
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7) Coordenação Comissão de Extensão do IG 

A partir de 2017 foi nomeado Coordenador de Comissão de Extensão do IG. 

Durante a gestão 2018-2019 

• foi criada a Comissão de Extensão (CE). A CE realizou no período 11 reuniões presenciais. Na 

ultima reunião a CE foi integrada também por representante discentes. 

• Foi preparado pela CE e aprovado pela congregação o Regimento Interno da Comissão de 

Extensão do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (Deliberação n. 

131/2018, 22 agosto 2018). 

• A CE propôs a inclusão na pauta das reuniões dos departamentos das comunicações da 

Extensão. 

• A CE levou para a congregação a proposta de alteração do valor do AIU dos cursos para 10%. 

• Durante o período foram realizadas duas importantes exposições que atraíram um vasto 

publico para o IG entre visitantes e escolas, a saber a exposição Dinossauros (?) no IG e a 

exposição Areias do mundo coordenadas respectivamente para titular e suplente do DGRN na 

CE. 

• No dia 9 de maio de 2018 foi organizada uma conversa entre o Prof. Ruy e os interessados em 

oferecer cursos de extensão. 

 

Nesse biênio teve um considerável aumento de cursos de extensão: 

 Cursos de 

extensão 

DPCT DGRN DGEO AIU 

Biênio 2016-2017 10 8 1 1 32.586 reais 

Biênio 2018-2019 18 11 5 2 49.510 reais 

diferença +8 +3 +4 +1 +16.924 reais (+52%) 

 

• A CE providenciou conteúdos para alimentar a pagina da Extensão do novo site do IG. 
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• Formulário para coletar e reconhecer as atividades de extensão do IG. 

• A CE apresentou uma proposta de abertura de um Fundo de Extensão que foi aprovada pela 

congregação e está agora implementado. 

• Em dezembro 2018 a CE recebeu a proposta do projeto “Cultura no IG” da Prof.a Maria José 

Mesquita e do Maestro Paulo Rowlands, o projeto está em andamento e já virou uma 

referencia na Unicamp. 

• A CE iniciou também uma discussão sobre as politicas de extensão do IG levantando a 

proposta que os departamentos tenham Programas e Projetos de extensão para poder 

amarrar a eles cursos, eventos e prestação de serviços. 

• Ao mesmo tempo foram acompanhadas, e executadas quando foi o caso, as atividades do 

CONEX e as novas politicas da Pró-reitora de Extensão e Cultura como por exemplo: Prêmio de 

extensão, Ações de extensão e cultura, Bolsa de Extensão. 

Principal resultado desse primeiro biênio, a meu ver, foi uma afirmação da extensão como parte 

da realidade da comunidade. A palavra “extensão” começou a circular de forma diárias pelos 

corredores do IG a conjuntura econômica e politica de alguma forma fizeram da extensão não 

somente um dever da universidade, mas também uma exigência para a universidade ser 

reconhecida pela sociedade. 

 

Após ter sido reconfirmado para a gestão 2020-2021 o foco da Comissão em esse período esta sendo 

a adequação dos conceitos e termos de extensão com o documentos do FORPROEX, Fórum dos Pro 

Reitores de Extensão, que são os documentos guia para as atividades de extensão no Brasil. 

Outro desafio importante está sendo pensar a implementação da curricularização da extensão.  
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Lista de 10 possíveis nomes para compor a Comissão de Especialistas que fará 
julgamento de mérito para indicação do docente ao prêmio:

● Elizabeth Balbachevsky (FFLCH/USP)
● Marcos Barbosa de Oliveira (IEA e Educação;USP)  
● Prof. Ismar de Souza Carvalho UFRJ
● Prof. Alexandre Perinotto (UNESP)
● Profa. Lúcia Fantinnel (UFMG)
● Prof. Paulo C. Boggiani (USP)
● Prof. Luiz E. Anelli (USP)
● Profa. Aline Pascoalino  (UNICAMP)
● Profa. Claudete Vitte (UNICAMP)
● Prof. Ruy de Quadros Carvalho (UNICAMP)
● Prof. Renato P. Dagnino (UNICAMP)

Profa. Dra. Carolina Zabini 
Coordenadora Associada 

Comissão de Extensão 
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