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São Paulo,4 de abrilde 2022

GABINETE
DO

REITOR GR/84

Senhor Diretor Geral

Dando continuidade aos processos de criação da Pró-Reitoria de

Inclusão e Pertencimento; de refomiulação da Pró-Reitoria de Pesquisa, com a
incorporação das atividades de inovação; e de atribuição de mais um Assessor Técnico

de Gabinete l para as atuais Pró-Reitorias de Graduação, de Pós-Graduação e de Cultura

e Extensão Universitária, solicitamos suas providências para que sejam realizadas as
análises técnicas das propostas abaixo, conforme material anexo:

1) Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento: representação esquemática do

organigrama proposto para a nova Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento -

PRIP, acompanhada das respectivas justificativas e objetivos e das atribuições das
novas áreas e funções de estrutura;

2) Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação: representação esquemática do organigrama

proposto para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação -- PRPI, acompanhada das

respectivas justificativas e objetivos e das atribuições das novas áreas e funções de
estrutura;

3) Pró-Reitorias de Graduação, de Pós-Graduação e de Cultura e Extensão

Universitária: justificativas e objetivos das novas funções de estrutura de Assessor

Técnico de Gabinete ] para as atuais Pró-Reitorias de Graduação, de P6s-Graduação

e de Cultura e Extensão Universitária, acompanhadas das respectivas atribuições.
No ensejo, apt .os no .ais sau es

r
ínetê

limo. Sr.

Prof. Dr. WILSON APARECIDO COSTA DE AMORIM
Diretor Geral do Departamento de Recursos Humanos -- DRH-USP

Rua da Reitoria, 374 Cidade UniversitáHa -- 05508-220 - São Paulo
Tel,:(55- 11) 3091-3500/ 3091 -3S0]

SP -- Brasit
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PRÓ-REiTorA OE PESQuisA E nqovAÇÃo

JustiHlcativa para incorporação da atividade de Inovação
à Pró-Reitoria de Pesquisa

Introdução

Desde a década de 1960, a economia das nações, associada ao fenómeno da

crescente globalização, passou a ser caracterizada cada vez mais por uma economia do
conhecimento, em que a soma dos ativos abstratos é maior que a soma dos ativos
materiais. Nas economias do conhecimento, o desenvolvimento económico depende da
atividade de inovação. Parte significativa das inovações com impacto económico é
baseada em conhecimento básico e profundo, como aquele desenvolvido nas
universidades. As universidades passaram de um modelo tradicional e linear da

inovação, que prwonizava a geração de patentes e seu posterior licenciamento para
empresas, para um modelo que utilizava centros em que a inovação passou a ocorrer em

espaços compartilhados pela academia, pelo setor privado e por agentes

govemamentais. Mais recentemente, as universidades passaram a considerar necessári a

a existência de ecossistemas de inovação, nos quais a inovação ocorre por meio de
atores diversos, como os tradicionais laboratórios de pesquisa, espaços de trabalho

conjunto, .ç/arfups, centros de inovação e redes de centros de inovação e fundos que
ofereçam capital de risco. Estudos académicos atuais demonstram que, entre os canais

de inovação, lidera a interação direta da universidade com o setor privado. A
complexidade desses processos, bem como a crescente necessidade de formação de
profissionais para um mercado cuja tendência é de que a maioria de novos empregos
wla gerada em irarfupx, indica que a universidade, para cumprir seu papel social, deve
assumir uma agenda de facilitar, fomentar e acelerar as iniciativas de inovação,
elegendo-a como mais uma de suas atividades-fim.

A interlocução da atividade de inovação com as entidades govemamentais, as
associações de indústrias, as organizações não govemamentais, os órgãos decisórios da

universidade e os órgãos executivos da inovação na universidade deve ser
potencializada pela institucionalização desta atividade, por intermédio de sua
incorporação como atividade-Him na estrutura da Reitoria.

A inovação não se restringe às áreas técnicas do conhecimento, mas abrange
qualquer ideia ou modificação de processo que gera impacto social a setores da
sociedade, causando melhoria do bem-estar ou o desenvolvimento da sociedade.

Portanto, a universidade deve fomentar a inovação em todas as áreas do conhecimento.
Para ser sustentável, a inovação deve preservar e estimular a pesquisa acadêmica, básica

e profilnda da universidade; caso contrário, tende a perder relevância.

O desenvolvimento de intermediários efetivos entre a academia e o setor
privado, de um espírito empreendedor e de uma cultura associada são desaâos atuais
que requerem estrutura apropriada da universidade.
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Justificativa para a alteração

A incorporação da atividade de Inovação na Pró-Reitoria da Pesquisa visa a
potencializar a interlocução da Universidade de São Paulo com os agentes de inovação
do setor govemamental, do setor empresarial e da sociedade civil; visa à harmonização
da atuação dos atores da atividade de inovação na universidade e órgãos específicos da
inovação, como a Agência USP de Inovação (AUSPIN) e o InovaUSP, e visa a
aproximar a agenda da inovação aos níveis mais elevados da administmção
universitária.

Estrutura proposta

Propõe-se a incorporação da atividade de Inovação à Pró-Reitoria de Pesquisa,

que passará a fomlar a Pr6-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI), e a criação da
função de Pró-Reitor Adjunto de Inovação. A função desta nova pró-reitoria adjunta será
ajudar a PRPI a harmonizar os esforços de toda a comunidade da universidade na
atividade deinovação.

A criação de uma Comissão de Planejamento Estratégico de Inovação permitirá
a definição de eixos temáticos de inovação prioritários para a Universidade de São
Paulo. A incorporação da Agência USP de Inovação e do InovaUSP à Pró-Reitoria de

Pesquisa e Inovação facilitará a materialização destes eixos temáticos de inovação
prioritários, de comia a maximizar o impacto do beneficio na sociedade. Esta alteração

estrutural permitirá também um cuidado mais refinado com o ecossistema de inovação
por meio de diagnóstico, treinamento específico em inovação e empreendedorismo e
interlocução com atires entra e extramuros.

A existência de diversos polos do InovaUSP e da Agência USP de Inovação é
justiHlcada pela constatação estatística de que a maioria das inovações são geradas por
parceiros a menos de 30 km de distância entre si e que a fomla mais e6lciente de
transferência de tecnologia ocorre pelo processo de cocriação entre a universidade e
atores extramuros.
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RESOLUÇÃOXXXX.DEXXDE DE20xx

Altera dispositivos do Estatuto da

Universidade de São Paulo.

transformando o Conselho de Pesquisa

no Conselho de Pesquisa e Inovação. e

dá outras providências.

O Reitor da Universidade de São Paulo. usando de suas atribuições legais,

com fundamento no art. 42. IX. do Estatuto. tendo em vista o deliberado pelo

Conselho Universitário, em sessão realizada em XX de XXXXX de 20XX, e
considerando que:

- faz parte da missão da Universidade transmitir e preservar o conhecimento
nela gerador

- a inovação constitui, ao mesmo tempo. uma forma de geração de
conhecimento em parceria com outros setores da sociedade e de transferência

deste conhecimento para o benefício e desenvolvimento social e económico da
sociedades

- esta função é particularmente oportuna na atualidade em que a economia das

nações passa a ser uma economia do conhecimento, cujo sucesso depende do

empreendedorismo e da inovaçãol

- inovação o empreendedorismo são atividades-fim da USP por fomentar o

intercâmbio de conhecimento entre a Universidade e a Sociedade. a formação

de profissionais para o trabalho no mundo contemporâneo e por ajudar a
cumprir suas funções sociais;

- a incorporação da atividade de inovação à Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP)

afirma a intrínseca relação entre pesquisa e inovação;

- a transformação da PRP em PRPI (Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação) é
uma forma de tornar a agenda da inovação visível às mais altas esferas
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administrativas da Universidade. de harmonizar a atuação dos órgãos de

inovação da Universidade, de capilarizar a inovação em todas as Unidades.

Museus, Institutos Especializados e órgãos complementares, bem como de

cuidar da vitalidade do ecossistema de inovação da Universidade,

baixa a seguinte

RESOLUÇÃO

Artigo I' -- O item 3 do incisa ll do artigo 14 do Estatuto da USP. baixado pela

Resolução n' 3461, de 7 de outubro de 1988. passa a vigorar com a seguinte
vedação:

'Artigo 14 - (. . .)
ll- (...)

3 -- Conselho de Pesquisa e Inovação; (NR)'

Artigo 2' -- O incisa 111 e o $ 1o do artigo 25 passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Artigo 25 - (. . .)

111 -- o Pró-Reitor e os Pró-Reitores adjuntos; (NR)

$ 1o -- No Conselho de Pesquisa e Inovação terão assento ainda

( )

Artigo 3' -- O incisa 111 do artigo 29 passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 29 -- (. . .)

111 -- dez por cento do total de docentes do Conselho de Pesquisa e

Inovação, eleitos entre os estudantes de pós-graduação

regularmente matriculados em nível de doutorado; (NR)'

«

( )
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Artigo 4o -- O artigo 32 passa a vigorar acrescido de um incisa 111 e seu capot

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 32 -- Cabe ao Conselho de Pesquisa e Inovação: (NR)

111 - estimular a inovação e hamlonizar a atividade dos órgãos que

promovem a inovação associados ou pertencentes à Universidade

de São Paulo. (NR)'

)

Artigo 5' - O item l do parágrafo único do artigo 44 passa a vigorar com a
seguinte redação:

'Artigo 44 - (. . .)

Parágrafo único--(...)

1 -- Comissão de Pesquisa e Inovação; (NR)

Artigo 6' - O artigo 50 passa a vigorar com a seguinte redação:

'Artigo 50 -- As Comissões de Pesquisa e Inovação e de Cultura e

Extensão Universitária. se criadas, terão sua composição

estabelecida no Regimento da Unidade. obedecidas as normas

gerais dos Colegiados Superiores, aplicados, no que couber. as

disposições relativas à Comissão de Graduação. dentre eles as

previstas no artigo 48. parágrafos 3' a 9'. e no artigo 48-A. (NR)'

Artigo 7o -- O incisa VI do artigo 52 passa a vigorar com a seguinte redação:

'Artigo 52 - (. . .)

VI -- promover a pesquisa e a inovação; (NR)'

)

Artigo 8o -- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

revogadas as disposições em contrário (Proc. XX.X.XXXXX.xx.x).
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rsidade de São Paulo. [Data do

<NOMEDO REITORA

Reitor

<NOMEDOSECRETÁRIOGERAL>

Secretário Geral

Reitoria da Unive
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RESOLUÇÃO XX>«, DE XX DE DE20xx

Altera dispositivos do Regimento Geral

da Universidade de São Paulo, para

prever o Conselho de Pesquisa e

Inovação e criar a função de Pró-Reitor

adjunto de Inovação. e dá outras

providências.

O Reitor da Universidade de São Paulo. usando do suas atribuições legais,

com fundamento no art. 42. IX, do Estatuto. tendo em vista o deliberado pelo

Conselho Universitário, em sessão realizada em XX de XXXXX de 20XX. baixa
a seguinte

RESOLUÇÃO

Artigo l$ -- O incisa 111 do artigo 14 do Regimento Geral da USP. baixado pela

Resolução Ro 3745, de 19 de outubro de 1 990. passa a vigorar com a seguinte
redação:

'Artigo 14 - (...)

111 -- Conselho de Pesquisa e Inovação(Copa);(NR)"

)

Artigo 2o - O artigo 1 5 passa a vigorar acrescido de um $ 2'-A com a seguinte
redação:

'Artigo 15 - (...)
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$ 2'-A -- Na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, haverá um Pró-

Reitor adjunto de Pesquisa e um Pró-Reitor adjunto de Inovação,

devendo o Regimento do Conselho de Pesquisa e Inovação definir a

ordem de substituição do Pró-Reitor. mantendo-se, na vacância das

funções de Pró-Reitor e de Pró-Reitores adjuntos, assim como na

falta ou impedimento dos três. o exercício da Pró-Reitoria pelo

professor mais graduado do Copa com maior tempo de serviço
docente na Universidade.(NR)'

Artigo 3' - O inciso VI do artigo 46-A passa a vigorar com a seguinte redação

"Artigo 46-A -- (. . . )

VI - Comissão de Pesquisa e Inovação; (NR)'

( )

Artigo 4' - O incisa 111 do $ 6o do artigo 51 passa a vigorar com a seguinte
redação:

'Artigo 51 - (...)

$ 6' - (. . .)

111 -- pelo Presidente da Comissão de Pesquisa e Inovaçãol (NR)'

Artigo 5o -- O inciso l do artigo 55 passa a vigorar com a seguinte redação

"Artigo 55 - (...)

1 - Núcleo de Apoio à Pesquisa e à Inovação (NAPI); (NR)'

Artigo 6' - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário (Proc. XX.X.XXXXX.XX.x).

Reitoria da Universidade de São Paulo, [Data do sistema por extensor

<NOMEDOREITOR>

Reitor

<NOMEDOSECRETAR10GERAL>

Secretário Geral
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RESOLUÇÃOXXXX.DEXXDE DE 20xx

Baixa o Regimento do Conselho de

Pesquisa e Inovação - Copl.

O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais.

com fundamento no art. 42, IX. do Estatuto, e tendo em vista o deliberado pelo

Conselho Universitário, em sessão realizada em XX de XXXXXXXXX de 20xx.
baixa a seguinte

RESOLUÇÃO

Artigo lo -- Fica aprovado o Regimento do Conselho de Pesquisa e Inovação
anexo à presente Resolução.

Artigo 2o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário, em especial, a Resolução Ro 3735, de

04 de setembro de 1990 (Proc. XX.X.XXXXX.XX.X).

Reitoria da Universidade de São Paulo, [Data do sistema por extenso]

<NOMEDOREITOR>

Reitor



<NOMEDOSECRETÁRIOGERAL>

Secretário Geral

REGIMENTO DO CONSELHO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

CAPfTULOI

DOOBJETIVODO REGIMENTO

Artigo lo - Este regimento estabelece a constituição, a competência e o

funcionamento do Conselho de Pesquisa e Inovação (CoPI). de suas Câmaras
e Comissões.

CAPÍTULOll

DA ORGANIZAÇÃO GERAL DA PESQUISA E DA INOVAÇÃO

Artigo 2o - A gestão da pesquisa e da inovação está organizada em

1 - Conselho de Pesquisa e Inovação;

11 - Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Inovação;

111 - Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Pesquisa;

IV - Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Inovação;

V -- Comissão de Planejamento Estratégico da Inovação;

VI -- Comissão de Pesquisa e Inovação de cada Unidade/órgão;

Vll -- Agência USP de Inovação e seus Egpélost

Vlll -- Centro de Inovação da USP e seus Polos
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CAPÍTULOlll

DA CONSUTUIÇÃO DO CONSELHO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Artigo 3' - O CoPI tem sua composição definida no Estatuto da USP. sendo

presidido pelo(a) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Inovação.

CAPITULOIV

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Artigo 4' -- O CoPI deverá traçar diretrízes para orientar a ação da

Universidade no campo da pesquisa e zelar, por meio de avaliação periódica.

pela sua qualidade, bem como estimular a inovação e harmonizar a atividade

dos órgãos que promovem a inovação associados ou pertencentes à
Universidade de São Pauta.

Artigo 5ü - Compete ainda. ao Copa:

1 - estimular a pesquisa na Universidade em todas as áreas do conhecimento

bem como a Interdisciplinar;

11 - zelar pela liberdade de criação individual na atividade de pesquisam

111 - promover atividades de pós-doutoramento;

IV -- avaliar as atividades e o desempenho da pesquisa e inovação na USPI

V -- aprovar a criação. prorrogação e desativação de Núcleos de Apoio à

Pesquisa e Inovação (NAPI);

uspensão

Q

regente Regimento;
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Vl! - deliberar sobre as propostas de suas Câmaras e Comíssõesl

Vll! - deliberar sobre matérias que Ihe sejam submetidas pelo(a) Reitor(a) ou
pelo Conselho Universitário.

CAPÍTULOV

DASCÂMARASE COMISSÕES

Artigo 6o - O CoPI poderá constituir Câmaras com atribuições definidas
quando de sua constituição.

Artigo 7' - As Câmaras serão compostas por membros titulares do Conselho

eleitos em votação secreta.

Parágrafo único - Será de dois anos o mandato de seus membros. enquanto

integrantes do Copa. pemlítida recondução.

Artigo 8o -- A representação discente, em cada Câmara. será eleita entre seus

representantes no CoPI. observada a porcentagem referida no artigo 29 do

Estatuto. assegurada a presença de. pelo menos, um(g) estudante.

Parágrafo único - Será de um ano o mandato dos membros discentes.

enquanto integrantes do Copa, pemlitida uma recondução.

Artigo 9' - Cada Câmara terá um(a) Coordenador(a). eleito entre seus

membros. com mandato de dois anos. enquanto integrante do Conselho.
permitida uma recondução.

Parágrafo único - As reuniões das Câmaras serão presididas pelo(g)
Coordenador(a). ou pelo(a) Pró-Reitor(a), quando presente.
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Artigo lO - O(a) Pró-Reitor(a) poderá constituir comissões temporárias ou

permanentes. com tarefas específicas, designando seus membros.

Parágrafo único - Nas comissões temporárias ou permanentes. a presidência

será indicada pelo(a) Pró-Reitor(a).

CAPÍTULO VI

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO, DAS CÂMARAS E COMISSÕES

Artigo ll -- O funcionamento do Conselho e de suas Câmaras obedecerá ao

disposto no Regimento do Conselho Universitário, no que couber.

Parágrafo único -- Deverão ser incluídas na pauta do CoPI e de suas Câmaras

propostas pertinentes à pesquisa e à inovação que sejam subscritas pela
maioria dos seus membros.

Artigo 12 -- O CoPI se reunirá ordinariamente a cada dois meses e

extraordinariamente quando convocado pelo(a) Pró-Reitor(a) ou pela maioria
de seus membros.

Artigo 13 - O funcionamento das Comissões será determinado pelo(a) Pró-

Reitor(a), quando de sua constituição.

CAPITULO Vll

DA PRó-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Artigo 14 -- A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) é o órgão

responsável pela coordenação das pesquisas e da inovação e por zelar pelo

cumprimento das diretrizes de pesquisa e inovação na Universidade.
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5 1' - O(a) Pró-Reitor(a) é o(a) agente executivo(a) da PRPI. sendo

substituído(a) em suas faltas e impedimentos, sucessivamente, pelo(a) Pró-

Reitor(a) Adjunto(a) de Pesquisa e pelo(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de
Inovação.

$ 2' -- Na vacância das funções de Pró-Reitor(a) e de Pró-Reitores(as)

Adjuntos(as), assim como na falta ou impedimento dos(as) três, a Pró-Reitoria

será exercida pelo(a) professor(a) mais graduado(a) do CoPI com maior tempo

de serviço docente na Universidade.

Artigo 15 - São funções da PRPI supervisionar e coordenar as atividades de

pesquisa e inovação no âmbito de sua competência.

Artigo 16 - Cabe ao(a) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Inovação:

1 - coordenar a execução de projetos e programas institucionais de pesquisa e
inovação;

11 -- promover a interlocução entre a universidade e agências de fomento a

pesquisa nacionais e intemacionaisl

111 - coordenar os programas institucionais de iniciação clentíüca e tecnológica

e de pós-doutoramento;

IV -- estimular e viabilizar convênios de fomento, intercâmbio e divulgação com

agências govemamentais. organizações não governamentais e o setor privado,

para realização de pesquisas e promoção do inovaçõesl

einovaçãoinstitucionais:

ade
ão

prévia para
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gente

VI -- facilitar a integração das instâncias administrativas envolvidas com as

ativídades de competência da PRPI.

Artigo 1 7 - Cabe ao(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Pesquisa:

1 - auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na$ atividades de pPesquisa;

11 -- auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na coordenação dos programas institucionais de

iniciação científica e tecnológica e de pós-doutoramentos

111 -- auxiliar o(a) Pr6-Reitor(a) na celebração de convêníos de fomento.

intercâmbio e divulgação com agências govemamentais para realização de
pesquisas;

IV - facilitar a integração das instâncias administrativas envolvidas com as

atividades de competência da PRPI no âmbito das atividades de pesquísal

V -- desenvolver parcerias de desenvolvimento científico e tecnológico com o

setor govemamental. iniciativa privada e organizações não governamentaisl

çl9$QDvQlvimento de pesquisa institucionais:

Vll participar das comissões para as quais seja designado(a)

Artigo 1 8 - Cabe ao(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) do Inovação:

1 -- auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) nas atividades de j+novação;

11 - auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na coordenação dos programas institucionais de

iniciação clentífjca e tecnológica e de pós-doutoramento;

111 -- auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na celebração convênios de fomento.

intercâmbio e divulgação com agências govemamentais, organizações não

govemamentais e o setor privado. para promoção de Inovações;
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$

$etores público e orivado:

+V - gyx!!!gLg..formulação:, prapoSlçgg: e coordenação: dias estratégias de

desenvolvimento de-t)esqt:lisa.o inovação institucionais;

VI - facilitar a integração das instâncias administrativas envolvidas com as

atividades de competência da PRPI no âmbito das atividades de inovação;

Vll -- desenvolver parcerias de desenvolvimento científico, tecnológico e de

inovação com o setor governamental, iniciativa privada e organizações não
govemamentaisl

Vlll -- coordenar e harmonizar a atuação da Agência USP de Inovação Q do
Centro de Inovação da USPI

IX - participar das comissões para as quais seja designado(a).

CAPÍTULO Vlll

DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA INOVAÇÃO

Artigo 19 - A Comissão de Planejamento Estratégico da Inovação tem a
seguinte composição:

1 - o(a) Reitor(a). seu(sua) Presidente;

11 -- o(a) Vice-Reitor(a), seu(sua) Vice-Presidente;

111 -- os(as) Pró-Reitores(as) de Graduação. Pós-Graduação, Cultura e

Extensão Universitária, Pesquisa e Inovação e Inclusão e Pertencimento;

IV - o(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Inovação;
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V -- o(a) Coordenador(a) da Agência USP de Inovação;

VI - og(a$) Coordenadorgg(a$) dog..Eglgg..gg Centro de Inovação da USP;

Vl1 -- 6 (seis) pessoas indicadas pelo(a) Reitor(a)

slimi!!çlaa.Eeçençluçée$. sendo:

a - no mínimo 2 (dois) docentes da USP;

b -- no máximo 4 (quatro) pessoas sem vínculo com a USP. pesquisadores,

gestores públicos, representantes de empresas e instituições ou empresários

com reconhecida contribuição para o desenvolvimento da ciência. da

tecnologia e da Inovação no País à

Vlll - um representante Indicado pela Secretaria de Desenvolvimento

Económico do Estado de São Paulo.

Artigo 20 - Cabe à Comissão de Planejamento Estratégico da Inovação:

1 -- estabelecer diretrizes,...o a política geral

Q&-para-a-açãe

da Agência USP do Inovação e do Centro de Inovação da USPI

11 -- avaliar 11glglé111gg..gDyg!$.d9o desempenho da Agência USP de Inovação e

do Centro de Inovação da USP;

111-- fiscalizar o cumprimentei pelo

política geraç-be 9 dc o;:çamentc

das diretrizes e da

da Agência USP de Inovação e do
Centro de Inovação da USP;

:.
.=

h'la
'e

e
.9

:€ t

'e
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:

:e e

.t

e

!VH -- opinar sobre os assuntos que Ihe forem submetidos pelo(a) seu(sua)
Presidente.

CAPÍTULO IX

DA COMISSÃO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Artigo 21 - O Copa estabelecerá as normas para o funcionamento da

Comissão de Pesquisa e Inovação das Unidades/órgãos.

CAPÍTULOX

DOSNÚCLEOS DEAPOIO

Artigo 22 - A criação. prorrogação e desativação de cada Núcleo de Apoio à

Pesquisa e Inovação (NAPI) deverão ser aprovadas pelo CoPI. obedecendo-se

o disposto no Estatuto e Regimento Geral.

Parágrafo único -- O CoPI fará avaliação bienal dos Núcleos de Apoio

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 23 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo CoPI
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RESOLUÇÃOXXXX,DEXXDE DE20xx

Altera a Resolução n' 5175, de 18 de

fevereiro de 2005 e o Regimento do

Centro de Inovação da Universidade de

São Paulo. baixado pela Resolução na

7473, de 21 de fevereiro de 2018, e dá

outras providências.

O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

com fundamento no art. 42. IX. do Estatuto, tendo em vista o deliberado pela

Comissão de Legislação e Recursos, em sessão realizada em XX de
XXXXXXXXX de 20xx. e pela Comissão de Orçamento e Património. em

sessão realizada em XX de XXXXXXXXX de 20xx, e considerando a criação da

função de Pró-Reitor Adjunto de Inovação e da Comissão de Planejamento

Estratégico da Inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, baixa a

seguinte

RESOLUÇÃO

Artigo I' -- O artigo I' da Resolução n' 5175, de 18 de fevereiro de 2005.
alterada pelas Resoluções n' 5867, de 23 de agosto de 2010, 5907, de 03 de

março de 2011. e 7533, de 21 de junho de 2018, passa a ter a seguinte
redação:

"Artigo I' -- Fica criada a Agência USP de Inovação -- USPlnovação.

vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, como órgão

responsável para. no âmbito da Universidade, gerir e concretizar a

política de inovação. impulsionar e estabelecer as ações necessárias
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para. isoladamente ou em conjunto com os poderes públicos.

Instituições Científicas e Tecnológicas (Ices). entidades públicas e

privadas, dar suporte à criação, ao intercâmbio, à evolução, às

aplicações de novas ideias em produtos e serviços, à
sustentabilidade e ao empreendedorismo. em prol do
desenvolvimento socioeconómico estadual e nacional. (NR)'

Artigo 2' - Og incisos \HI..g..Ü do artigo 32o da Resolução no 5175. de 18 de

fevereiro de 2005, alterada pelas Resoluções n' 5867. de 23 de agosto de

2010, 5907. de 03 de março de 2011 , e 7533, de 21 de Junho de 2018, passalD
ateu seguinteredação:

'Artigo 22' - (. . .)

)

(

(NR)'
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Artigo ]5o - Os $6 1' e 2' do artigo 5' da Resolução no 5175. de 18 de

fevereiro de 2005. alterada pelas Resoluções no 5867. de 23 de agosto de

2010, 5907, de 03 de março de 2011, 0 7533, de 21 de junho de 2018, passalD.

a terá seguinte redação:

'Artigo 5'

9 3

9 3 e

'fe. .e
:e

'AlrÓ'
+

:e

$ 1' -- No exercício das suas funções. o Coordenador será auxiliado

pelos órgãos da Administração Central da Universidade e poderá

contar com assessores designados pelo Pró-Reitor de Pesquisa e

Inovação. (NR)

$ 2' -- O Coordenador integrará, como convidado, o Conselho de

Pesquisa e Inovação. (NR)'

Artigo 46o -- Fica revogado o $ 2' do artigo 6' da Resolução Ro 5175, de 1 8 de

fevereiro de 2005, alterada pelas Resoluções Ro 5867. de 23 de agosto de

2010, 5907, de 03 de março de 2011, e 7533, de 21 de junho de 2018.

passando o capot e os $$ 3o e 5' do mesmo artigo a ter a seguinte redação:

Artigo 6' -- Em cada campus haverá um Conselho Polo

USPlnovação, integrado pelos Presidentes das Comissões de

Pesquisa e Inovação de cada Unidade ali existente, com o objetivo

de desenvolver. no campus, as atividades-fim da Agência.

mencionadas nos artigos I' e 2o. (NR)

$ 2'--]revogado]

$ 3' -- Para os fins do presente artigo. a Comissão de Pesquisa e

Inovação de cada Unidade formulará agenda em conjunto com o

Coordenador da Agência USPlnovação. (NR)

$ 5' -- Nos cama/ de Piracicaba. Pirassununga, Bauru e Lorena,

enquanto houver menos de três Unidades. seus Conselhos Polo

( )

(
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USPlnovação serão compostos por todos os membros de suas

Comissões de Pesquisa e Inovação em cada campus. (NR)'

0 0a R
!

0
'e

!

i
!y

0

+

3

9

Artigo 58o - og $$ ]a':.e.41 do artigo I' do Regimento do Centro de Inovação

da Universidade de São Paulo. baixado pela Resolução no 7473. de 21 de

fevereiro de 2018 e alterado pela Resolução n' 7626, de 14 de março de 2019.

passa ateu seguinteredação:

'Artigo I' - (...)

$ .L2o -- O InovaUSP tem Polos Da Cidade Universitária "Armando de

no Campu6USP de São Carlos. (NR)

Coordenador

n

9'

de cada

'e
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Artigo g9o - O artigo 3' do Regimento do Centro de Inovação da Universidade

de São Paulo, baixado pela Resolução n' 7473. de 21 de fevereiro de 2018 e

alterado pela Resolução n' 7626, de 14 de março de 2019. passa a ter a
seguinte redação:

"Artigo 3' -- O InovaUSP vincula-se administrativamente à Pró

Reitoria de Pesquisa e Inovação. (NR)'

+
+

f :e. e.

et

0 0

+

e

0 0

9.

e'

+ e

0 He

t

g .WAW

e

d 9

@ e

©!

! .WAV

Artigo Z:44 -- Ficam revogados o--.çapblÊ--.e--os incisoJ6 do artigo 5o do

Regimento do Centro de Inovação da Universidade de São Paulo. baixado pela

Resolução n' 7473, de 21 do fevoroiro de 2018 Q alterado pela Resolução na

7626. de 14 de março de 2019. passando o !Dçlgg..11.$-2e--do mesmo artigo a ter
a seguinteredação:

"Artigo 5' -- {!:e\#cgado](:::)

1.:1EQyoqadol

e
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++:boçal:lapa

Artigo g:4-Z -- Fica-

o--+-4.g do artigo 6' do Regimento do Centro de Inovação da Universidade de
São Paulo. baixado pela Resolução no 7473. de 21 de fevereiro de 2018 e
alterado pela Resolução n' 7626. de 14 de março de 2019

seguinte redação:
l

19$jdjrát (NR)

do InovaUSP: (NR\

Q(s) de

NR

$

Órgãos competentes= (NR)

$

Q

!!)ovaUSP:(NR)

passal111atera

U\a' l

v \lUlqJLA \J l l IV T EK

 
vvq-jU'vul uuu\#BIT'
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9
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ArtIgO 9:44 -- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

revogadas as disposições em contrário (Proc. XX.X.XXXXX.XX.X).

Reitoria da Universidade de São Paulo. [Data do sistema por extenso]

<NOMEDOREITOR>

Reitor

<NOMEDOSECRETÁRIOGERAL>

Secretário Geral
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DRllusp
Universidade de São Paulo
Coordenadoria de Administração Geral
Departamento de R«ursos Humanos

Seção Técnica - Estrutura e
Quadro de Pessoal

INFORMAÇÃO NO 252/2022

Universidade de São Paulo

91.1.17678.1.6

Proposta de estrutura organizacional
Pesquisa e Inovação.

INTERESSADO:

PROCESSO:

ASSUNTO: da Pró-Reitoria de

Em atenção ao Ofício GR/84, de 04 de abril de 2022. no qual o Sr. Chefe de Gabinete do

M. Reitor encaminha para análise técnica do DRH a representação esquemática do

organograma proposto para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - PRPI (fls. xx),

acompanhada das respectivas justificativas e objetivos e das atribuições das novas áreas e

funções de estrutura (fls. xx/xx), apresentamos preliminarmente o detalhamento da proposta

de estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - PRPl:

1 . GABINETE DA PRÓ-REITORIA OE PESQUISA E INOVAÇÃO

Será composto pelas seguintes funções de estrutura:

1.1. 07 Pró-Reitor (código 18, representação de 75%).

1 .2. 07 Pró-Reitor.Adianto de Pesquisa (código 105, representação de 50%).

1.3. 07 Pró-RefforÁd#unto de /novaçõo (código 1 05, representação de 50%).

1.4. 07 Secretórío de Pró-Reitor (código 09. representação de 20%).

1.5. 03 .Assessores Téc/7lcos de Gabinete / (código 04. representação de 45%).

1.6. 03 4sslsfenfes Técnicos de Dlreção // (código 09. representação de 20%).

1.7. 07 Motorista de Gabinete (código 12, representação de 5%)

2. AGÊNCIA USPDEINOVAÇÃO

Atualmente subordinada ao Gabinete do M. Reitor, a Agência USP de Inovação
passará a subordinar-se diretamente à PRPI.

Deverão ainda ser mantidas as áreas discriminadas a seguir. extinguindo-se as áreas

indicadas no item 2.10:

Senão Técnica trutura e Quadro de Pessoal
Rua da Praça do Relógio. 109 - Bloco L- 3a andar- sala 309
Cidade Universitária, São Paulo - SP - CEP: 05508-050
Tel: (1 1) 309 1 -2021 l dü.usp.br l rhestrutura@usp.br

€
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R
2.1. Agência USP de Inovação:

2.1.1 . 07 Coordenador (./SP /not'ação (código 03. representação de 60%).

2.1 .2. 07 vice-Coordenador C,/SP /not/anão (código 04. representação de 45%).

2.1.3. 07 Secrefórlo USP /notação (código 10, representação de 1 5%).

2.1 .4. 02 ,Assistentes 7écnícos de Dfreção USP /notação (código 08, representação

de 25%).

2.1.5. 07 Ásslsfente 7ãcnlco de l)Ireção // (código 09. representação de 20%).

2.2. Pólo USP São Carlos: classificado como .4sslstenfe Técnico de Dlreção // (código
09. representação de 20%).

2.3- Pólo USP Leste/Lorena: classificado como ,Assistente Técnico de Direção // (código

09. representação de 20%).

2.4. Pólo USP Piracicaba/Pirassununga: classificado como ,Assistente Técnico de

Direção // (código 09. representação de 20%).

2.5. Pólo USP Ribeirão Preto/Bauru: classificado como /bslstenfe 7ãcnlco de Dlreção

// (código 09. representação de 20%).

2.6. Sewiço de Fomento à Propriedade Intelectual: classificado como Chefe 7ãcnlco

de SewÍço (código 09. representação de 20%).

2.7. Serviço de Fomento à Transferência de Tecnologia: classificado como Chefe

Técnico de Sewiço (código 09, representação de 20%).

2.8. Sewiço de Apoio a Empresas e Empreendedorismo: classificado como Chefe

Técnico de Sewiço (código 09. representação de 20%).

2.9. Seção de Comunicação: classificado como Chefe de Seção Técnica (código 19.

representação de 18%).

] l ISP U=E:hli=:.;W''-. ;'';''' =i:T=,-
' + ' Departamento de Recursos HumanosD

Seção Técnica Estrutura e Quadra de Pessoal
Rua da Praça do Relógio, 109 - Bloco L - 3' andar - sala 309
Cidade Universitária. São Pauta - SP -- CEP; 05508-050

Tel: (1 1) 3091 -2021 l drh.usp.br l rhestrutura@usp.br
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Universidade de São Paulo
Coordenadoria de Administração Geral
Departamento de Recursos Humanos

Senão Técnica - Estrutun
Quadro de Pessoal

2.10. ÁREAS DA AGÊNCIA USP DE INOVAÇÃO QUE DEVERÃO SER EXTINTAS

2.1 0.1 . Serviço de Contabilidade.

2.10.2. Seção de Apoio a Inovações

2.10.3. Serviço de Inovações para Sustentabilidade

2.10.4. Serviço de Prospecção, Análise e Gestão de Projetos

2.10.5. Seção de Expediente e Materiais

2.10.6. Seção de Tesouraria

3. CENTRO DE INOVAÇÃO DA USP - São Paulo

Atualmente subordinado ao Gabinete do M. Reitor. o Centro de Inovação da USP

terá sua nomenclatura alterada para Centro de Inovação da USP - SP e passará a
subordinar-se díretamente à PRPI.

3.1. 01 Coordenador de Centro de /notação da USP (código 03, representação de 60%).

3.2. 07 Vice-Coordenador de Centro de /notação da USP (código 04, representação de

45o%o)

3.3. 07 Secretórzo de Centro de /notação da USP (código 10, representação de 15%).

3.4. 01 Assistente Técnico de Direção de Centro de Inovação da USP (c6d\go 08.

representação de 25%).

4 CENTRO DE INOVAÇÃO DA USP - RIBEIRÃO PRETO

Deverá ser criado com subordinação direta à PRPI e com classificação de

Coordenador de Centro de /notação da USP. O novo Centro será composto pelas
seguintesfunções de estrutura:

4.1. 01 Coordenador de Centro de /not'ação da USP (código 03, representação de 60%).

Seçio Técnica trutura e Quadro de Pessoal
Rua da Praça do Relógio. 109 - Bloco L- 3o andar- sala 309
Cidade Universitária. São Paulo - SP - CEP: 05508-050
Tel: (1 1) 3091 -2021 l drh.usp.br l üestrutura@usp.br
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Universidade de São Paulo
Coordenadoria de Adminlstmção Geral
Departamento de R«ursos Humanos

4.2. 07 alce-Coordenador de Centro de /notação da USP (código 04, representação de

459o)

4.3. 0 7 Secretário de Centro de /notação da USP (código 1 0, representação de 1 5%).

5 CENTRO DE INOVAÇÃO DA USP - SÃO CARLOS

Deverá ser criado com subordinação direta à PRPI e com classificação de

Coordenador de Centro de /notação da USP. O novo Centro será composto pelas

seguintes funções de estrutura:

5.1. OI Coordenador de Centro de /notação da USP (código 03. representação de 60%).

5.2. 07 Pica-Coorde/dador de Centro de /notação da (./SP (código 04. representação de

45%).

5.3. 07 Secretário de Centro de /notação da C/SP (código 10, representação de 1 5%).

6. NUCLEO DE PESQUISA E ENSINO SUPERIOR DA USP

Deverá ser extinto, devendo ser recolhidas as funções de estrutura que o compõem.

conforme detalhado a seguir:

6.1. 07 Coordenador /VARES (código 1 29. sem valor representação).

6.2. 07 1)iretor Cient@co /VUPES (código 1 34, sem valor representação).

6.3. 07 .Assistente Técnico de Direção /V (código 05, representação de 40%) - deverá ser

cessada a designação atual para a função de estrutura Ro 31 5176.

Considerando, assim. as justificativas apresentadas para a estrutura organizacional da

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - PRPI (fls. xx/xx); as especificidades dos Órgãos

Centrais; e os princípios e critérios que norteiam os aspectos formais das estruturas

organizacionais em toda a

ndicões técnicas..nnaimplantacão.

Universidade:e

Seçãa Técnica - Estrutura e Quadro de Pessoal

Rua da Praça do Relógio. 109 - Bloco L - 3' andar - sala 309
Cidade Universitária. São Paulo - SP - CEP: 05508-050
Tel: (1 1) 3091 -2021 l drh.usp.br l rhestrutura@usp.br

É
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Universidade de São Pauta
Coordenadoría de Administração Geral
Departamento de Recursos Humanos

Seção Técnica - Estrutur.
Quadro de Penso.

Em relação aos aspectos financeiros, verifica-se que a estrutura organizacional proposta

para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - PRPI (fls. xx) - abatidos os valores

correspondentes à estrutura atual da Pró-Reitoria de Pesquisa, da Agência USP de

Inovação e do Centro de Inovação da USP - gera um acréscimo nos custos da Universidade

com representação no valor mensal de R$ 22.607.41 e anual de R$ 271.288.94 (aumenta

de 22.48%). já considerados os encargos patronais e a previsão de férias e 13' salário, em

valores atuais de representação (março de 2022), conforme tabela comparativa de custos

às fls. xx., havendo, em relação ao número total de funções de estrutura, uma redução de OI

(uma) função (decréscimo de 2.78%).

Por fim. salientamos que não foram estimados custos relativos às funções de Presidente

de Comissão para as Comissões de Pesquisa e Inovação, tendo em vista que atualmente as

Unidades/Órgãosjá possuem as Comissões de Pesquisa. com seus respectivos Presidentes

Isto posto encaminhe-se à Diretoria Geral do Departamento de Recursos Humanos.

DRH/Estrutura. em 05 de abril de 2022

Chefe de acção Técnica - Estrutura

Seção Técnica Estrutura e Quadi'a de Pessoal
Rua da Praça do Relógio, 109 - Bloco L- 3o andar- sala 309
Cidade Universitária. São Paulo - SP - CEP: os508-0so
Tel: (1 1) 3091 -2021 l drh.usp.br l rtlestrutura@usp.br

R
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INTERESSADO: Universidade de São Paulo

PROCESSO: 91 .1 .1 7678.1 .6

ASSUNTO: Proposta de estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Pesquisa e

Inovação.

Nos termos da Informação n' 252/2022 da Seção Técnica - Estrutura e Quadro de

Pessoal, encaminho ao Sr. Coordenador de Administração Geral a análise técnica da

proposta de estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - PRPI

apresentada pelo Sr. Chefe de Gabinete do M. Reitor no Ofício GR/84, de 04 de abril de

2022. para prosseguimento visando à aprovação pelas devidas instâncias.

Na oportunidade, cumpre destacar:

1) A estrutura organizacional proposta gera um acréscimo nos custos da Universidade

com representação no valor mensal de R$ 22.607.41 e anual de R$ 271.288.94

(aumento de 22.48%),já considerados os encargos patronais e a previsão de férias e

13' salário, em valores atuais de representação (março de 2022), conforme tabela

comparativa de custos às fls. xx.. havendo, em relação ao número total de funções de

estrutura. uma redução de OI (uma) função (decréscimo de 2.78%). Estes valores

consideraram o abatimento dos atuais custos relativos à estrutura organizacional

administrativa da da Pró-Reitoria de Pesquisa, da Agência USP de Inovação e do

Centro delnovação da USP.

2) Não foram estimados custos relativos às funções de Presidente de Comissão para as

Comissões de Pesquisa e Inovação, tendo em vista que atualmente as
Unidades/Órgãos já possuem as Comissões de Pesquisa. com seus respectivos

Presidentes.

Atenciosamente

Ü

1*",,qProf. Dr. Wilson Aparecido Costa de Amorim

Diretor Geral do Departamento de Recursos Humanos

'@

Rua da Praça do Relógio, 109 - Bloco L - I' andar - sala 117
Cidade Universitária - 05508-050 - São Paulo - SP
Tel:(11) 3091-3278/ 3091-3461 l drh.usp.br l drh@usp.br
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UNIVERSIDADE DESÃO PAULO
REITORIA

Fls.no 'â9'
Proa.no
Rub.

Autos USP n' 22.1.4126.1 .0

Interessada: Reitoria da Universidade de São Paulo

Encaminhe-se preliminarmente à d. PG, para análise, a

proposta de inclusão da atividade de Inovação à Pró-Reitoria de

Pesquisa da Universidade de São Paulo e de criação da função de

Pr6-Reitor Adjunto de Inovação, ressaltando que tal iniciativa

estava prevista no programa de gestão apresentado quando da

inscrição da chapa eleitoral integrada pelos atuais Reitor e Vice-
Reitora da USP

Gabinete do Reitor, 0 6 ABR. 2022

Carlos Gil
itor
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PROCESSO No: 2022.1.04126.01 .0

INTERESSADO: REITORIA DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO

ASSUNTO: Análise de regimento - Alteração do
Estatuto e/ou do Regimento Geral. Proposta de
transfamtação do Conselho de Pesquisa em
Conselho de Pesquisa e Inovação com a criação da
Pró-Reitoria Adjunta de Inovação. Criação de uma
Comissão de Planejamento Estratégico da
Inovação. Deslocamento da Agência USP de
Inovação e do Centro de Inovação da USP do GR
para a Pró-Reitoria de Pesquisa transformada em
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Análise
jurídico-fomial. Minutas elaboradas em conjunto
com os proponentes.

PARECER

Senhor Procurador Geral

1. Vêm os autos a esta Procuradoria Geral para análise jurídlco-

formal da proposta, apresentada pelo Gabinete do M. Reitor - GR. de

transformação do Conselho de Pesquisa (CoPq) em Conselho de Pesquisa e

Inovação (CoPI) com a criação da Pró-Reitoria Adjunta de Inovação.

2. A proposta veio instruída com justificativa e com as minutas da

normas destinadas a implementar as modificações propostas. as quais incluem
NN. 2022.02.000402, Página: l de 4

Rua da Reitoria. 374, 2B anda, Cidade Unlvenltárla - CEP 5508220. São Paulo-$P - Fere: {ll)
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a criação de uma Comissão de Planejamento Estratégico da Inovação e o
deslocamento da Agência USP de Inovação e do Centro de Inovação da USP

do GR para a Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) transformada em Pró-Reitoria de

Pesquisa e Inovação (PRPI).

É o relatório do quanto necessário. Passo a opinar.

3. As minutas que Instruem os presentes autos foram elaboradas e

reviradas por este órgão jurídico em conjunto com os proponentes. a partir de

diversas reuniões e tratativas, prevendo-se as alterações necessárias no

Estatuto da USP, no Regimento Geral da USP, no atual Regimento do

Conselho de Pesquisa, baixado pela Resolução n. 3735/1990 (a ser

revogado), o nas Resoluções atinentes à estrutura da Agência USP de

Inovação (Resolução n. 5175/2005) e do Centro de Inovação da USP

(Regimento baixado pela Resolução n. 7473/201 8).

4. A proposta prevê não só a transformação do CoPq em CoPI e da

PRP em PRPI. mas também a existência de dois Pró-reitores Adjuntos na

PRPI. Quanto ao Centro de Inovação da USP (InovaUSP). além de sua

passagem do GR para a PRPI. prevê-se a criação de mais dois Polos (um em

Ribeirão Preto e outro em São Carlos).

5. Quanto à Comissão de Planejamento Estratégico da Inovação, os

proponentes optaram por manter a existência dos Conselhos Superiores tanto

da Agência USP de Inovação quanto do Centro de Inovação da USP.

passando a nova Comissão a exercer apenas algumas competências

específicas destes dois cdegiados já existentes (especialmente a definição de

diretrizes o da política geral).

6. No que tange ao trâmite. as propostas de alteração do Estatuto e

do Regimento Geral deverão ser submetidas à CAA (por se tratar da comissão

NN.2022.Q2.000402,Página:2 de 4
Rua da Reitoria. 374. 2© andar. Cldad
3091-3408

8 Unlversttáda CEP 5508220.São Paulo-SP Foden U
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competente para análise da criação de órgãos próprios da estrutura

universitária - art. 23. inc. 111, do Estatuto). à COP (art. 22. inc. VI, do Estatuto),

à CLR (art. 21. inc. 1. do Estatuto) e. finalmente. ao c. Conselho Universitário

(art. 16, parágrafo único. Itens 5 e 8, do Estatuto).

7. As demais duas minutas têm adequadamente indicadas em sua

fórmula de promulgação a quais órgãos deverão ser submetidas:

7.1. o novo Regimento do Conselho de Pesquisa e Inovação deverá ser

submetido ao c. Conselho Universitário (art. 16. parágrafo único, item 6. do

Estatuto), após deliberação da d. CLR (art. 12. inc. 1. alínea 'a'. do Regimento

Geral), sendo recomendável também a sua submissão à d. CAA. embora

formalmente a proposta seja do M. Reitor. e nãa do atual CoPq (art. 23, inc. ll.
do Estatuto);

7.2. a minuta de resolução destinada a modificar a Resolução n. 5175/2005 e

o Regimento do Centro de Inovação da USP (baixado pela Resolução n.

7473/201 8) deve ser submetida à d. CLR (art. 21 , inc. 1. do Estatuto) e à COP
(art. 22. inc. VI. do Estatuto).

8. Considerando que as duas minutas mencionadas no item 7 acima

foram inseridas nos presentes autos ainda cam as marcas do edição do Word,

aproveito para anexar a este parecer as versões consolidadas de ambos os
arquivos.

9. Por oportuno, lembro que este órgão jurídico limita-se à análise

jurídico-formal da proposta, sendo dos colegiados e demais órgãos

universitários a competência para exame do seu mérito e de sua abrangência.

10. Do exposto, estão os autos em condições de seguir à Secretaria

Geral. para submissão aos colegiados e órgãos competentes como exposto no
item 7 supra.

NN. 2022.02.000402, Página: 3 de 4
Rua da Reitoria. 374, 2' andar. Cidade Unlvenltárla - CEP 5508220. São Paulo.SP - Forte: (11)3091.3408 ' ' '
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Procuradoria Geral. 06 de abril de 2022.

Stephanle Yukie Hayakawa da Costa

Procuradoria Acadêmica
Procuradora Chefe

g
8
X

$

g
8

8

$

g
:

:

U

0

cy

8
N
g
8

Ê
0

Ee
S

€

NN.2022.02.000402. Página:4 de 4
Rua da Reitoria, 374. Z' andar. Cidade Universitária
3091-3408

CEP 5508220.São Paulo.SP Fone:(11)



43
Rs. 5

MINUTAPG N

RESOLUÇÃOXXXX,DEXXDE DE 20xx

Baixa o Regimento do Conselho de

Pesquisa e Inovação -- Copa.

O Reitor da Universidade de São Paulo. usando de suas atribuições legais.

com fundamento no aít. 42. IX, do Estatuto. e tendo em vista o deliberado pelo

Conselho Universitário. em sessão realizada em XX de XXXXXXXXX de 20xx.

baixa a seguinte

RESOLUÇÃO

Artigo I' -- Fica aprovado o Regimento do Conselho de Pesquisa e Inovação
anexo à presente Resolução.

Artigo 2o -- Esta Resolução entra em vigor na data do sua publicação.

revogadas as disposições em contrário. em especial, a Resolução Ro 3735. de

04 de setembro de 1 990 (Proc. XX.X.XXXXX.XX.X).

Reitoria da Universidade de São Paulo, [Data do sistema por extenso]

<NOME DO REITORA

Reitor
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<NOME DO SECRETÁRIO GERAL>

Secretário Geral

REGIMENTO DO CONSELHO OE PESQUISA E INOVAÇÃO

CAPITULOI

DOOBJETIVODOREGIMENTO

Artigo lo -- Este regimento estabelece a constituição, a competência e o

funcionamento do Conselho de Pesquisa e Inovação (CoPI). de suas Câmaras
e Comissões.

CAPITULOll

OA ORGANIZAÇÃO GERAL OA PESQUISA E OA INOVAÇÃO

Artigo 2' - A gestão da pesquisa e da inovação está organizada em

1 -- Conselho de Pesquisa e Inovação;

11 -- Pró-Reitor(a) do Pesquisa e Inovação;

111 -- Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Pesquisa;

IV -- Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Inovação;

V -- Comissão de Planejamento Estratégico da Inovação;

VI -- Comissão de Pesquisa e Inovação de cada Unidade/órgão;

VI 1 -- Agência USP de Inovação e seus Polos;

Vlll -- Centro de Inovação da USP e seus Polos
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CAPÍTULOlll

DA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Artigo 3o - O CoPI tem sua composição definida no Estatuto da USP. sendo

presidido pelo(a) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Inovação.

CAPÍTULOIV

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Artigo 4' -- O Copa deverá traçar diretrizes para orientar a ação da

Universidade no campo da pesquisa e zelar. por meio de avaliação periódica.

pela sua qualidade, bem como estimular a inovação e hamionizar a ativídade

dos órgãos que promovem a inovação associados ou pertencentes à
Universidade de São Paulo.

Artigo 5' - Compete ainda. ao CoPl:

1 -- estimular a pesquisa na Universidade em todas as áreas do conhecimento

bem como a interdisciplinar;

11 -- zelar pela liberdade de criação individual na atividade do pesquisa;

111 -- promover atividades de pós-doutoramento;

IV -- avaliar as ativldades e o desempenho da pesquisa e Inovação na USP;

V -- aprovar a criação. prorrogação e desativação de Núcleos de Apoio à
Pesquisa e Inovação (NAZI);

VI - deliberar. após sor concedida oportunidade de defesa prévia. sobre a

extinção do laboratórios 8 Outras iniciativas do pesquisa, desenvolvimento e

Inovação vinculados ao Centro de Inovação da USP nos casos de suspensão

justificada de atividades por ato do Pró-Reitor nos termos do art. 16. inc. VI, do

presente Regimento;
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Vll -- deliberar sobra as propostas de suas Câmaras o Comissõesl

Vlll -- deliberar sobre matérias que Ihe sejam submetidas pelo(a) Reitor(a) ou

pelo Conselho Universitário.

CAPITULOV

DAS CÂMARAS E COMISSÕES

Artigo 6' - O Comi poderá constituir Câmaras com atribuições definidas

quando de sua constituição.

Artigo 7o As Câmaras serão compostas par membros titulares do Conselho

eleitos em votação secreta.

Parágrafo único -- Será de dois anos o mandato de seus membros, enquanto

integrantes do CoPI, permitida recondução.

Artigo 8' -- A representação discente. em cada Câmara. será eleita entre seus

representantes no CoPI. observada a porcentagem referida no artigo 29 do

Estatuto, assegurada a presença de, pelo menos. um(a) estudante.

Parágrafo único -- Será de um ano o mandato dos membros discentes.

enquanto integrantes do CoPI. pemlitida uma recondução.

Artigo 9' - Cada Câmara terá um(a) Coordenador(a), eleito entro seus
membros. com mandato de dois anos. enquanto integrante do Conselho,

permitida uma recondução.

Parágrafo único -- As reuniões das Câmaras serão presididas pelo(a)

Coordenador(a), ou pelo(a) Pró-Reitor(a). quando presente.
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Artigo IO - O(a) Pró-Reitor(a) poderá constituir comissões temporárias ou

permanentes, com tarefas especificas, designando seus membros.

Parágrafo único -- Nas comissões temporárias ou permanentes, a presidência

será indicada pelo(a) Pró-Reitor(a).

CAPÍTULO VI

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO, DAS CÂMARAS E COMISSÕES

/' ''

Artigo ll - O funcionamento do Conselho e de suas Câmaras obedecerá ao

disposto no Regimento do Conselho Universitário. no que couber.

Parágrafo único -- Deverão ser incluídas na pauta do CoPI e de suas Câmaras

propostas pertinentes à pesquisa e à inovação que sejam subscritas pela
maioria dos seus membros.

Artigo 12 - O CoPI se reunirá ordinariamente a cada dois meses e

extraordinariamente quando convocado pelo(a) Pró-Reitor(a) ou pela maioria
de seus membros.

Artigo 13 - O fundonamento das Comissões será determinado pelo(a) Pró.

Reitor(a). quando de sua constituição.

CAPITULOVll

DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Artigo 14 Pró-Reitoria do Pesquisa e Inovação (PRPI) é o órgão

responsável pela coordenação das pesquisas e da inovação e por zelar pelo

cumprimento das diretrízes de pesquisa e inovação na Universidade.
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$ 1' - O(a) Pró-Reitor(a) é o(a) agente executivo(a) da PRPI, sendo

substituído(a) em suas faltas e impedimentos. sucessivamente, pelo(a) Pró-

Reitor(a) Adjunto(a) de Pesquisa e pelo(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de
Inovação.

$ 2' -- Na vacância das funções do Pró-Reitor(a) e de Pró-Reitores(as)

Adjuntos(as). assim como na falta ou impedimento dos(as) três. a Pró-Reitoria

será exercida pelo(a) professor(a) mais graduado(a) do CoPI com maior tempo

de serviço docente na Universidade.

Artigo 15 - São funções da PRPI supervisionar e coordenar as atividades da

pesquisa e Inovação no âmbito de sua competência.

Artigo 16 - Cabe ao(a) Pró-Reitor(a) do Pesquisa e Inovação;

1 -- coordenar a execução de prqetos e programas Institucionais de pesquisa e

inovação;

11 - promover a interlocução entre a universidade e agências de fomento a

pesquisa nacionais e íntemacionais;

111 -- coordenar os programas institucionais de iniciação científica e tecnológica

o de pós-doutoramento;

IV - estimular e viabilizar convénios de fomento. intercâmbio e divulgação com

agências governamentais, organizações não govemamentais e o setor privado.

para realização de pesquisas e promoção de inovações;

V - formular. propor e coordenar estratégias de desenvoMmento de pesquisa

eínovaçãoinstitucionais;

VI -- suspender. em caso do urgência justificada. o funcionamento de
laboratórios e outras iniciativas de pesquisa. desenvolvimento e inovação

vinculados ao Centro de Inovação USP, ouvido o(a) Coordenador(a) do

respectivo Polo, abrindo prazo para apresentação de defesa prévia para
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posterior deliberação do ColP nos termos do art. 5'. inc. VI. do presente

Regimento;

Vll - facilitar a integração das instâncias administrativas envolvidas com as

atividades de competência da PRPI.

Artigo 17 - Cabe ao(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Pesquisa:

1 -- auxiliar o(a) Pr&Reitor(a) nas atividades de pesquisa;

11 -- auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na coordenação dos programas InstItucIonaIs de

iniciação científica e tecnológica e de pós-doutoramento;

111 -- auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na celebração do convénios de fomento.

intercâmbio e divulgação com agências governamentais para realização de

pesqulsasl

\

IV -- facilitar a integração das Instâncias administrativas envolvidas com as

atívidades de competência da PRPI no âmbito das atívidades do pesquisa;

V -- desenvolver parcerias de desenvolvimento científico e tecnológico com o

selar govemamental. Iniciativa privada e organizações não govemamentais;

VI -- auxiliar a formulação. proposição o coordenação do estratégias de

desenvolvimento de pesquisa institucionais;

Vll -- participar das comissões para as quais seja designado(a).

Artigo 18 - Cabe ao(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Inovação:

1 -- auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) nas atividades do inovação;

11 -- auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na coordenação dos programas institucionais de

iniciação cientifica e tecnológica e de pós-doutoramento;

111 -- auxiliar o(a) Pró--Reitor(a) na celebração convénios de fomento.

intercâmbio e divulgação com agências govemamentaís, organizações não

govemamentais 8 0 setor privado. para promoção do inovações;
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IV -- favorecer a fomiação de um ecossistema do inovação na instituição

promovendo. quando pertinente. a integração entre a Universidade e os

setores público e privado;

V - auxiliar a formulação, proposição e coordenação de estratégias de

desenvolvimento de inovação institucionais;

VI - facilitar a integração das instâncias administrativas envolvidas com as

atividades de competência da PRPI no âmbito das atividades de Inovação;

Vll -- desenvolver parcerias de desenvolvimento científico. tecnológico e do

inovação com o setor governamental. iniciativa privada e organizações não

govemamentaisl

Vlll -- coordenar e harmonizar a atuação da Agência USP de Inovação e do

Centro delnovação da USP;

IX -- parUcipar das comissões para as quais seja designado(a).

CAPÍTULO Vlll

OA COMISSÃO OE PI.ANEIAMENTO ESTRATÉGICO OA INOVAÇÃO

Artigo 19 - A Comissão do Planejamento Estratégico da Inovação tem a

seguinte composição:

1 - o(a) Reitor(a). seu(sua) Presidente;

11 - o(a) Vice-Reitor(a), seu(sua) Vice-Presidente;

111 -- os(as) Pró-Reitores(as) de Graduação. Pós-Graduação, Cultura e

Extensão Universitária, Pesquisa e Inovação e Indução e Peítencimento;

IV - o(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Inovação ;

V -- o(a) Coordenador(a) da Agência USP de Inovação;

VI -- os(as) Coordenadores(as) dos Polos do Centro de Inovação da USP;
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Vl1 -- 6 (seis) pessoas indicadas pelo(a) Reitor(a). com mandato da dois anos,

pemlitidas reconduções. sendo:

a -- no mínimo 2 (dois) docentes da USP;

b -- no máximo 4 (quatro) pessoas sem vínculo com a USP. pesquisadores,

gestores públicos, representantes de empresas e instituições ou empresários

com reconhecida contribuição para o desenvolvimento da ciência. da

tecnologia e da inovação no País. sujeitas tais indicações do Reitor à
deliberação do Conselho Universitários

Vlll -- um representante indicado pela Secretaria de Desenvolvimento

Económico do Estado de São Paulo.

Artigo 20 - Cabe à Comissão de Planejamento Estratégico da Inovação:

1 -- estabelecer diretHzes. a política geral 8 iniciativas do interesse estratégico

da USP em Inovação e Empreendedorismo, orientando as ações da Agência

USP de Inovação e do Centro de Inovação da USP;

11 - avaliar relatórios anuais de desempenho da Agência USP de Inovação e do

Centro delnovação da USP;

111 -- fiscalizar o cumprimento das diretrizes o da politica geral da Agência USP

do Inovação e do Centro de Inovação da USP;

IV -- opinar sobre os assuntos que Ihe forem submetidos pelo(a) seu(sua)
Presidente.

CApÍTULOIX

OA COMISSÃO OE PESQUISA E INOVAÇÃO

Artigo 21 -- O Copa estabelecerá as normas pam o funcionamento da

Comissão de Pesquisa e Inovação das Unidades/órgãos.
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CAPÍTULOX

DOS NÚCLEOS DE APOIO

Artigo 22 -- A criação, prorrogação e desativação de cada Núcleo de Apoio à

Pesquisa e Inovação (NAPI) deverão ser aprovadas pelo Copa. obedecendo-se

o disposto no Estatuto e Regimento Geral.

Parágrafo único O CoPI fará avaliação bienal dos Núcleos de Apoia

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAS E TRANSITÓRIAS

Artigo 23 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo CoPI
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RESOLUÇÃOX>(XX.DEXXDE DE 20xx

Altera a Resolução n' 5175. de 18 de

fevereiro de 2005 8 0 Regimento do

Centro de Inovação da Universidade de

São Pauta. baixado pela Resolução n'

7473, de 21 de fevereiro de 2018, e dá

outras providências.

O Reitor da Universidade de São Paulo. usando de suas atribuições legais.

com fundamento no art. 42. IX, do Estatuto, tendo em vista o deliberado pela
Comissão do Legislação e Recursos. em sessão realizada em XX de

XXXXXXXXX de 20xx, e pela Comissão de Orçamento e Patrim6nía. em

sessão realizada em XX do XXXXXXXXX de 20xx, 8 considerando a criação da

função de Pró-Reitor Adjunto de Inovação e da Comissão de Planejamento

Estratégico da Inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, baixa a
seguinte

RESOLUÇÃO

Anlgo I' -- O artigo I' da Resolução n' 5175. de 18 de fevereiro de 2005.

alterada pelas Resoluções n' 5867, de 23 de agosto de 2010. 5907. de 03 de

março de 2011, e 7533, de 21 do junho de 2018, passa a ter a segulnto
redução:

'Artigo I' -- Fica criada a Agência USP de Inovação - USPlnovação.

vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, como órgão

responsável para. no âmbito da Universidade, gerir e concretizar a

política do inovação. impulsionar e estabelecer as ações necessárias
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para, isoladamente ou em conjunto com os poderes públicos.

Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs). entidades públicas e

privadas, dar suporte à criação, ao intercâmbio, à evolução. às

aplicações de novas ideias em produtos e serviços, à

sustentabilidade e ao empreendedoíismo, em prol do

desenvolvimento socioeconómico estadual e nacional. (NR)'

Artigo 2' -- Os incisos l e ll do artigo 3' da Resolução na 5175. de 18 de

fevereiro de 2005, alterada pelas Resoluções n' 5867. de 23 de agosto de

2010. 5907, de 03 de março de 201 1, e 7533. de 21 de junho de 2018, passam
ateu seguinteredação:

"Artigo 3' -- (. . . )

1 -- estabelecer a estrutura organizacional da USPlnovaçãol (NR)

11 -- aprovar anualmente o plano estratégico e os programas a serem

desenvolvidos; (NR)'

Ar'ligo 3o -- Os $$ 1' e 2' do artigo 5o da Resolução Ra 5175. de 1 8 de fevereiro

de 2005. alterada pelas Resoluções Ro 5867. de 23 de agosto de 2010, 5907.

de 03 de março de 2011. e 7533. do 21 de junho de 2018. passam a ter a
seguinte redação:

'Artigo 5' - (-.)

$ 1o - No exercício das suas funções. o Coordenador será auxiliado

pelos órgãos da Administração Central da Universidade e poderá

contar com assessores designados pelo Pró-Reitor de Pesquisa e
Inovação. (NR)

$ 2' - O Coordenador integrará, como convidado. o Conselho de

Pesquisa e Inovação. (NR)'

Artigo 4' -- Fica revogado o $ 2' do artigo 6' da Resolução Ro 5175, de 18 de

fevereiro de 2005. alterada pelas Resoluções n' 5867. de 23 de agosto de
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2010. 5907, de 03 de março de 2011, e 7533, de 21 de junho de 2018

passando o capot e os $$ 3' e 5o do mesmo artigo a ter a seguinte redação:

Artigo 6' -- Em cada campus haverá um Conselho Polo

USPlnovação, integrado pelos Presidentes das Comissões de

Pesquisa e Inovação de cada Unidade ali existente, com o objetivo

de desenvolver. no campus. as atividades-fim da Agência,

mencionadas nos artigos lo o 2'. (NR)

$ 2'-]revogado]

5 3' - Para os fins do presente artigo. a Comissão de Pesquisa e

Inovação de cada Unidade formulará agenda em conjunto com o

Coordenador da Agência USPlnovação. (NR)

$ 5' -- Nos vamp/ de Piracicaba, Pirassununga. Bauru e Lorena.

enquanto houver menos de três Unidades. seus Conselhos Polo

USPlnovação serão compostos por todos os membros de suas

Comissões de Pesquisa e Inovação em cada campus. (NR)'

(. )

(

Artigo 5o -- Os 5$ 1o e 4' do artigo lo do Regimento do Centro de Inovação da

Universidade de São Paulo. baixado pela Resolução Ro 7473. de 21 de

fevereiro de 2018 e alterado pela Resolução Ro 7626, de 14 de março de 2019.
passa ateu seguinteredação:

'Artigo I' - (...)

$ 1o -- O InovaUSP tem Polos na Cidade Universitária 'Armando de

Saltes Oliveira'. no campus da Capital. em edifício especialmente

construído para esta finalidade, no Campus USP de Ribeirão Preto e

no Campus USP de São Cartas. (NR)

$ 4' -- O InovaUSP contará com corpo próprio de servidores técnicos

e administrativos, subordinados funcional o administrativamente aa

Coordenador de cada Polo. (NR)'

(
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Artigo 6' -- O artigo 3' do Regimento do Centro de Inovação da Universidade

de São Paulo, baixado pela Resolução Ro 7473. de 21 de fevereiro de 2018 e

alterado pela Resolução n' 7626, de 14 de março de 2019, passa a ter a
seguinte redação:

'Artigo 3' -- O InovaUSP vincula-se administrativamente à Pró-

Reitoría de Pesquisa e Inovação. (NR)'

Artigo 7' -- Fica revogado o incisa l do artigo 5' do Regimento do Centro de

Inovação da Universidade de São Paulo, baixada pela Resolução Ro 7473, de

21 de fevereiro de 2018 e alterado pela Resolução Ro 7626, do 14 de março de

2019. passando o incisa 111 do mesmo artigo a ter a seguinte redação:

'Artigo 5' - (-.)
1--trevogado]

111 -- fjscalízar o cumprimento. pelo Conselho Executivo. do
orçamento do InovaUSP; (NR)'

( )

Artigo 8' - O capuz. os incisos do capuz. o $ 1' 8 0s incisos l o ll do $ 1o do
artigo 6o do Regimento do Centro de Inovação da Universidade de São Paulo.

baixado pela Resolução n' 7473. de 21 de fevereiro de 2018 e alterado pela

Resolução no 7626. de 14 do março de 201 9. passam a ter a seguinte redação:

'Artigo 6' -- Cada Polo do InovaUSP terá um Conselho Executivo.

que será composto: (NR)

1 -- pelo Coordenador do respectivo Polo do InovaUSP, que o
presidirá; (NR)

11 -- pelo Vice-Coordenador do respectivo Polo do InovaUSP, que o

presidirá nas faltas e impedimentos do Coordenador; (NR)

111 -- pelos Coordenadores dos laboratórios ou iniciativas da

pesquisa. desenvolvimento e Inovação vinculados ao respectivo Polo

do InovaUSP; (NR)

IV -- por um representante da Coordenação do(s) Curso(s) de

Graduação ligado(s) ao respectivo Polo do InovaUSP. (NR)
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$ 1' - Ao Conselho Executivo do cada Polo do InovaUSP compete:
(NR)

1 -- administrar o respectivo Polo do InovaUSP de acordo com as

diretrizes. a politica de gestão e o orçamento aprovados pelos
órgãos competentes; (NR)

11 -- aprovar os projetos de pesquisa a serem desenvolvidos nós

laboratórios e nas iniciativas vinculados ao respectivo Polo do
InovaUSP; (NR)
(.

n

Artigo 9$ - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

revogadas as disposições em contrário (Proa. XX.X.Xxxxx.xx.X).

Reitoria da Universidade de São Paulo. [Data do sistema por extensor.

<NOMEDOREITOR>

Reitor

<NOME DO SECRETARIO GERAL>

Secretário Geral
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PRUURADORIA

GERAL

@ L:N'l\'EltSI l)A[)E DE SÀ0 P.4 1'LO

Processo; 2022.1.04126.01.0

Interessado: REITORIA DA UNlyERSIDADE DE SÃO PAULO

Assunto: Análise de regimento - Alteração do Estatuto e/ou da
Regimento Geral

DESPACHO

01. Acolho o Parecer de lavra da Dr.' Stephanle
Yukie Hayakawa da Costa.

02. Encaminhem-se os autos do processo R.e

2022.1 .04126.01.0 à Secretaria Geral. para o trâmite prescrito
no parecer e nas minutas.

São Paul0,06 de abrllde 2022.

Adriana Fragalle Morelra

Procuradora Geral Adjunta

NN. 2022.02.000402, Página: l de l
Rua da Reitoria, 374. 2' anda, Cidade Universitária

CEP 550822D. São Pauta-SP - Fome: {l l)
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REITORIA

INFORMAÇÃON' FLS.N.'
Proc. N.'

Rub

Processo: 2022.1.4126.1.0
Interessado: REITORIA DA UNIVERSIDADE DE sÃo PAULO

PARECER

A Reitoria da Universidade de São Paulo solicita mudanças em sua estrutura

organizacional, de modo a incorporar as atividades de Inovação à Pró-Reitoria de Pesquisa,

constituindo assim a nova Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPll. A nova estrutura prevê

também a transformação do Conselho de Pesquisa em Conselho de Pesquisa e Inovação

(CoPI) e a criação de uma Pró-Reitoria Adjunta de Inovação e de uma Comissão de

Planejamento Estratégico de Inovação. De acordo com a proposta. serão incorporadas à PRPI,

a Agência USP de inovação e o Centro de Inovação da USP (InovaUSP). O InovaUSP passa a

ter três polos de inovação em três campi da USP: Armando Sales de Oliveira, em São Paulo,

São Cardos e Ribeirão Preto. Ao mesmo tempo, propõe-se a extinção do Núcleo de Pesquisa e

Ensino Superior da USP INUPES). A proposta prevê alterações no Estatuto e no Regimento

Geral da USP, a criação do Regimento do CoPI, além de alterações na Resolução n' 5175, de

18 de fevereiro de 2005 e no Regimento do Centro de Inovação da Universidade de São Paulo,

regido pela Resolução n' 7473, de 21 de fevereiro de 201 8.

A justificativa para a mudança proposta é 'potencializar a interlocução da

Universidade de SãoPaulo com os agentes de inovação do setor govemamental, do setor

empresarial e da sociedade civil, além da harmonização da atuação dos atores da atividade de

inovação na universidade e órgãos específicos da inovação, como a AUSPIN e o InovaUSP.

aproximando agenda da inovação aos níveis mais elevados da administração universitária'. De

acordo com a proposta, a incorporação da AUSPIN e do InovaUSP, que será ampliado para

outros dois campi, permitirá materializar mais facilmente os eixos de ação em inovação da USP.

inclusive a conexão da universidade com atores externos.
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REITORIA

INFORMAÇÃON' FLS.N.'
Proa. N.'

Rub

A proposta foi analisada pelo DRH (informação n' 252/2022) e pela Procuradoria

Geral da USP (PG. P.n' 05050/2022), tendo sido recomendada por ambos após análise técnica.

As universidades podem contribuir de forma significativa para o ecossistema de

inovação, ao conectar os grupos e laboratórios de pesquisa aos outros espaços de inovação

que consistem em polos tecnológicos, centros de inovação, incubadoras, centros de

aceleração, startups, empresas inovadoras, fundos de investimento em inovação etc. A

proposta de incorporação das atividades de Inovação na atual Pró-Reitoria de Pesquisa de fato

dá maior racionalidade a esta atividade na Universidade. Com a nova estrutura, a PRPI e o

Conselho de Planejamento Estratégico passam a definir diretrizes e coordenar toda a estrutura

de Inovação da USP. Todos os campi terão Conselhos de Inovação ligados à Agência de

Inovação da USP e em três deles serão instalados Centros de inovação jlnovaUSP), dando

assim maior capilaridade às ações de Inovação, atingindo de forma mais efetiva outros centros

além de São Paulo. A participação de membros externos à USP na nova estrutura é essencial

às atividades de inovação da própria universidade. Ela pode ser feita a partir dos Conselhos

Executivos dos Polos do InovaUSP, onde têm assento os coordenadores dos laboratórios ou

iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação vinculados aos polos. É importante

destacar, ainda, que esta iniciativa de criação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e

respectivos conselhos estava prevista no programa de gestão apresentado pelos atuais Reitor e

Vice-Reitora da USP. A CAA. portanto, é favorável à estrutura proposta para a nova PRPI, a

criação da CoPI e da Comissão de Planejamento Estratégico de Inovação e a incorporação da

AUSPIN e dos centros InovaUSP de São Paulo, São Carlos e Ribeírão Preto à PRPI.

Comissão de Atividades Acadêmicas

São Paulo,ll de abrilde 2022
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Proa. N.'

Rub

Processo: 2022.1.4126.1.0

Interessado: REITORIA DA UNIVERSIDADE DE sÃo PAULO

A CAA, em sessão realizada em 11.4.2022, manifestou-se favoravelmente quanto ao

mérito acadêmico da proposta de incorporação da atividade de Inovação à Pró-Reitoria de

Pesquisa, conforme parecer.

Encaminhem-se os autos à çl::R.

São Paulo. 13 de abril de 2022

I'/Clt
Marina

Secretária Geral
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PROCESSO: 2022.1.04126.01.0

INTERESSADO: Reitoria da Universidade de São Paulo

Assunto: Proposta de Transformação do Conselho de

Pesquisa em Conselho de Pesquisa e Inovação, com a criação

da Pró-Reitoria Adjunta de Inovação. Transformação da Pró-

Reitoria de Pesquisa em Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.

Correlatas alterações estatutárias e regimentais.

Compete à CLR deliberar sobre projetos de Regulamentos e Resoluções e opinar sobre

projetos a serem submetidos à apreciação do Conselho Universitário.

A Reitoria propõe a incorporação da atividade de Inovação à Pró-Reitoria de Pesquisa,

incluindo:

-justificativa para incorporação da atividade de Inovação à Pró-Reitoria de
Pesquisam

-minuta de Resolução que Altera dispositivos do Estatuto da USP,

transforTnando o Conselho de Pesquisa no Conselho de Pesquisa e Inovação, e dá outras

provídênciasl

-minuta de Resolução que altera dispositivos do Regimento Geral

da USP, para prever o Conselho de Pesquisa e Inovação e criar a função de Pró-

Reitor adjunto de Inovação, e dá outras providênciasl

-minuta de Resolução que baixa o Regimento do Conselho de Pesquisa e Inovação - CoPI e

minuta de Resolução que altera a Resolução no 5175, de 18 de fevereiro de 2005 e o Regimento do

Centro de Inovação da Universidade de São Paulo, baixado pela Resolução Ro 7473, de 21 de

fevereiro de 2018, e dá outras providências.
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O processo vem instruído por Ofício do Chefe de Gabinete ao Diretor do DRH, Informação

n.' 252 do DRH e Parecer da PG (n.' 05050/2022). As manifestações são todas favoráveis à

proposta. O DRH entende estarem preenchidas as condições técnicas para sua implantação. A PG

conclui, do prisma jurídico formal, que os autos estão em condições de seguir normal tramitação.

E o Relatório

Opino

As minutas de alteração do Estatuto (com a transformação do Conselho de Pesquisa em

Conselho de Pesquisa e Inovação), do Regimento Geral (para prever o Conselho de Pesquisa e

Inovação e criar a função de Pró-Reitor adjunto de Inovação e da Resolução que baixa o Regimento

do Conselho de Pesquisa e Inovação atendem às exigências formais.

Do prisma material, a proposta a ser apreciada pelo Conselho Universitário destaca a

importância da institucionalização das atividades de inovação e da potencialização da interlocução

da USP com setores governamentais, empresariais e da sociedade civil, no setor da inovação

A estrutura proposta, com a incorporação das atlvidades de inovação à Pró-Reitoria a ser

transformada, com a criação da Pró-Reitoria Adjunta de Inovação e, também, com a criação de uma

Comissão de Planejamento Estratégico de Inovação, parece oportuna.

Pelas razões expostas, entendo que a proposta da Reitoria atende às exigências legais,

contempla roteiro institucional importante para o aprofundamento dos espaços de inovação na USP

e está apta a ser examinada pelas Instâncias Superiores

E a nossa opinião, s.m.j.

São Paulo,ll de abrilde 2022

CELSO FERNANDES HIEã;F U:WãlagÍg:â;WÍHl=E:='g;H
CAMPILONG0: Í lz=1:a;Wt.,:..mR;l:i'---;'mOE'
03õ1 691 9855 i' E S%g=1.'1=='"'

Prof. Dr. CELSO FERNANDES CAMPILONGO

Presidente da Comissão de Legislação e Recursos
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PROCESSO: 2022.1 .41 26.1 .O

INTERESSADO: REITORIA DAUSP

A CLR, em sessão realizada em 1 1 .04.2022, aprovou o parecer do relator, favorável à

proposta de incorporação da atividade de Inovação à Pró-Reitoria de Pesquisa, com as

consequentes alterações Estatutárias, Regimentais e Normativas encaminhadas, que atendem

às exigências legais, estando apta a ser examinada pelas instâncias superiores.

Encaminhem-se os autos à COP

São Paulo,12 de abrilde 2022
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PARECER DO RELATOR

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÓNIO

Chega até este Relator o processo nQ 2022.1.4126.1.8 da Reitoria da Universidade de São Paulo

com uma proposta de nova estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Pesquisa, com

atribuições de novas áreas e funções de estrutura: criação da função de Pró-Reitor Adjunto

de Inovação; subordinação da Agência USP de Inovação à PRP; e subordinação do Centro de

Inovação da USP à PRP

O processo possui informações do DRH/CODAGE onde se detalha a proposta de organograma e

de estrutura organizacional da Pró-Reitoria Adjunta de Inovação; faz um levantamento dos

aspectos financeiros envolvidos nessa estrutura organizacional. A Procuradoria Geral também

se manifesta no processo salientando que revisou, em conjunto com os proponentes, as

alterações previstas no Estatuto da USP, no Regimento Geral da USP, no atual Regimento

do Conselho de Pesquisa, e nas Resoluções atinentes à estrutura da Agência USP de
Inovação e do Centro de Inovação da USP

As prerrogativas da Comissão de Orçamento e Património dizem respeito às questões
financeiras e aos impactos financeiros da proposta de criação da Pró-Reitoria Adjunta de

Inovação. Nesse sentido espera-se que o principal impacto seja devido a contratação, promoção

ou remuneração de pessoas, considerando que a estrutura organizacional será reorganizada

buscando atingir o conceito de inovação. A proposta apresentada busca a sinergia potenciais

existentes nas estruturas da agência de Inovação, Centro de inovação e programas específicos.

Considerando o orçamento da Universidade de São Paulo de 2022, com receitas previstas
advindas de repasse do tesouro no valor de R$ 7,1 bilhões de reais, o impacto do valor das

mudanças organizacionais, de R$ 271.288,94, afetará irrisoriamente o comprometimento com

a folha de pagamento. Considerando os valores salariais de abril de 2022, data dos cálculos

realizados pelo DRH. Tais valores geram um acréscimo nos custos sobre o valor da estrutura

já instalada 22,5%, já considerados os encargos patronais e a previsão de férias e 13Q salário,
e uma redução de 01 (uma) função com decréscimo de 2,8%, todos valores tendo como

base os custos da estrutura pré-existente e já incorporados aos desembolsos da
Universidade

O valor proposto pode ser absorvido financeiramente pela Universidade de São Paulo sem
comprometer as políticas de sustentabilidade, se observado isoladamente e sem o reflexo de

outras mudanças. Sugiro que a CODAGE mantenha controle sobre os gastos com pessoal,
especialmente no que se refere ao Capítulo ll da Resolução 7344 de maio de 2017. Sugiro

Responsabilidade pelo gasto Valores anuais (R$)

Reitoria 271.288,94
Totaldosgastos 271.288,94
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produzir sistematicamente um relatório avaliando como os gastos de longo prazo(por exemplo:
gastos com pessoal) afetam o planejamento plurianual, avaliando riscos e cenários. Sendo assim,

considerando as consequências financeiras, sou de parecer FAVORÁVEL a criação da estrutura

organizacional (organograma) proposta para criação da Pró-Reitoria Adjunta de Inovação.

Prof. Dr. André Lucirton Costa
Vice-Presidente da COP

Relator

08.04.2022
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Proa. N.'

Rub,

Processo:2022.1.4126.1.0

Interessado: RUSP

A COP, em reunião realizada em 1 2.04.2022, aprovou o parecer
do relator favorável à nova estrutura organizacional da Pró-Reitoria de

Pesquisa, incorporando a atividade de inovação, com a criação da função
de Pró-Reitor Adjunto de Inovação e subordinações da Agência USP de

Inovação e do Centro de Inovação da USP, conforme proposto nos autos,

bem como as alterações no Estatuto da USP e no Regimento Geral, na

Resolução n' 5175/2005 e no Regimento do Centro de Inovação.

De ordem do Magnífico Reitor. incluam-se os autos na pauta da
próxima reunião do Conselho Universitário.

São Paulo,14 de abrilde 2022.

Marina Gállottini
Secretária Geral
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Autos USP n' 22.1 .4126.1 .0
Interessada: Reitoria da Universidade de São Paulo

A vista das alterações assinaladas, encaminham-se gs.aptos à d. PG-l.JSP
\

Gabinete do Reitor,2 5 ABR. 2l0ZF

»hú«.:hd=.
Chefe de Gabinete

Üa
i
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MINUTA PG N Número automático do documento

RESOLUÇÃO XXXX, DE XX DE XXXXXXXXX DE 20xx

Altera a Resolução n' 5175, de 18 de

fevereiro de 2005 e o Regimento do

Centro de Inovação da Universidade de

São Paulo, baixado pela Resolução n'

7473, de 21 de fevereiro de 2018, e dá

outras providências.

O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com

fundamento no art. 42, IX, do Estatuto, tendo em vista o deliberado pela
Comissão de Legislação e Recursos, em sessão realizada em XX de

XXXXXXXXX de 20xx, e pela Comissão de Orçamento e Património, em sessão

realizada em XX de XXXXXXXXX de 20xx, e considerando a criação da função

de Pró-Reitor Adjunto de Inovação e da Comissão de Planejamento Estratégico

da Inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, baixa a seguinte

RESOLUÇÃO

Artigo I' -- O artigo I' da Resolução n' 5175, de 18 de fevereiro de 2005.

alterada pelas Resoluções n' 5867, de 23 de agosto de 2010, 5907, de 03 de

março de 2011, e 7533, de 21 dejunho de 2018, passa a ter a seguinte redação:

"Artigo I' -- Fica criada a Agência USP de Inovação -- USPlnovação,

vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, como órgão

responsável para, no âmbito da Universidade, gerir e concretizar a

política de inovação, impulsionar e estabelecer as ações necessárias

para, isoladamente ou em conjunto com os poderes públicos,

Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), entidades públicas e
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privadas, dar suporte à criação, ao intercâmbio, à evolução, às

aplicações de novas ideias em produtos e serviços, à sustentabilidade

e ao empreendedorismo, em prol do desenvolvimento

socioeconómico estadual e nacional. (NR)"

Artigo 2' -- Os incisos l e ll do artigo 3' da Resolução n' 5175, de 1 8 de fevereiro

de 2005, alterada pelas Resoluções n' 5867, de 23 de agosto de 201 0, 5907, de

03 de março de 2011. e 7533, de 21 dejunho de 2018, passam a ter a seguinte

redação:

"Artigo 3' - (...)

1 -- estabelecer a estrutura organizacional da USPlnovação; (NR)

11 -- aprovar anualmente o plano estratégico e os programas a serem

desenvolvidosl (NR)"

(

Artigo 3' -- Os $$ 1o e 2' do artigo 5' da Resolução no 5175, de 18 de fevereiro

de 2005, alterada pelas Resoluções n' 586'7, de 23 de agosto de 2010. 5907, de

03 de março de 2011, e 7533, de 21 dejunho de 2018, passam a terá seguinte
redação:

"Artigo 5' - (...)

$ 1o - No exercício das suas funções, o Coordenador será auxiliado

pelos órgãos da Administração Central da Universidade e poderá

contar com assessores designados pelo Pró-Reitor de Pesquisa e

Inovação. (NR)

$ 2' -- O Coordenador integrará, como convidado, o Conselho de

Pesquisa e Inovação. (NRX'

Artigo 4' -- Fica revogado o $ 2' do artigo 6' da Resolução no 5175, de 18 de

fevereiro de 2005, alterada pelas Resoluções no 5867, de 23 de agosto de 2010,

5907, de 03 de março de 2011, e 7533, de 21 de junho de 2018, passando o

cal)uf e os $$ 3' e 5' do mesmo artigo a ter a seguinte redação:
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Artigo 6' -- Em cada canil)t/s haverá um Conselho ComplexoPe+o

USPlnovação, integrado pelos Presidentes das Comissões de

Pesquisa e Inovação de cada Unidade ali existente, com o objetivo de

desenvolver, no campus, as atividades-fim da Agência, mencionadas

nos artigos I' e 2'. (NR)

$ 2'--]revogado]

$ 3' -- Para os fins do presente artigo, a Comissão de Pesquisa e

Inovação de cada Unidade formulará agenda em conjunto com o

Coordenador da Agência USPlnovação.(NR)

$ 5' -- Nos vamp/ de Piracicaba, Pirassununga, Bauru e Lorena.

enquanto houver menos de três Unidades, seus Conselhos Polo

USPlnovação serão compostos por todos os membros de suas

Comissões de Pesquisa e Inovação em cada campa/s. (NR)"

Artigo 5o -- Os $$ 1o e 4' do artigo lo do Regimento do Centro de Inovação) da

Universidade de São Paulo, baixado pela Resolução no 7473, de 21 de fevereiro

de 2018 e alterado pela Resolução n' 7626, de 14 de março de 2019, passa a
terá seguinte redação:

"Artigo I' - (...)

$ 1o - O InovaUSP tem Polos na Cidade Universitária "Armando de

Salles Oliveira", no campa/s da Capital, em edifício especialmente

construído para esta finalidade, no Campus USP de Ribelrão Preto e

no Campus USP de São Carlos. (NR)

$ 4' - O InovaUSP contará com corpo próprio de servidores técnicos

e administrativos. subordinados funcional e administrativamente ao

Coordenador de cada Polo. (NRX'

( )

Artigo 6o -- O artigo 3' do Regimento do Centro de Inovação da Universidade de

São Paulo, baixado pela Resolução n' 7473, de 21 de fevereiro de 2018 e
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alterado pela Resolução n' 7626, de 14 de março de 2019, passa a ter a seguinte

redação:

"Artigo 3' - O InovaUSP vincula-se administrativamente à Pró.

Reitoria de Pesquisa e Inovação. (NR)"

Artigo 7' - Fica revogado o inciso l do artigo 5' do Regimento do Centro de

Inovação da Universidade de São Paulo, baixado pela Resolução n' 7473, de 21

de fevereiro de 2018 e alterado pela Resolução n' 7626, de 14 de março de

2019, passando o inciso 111 do mesmo artigo a ter a seguinte redação:

"Artigo 5' - (...)

1--1revogado]

111 - fiscalizar o cumprimento, pelo Conselho Executivo, do orçamento

dolnovaUSPI(NR)"

)

Artigo 8' -- O capa/f, os incisos do capot, o $ 1' e os incisos l e ll do $ 1o do artigo

6' do Regimento do Centro de Inovação da Universidade de São Paulo, ba.ixado

pela Resolução n' 7473, de 21 de fevereiro de 2018 e alterado pela Resolução

Ro 7626, de 14 de março de 2019. passam a ter a seguinte redação:

"Artigo 6' -- Cada Polo do InovaUSP terá um Conselho Executivo, que

será composto: (NR)

1 -- pelo Coordenador do respectivo Polo do InovaUSP, que o

presidirál (NR)

11 -- pelo Vice-Coordenador do respectivo Polo do InovaUSP, que o

presidirá nas faltas e impedimentos do Coordenadora (NR)

111 -- pelos Coordenadores dos laboratórios ou iniciativas de pesquisa,

desenvolvimento e inovação vinculados ao respectivo Polo do
InovaUSP;(NR)

IV - por um representante da Coordenação do(s) Curso(s) de

Graduação ligado(s) ao respectivo Polo do InovaUSP. (NR)

$ 1' -- Ao Conselho Executivo de cada Polo do InovaUSP compete:

(NR)
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1 -- administrar o respectivo Polo do InovaUSP de acordo com as

diretrizes, a política de gestão e o orçamento aprovados pelos órgãos

competentes; (NR)

11 - aprovar os projetos de pesquisa a serem desenvolvidos nos

laboratórios e nas iniciativas vinculados ao respectivo Polo do

InovaUSP; (NR)

)
1 1

Artigo 9' - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário (Proc. XX.X.XXXXX.XX.X).

Reitoria da Universidade de São Paulo. IData do sistema por extenso]

<NOMEDO REITORA

Reitor

<NOMEDOSECRETÁRIOGERAL>

Secretário Geral
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MINUTAPG N

RESOLUÇÃO XXXX, DE XX DE XXXXXXXXX DE 20xx

Baixa o Regimento do Conselho de

Pesquisa e Inovação -- CoPI.

O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com

fundamento no art. 42, IX, do Estatuto, e tendo em vista o deliberado pelo

Conselho Universitário, em sessão realizada em XX de XXXXXXXXX de 20xx.

baixa a seguinte

RESOLUÇÃO

Artigo lo -- Fica aprovado o Regimento do Conselho de Pesquisa e Inovação

anexo à presente Resolução.

Artigo 2' - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário, em especial, a Resolução no 3735, de 04 de

setembro de 1 990 (Proc. XX.X.XXXXX.XX.X).

Reitoria da Universidade de São Paulo, [Data do sistema por extenso]

<NOME DO REITORA

Reitor
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<NOMEDO SECRETÁRIOGERAL>

Secretário Geral

REGIMENTO DO CONSELHO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

CAPITULO l

DO OBJETIVO DO REGIMENTO

Artigo I' - Este regimento estabelece a constituição, a competência e o

funcionamento do Conselho de Pesquisa e Inovação (CoPI), de suas Câmaras
e Comissões.

CAPITULOll

DA ORGANIZAÇÃO GERAL DA PESQUISA E DA INOVAÇÃO

Artigo 2' - A gestão da pesquisa e da inovação está organizada em

-- Conselho de Pesquisa e Inovaçãol

11 -- Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Inovaçãol

111 - Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Pesquisa;

IV - Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Inovação;

V - Comissão de Planejamento Estratégico da Inovaçãol

VI - Comissão de Pesquisa e Inovação de cada Unidade/órgão;

Vll - Agência USP de Inovação e seus Polosl

Vlll - Centro de Inovação da USP e seus Pelos
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CAPITULO lll

DA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Artigo 3' -- O CoPI tem sua composição definida no Estatuto da USP, sendo

presidido pelo(a) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Inovação.

CAPITULO IV

DACOMPETÊNCIA DOCONSELHO

Artigo 4' - O Copa deverá traçar diretrizes para orientar a ação da Universidade

no campo da pesquisa e zelar, por meio de avaliação periódica, pela sua

qualidade, bem como estimular a inovação e harmonizar a atividade dos órgãos

que promovem a inovação associados ou pertencentes à Universidade de São
Paulo

Artigo 5o - Compete ainda, ao Copa

-- estimular a pesquisa na Universidade em todas as áreas do conhecimento

bem como a interdisciplinarl

11 -- zelar pela liberdade de criação individual na atividade de pesquisam

111 - promover atividades de pós-doutoramentos

IV - avaliar as atividades e o desempenho da pesquisa e inovação na USPI

V - aprovar a criação, prorrogação e desativação de Núcleos de Apoio à
Pesquisa e Inovação (NAPI)l

VI -- deliberar, após ser concedida oportunidade de defesa prévia, sobre a

extinção de laboratórios e outras iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e

inovação vinculados ao Centro de Inovação da USP nos casos de suspensão

justificada de atividades por ato do Pró-Reitor nos termos do art. 16, inc. VI, do

presente Regimentos
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Vll - deliberar sobre as propostas de suas Câmaras e Comissõesl i

Vlll -- deliberar sobre matérias que Ihe sejam submetidas pelo(a) Reitor(a) ou

pelo Conselho Universitário.

CAPITULO V

DAS CÂMARAS E COMISSÕES

Artigo 6' - O CoPI poderá constituir Câmaras com atribuições definidas, quando

de sua constituição.

Artigo 7' - As Câmaras serão compostas por membros titulares do Conselho,

eleitos em votação secreta.

Parágrafo único -- Será de dois anos o mandato de seus membros, enquanto

integrantes do CoPI, permitida recondução.

Artigo 8' - A representação discente, em cada Câmara, será eleita entre seus

representantes no CoPI, observada a porcentagem referida no artigo 29 do

Estatuto, assegurada a presença de, pelo menos, um(a) estudante.

Parágrafo único -- Será de um ano o mandato dos membros discentes, enquanto

integrantes do CoPI, permitida uma recondução.

Artigo 9' - Cada Câmara terá um(a) Coordenador(a), eleito entre seus

membros, com mandato de dois anos, enquanto integrante do Conselho,

permitida uma recondução.

Parágrafo único -- As reuniões das Câmaras serão presididas pelo(a)

Coordenador(a), ou pelo(a) Pró-Reitor(a), quando presente.
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Artigo lO - O(a) Pró-Reitor(a) poderá constituir comissões temporárias ou

permanentes, com tarefas específicas, designando seus membros.

Parágrafo único -- Nas comissões temporárias ou permanentes, a presidência

será indicada pelo(a) Pró-Reitor(a).

CAPITULO VI

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO, DAS CÂMARAS E COMISSÕES

Artigo ll -- O funcionamento do Conselho e de suas Câmaras obedecerá ao

disposto no Regimento do Conselho Universitário. no que couber.

Parágrafo único -- Deverão ser incluídas na pauta do CoPI e de suas Câmaras

propostas pertinentes à pesquisa e à inovação que sejam subscritas pela maioria

dos seus membros.

Artigo 12 - O CoPI se reunirá ordinariamente a cada dois meses e
extraordinariamente quando convocado pelo(a) Pró-Reitor(a) ou pela maioria de
seus membros.

Artigo 13 -- O funcionamento das Comissões será determinado pelo(a) Pró

Reitor(a), quando de sua constituição.

CAPITULO Vll

DA PRó-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Artigo 14 -A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação(PRPI) é o órgão responsável

pela coordenação das pesquisas e da inovação e por zelar pelo cumprimento

das diretrizes de pesquisa e inovação na Universidade.
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$ 1' - O(a) Pró-Reitor(a) é o(a) agente executivo(a) da PRPI, sendo

substituído(a) em suas faltas e impedimentos, sucessivamente, pelo(a) Pró-

Reitor(a) Adjunto(a) de Pesquisa e pelo(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Inovação.

$ 2' - Na vacância das funções de Pró-Reitor(a) e de Pró-Reitores(as)

Adjuntos(as), assim como na falta ou impedimento dos(as) três, a Pró-Reitoria

será exercida pelo(a) professor(a) mais graduado(a) do CoPI com maior tempo
de serviço docente na Universidade.

Artigo 15 -- São funções da PRPI supervisionar e coordenar as atividades de

pesquisa e inovação no âmbito de sua competência.

Artigo 16 -- Cabe ao(a) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Inovação:

1 -- coordenar a execução de projetos e programas institucionais de pesquisa e
inovaçãol

11 - promover a interlocução entre a universidade e agências de fomento a
pesquisa nacionais e internacionaisl

111 - coordenar os programas institucionais de iniciação científica e tecnológica
e de pós-doutoramentos

IV - estimular e viabilizar convênios de fomento, intercâmbio e divulgação com

agências governamentais, organizações não governamentais e o setor privado,

para realização de pesquisas e promoção de inovaçõesl

V - formular, propor e coordenar estratégias de desenvolvimento de pesquisa e
inovação institucionaisl

VI -- suspender, em caso de urgência justificada, o funcionamento de

laboratórios e outras iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação

vinculados ao Centro de Inovação USP, ouvido o(a) Coordenador(a) do

respectivo ComplexoPo+o, abrindo prazo para apresentação de defesa prévia
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para posterior deliberação do CoPI nos termos do art. 5o, inc. VI, do presente
Regimento;

Vll - facilitar a integração das instâncias administrativas envolvidas com as

atividades de competência da PRPI.

Artigo 17 - Cabe ao(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Pesquisa:

1 -- auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) nas atividades de pesquisam

11 -- auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na coordenação dos programas institucionais de

iniciação científica e tecnológica e de pós-doutoramentos

111 - auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na celebração de convênios de fomento,

intercâmbio e divulgação com agências governamentais para realização de
pesquisasl

IV - facilitar a integração das instâncias administrativas envolvidas com as

atividades de competência da PRPI no âmbito das atividades de pesquisam

V -- desenvolver parcerias de desenvolvimento científico e tecnológico cam o

setor governamental, iniciativa privada e organizações não governamentaisl

VI - auxiliar a formulação, proposição e coordenação de estratégias de
desenvolvimento de pesquisa institucionaisl

VI 1 -- participar das comissões para as quais seja designado(a).

Artigo 18 - Cabe ao(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Inovação:

1 -- auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) nas atividades de inovação;

11 -- auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na coordenação dos programas institucionais de

iniciação científica e tecnológica e de pós-doutoramentos

111 -- auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na celebração convênios de fomento, intercâmbio

e divulgação com agências governamentais, organizações não governamentais

e o setor privado, para promoção de inovaçõesl



81

IV - favorecer a formação de um ecossistema de inovação na instituição

promovendo, quando pertinente, a integração entre a Universidade e os setores

público e privados

V -- auxiliar a formulação, proposição e coordenação de estratégias de
desenvolvimento de inovação institucionais;

VI - facilitar a integração das instâncias administrativas envolvidas com as

atividades de competência da PRPI no âmbito das atividades de inovaçãol

Vll - desenvolver parcerias de desenvolvimento científico, tecnológico e de

inovação com o setor governamental, iniciativa privada e organizações não
governamentaisl

vlll -- coordenar e harmonizar a atuação da Agência USP de Inovação e do

Centro de Inovação da USPI

IX -- participar das comissões para as quais seja designado(a).

CAPITULO Vlll

DA COMISSÃO DE PLANEIAMENTO ESTRATÉGICO DA INOVAÇÃO

Artigo 19 - A Comissão de Planejamento Estratégico da Inovação tem a
seguinte composição:

1 -- o(a) Reitor(a), seu(sua) Presidente;

11 -- o(a) Vice-Reitor(a), seu(sua) Vice-Presidente;

111 -- os(as) Pró-Reitores(as) de Graduação, Pós-Graduação, Cultura e Extensão

Universitária, Pesquisa e Inovação e Inclusão e Pertencimentol

IV - o(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Inovação;

V -- o(a) Coordenador(a) da Agência USP de Inovaçãol

VI -- os(as) Coordenadores(as) dos ComplexosPo+os do Centro de Inovação da
USP:



Vl1 - 6 (seis) pessoas indicadas pelo(a) Reitor(a), com mandato de dois anos

permitidas reconduções, sendo:

a -- no mínimo 2 (dois) docentes da USP

b - no máximo 4 (quatro) pessoas sem vínculo com a USP, pesquisadores,

gestores públicos, representantes de empresas e instituições ou empresários

com reconhecida contribuição para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia

e da inovação no País. sujeitas tais indicações do Reitor à deliberação do

Conselho Universitários

Vlll -- um representante indicado pela Secretaria de Desenvolvimento

Económico do Estado de São Paulo.

Artigo 20 Cabe à Comissão de Planejamento Estratégico da Inovação

1 -- estabelecer diretrizes, a política geral e iniciativas de interesse estratégico da

USP em Inovação e Empreendedorismo, orientando as ações da Agência USP

de Inovação e do Centro de Inovação da USPI

11 - 4-1-L- pervisionar, através da avaliação de relatórios anuais, o

cumprimento das diretrizes e da política geral da Agência USP de Inovação e do

Centro de Inovação da USPI

lll - +V--- opinar sobre os assuntos que Ihe forem submetidos pelo(a) seu(sua)
Presidente.

CAPITULOIX

DA COMISSÃO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Artigo 21 -- O Copa estabelecerá as normas para o funcionamento da Comissão

de Pesquisa e Inovação das Unidades/órgãos.
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DOSNUCLEOSDEAPOIO

Artigo 22 -- A criação, prorrogação e desativação de cada Núcleo de Apoio à

Pesquisa e Inovação (NAPI) deverão ser aprovadas pelo CoPI, obedecendo-se

o disposto no Estatuto e Regimento Geral.

Parágrafo único -- O CoPI fará avaliação bienal dos Núcleos de Apoio

CAPITULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

CAPITULOX

Artigo 23 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo CoPI
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formal. Sugestão de texto.

PA RECER

Senhor Procurador Geral

1 . Retornam os autos após a emissão do Parecer PG 5050/2022.

2. Após aprovação pela Comissão de Atividades Acadêmicas, pela

Comissão de Legislação e Recursos e pela Comissão de Orçamento e
Património, os proponentes apresentam novas alterações às minutas que já
estavam em trâmite
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3. Em breve síntese quanto às modificações ora encaminhadas:

3.1. prevê-se que o Centro de Inovação da USP não contará com Polos, mas

com Complexos;

3.2. modificou-se o dispositivo legal destinado a definir as competências da

nova Comissão de Planejamento Estratégico da Inovação;

3.3. foram corrigidos erros de digitação.

4. Os autos vieram, então, a este órgão jurídico para exame jurídico.

formal por ordem do Gabinete do M. Reitor -- GR.

É o relatório. Passo a opinar.

5. Quanto à modificação da terminologia "Polos" para "Complexos"

do Centro de Inovação da USP. não se verificam óbices jurídicos, devendo os

proponentes diligenciar junto à CODAGE e ao DRH para que a futura

gratificação de função a ser criada acompanhe a nova designação adotada.

6. Com relação às competências da nova Comissão de

Planejamento Estratégico da Inovação (art. 20 do Regimento proposto para o

Conselho de Pesquisa e Inovação -- CoPI), a modificação ora em exame

pretende reunir os originais incisos ll e 111. Para maior clareza, recomendo a

adoção dotexto abaixo:

"A't. 20 (...)
"ll -- avaliar relatórios anuais de desempenho da Agência USP
de Inovação e do Centro de Inovação da USP e supervisionar,
por meio dessa avaliação, o cumprimento das diretrizes e da
política geral;"

7. Segue anexa minuta atualizada nos termos acima indicados.

8. De todo o exposto, submeto os autos à vossa consideração, com

sugestão de devolução ao GR - Gabinete do Reitor.

NN.2022.02.000402,Página:2 de 3
Rua da Reitoria, 374, 2o andar, Cidade Universitária - CEP 5508220, São Paulo-SP - Fine: (1 1)
3091a408
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MINUTA PG N. inúmera automático do docuHQDlê

RESOLUÇÃO XXXX, DE XX DE XXXXXXXXX DE 20xx

Baixa o Regimento do Conselho de

Pesquisa e Inovação -- CoPI.

O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

com fundamento no art. 42, IX, do Estatuto, e tendo em vista o deliberado pelo

Conselho Universitário. em sessão realizada em XX de XXXXXXXXX de 20xx,

baixa a seguinte

RESOLUÇÃO

Artigo I' -- Fica aprovado o Regimento do Conselho de Pesquisa e Inovação.

anexo à presente Resolução.

Artigo 2' -- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário. em especial. a Resolução n' 3735, de

04 de setembro de 1 990 (Proa. XX.X.XXXXX.XX.X).

Reitoria da Universidade de São Paulo, [Data do sistema por extenso]

<NOMEDO REITORA

Reitor
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<NOMEDOSECRETÁRIO GERAL>

Secretário Geral

REGIMENTO DO CONSELHO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

CAPITULO l

DO OBJETIVO DO REGIMENTO

Artigo I' -- Este regimento estabelece a constituição, a competência e o
funcionamento do Conselho de Pesquisa e Inovação (CoPI), de suas Câmaras
e Comissões.

CAPITULO ll

DA ORGANIZAÇÃO GERAL DA PESQUISA E DA INOVAÇÃO

Artigo 2' -- A gestão da pesquisa e da inovação está organizada em

1 -- Conselho de Pesquisa e Inovaçãol

11 - Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Inovação;

111 - Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Pesquisa;

IV - Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Inovação;

V - Comissão de Planejamento Estratégico da Inovação;

VI -- Comissão de Pesquisa e Inovação de cada Unidade/órgãos

Vll -- Agência USP de Inovação e seus Polosl

Vlll -- Centro de Inovação da USP e seus Polos
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CAPITULOlll

DA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Artigo 3' -- O CoPI tem sua composição definida no Estatuto da USP, sendo

presidido pelo(a) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Inovação.

CAPITULOIV

DACOMPETÊNCIADOCONSELHO

Artigo 4' -- O CoPI deverá traçar diretrizes para orientar a ação da
Universidade no campo da pesquisa e zelar. por meio de avaliação periódica,

pela sua qualidade, bem como estimular a inovação e harmonizar a atividade

dos órgãos que promovem a inovação associados ou pertencentes à
Universidade de São Paulo.

Artigo 5' -- Compete ainda, ao CoPI

1 -- estimular a pesquisa na Universidade em todas as áreas do conhecimento

bem como a interdisciplinarl

1 1 zelar pela liberdade de criação individual na atividade de pesquisa

l l l promover atividades de pós-doutoramento

lv avaliar as atividades e o desempenho da pesquisa e inovação na USP

V -- aprovar a criação, prorrogação e desativação de Núcleos de Apoio à
Pesquisa e Inovação (NAPI);

VI -- deliberar, após ser concedida oportunidade de defesa prévia. sobre a

extinção de laboratórios e outras iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e

inovação vinculados ao Centro de Inovação da USP nos casos de suspensão

justificada de atividades por ato do Pró-Reitor nos termos do art. 16, inc. VI. do

presente Regimento;
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Vll -- deliberar sobre as propostas de suas Câmaras e Comissõesl

Vlll -- deliberar sobre matérias que Ihe sejam submetidas pelo(a) Reitor(a) ou
pelo Conselho Universitário.

CAPITULO V

DAS CÂMARAS E COMISSÕES

Artigo 6' -- O CoPI poderá constituir Câmaras com atribuições definidas

quando de sua constituição.

Artigo 7' -- As Câmaras serão compostas por membros titulares do Conselho,

eleitos em '/otação secreta.

Parágrafo único - Será de dois anos o mandato de seus membros. enquanto

integrantes do CoPI, permitida recondução.

Artigo 8' -- A representação discente, em cada Câmara. será eleita entre seus

representantes no CoPI. observada a percentagem referida no artigo 29 do

Estatuto, assegurada a presença de, pelo menos, um(a) estudante.

Parágrafo único -- Será de um ano o mandato dos membros discentes,

enquanto integrantes do CoPI, permitida uma recondução.

Artigo 9' -- Cada Câmara terá um(a) Coordenador(a), eleito entre seus

membros. com mandato de dois anos. enquanto integrante do Conselho.

permitida uma recondução.

Parágrafo único -- As reuniões das Câmaras serão presididas pelo(a)
Coordenador(a), ou pelo(a) Pró-Reitor(a), quando presente.



Artigo lO - O(a) Pró-Reitor(a) poderá constituir comissões temporárias ou

permanentes, com tarefas específicas, designando seus membros.

Parágrafo único -- Nas comissões temporárias ou permanentes, a presidência

será indicada pelo(a) Pró-Reitor(a).

CAPITULOVI

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO, DAS CÂMARAS E COMISSOES

Artigo ll - O funcionamento do Conselho e de suas Câmaras obedecerá ao

disposto no Regimento do Conselho Universitário, no que couber.

Parágrafo único - Deverão ser incluídas na pauta do CoPI e de suas Câmaras

propostas pertinentes à pesquisa e à inovação que sejam subscritas pela
maioria dos seus membros.

Artigo 12 -- O CoPI se reunirá ordinariamente a cada dois meses e
extraordinariamente quando convocado pelo(a) Pró-Reitor(a) ou pela maioria

de seus membros.

Artigo 13 - O funcionamento das Comissões será determinado pelo(a) Pró

Reitor(a). quando de sua constituição.

CAPITULO Vll

DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Artigo 14 -- A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) é o órgão

responsável pela coordenação das pesquisas e da inovação e por zelar pelo

cumprimento das diretrizes de pesquisa e inovação na Universidade.
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$ 1' -- O(a) Pró-Reitor(a) é o(a) agente executivo(a) da PRPI, sendo

substituído(a) em suas faltas e impedimentos. sucessivamente, pelo(a) Pró-

Reítor(a) Adjunto(a) de Pesquisa e pelo(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de

Inovação.

$ 2' - Na vacância das funções de Pró-Reitor(a) e de Pró-Reitores(as)

Adjuntos(as), assim como na falta ou impedimento dos(as) três, a Pró-Reitoria

será exercida pelo(a) professor(a) mais graduado(a) do CoPI com maior tempo

de serviço docente na Universidade.

Artigo 15 - São funções da PRPI supervisionar e coordenar as atividades de

pesquisa e inovação no âmbito de sua competência.

Artigo 16 - Cabe ao(a) Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Inovação:

1 - coordenar a execução de projetos e programas institucionais de pesquisa e

inovaçaol

11 - promover a interlocução entre a universidade e agências de fomento a

pesquisa nacionais e internacionaisl

111 - coordenar os programas institucionais de iniciação científica e tecnológica

e de pós-doutoramento;

IV - estimular e viabilizar convênios de fomento, intercâmbio e divulgação com

agências governamentais, organizações não governamentais e o setor privado,

para realização de pesquisas e promoção de ínovaçõesl

V - formular, propor e coordenar estratégias de desenvolvimento de pesquisa

einovaçãoinstítucionaisl

VI -- suspender, em caso de urgência justificada. o funcionamento de

laboratórios e outras iniciativas de pesquisa. desenvolvimento e inovação

vinculados ao Centro de Inovação USP. ouvido o(a) Coordenador(a) do

respectivo ComplexoPe+o, abrindo prazo para apresentação de defesa prévia
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para posterior deliberação do

Regimento;

nos termos do art. 5'. ínc. VI. do presente

Vll -- facilitar a integração das instâncias administrativas envolvidas com as

atividades de competência da PRPI.

Artigo 17 Cabe ao(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Pesquisa

auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) nas atividades de pesquisa

11 -- auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na coordenação dos programas institucionais de

iniciação científica e tecnológica e de pós-doutoramento;

111 -- auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na celebração de convênios de fomento,

intercâmbio e divulgação com agências governamentais para realização de

pesqulsasl

IV -- facilitar a integração das instâncias administrativas envolvidas com as

atividades de competência da PRPI no âmbito das atividades de pesquisa;

V -- desenvolver parcerias de desenvolvimento científico e tecnológico com o

selar governamental, iniciativa privada e organizações não governamentais;

VI - auxiliar a formulação, proposição e coordenação de estratégias de

desenvolvimento de pesquisa institucionais;

Vll participar das comissões para as quais seja designado(a)

Artigo 1 8 - Cabe ao(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Inovação

1 - auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) nas atividades de inovação;

11 -- auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na coordenação dos programas institucionais de

iniciação científica e tecnológica e de pós-doutoramentos

111 -- auxiliar o(a) Pró-Reitor(a) na celebração convênios de fomento.

intercâmbio e divulgação com agências governamentais, organizações não

governamentais e o setor privado. para promoção de inovações;
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IV - favorecer a formação de um ecossistema de inovação na instituição

promovendo. quando pertinente, a integração entre a Universidade e os

setores público e privados

V - auxiliar a formulação, proposição e coordenação de estratégias de

desenvolvimento de inovação institucíonaisl

VI facilitar a integração das instâncias administrativas envolvidas com as

atívidades de competência da PRPI no âmbito das atividades de inovaçãol

Vll -- desenvolver parcerias de desenvolvimento científico, tecnológico e de

inovação com o setor governamental, iniciativa privada e organizações não

governamentaisl

Vlll -- coordenar e harmonizar a atuação da Agência USP de Inovação e do

Centro de Inovação da USPi

lx participar das comissões para as quais seja designado(a)

CAPITULO Vlll

DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA INOVAÇÃO

Artigo 19 - A Comissão de Planejamento Estratégico da Inovação tem a

seguinte composição:

1 -- o(a) Reitor(a), seu(sua) Presidente;

11 - o(a) Vice-Reitor(a). seu(sua) Vice-Presidente;

111 -- os(as) Pró-Reitores(as) de Graduação, Pós-Graduação. Cultura e

Extensão Universitária. Pesquisa e Inovação e Inclusão e Pertencimentol

IV - o(a) Pró-Reitor(a) Adjunto(a) de Inovação;

V -- o(a) Coordenador(a) da Agência USP de Inovaçãol

VI - os(as) Coordenadores(as) dos ComplexosPe+os do Centro de Inovação da

USP;
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Vl1 -- 6 (seis) pessoas indicadas pelo(a) Reitor(a), com mandato de dois anos

permitidas reconduções, sendo:

a -- no mínimo 2 (dois) docentes da USPI

b -- no máximo 4 (quatro) pessoas sem vínculo com a USP, pesquisadores.

gestores públicos. representantes de empresas e instituições ou empresários

com reconhecida contribuição para o desenvolvimento da ciência, da

tecnologia e da inovação no País, sujeitas tais indicações do Reitor à
deliberação do Conselho Universitários

Vlll -- um representante indicado pela Secretaria de Desenvolvimento

Económico do Estado de São Paulo

Artigo 20 -- Cabe à Comissão de Planejamento Estratégico da Inovação:

1 - estabelecer diretrizes. a política geral e iniciativas de interesse estratégico

da USP em Inovação e Empreendedorismo. orientando as ações da Agência

USP de Inovação e do Centro de Inovação da USP;

ll - +++..----fiscaliza:ç avaliar relatórios anuais de desemoenho da Aciência USP de

Inovação e do Centro de Inovação da USP e suoervisionar. Dor meio dessa

avallaçãQ. Q Cumprimento das diretrizes e da política aeral= Excluído: supervisionar, atmvés da l
avaliação de relatórios anuais. o
cumprimento das díretrizes e da política l
geral da Agência USP de Inovação e l
do Centro de Inovação da USPI l

lll - +V-- opinar sobre os assuntos que Ihe forem submetidos pelo(a) seu(sua)
Presidente.

CAPITULOIX

DACOMISSÃO DEPESQUISAEINOVAÇÃO

Artigo 21 - O CaPI estabelecerá as normas para o funcionamento da

Comissão de Pesquisa e Inovação das Unidades/órgãos.
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CAPITULOX

DOS NUCLEOS DE APOIO

Artigo 22 - A criação, prorrogação e desativação de cada Núcleo de Apoio à

Pesquisa e Inovação (NAPA) deverão ser aprovadas pelo Copa, obedecendo-se

o disposto no Estatuto e Regimento Geral.

Parágrafo único O CoPI fará avaliação bienal dos Núcleos de Apoio

CAPITULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 23 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Copa
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Interessado: RUSP

Aprovo, por delegação de competência da CAA e "ad referendum" daquele

Colegiada, a proposta de incorporação da atívidade de Inovação à Pró-Reitoria de

Pesquisa, nos termos propostos, ratificando a manifestação anterior da Comissão.

São Paulo, 26 de abrilde 2022.
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Presidente da CAA
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INTERESSADO: REITORIA DA USP

Aprovo, "ad referendum" da CLR, o parecer favorável da Douta

Procuradora Stephanie Yukie Hayakawa da Costa, de 25 de abril de 2022.

favorável às alterações complementares - substituição dos "pólos" por

"complexos"l redefinição das competências da Comissão de Planejamento

Estratégicos correção de erros de digitação -, com proposta de nova minuta de

Resolução que baixa o Regimento do Conselho de Pesquisa e Inovação(CoPll ,

e dá outras providências.

São Paulo, 26 de abril de 202;('] /
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Prof. Dr. Censo Fei;i:iãndes CampilçJ6go
Presidente da CLR #'
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Processo: 2022.1.4126.1.0

Interessado: RUSP

Aprovo, por delegação de competência da COP e "ad referendum'' daquele

Colegiada, o parecer do relator favorável à proposta de transformação do Conselho

de Pesquisa em Conselho de Pesquisa e Inovação, com a criação da Pró-Reitoria

Adjunta de Inovação, nos termos propostos, tendo em vista que as modificações

apresentadas não alteram custos para a Universidade.

São Paulo, 26 de abrílde 2022.
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Presidente da COP
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PARECER DO RELATOR

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E PATRIMÓNIO

Retorna ao Relator o processo ng 2022.1.4].26.1.0 da Reitoria da Universidade de São Paulo com

uma proposta de nova estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Pesquisa, com atribuições

de novas áreas e funções de estrutura; criação da função de Pró-Reitor Adjunto de Inovação.
A Procuradoria Geral emitiu parecer em relação as mudanças apresentadas não encontrando

óbice nas mudanças mencionadas, que são de caráter formal e de nomenclatura e atribuições.

As prerrogativas da Comissão de Orçamento e Património dizem respeito às questões

financeiras e aos resultados financeiros da proposta de criação da nova Pró-Reitoria Adjunta de
Inovação. Nesse sentido as modificações não acrescentam outros custos a Universidade de São

Paulo e não alteram o conteúdo do parecer anteriormente emitido. Sendo assim mantenho o
parecer FAVORÁVEL à proposta para criação Pró-Reitoria Adjunta de Inovação.

Prof IÍiãré Lu
Vice-Presidente da COP

Relator
26.04.2022


