
  
 

 
 
 

 
 
  

 

                                                                                                                                                  

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIRETORIA FINANCEIRA E CONTÁBIL 

Coordenadoria de Execução da Despesa e Convênios 
 

 

Campinas, 09 de dezembro de 2021. 

 

OF. CIRCULAR DGA nº 17/2021 

 

Assunto: Formalização de Convênio via Sistema de Convênios Digital 

 

Ao Magnifico Reitor Prof. Dr. Antonio José de Almeida Meirelles, 

 

 

Considerando o final do exercício e também a suspensão das atividades administrativas a 

partir de 23 de dezembro de 2021, vimos pedir a atenção para os possíveis convênios a 

serem formalizados durante o período de recesso. 

 

Percebemos que, em anos anteriores, convênios com recursos a serem executados na 

Universidade foram assinados sem análise prévia da DGA e ainda estão pendentes de 

execução, tendo em vista conflito(s) existente(s) entre o termo do convênio e as normativas 

internas, que inviabilizam a execução do convênio. 

 

Buscando a adequação destes convênios, orientamos as Unidades responsáveis, as quais 

estão tratando com as Instituições Conveniadas para que sejam feitos os ajustes necessários. 

Entretanto, esclarecemos que essas tratativas demandam muito tempo da execução do 

convênio (vigência), podendo prejudicar o cumprimento de prazos. Por este motivo, faz-se 

necessário o envolvimento da DGA em análise prévia à formalização. 

 

Sabendo que existem convênios em fase de formalização, principalmente na área da Saúde, 

que podem ser recebidos para finalização durante a suspensão das atividades, reforçamos a 

recomendação de encaminhamento para análise prévia da DGA e da d. Procuradoria Geral, a 

fim de evitarmos problemas na execução futura destes convênios.  

 

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários, através da 

Divisão Financeira e Contábil, desta DGA, ramal 14413 (Juliana) ou pelo endereço 

eletrônico: convenios@dga.unicamp.br. 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

Lina Amaral Nakata 

Diretora Geral de Administração / DGA 
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