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Vistos. 

1. Notícias publicadas na imprensa (ACidadeON/Ribeirao26/3/2021 17:42 ) 
afirmam que a USP RIBEIRÃO PRETO está desenvolvendo uma 
nova vacina contra o COVID19, tendo enviado os estudos à ANVISA, 
com a finalidade de obter a necessária autorização para a aplicação de 
testes clínicos em humanos. 

2. Consta, ainda, tratar-se de projeto financiado pelo Governo Federal 
e que a vacina (Versamune) estaria sendo desenvolvida pela 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,Farmacore e PDS 
Biotechnology. 

3. No que interessa ao controle externo atribuído a este Tribunal, e, na 
condição de relator do processo anual de prestação de contas da USP, 
incluindo o campus de Ribeirão Preto (tratado neste processo), impõe a 
este Relator indagar: 

a. Qual o montante e a origem dos recursos públicos alocados ao 
projeto ? Discriminar por fonte de receita. 

b. Destes, qual o montante efetivamente já dispendido ? Igualmente 
discriminando por fonte e valor. 



c. Se dentre os recursos houver aporte do Estado e da União, qual o 
documento contrato que lhes dá sustentação ? 

d. Se verdadeira a participação de empresas privadas, quais são elas; 
como se deu essa parceria ?                                                         
Interessa conhecer as tratativas documentadas, os compromissos 
e responsabilidades assumidos e valores envolvidos, sobretudo 
como estarão resguardados os interesses da Universidade, nessa 
parceria. 

4. Aguarda este Relator que o Magnífico Reitor VANHAN AGOPVAN, 
no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos as respostas, com 
documentação e esclarecimentos 
apropriados.                                                                                              
                                          PUBLIQUE-SE 

5. Envie, o Cartório, o arquivo deste Despacho, por email, à Reitoria da 
USP.                                                                                                     
CUMPRA-SE. 

GC-ARC., 29 de março de 2021 

ANTONIO ROQUE CITADINI 
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op. 
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