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Ata nº 4/2018/CPCo 

 

Aos 11 dias do mês de abril de 2018, no horário das 15h05min, na Sala 302 do 3º andar, do Bloco L, 1 
do Campus Santo André, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Avenida dos 2 
Estados, 5001, Bairro Santa Terezinha, Santo André, São Paulo, realizou-se a IV sessão ordinária da 3 
Comissão Permanente de Convênios (CPCo) do ano em curso, previamente convocada pela 4 
professora Dra. Sonia Maria Malmonge, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes), com a 5 
presença dos seguintes membros: Bruno Luiz Scarafiz, representante suplente da Assessoria de 6 
Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); Leonardo José Stil, representante da Pró-Reitoria 7 
de Extensão e Cultura (ProEC); Luciano Puzer, representante do Centro de Ciências Naturais e 8 
Humanas (CCNH); Sara Cid. M. Alvarez, representante da Pró-Reitoria de Administração (ProAd); 9 
Simone Aparecida Pellizon representante suplente da ProAd e Vanessa Soraia Sales dos Santos, 10 
representante da ACIC. Participantes: Não houve. Apoio administrativo: Fabiana Vallini, 11 
secretária executiva da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, a professora Sônia, após 12 
cumprimentar os presentes, inicia a reunião com a sessão de informes: 1.Representação da ACIC. 13 
Bruno comunica que a Vanessa é a titular da chapa que representa a ACIC na Comissão, porém nesta 14 
reunião ele fará as relatorias por trata-se de processos antigos que ele estava acompanhando. 2. 15 
Incluir nos pareceres da CPCo a identificação do docente interessado na parceria ou a ter 16 
participação remunerada esporádica autorizada neste Conselho. Bruno informa que ocorreu um 17 
caso concreto de uma docente que teve o processo aprovado pela CPCo, mas quando foi apresentar 18 
na empresa foi verificado que o documento de autorização que é publicado no Boletim de Serviço da 19 
UFABC não identifica o docente e por isso trouxeram essa sugestão de incluir nos pareceres a 20 
identificação do docente. Bruno manifesta ainda que esta sugestão poderá gerar dúvida em processos 21 
que tenham vários docentes envolvidos e para estas situações será identificado o coordenador do 22 
projeto.  Ordem do Dia: 1. Ata da III sessão ordinária de 2018, realizada em 21 de março de 2018. 23 
Encaminha-se para a votação. Aprovada por unanimidade. 2. Análise  de prestação de contas, 24 
processos nº 23006.001375/2015-27, 23006.001392/2015-64 e 23006.000430/2018-14, referente ao 25 
TED nº 01/2015. Bruno informa que a prestação de contas e o relatório técnico foram aprovados. 26 
Destaca que houve solicitação da ProAd, para que em nas prestações de contas em que não houvesse 27 
itens a serem patrimoniados que fosse dispensado o envio do processo à Divisão de Patrimônio ou 28 
que fosse realizada uma manifestação simples feita pela área com esta informação apenas para 29 
normatizar a instrução do processo. Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade. 3. 30 
Análise do relatório técnico de execução, processo nº 23006.002560/2013-77, referente à adesão a 31 
Termo de Parceria. Bruno esclarece que trata-se da adesão da UFABC ao programa Inova SP e que 32 
não houve recursos financeiros envolvidos. Ressaltando que a parceria não pode ser prorrogada. 33 
Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade 4. Análise do processo nº 34 
23006.000513/2018-04, referente a celebração de Ajuste Individualizado com a Fundep.  Bruno cita 35 
que trata-se de um evento que irá ocorrer na UFABC. Menciona que neste Ajuste não haverá 36 
recursos financeiros, porém a Fundep foi contratada, pois serão realizadas cobranças de inscrições. 37 
Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade. 5. Ratificação do Parecer Ad Referendum 38 
de 09/02/2018, processo nº 23006.000207/2018-21, referente à celebração de Ajuste Individualizado 39 
com a Fundep.  Professora Sônia cita que houve a aprovação ad referendum, pois no projeto haviam 40 
bolsistas envolvidos e isso pedia urgência na aprovação. Encaminha-se para a votação. Aprovado por 41 
unanimidade. 6. Ratificação do Parecer Ad Referendum de 21/03/2018, processo nº 42 
23006.001753/2013-19, referente à celebração de Termo Aditivo do TCTC nº 10/2013.  Professora 43 
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Sônia esclarece que a aprovação ad referendum, neste termo foi em decorrência da urgência da 44 
necessidade de serem realizados remanejamentos de verbas necessários para a compra de 45 
equipamentos e consumíveis. Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade Nada mais 46 
havendo, a reunião encerra-se às 15h21, da qual, para constar, eu, Fabiana Vallini, secretária 47 
executiva da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela 48 
presidente da CPCo. 49 
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