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Ata nº 08/2019/CPCo 

 

Aos 19 dias do mês de junho de 2019, no horário das 14h07, na Sala de reuniões do 1º andar, 1 

do Bloco A, do Campus Santo André, da Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na 2 

Avenida dos Estados, 5001, Bairro Santa Terezinha, Santo André, São Paulo, realizou-se a VIII 3 

sessão ordinária da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) do ano em curso, 4 

previamente convocada pela presidente, Sônia Maria Malmonge, representante da Pró-Reitoria 5 

de Pesquisa (ProPes), com a presença dos seguintes membros: Sara Cid Mascareñas Alvarez, 6 

representante da Pró-Reitoria de Administração  (ProAd); Vanessa Cervelin Segura, 7 

representante suplente da ProAd; Leonardo José Steil, representante da Pró-Reitoria de Extensão 8 

e Cultura (ProEC); Vanessa Soraia Sales dos Santos, representante da Assessoria de 9 

Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); João Paulo Gois, pró-reitor adjunto de pós-10 

graduação; Fábio Danilo Ferreira, representante suplente da Agência de Inovação; Juliana dos 11 

Santos de Souza, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e Itana 12 

Stiubiener, representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC). Apoio 13 

administrativo: Fabiana Vallini, secretária executiva e Lucas José Presotto Guimarães, assistente 14 

em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, professora Sônia, após 15 
cumprimentar os presentes, inicia a sessão. Informes: Não houve. Ordem do Dia: 1. Ata da VII 16 
sessão ordinária de 2019, realizada em 29 de maio de 2019. Aprovada com alterações e 3 17 
abstenções. Expediente: 1. Continuação da análise do processo nº 23006.000693/2019-02 18 

referente ao pedido de autorização para exercício de atividade externa remunerada. Fábio relata 19 

que em reunião com o Professor Mário Gazziro orientaram que alterasse no plano de trabalho 20 

destacando que no trabalho a ser realizado não há proteção de patente. Professora Itana relembra 21 

que a avaliação do cronograma é de responsabilidade do Centro e não da CPCo. Professora 22 

Sônia salienta que o desenvolvimento do produto não será realizado pelo demandante e que o 23 

professor Mário terá somente as funções de orientação e treinamento técnico às equipes de 24 

manutenção. Vanessa Sales alerta que o período da realização da atividade está incorreto, 25 

professora Sônia expõe que no parecer irá constar a necessidade da alteração do período de 26 

realização da atividade. O assunto foi promovido para a ordem do dia e foi aprovado com uma 27 

abstenção. 2. Análise do processo nº 23006.000586/2019-76 referente à celebração de Termo de 28 

Colaboração Tripartite entre a UFABC, USP e UFPE para a execução do projeto denominado: 29 

Neurociência Computacional e de Sistemas. Vanessa Sales cita que o projeto trata-se de uma 30 

pareceria entre a UFABC a USP e a UFPE. Diz que o projeto terá recursos financeiros 31 

envolvidos, no entanto esses recursos serão destinados diretamente aos pesquisadores não a 32 

UFABC. O Termo de Cooperação Técnico-Científico (TCTC) foi necessário, pois envolve 33 

propriedade intelectual e produção de patentes, além disso, a USP solicita o TCTC para que o 34 

projeto seja executado. O fomento virá da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 35 

Paulo (FAPESP) e da Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco 36 

(FACEPE). Ao final do projeto haverá doação de alguns equipamentos para a UFABC. O 37 

assunto foi promovido para a ordem do dia e foi aprovado com unanimidade . 3. 38 

Análise do processo nº 23006.000878/2019-17 referente ao pedido de Autorização para 39 

exercício de atividade externa remunerada. Professora Sônia relata que trata-se autorização para 40 

atividade remunerada para a professora Regina Helena de Oliveira Lino Franchi e por ser uma 41 
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competência que está alinhada com as atribuições da docente acredita que  neste caso cabe a 42 

autorização para o exercício da atividade externa remunerada. Fábio Ferreira fala que por se 43 

tratar de uma atividade esporádica na área de atuação do docente, cabe a aprovação da atividade. 44 

O assunto foi promovido para a ordem do dia e foi aprovado com unanimidade. 4) Continuação 45 

sobre as consultas quanto à base de cálculo do custo operacional da Fundação de apoio e da 46 

Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI).  Vanessa Sales cita que houve um questionamento do 47 

Núcleo Educacional de Tecnologia e Línguas (Netel) sobre a forma de calcular as taxas de 48 

gerenciamento que é paga à Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), isso se deve a 49 

uma discordância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 50 

com relação à maneira de se calcular as taxas. Sara sugere que sempre que um demandante não 51 

concordar com a maneira de se calcular, ele deve registra-la para que depois a CPCo tenha 52 

embasamento para uma alteração no cálculo. Diz ainda que a Resolução 159 do ConsUni não é 53 

clara tanto no cálculo da TRI quanto no custo operacional da Fundação de Apoio. Professora 54 

Sônia propõe que seja realizada uma revisão da Resolução ConsUni nº 159 com a intenção de  55 

deixá-la mais clara e que a revisão seja apresentada na sessão ordinária do dia 31 de julho. Essa 56 

revisão será realizada com consulta aos diretores de cada Centro, além de outras fundações de 57 

apoio e universidades. Será disponibilizado um documento compartilhado através do Google 58 

Docs para que todos os membros possam editar o texto. Todos concordam com a proposta. 5) 59 

Propostas sobre eventos institucionais – Fundação de Apoio. Professora Sônia esclarece que 60 

atualmente não existe um fluxo operacional para propostas de eventos institucionais, e que 61 

anteriormente era utilizado o ajuste individualizado que não existe mais. Desta forma, é 62 

necessário realizar uma proposta de procedimento tanto no caso de pagamento de taxa de 63 

inscrição quanto no caso de captação de patrocínio. Sara expôs que os grandes desafios seriam 64 

desenhar o fluxo operacional, além de definir os responsáveis pelas aprovações. Ressalta que a 65 

nova proposta poderá ficar semelhante ao ajuste individualizado. Professor Leonardo Steil 66 

argumenta que não são todos os professores que sabem como funciona a rotina administrativa da 67 

Universidade e destaca a importância de ter um fluxo de como as coisas funcionam. Sara se 68 

dispõe a trazer na próxima sessão um esboço de proposta. O item continua no expediente para a 69 

próxima sessão. 6) Avaliação de proposta do CMCC quanto à elaboração de Relatório conjunto 70 

da CPCo e dos Centros aos Conselhos Superiores. Professora Sônia diz que houve consulta do 71 

professor Marcelo Reyes, diretor do CMCC, sobre a possibilidade dos três Centros apresentarem 72 

o relatório anual de atividades juntamente com a CPCo em atendimento ao disposto na 73 

Resolução ConsEPE nº 130. Vanessa considera que não é possível a unificação e 74 

encaminhamento dos relatórios dos Centros à CPCo, pois existem TCTCs que não tem recurso 75 

financeiro e não passam pela CPCo. Após discussão decidem que não é aconselhável a 76 

unificação dos relatórios. Professora Sônia cita que irá informar ao  professor Marcelo sobre a 77 

decisão da CPCo. Nada mais havendo, a reunião encerra-se às 15h44, da qual, para constar, eu 78 

Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata 79 

que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente da CPCo. 80 
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