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Aos 15 dias do mês de agosto de 2018, no horário das 15h03min, na Sala 302 do 3º andar, do Bloco 1 
L, 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 IX sessão ordinária da 3 
Comissão Permanente de Convênios (CPCo) do ano em curso, previamente convocada pela 4 
professora Sônia Maria Malmonge, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes), com a 5 
presença dos seguintes membros: Priscila Carvalho Dalviasom, representante suplente da Pró-6 
Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Sara Cid Mascareñas Alvarez, representante da Pró-Reitoria 7 
de Administração (ProAd); Simone Aparecida Pellizon, representante suplente da ProAd; Camilo 8 
Andrea Angelucci, representante suplente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 9 
Alexandre Acácio de Andrade, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 10 
Socais Aplicada (CECS) e Vanessa Soraia Sales dos Santos, representante da Assessoria de 11 
Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC). Participantes: Natália Araujo e Giovane Souza, 12 
representantes da Assessoria de Relações Internacionais (ARI). Apoio administrativo: Janine Santos 13 
Tonin Targino, assistente administrativo da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, professora 14 
Sônia, após cumprimentar os presentes, inicia a reunião com a sessão de informes: Não houve. 15 
Ordem do Dia: 1. Ata da VIII sessão ordinária de 2018, realizada em 25 de julho de 2018. 16 
Encaminha-se para a votação. Aprovada por unanimidade. 2. Análise do Relatório de Execução 17 
Técnico referente ao Prêmio de Excelência Acadêmica-2017 – processo 23006.002007/2017-68.  18 
Professora Sônia relata que trata-se de uma demanda da gestão anterior da ProPes. Cita que a 19 
Vanessa à explicou que diferente dos processos que são encaminhados pelos Centros que vêm com 20 
aprovação prévia do Conselho à CPCo neste caso o encaminhamento é direto da Pró-Reitoria. Sara 21 
diz que ficou com uma dúvida entre a diferença do valor arrecadado e o valor pago em prêmio onde 22 
verificou a diferença de mil reais. Questiona se esse foi o valor pago à Fundação de desenvolvimento 23 
da Pesquisa (Fundep). Vanessa confirma destacando que a captação foi de dez mil reais e como o 24 
previsto dez por cento deste total deveria ser pagos à Fundep como custo operacional. Vanessa 25 
ressalta que este é um processo diferenciado dos demais processos por vir encaminhado diretamente 26 
da Propes  e que trata-se de uma recisão antecipada com a Fundep pois a vigência seria até fevereiro 27 
de 2019 e achou melhor por prudência submeter o relatório à CPCo para análise e depois solicitar a 28 
prestação de contas. Assim informou à Fundep que iria submeter o relatório técnico de execução à 29 
CPCo, sendo aprovado irá solicitar o encerramento da parceria e a prestação de contas que segue 30 
para a CGFC e para Divisão de Patrimônio e posteriormente passará novamente na CPCo para 31 
encerramento do processo. Sara diz que é preciso confirmar a necessidade de passar pela Divisão de 32 
Patrimônio, uma vez que constatou que houve a doação tablet como prêmio e acredita que nesse caso 33 
não há necessidade de encaminhar para a Divisão de Patrimônio. Encaminha-se para a votação. 34 
Aprovado por unanimidade.3. Contratração da Fundep para Gestão Administrativa e Financeira do 35 
Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 7187, financiador: Coordenação de Aperfeiçoamento 36 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), processos nº 23006.000781/2018-43 e 23006.001586/2018-37 
11.  Vanessa informa que formalizaram o TED via o Sistema Integrado de Monitoramento Execução 38 
e Controle (SIMEC) que é o sistema utilizado pelo MEC para casos de termos de execução 39 
descentralizada. Esse é um caso que vem ao encontro do que a Comissão estará analisando nos 40 
próximos itens do expediente, pois a CAPES é uma agência oficial de fomento. Ressalta que para 41 
processos inseridos no SIMEC não há análise jurídica pela Procuradoria, pois utilizam minuta padrão 42 
e desde que cumprido esses requisitos não precisaria desta análise.  Diz que Núcleo de Tecnologia 43 
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Educacionais (NTE) submete para análise da CPCo à contratação da Fundep para gestão 44 
administrativa financeira do Termo. Destaca que o valor total são noventa e nove mil e duzentos e 45 
noventa e seis reais. Recordando que já houve a descentralização desse recurso, onde a Fundep 46 
cobrou a taxa de oito por cento e não foi cobrado Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) por 47 
tratar-se de agência de fomento. Esclarece que incluíram no processo todas as documentações 48 
solicitadas pela CGSA, pois desta vez a Fundep será contratada por dispensa de licitação. Professora 49 
Sonia indaga sobre o motivo da contratação da fundação de apoio por dispensa de licitação. Sara 50 
explica que a Fundep é a fundação de apoio credenciada da Universidade e por esse motivo há a 51 
possibilidade de contratação por dispensa de licitação. Sônia questiona o que ocorreria se a UFABC 52 
tivesse mais de uma fundação de apoio credenciada. Sara responde que nesse caso teriam que 53 
justificar o motivo de escolha entre uma e outra. Professora Sônia questiona a coordenação do termo. 54 
Vanessa informa que a coordenadora será a professora Juliana Braga e o demandante foi o professor 55 
André Brandão coordenador geral do NTE.  Sara cita que ficou com dúvida sobre o item seis do 56 
plano de trabalho referente ao cronograma de execução, pois somando os prazos totalizam treze 57 
meses e questiona a possibilidade de algumas metas serem realizadas simultaneamente. Vanessa 58 
confirma que existe a possibilidade de entregar duas metas em um mês. Encaminha-se para a 59 
votação. Aprovado por unanimidade. Autorização para criação de rubrica de despesa referente à 60 
cláusula 4ª do item 4.6 do Termo de Colaboração Técnico-Científico (TCTC) nº 24/2016, 61 
financiador: Município de Santo André, com a interveniência da Fundep – processo 62 
23006.001539/2016-05. Vanessa diz que o termo de colaboração foi firmado em 2016 com a 63 
prefeitura de Santo André é um fluxo que não está registrado na Resolução da CPCo e nem nos 64 
controles da ACIC e como houve essa primeira demanda foi dado o encaminhamento desta forma. 65 
Cita que a demandante solicita com a assinatura do Diretor do CCNH a criação de uma rubrica de 66 
despesa para uso com diárias. E apesar de não ter um fluxo definido considerou o item 4.6 da 67 
cláusula 4ª do termo que indica “que havendo a necessidade de criação de nova rubrica caberá a 68 
UFABC autorizar ou não tal remanejamento.”. Esclarece que quem aprovou o mérito na época foi o 69 
Conselho de Centro do CCNH e como na cláusula onde cita-se que caberá a UFABC a aprovação 70 
não está claro qual seria a instância decidiu consultar novamente as duas instância envolvidas. 71 
Destacando que a demandante vai remanejar de uma despesa já programada para a criação da rubrica 72 
de diárias. Priscila questiona se esse projeto já não terminou. Vanessa diz que este ainda está em 73 
execução, esclarecendo que houve um aditivo prorrogando até dezembro deste ano. Priscila explica 74 
que ficou na dúvida porque para alguns alunos já foram emitidos certificados. Vanessa informa que a 75 
demandante não detalhou muito a questão, mas pode observar no plano de trabalho do aditivo que foi 76 
realizada a previsão de passagens aéreas e que normalmente diárias são vinculadas com 77 
deslocamento. Sara diz que observou os dois planos de trabalhos encaminhados na pauta e fazendo 78 
comparação verificou algumas diferenças citando o custo de pagamento de autônomo, aumento no 79 
pagamento de bolsas de extensão, e a inclusão de passagens aéreas nacionais a demais não houve 80 
alteração o valor total permaneceu o mesmo, porém nos documentos encaminhados para pauta não 81 
encontrou a justificativa para o pedido de criação de nova rubrica. Vanessa comunica que colocou 82 
uma CI encaminhada pelo CCNH, após o envio da pauta correspondente à justificativa. Destacando 83 
que o processo está disponível para consulta. Sara questiona se foi possível identificar de onde foi 84 
retirado o valor. Vanessa esclarece que não há essa informação na CI, salientando que a ACIC 85 
questionou essa informação. Ressaltando que na CI a demandante só justificou que tem a 86 
prerrogativa de remanejar os recursos, mas não justificou de qual despesa seria feito o 87 
remanejamento. Sara questiona se quando ocorreu à inclusão da rubrica de passagens aéreas foi feita 88 
alguma justificativa. Vanessa diz que o processo foi apreciado pela CPCo quando ocorreu a 89 
solicitação de aditivo em dezembro de 2017. Professora Sônia questiona se tem alguma data ou prazo 90 
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para emissão da decisão pela CPCo. Vanessa cita que no e-mail da solicitação a demandante solicitou 91 
brevidade na análise. Sara questiona a possibilidade da CPCo solicitar justificativa de onde está 92 
sendo remanejado o valor e o motivo da solicitação. Vanessa comunica que a CPCo tem toda a 93 
prerrogativa para solicitar esse esclarecimento. Professora Sonia concorda. Vanessa ratifica a 94 
solicitação de esclarecimento e questiona quem encaminhará a solicitação. Professora Sônia indica 95 
que seria a presidência da CPCo. Vanessa sugere que como houve pela demandante o pedido de 96 
brevidade na análise poderiam encaminhar um e-mail. Professora Sônia questiona a plenária sobre 97 
uma vez que ocorra o esclarecimento e havendo a necessidade se caberia aprovação ad referendum. 98 
Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade.  Expediente: 5 - Continuação da análise 99 
da solicitação da Agência de Inovação para alteração da Resolução ConsUni nº 157, 10 de 100 
setembro de 2015, que estabelece a composição da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) – 101 
retorno da Secretaria-Geral quanto à obrigatoriedade de representatividade nas Comissões – 102 
70/15/15. Professora Sônia diz que iniciaram a análise da solicitação feita pela Agência de Inovação 103 
na reunião anterior para alteração da Resolução ConsUni nº 157. Esclarecendo que de acordo com o 104 
encaminhamento da última reunião identificou o documento que realizou a desvinculação a 105 
Resolução ConsUni nº 167 de agosto de 2016 que dispõe sobre a Agência de Inovação sua 106 
vinculação e estrutura. Essa informação era necessária para a inclusão nos considerando da minuta 107 
que será encaminhada ao Conselho Universitário. O outro ponto foi feito pela Sara de uma consulta à 108 
Secretaria-Geral sobre a obrigatoriedade das representatividades nas Comissões. Questionam à 109 
Janine se a Fabiana deu algum retorno sobre isso. Janine informa que não. Sara diz que essa dúvida 110 
surgiu em uma reunião do Conselho Universitário (ConsUni) deste ano durante a análise da proposta 111 
de criação da Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização (CoAE) e que no parecer feito pela 112 
Procuradoria foi recomendado que deveria ser mantida essa representatividade em algumas situações, 113 
mas não se recorda no momento se a CPCo estaria inclusa nesta condição. Janine se propõe a 114 
verificar. Professora Sônia questiona se o encaminhamento de proposta de alteração da resolução 115 
encaminhada pela CPCo entra na pauta do ConsUni como expediente. Sara diz que pelo que se 116 
recorda entra como Ordem do Dia. Professora questiona se com o levantamento da informação 117 
acerca da representatividade para a próxima sessão desta Comissão o assunto poderia passar para a 118 
Ordem do Dia para aprovação da proposta e encaminhamento ao ConsUni. Os membros concordam. 119 
Decidem passar o assunto para a Ordem do Dia da próxima sessão. 6 - Continuação da análise da 120 
Resolução CPCo nº3 que trata da Implantação de Procedimento Simplificado denominado Ajuste 121 
Individualizado para Gestão Administrativa e Financeira (CPCo). Vanessa relata que foi submetido 122 
na última reunião a análise desse instrumento que é o Ajuste Individualizado e faz um breve relato 123 
para os membros que não estavam presentes na última sessão. Esclarecendo que o instrumento de 124 
Ajuste Individualizado já é um dos instrumentos utilizados pela ACIC para firmar parcerias. 125 
Lembrando que em 2016 foi feito consulta à Procuradoria que emitiu dois pareceres e na época a  126 
CPCo emitiu a Resolução CPCo nº 3  e analisando a resolução constatou que alguns pontos estavam 127 
divergentes aos pareceres emitidos, uma vez que o parecer solicitava a identificação de  pequeno 128 
valor  e a comprovação no processo de que tratava-se de  matérias idênticas e recorrentes para a 129 
utilização do instrumento.  E durante nosso trabalho de análise de mudanças dos fluxos foi verificado 130 
que o Ajuste está sendo utilizado para diversas parcerias sem identificarem as matérias idênticas e 131 
recorrentes. Com a mudança também na composição da CPCo a ACIC achou por bem encaminhar 132 
para análise da Comissão. Sara diz que a proposta de encaminhamento feita na reunião anterior seria 133 
tentar identificar com outras instituições como tratam a questão do valor que poderia ser enquadrado 134 
como um limite para pequeno valor e encontrar uma forma de definir a similaridade para matérias 135 
idênticas. Acredita que a Comissão justificando para a Procuradoria em que se baseou para definir 136 
pequeno valor não haveria problemas. Agora a questão da similaridade é um pouco mais complicada 137 
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porque a variedade objetos para contratação é muito grande como os exemplos apresentados pela 138 
Vanessa anteriormente.  Vanessa cita que na solicitação feita pela ACIC na época já indicava que 139 
utilizaria em casos de pequeno valor e a Procuradoria só apontou que esclarecessem o que seria esse 140 
pequeno valor. E como na Resolução da CPCo nº 3 não se prevê o valor, colocando como exemplo o 141 
do Ajuste utilizado para captação de recursos que prevê um valor de nove milhões  o que no 142 
entendimento da ACIC derruba a questão de pequeno valor. Referente às matérias idênticas e 143 
recorrentes a ACIC considera que é possível identificar que não atende ao parecer da Procuradoria 144 
pela variedade de objetos de contratação conforme levantamento encaminhado aos membros. 145 
Destacando que deixar apenas sobre a responsabilidade da ACIC essa identificação é complicado. 146 
Por isso foi solicitado na última reunião que a ACIC disponibilizasse mais exemplos de Ajustes que 147 
foram firmados para auxiliar na análise da Comissão. Professora Sônia questiona se os membros 148 
chegaram em alguma conclusão sobre como realizar a definição com os exemplos que foram 149 
disponibilizados ou  se consideram que é difícil essa definição. Sara diz que acha que os exemplos 150 
são muitos diversos e recorda que sua proposta era tentar encontrar similaridades sobre o que a 151 
Fundep irá realizar em cada instrumento e utilizar isso como sendo o que os torna comum. Vanessa 152 
diz que nos exemplos anteriores como o de captação de recursos havia a compra de passagens, 153 
material de consumo, material permanente, contratação de bolsistas, estagiários, ou seja, uma 154 
infinidade de atividades que seriam realizadas pela Fundep. Já no segundo exemplo do evento 155 
basicamente era o recebimento das inscrições e fazer a compra dos serviços para o evento. E no 156 
terceiro exemplo era somente o pagamento de bolsas. Sara diz que em relação ao encaminhamento da 157 
reunião anterior sobre pequeno valor o que observou foi que na época a CPCo baseou-se no Decreto 158 
8.241/14 que trata da relação das fundações de apoio com as IFES  onde define-se que até cem mil 159 
reais é possível as fundações de apoio realizarem contratações diretas e também dispensar alguns 160 
documentos de habilitação, uma vez que entendem que como trata-se de pequeno valor o 161 
procedimento pode ser menos burocrático. Já na Lei 8.666/93 que trata das contratações públicas os 162 
limites apresentados para dispensa são bem inferiores cita o exemplo o valor para obras e serviços de 163 
engenharia que é de trinta e três mil e para outros serviços ou compras é de dezessete mil e 164 
seiscentos. Assim acha que não seja um caminho utilizar esta Lei como referência. Diz que chegou a 165 
cogitar se seria possível listar todas as relações de valores dos Ajustes realizados até agora para 166 
calcular um valor médio para ser utilizado como referência. Vanessa considera arriscado ser feito 167 
dessa forma, pois como já exemplificado temos valores altos, como o de nove milhões. Sara acredita 168 
que conseguindo uma média de valor para discussão pode-se solicitar novamente uma análise 169 
jurídica para verificar se é conveniente colocar isso como justificativa. Professora Sônia cita que 170 
quando se fala no exemplo de nove milhões, a maior parte do montante está relacionado à compra de 171 
equipamentos e considera que a CPCo trabalhar com o valor total do projeto seja difícil. Sugere que 172 
se considere obter um valor dentre as diversas ações que serão desempenhadas pela Fundep. Sara 173 
alerta que não pode ser estipulado como critério o valor de um dos itens que a fundação irá 174 
administrar é necessário à definição de um total. Professor Alexandre acredita que o mais importante 175 
seja estabelecer um critério para o reajuste do valor definido em decorrência da correção monetária. 176 
Professora Sônia considera a questão do valor realmente complexa, pois talvez para cada modalidade 177 
de contratação possa ser identificado um valor. Acredita que se for trabalhar com alguma média de 178 
valor isso deve ser feito por categorias. Vanessa diz que a parceria com o Ajuste deve ser realizada 179 
para objetos com menor potencial de riscos para a UFABC. Professora Sônia destaca que o valor do 180 
Decreto 8.241 de cem mil reais é muito baixo mesmo corrigindo esse valor para valores atuais. 181 
Considera, porém, que talvez a CPCo defina que todo o projeto que envolva valor superior ao 182 
estabelecido deva ser contratado por outro instrumento, destacando que para projetos de pesquisa é 183 
complicado um definição de similaridade a menos que se identifique somente pela atuação da 184 
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Fundep. Sara questiona se a ACIC consegue levantar o histórico de valores não somente dos Ajustes, 185 
mas também os TCTC que atendam ao pequeno valor, mas que envolvem propriedade intelectual 186 
para serem considerados na análise para média de valores. Vanessa diz que consegue levantar essas 187 
informações. Sara diz que um levantamento sobre as atividades mais recorrentes desenvolvidas pela 188 
Fundep também auxiliariam no trabalho para definição de similaridade de matérias idênticas. 189 
Vanessa esclarece que para essa solicitação é mais complicado, pois só de parcerias vigentes há mais 190 
de cento e vinte seis. Professora Sônia questiona se tem algum processo parado aguardando esta 191 
definição. Vanessa diz que talvez tenham um processo uma parceria com a empresa Natura que trata 192 
de um projeto de pesquisa onde não há envolvimento de propriedade intelectual e de certa forma está 193 
aguardando essa análise. Destacando que há outros encaminhamentos assim a análise do processo 194 
não está parada. Vanessa questiona a Sara se para definição de matéria idêntica e recorrente não 195 
deveria ser considerado o objeto do Ajuste. Sara esclarece que é possível identificar pelas atividades 196 
exercidas, pois entre a Fundep e a UFABC sempre haverá a questão administrativa e financeira. 197 
Vanessa concorda. Professora Sônia concorda, pois considera que em um projeto de pesquisa é muito 198 
difícil categorizar pela diversidade de objetos para contratação, mas acredita que é possível 199 
identificar as similaridades das atividades desenvolvidas pela fundação de apoio. Vanessa diz que 200 
como há alguns membros que não participaram da discussão anterior é recomendado que analisassem 201 
os documentos encaminhados, principalmente referentes aos valores orçamentários e o que de fato a 202 
Fundep está executando, pois temos muitas diferenças. Professora Sônia acredita que deve ser feito 203 
exercício para pensar tanto no valor e nos reajustes necessários considerando uma determinada 204 
referência que iremos assumir e também tentar identificar objetos de gestão que são desenvolvidos 205 
pela Fundep dentre os projetos de pesquisa, eventos e outras categorias possíveis. Vanessa concorda, 206 
pois seguindo essa classificação a ACIC não teria que aguardar um sessão da CPCo para definir se é 207 
considerado Ajuste ou não. Professora Sônia questiona à Vanessa se uma vez que a CPCo defina isso 208 
internamente será necessário a aprovação em alguma outra instância. Vanessa responde que não há 209 
necessidade, pois trata-se de uma resolução da Comissão sendo necessário apenas a revogação da 210 
atual resolução e a criação de uma nova com as novas considerações. Decidem manter o item no 211 
expediente pensando para a próxima sessão em elaborar uma proposta. 7 – Análise da Resolução 212 
ConsUni nº 159, de 26 de outubro de 2015, e definição de termo, conforme previsto no normativo. 213 
Vanessa relata que convidou os servidores ARI, pois começaram a chegar processos que envolvem 214 
recursos financeiros internacionais. E como a Resolução não faz distinção entre recursos nacionais e 215 
internacionais trouxe esse assunto para a reunião. Esclarece que a ARI tem uma Comissão de 216 
Relações Internacionais (CRI) responsável em analisar o mérito e para os casos de recursos 217 
internacionais serão analisados tanto pelo Conselho de Centro quanto pela CRI, mas também teriam 218 
que ser analisados pela CPCo. Sara recorda que na Resolução cabe a esta Comissão definir o que 219 
seriam as instituições análogas às agências oficiais de fomento e o encaminhamento da outra sessão 220 
foi de verificar-se com outras instituições qual a classificação que eles utilizam para definir as 221 
instituições análogas. Diz que não conseguiu localizar de outras instituições, assim considerou como 222 
definição o que encontrou na Lei 8 958/94 e na Lei 10.973/04 do que seriam considerado como 223 
agências oficiais de fomento para tentar chegar no que poderia ser tratado como análoga. Considerou 224 
também a definição que encontrou no site da Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep) que 225 
colocam como sendo organismos públicos e privados que promovem ações de fomento em áreas de 226 
atuação afins ou complementares àquelas que são objetos de ação no caso trazendo para a UFABC.  227 
Cita que a Finep considera agências de fomentos nacionais e internacionais, bancos de 228 
desenvolvimento, fundações de amparo à pesquisa, sistema CNI e IEL, Sistema Sebrae, organizações 229 
setoriais de apoio técnico comercial ou gerencial, instituições financeiras, gestores de fundos de 230 
investimento,sindicatos e associações de classes. Professora Sônia levanta que isto é para 231 
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desconsiderar a cobrança da TRI destacando que vários exemplos citados na lista apresentadas ela 232 
não considera que cabe na dispensa de cobrança, até mesmo porque a UFABC como foi citado nas 233 
discussões anteriores cobrou a TRI de prefeituras. Vanessa esclarece que pelo que verificou no 234 
histórico da ACIC só não há cobrança para a CAPES e para os Ministérios da União. Sara recorda 235 
que isso não ocorre por serem interpretados como uma instituição análoga ou agência de fomento e 236 
sim porque não faria sentido descentralizar o valor e depois solicitar de volta. Citando a  Resolução 237 
ConsUni nº 159 que diz que não incide TRI no orçamento da UFABC e quando ocorrem essas 238 
descentralizações elas integram o orçamento da UFABC. Professora Sônia diz que o orçamento da 239 
Finep funciona desta forma integra o orçamento da UFABC e é feito um termo de cooperação que 240 
assinamos com eles. Professora Sônia cita que nas resoluções comumente é citado os casos omissos 241 
que são decididos pela instância competente, assim acredita que pode ser feito um levantamento de 242 
uma lista para fazer a proposta sem a meta de contemplar todas, colocando as que reconhecem como 243 
tal e casos omissos serão discutidos na CPCo. Vanessa sugere que os membros encaminhem 244 
sugestões à Secretaria da CPCo para serem compilados e apresentados na próxima sessão para a 245 
elaboração de uma proposta final de um documento. Professora Sônia se propõe a solicitar auxílio da 246 
ProPes para fazer um levantamento. Os servidores da ARI Natália Araujo e Giovane Souza chegam 247 
para participar da reunião. Vanessa faz um breve histórico da discussão da Resolução ConsUni nº 248 
159 e diz que citou à plenária da CPCo a reunião entre ACIC e ARI sobre os compromissos 249 
financeiros internacionais e que estas parcerias devem ser apreciadas pela CPCo e com essas novas 250 
demandas a Comissão tem que pensar sobre as agências de fomento internacionais e citando que o 251 
encaminhamento foi que a CPCo continue verificando as instituições análogas para elaboração de 252 
uma relação que nortearão as relações da ACIC e da ARI e em caso de dúvidas serão apreciadas 253 
nesta Comissão. Esclarece ainda que o que tem sido considerado como instituições análogas nos 254 
casos dos TED são os recursos que vem da União e são incorporados ao orçamento da UFABC.  Mas 255 
para prefeituras e Governo do Estado é cobrada a TRI. Natália cita que nos casos de parceria a ARI 256 
observou até o momento que são as agências oficiais de fomento internacionais, considerando que 257 
em alguns casos a ARI não é notificada, pois não necessitam de acordo entre as instituições. 258 
Esclarece que essas chamadas especificas tem gerado orçamentos internacionais para os 259 
pesquisadores desenvolverem os projetos na UFABC com a característica de que alguns exigem que 260 
o orçamento seja administrado pela Universidade e em outras situações que o pagamento seja 261 
realizado diretamente ao professor com auxílio do CNPq ou Fapesp que nesses casos os docentes 262 
realizam a prestação de contas. E acredita que colocando-se na relação as agências de fomento 263 
internacionais mais tradicionais já atenderiam grande parte da demanda e em algum caso especifico 264 
seria solicitada a avaliação da CPCo. Professora Sônia concorda e pede que a ARI encaminhe a 265 
relação para a inclusão junto ao levantamento que será realizado pela Comissão das agências 266 
nacionais. Vanessa pede que essa relação seja encaminhada à secretaria da CPCo. Decidem manter o 267 
item no expediente pensando para a próxima sessão em elaborar uma proposta. Nada mais havendo, 268 
a reunião encerra-se às 16h30, da qual, para constar, eu, Fabiana Vallini, secretária executiva da 269 
Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente da 270 
CPCo. 271 
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