
 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Comissão Permanente de Convênios (CPCo) 

 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7637 

secretaria.cpco@ufabc.edu.br  
 

Ata nº 09/2019/CPCo 

 

Aos 10 dias do mês de julho de 2019, no horário das 14h02, 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 IX 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); Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, 10 

representante da Agência de Inovação; Camilo Andrea Angelucci, representante suplente do 11 

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Apoio administrativo: Lucas José Presotto 12 

Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, professora 13 
Sônia, após cumprimentar os presentes, inicia a sessão. Informes: Disponibilizado documento na 14 
plataforma Google Docs em 24/06/2019 aos membros para inclusão de propostas quanto à 15 
alteração da Resolução ConsUni n° 159/2015. Professora Sônia pediu para que todos façam a leitura 16 
da Resolução ConsUni nº159/2015 que está disponível na plataforma Google Docs e se tiverem 17 
alguma sugestão colocar no documento. A alteração da Resolução ConsUni nº159 voltará para o 18 
expediente na próxima reunião da CPCo no dia 31/07/2019. Ordem do Dia: 1. Ata da VIII sessão 19 
ordinária de 2019, realizada em 19 de junho de 2019. Aprovada por unanimidade com alterações. 20 
Expediente: 1. Proposta de Resolução ConsUni quanto ao fluxo para organização de eventos 21 
acadêmicos e científicos. Professora Sônia relata que na reunião dos pró-reitores com a reitoria foi 22 
pedido para dar prioridade aos eventos que são realizados com cobrança de taxa de inscrição, pois 23 
eles possuem uma maior demanda e urgência. Sara explicou o documento, após a explanação 24 
professora Sônia destacou a necessidade de mudar o preâmbulo para que o documento seja mais 25 
claro, posteriormente ao debate o preâmbulo ficou: “dispõe sobre as regras para contratação de 26 
fundação de apoio para captação e gestão administrativa e financeira de recursos para realização de 27 
eventos acadêmico-científicos organizados pela comunidade da UFABC”. Professora Sônia sugere 28 
que a proposta seja levada para a reunião dos pró-reitores do dia 15/07/2019 e posteriormente por 29 
meio da secretaria da CPCo seja realizada uma consulta com os diretores dos centros para que eles 30 
também possam contribuir com a proposta, sugestão essa que foi aprovada por todos. 2. Análise do 31 
processo nº 23006.001005/2019-13 referente à celebração de Termo de Execução Descentralizada 32 
para a execução do projeto denominado: “Pesquisa de Avaliação do Impacto do Programa Criança 33 
Feliz”.  Vanessa Sales explica que se trata de um Termo de Execução Descentralizada entre o 34 
Ministério da Cidadania e a UFABC. É um projeto de nível nacional que é desenvolvido desde 2016, 35 
haverá a participação de alunos da graduação, pós-graduação e de três docentes da UFABC. Terá a 36 
contratação da fundação de apoio para gerir os aspectos financeiros e administrativos do projeto. O 37 
projeto terá isenção da Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI), pois o Ministério da Cidadania é 38 
integrante do orçamento da União e de acordo com a resolução nº04/2018 da CPCo tem direito à 39 
isenção de TRI. Sara alerta que não existe o detalhamento de como será realizado o pagamento aos 40 
alunos de graduação e pós-graduação da UFABC que atuarão na pesquisa e que seria recomendável 41 
realizar o pagamento por meio de bolsa de pesquisa, diante disso a professora Sônia argumenta que é 42 
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necessário realizar uma recomendação para que a pesquisadora mude o formato de pagamento dos 43 
alunos da graduação e pós-graduação da UFABC para que eles recebam sua remuneração 44 
preferencialmente na modalidade “bolsa de pesquisa”. O assunto com a recomendação foi passado 45 
para a ordem do dia e foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, a reunião encerra-se às 46 

15h07, da qual, para constar, eu Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da 47 

Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente da 48 

CPCo. 49 
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