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Ata nº 10/2019/CPCo 

 

Aos 31 dias do mês de julho de 2019, no horário das 14h10, na Sala de reuniões do 1º andar, do 1 
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 X sessão 3 
ordinária da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) do ano em curso, previamente 4 
convocada pela presidente em exercício, Sônia Maria Malmonge, representante da Pró-Reitoria de 5 
Pesquisa (ProPes), com a presença dos seguintes membros: Leonardo José Steil, representante da 6 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Sara Cid Mascareñas Alvarez, representante da Pró-7 
Reitoria de Administração (ProAd); Vanessa Cervelin Segura, representante suplente da ProAd; 8 
Vanessa Soraia Sales dos Santos, representante da Assessoria de Cooperações Institucionais e 9 
Convênios (ACIC); Juliana Dias A. Martinez, representante suplente da Pró-Reitoria de Pós-10 
Graduação (PROPG); Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, representante da Agência de Inovação; 11 
Fábio Danilo Ferreira, representante suplente da Agência de Inovação; Juliana dos Santos de Souza, 12 
representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Itana Stiubiener, representante do 13 
Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC). Apoio administrativo: Lucas José 14 
Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, Sara, 15 
após cumprimentar os presentes, informa que a professora Sônia está participando do Colégio de pró-16 
reitores de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação das Ifes e que irá presidir a sessão. Informes: 17 
Proposta de normativo quanto ao fluxo para organização de eventos acadêmicos e científicos. Sara 18 
informa que ocorreu uma reunião entre a Reitoria e os Pró-Reitores e que nessa reunião foi 19 
apresentada a proposta de normativo e foi identificado que esse normativo pode ser efetivado por 20 
meio de uma portaria da Reitoria. Sara relata que a proposta de portaria após passar pela CPCo seja 21 
apresentada aos diretores de centro e para a Reitoria, sendo aprovada será publicada uma portaria por 22 
meio da Reitoria.   Ordem do Dia: 1. Ata da IX sessão ordinária de 2019, realizada em 10 de julho 23 
de 2019. Aprovada com três abstenções e com alterações. Expediente: 1. Análise do processo nº 24 
23006.001501/2018-96 referente à homologação do Parecer nº023/2019, ad referendum, referente à 25 
celebração de Acordo de Colaboração com o CNPq.  Vanessa Sales explica o processo e logo após o 26 
assunto é promovido para a ordem do dia e aprovado por unanimidade. 2. Análise do processo nº 27 
23006.001172/2019-64 referente ao pedido de Autorização para exercício de atividade externa 28 
remunerada. Demandante: Ahda Pionkoski Grilo Pavani Vanessa Sales explica que a demandante 29 
Ahda já possui uma autorização para exercício de atividade externa remunerada no instituto INESC e 30 
que haverá uma extensão por mais 12 meses dessa colaboração no mesmo instituto e por isso foi 31 
realizado um destaque no documento. Sara sugere que seja realizada uma comunicação interna da 32 
CPCo para as direções de centro se atentarem ao aspecto de atividade esporádica. O assunto é 33 
promovido para a ordem do dia e aprovado por unanimidade. 3. Análise do processo nº 34 
23006.001176/2019-42 referente ao pedido de Autorização para exercício de atividade externa 35 
remunerada. Demandante: Jeroen Schownmaker Vanessa Sales explica o processo sem observações 36 
adicionais e logo após o assunto é promovido para ordem do dia e aprovado por unanimidade. 4. 37 
Análise do processo nº 23006.001188/2019-77 referente ao pedido de Autorização para exercício de 38 
atividade externa remunerada. Demandante: Conrado Augusto de Melo Vanessa Sales relata que há 39 
divergência no período da atividade externa remunerada relatada no processo. A aprovação fica 40 
condicionada à adequação do prazo da atividade em que será realizada a atividade e com a devida 41 
homologação do Centro demandante em sua próxima sessão. O Centro deverá avaliar o mérito, o 42 
caráter esporádico/eventual da atividade e o controle de horas exercidas. O assunto foi promovido 43 
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para ordem do dia e aprovado por unanimidade. 5. Análise do processo nº 23006.001194/2019-24 44 
referente ao pedido de Autorização para exercício de atividade externa remunerada. Demandante: 45 
Luis Alberto Martinez Riascos Sara observa que é o segundo pedido realizado pelo demandante para 46 
realizar atividade externa remunerada na mesma empresa (Daniel Advogados) e que há a necessidade 47 
de se realizar uma recomendação ao centro demandante para que se atente ao fato de que se trata de 48 
uma atividade esporádica. Assunto promovido para ordem do dia e aprovado com uma abstenção. 6. 49 
Análise do processo nº 23006.001195/2019-79 referente ao pedido de Autorização para exercício de 50 
atividade externa remunerada. Demandante: Mohammad Masoumi Tiveram questionamentos senão 51 
deveria ser formalizada uma parceria, qual o valor exato da retribuição ao professor, a duração da 52 
participação de alunos por bolsa, valor total do projeto e a base de valor de cálculo da Taxa de 53 
Ressarcimento Institucional. Caso o demandante esclareça tais questões, o assunto estará no 54 
expediente da próxima sessão da CPCo. 7. Continuação sobre as consultas quanto à base de cálculo 55 
do custo operacional da Fundação de apoio e da Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) e 56 
Proposta de Alteração da Resolução ConsUni n°159 Sara relata que após os membros da CPCo 57 
finalizarem a proposta da Resolução ConsUni nº159 ela será apresentada aos diretores de centro e 58 
pró-reitores na reunião da Reitoria | Pró-Reitores. Assim que a proposta for finalizada a própria 59 
Reitoria que irá apresentar a proposta à Fundação de Apoio. O assunto estará no expediente da 60 
próxima sessão da CPCo dia 21 de agosto de 2019. Nada mais havendo, a reunião encerra-se às 61 
16h11, da qual, para constar, eu Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da 62 
Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente da 63 
CPCo. 64 
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