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Ata nº 11/2017/CPCo 

 

Aos 22 dias do mês de novembro de 2017, no horário das 15h03min, na Sala 302 do 3º andar, do 1 
Bloco L, 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 XI sessão 3 
ordinária da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) do ano em curso, previamente convocada 4 
pelo professor Dr. Igor Leite Freire, representante suplente da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes), 5 
com a presença dos seguintes membros: Bruno Luiz Scarafiz, representante da Assessoria de 6 
Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); Eduardo Scorzoni Ré, representante da Pró-Reitoria 7 
de Extensão e Cultura (ProEC); Itana Stiubiener, representante do Centro de Matemática, 8 
Computação e Cognição (CMCC); Juliana dos Santos de Souza, representante suplente do Centro de 9 
Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e Patrícia Guilhermitti Pereira, representante da ACIC. Apoio 10 
administrativo: Michelle Sanches de Carvalho Sabença, assistente em administração da Secretaria-11 
Geral. Havendo quórum legal, a professor Igor, após cumprimentar os presentes, inicia a reunião com 12 
a sessão de informes: Não Houve. Ordem do Dia: 1. Ata da X sessão ordinária de 2017, realizada 13 
em 25 de outubro de 2017. Encaminha-se para a votação. Aprovada com 3 (três) abstenções. 2. 14 
Proposta de Calendário 2018 da CPCo. Encaminha-se para a votação. Aprovada por unanimidade. 15 
3. Correção do Parecer CPCo nº 48/2017 de 04/10/2017. Encaminha-se para a votação. Aprovado 16 
por unanimidade. 4. Análise do processo nº 23006.002451/2017-83, celebração de TED entre a 17 
UFABC e a FUNASA. Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade. 5. Análise do 18 
processo nº 23006.002219/2017-45, celebração de TCTC entre a RNP, FUNDEP e UFABC. Patrícia 19 
comunica que ocorreu uma mudança no processo, pois o professor Kamienski receberá uma bolsa no 20 
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por 6 (seis) mês totalizando R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 21 
reais). Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade. 6. Análise do processo nº 22 
23006.000464/2017-18, aditamento do Ajuste Individualizado nº 01/2017 celebrado com a Fundep. 23 
Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade. Expediente: 1. Análise do processo nº 24 
23006.002578/2017-01, celebração de TED com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 25 
Patrícia explica trata-se da terceira fase da implantação do Sistema Integrado de Gestão (SIG) no 26 
valor de R$ 257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil). Explica que o processo está na 27 
Procuradoria Federal. Membros aprovam a promoção do item para a Ordem do Dia. Encaminha-se 28 
para a votação. Aprovado condicionado ao parecer da Procuradoria Federal ser favorável. 2. Análise 29 
do projeto “Apoio à Realização das Etapas no Estado de São Paulo da V Conferência Nacional 30 
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente” a ser celebrado com o Ministério da Educação – Secretaria de 31 
Educação Básica. Análise de mérito do projeto e autorização para contratação de fundação e apoio 32 
para apoio na gestão dos recursos. Membros aprovam a promoção do item para a Ordem do Dia. 33 
Encaminha-se para a votação. Aprovado condicionado ao parecer da Procuradoria Federal ser 34 
favorável. 3. Procedimentos a seguir com coordenadores que mantem pendências relativas a 35 
prestação de contas de projetos. Patrícia explica que alguns coordenadores possuem pendências com 36 
a ACIC e que a punição para esses casos é a impossibilidade de realizar novos projetos. Relata que 37 
alguns estão atrasados há um ano. Dessa forma, solicita à CPCo a discussão sobre possíveis atitudes 38 
a serem tomadas.  Membros conversam sobre o caso em tela. E, decidem que a CPCo elaborará uma 39 
recomendação à ACIC dispondo que, a partir da segunda mensagem encaminhada ao demandante em 40 
pendência sem resposta, os órgãos de corregedoria interna serão comunicados sobre o 41 
descumprimento nas normas externas e internas para providências. Pauta Suplementar. Ordem do 42 
dia.  1. Consulta sobre pedido de autorização para exercício de atividade externa remunerada. 43 
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Patrícia explica tratar-se de pedido de autorização para exercício de atividade externa remunerada 44 
realizada ao CECS e, após foi encaminha à ACIC. Esclarece que a ACIC decidiu enviar à CPCo para 45 
uma melhor análise da questão. Professor André conta que em setembro foi redistribuído da 46 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para a UFABC e que na UFMG participava de um 47 
grande projeto de pesquisa. Relata que não conseguiu encaixar a bolsa que recebe pelo projeto em 48 
nenhuma das opções fornecidas pela a Resolução ConsUni nº 135. Acredita que a Resolução da 49 
UFABC não acompanhou as mudanças ocorridas nas normativas federais, sendo esse o motivo de 50 
sua bolsa não estar presente na lei interna. Membros debatem sobre o tema e decidem que a 51 
solicitação deve ser submetida à análise da Procuradoria Federal. Professor André retira-se da 52 
reunião. 2. Análise do processo nº 23006.002530/2017-94, celebração de acordo com a Secretaria 53 
Nacional de Economia Solidária / Ministério do Trabalho e UFABC. Encaminha-se para a votação. 54 
Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, a reunião encerra-se às 15h33, da qual, para 55 
constar, eu, Michelle Sanches de Carvalho Sabença, assistente em administração da Secretaria-Geral, 56 
lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente da CPCo. 57 
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