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Ata nº 11/2019/CPCo 

 

Aos 21 dias do mês de agosto de 2019, no horário das 14h04, 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 XI 3 
sessão ordinária da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) do ano em curso, previamente 4 
convocada pela presidente em exercício, Sara Cid Mascareñas Alvarez, representante da Pró-Reitoria 5 
de Administração (ProAd), com a presença dos seguintes membros: Rodrigo Luiz O. R. Cunha, 6 
representante suplente da Pró-Reitoria de Pesquisa (Propes); Leonardo José Steil, representante da 7 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Sara Cid Mascareñas Alvarez, representante da Pró-8 
Reitoria de Administração (ProAd); Vanessa Cervelin Segura, representante suplente da ProAd; 9 
Vanessa Soraia Sales dos Santos, representante da Assessoria de Cooperações Institucionais e 10 
Convênios (ACIC); João Paulo Gois, representante suplente da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 11 
(PROPG); Fábio Danilo Ferreira, representante suplente da Agência de Inovação; Alexandre Acácio 12 
de Andrade, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 13 
(CECS); Juliana dos Santos de Souza, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas 14 
(CCNH); Itana Stiubiener, representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição 15 
(CMCC). Apoio administrativo: Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da 16 
Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, Sara, após cumprimentar os presentes, informa que a 17 
professora Sônia Maria Malmonge está em período de férias e que irá presidir a sessão em seu lugar. 18 
Informes: 1. Status – Proposta de normativo quanto ao fluxo para organização de eventos 19 
acadêmicos e científicos.  Sara informa que a proposta foi apresentada à Reitoria e as Pró-Reitorias e 20 
que nessa reunião tiveram apontamentos e que tais apontamentos foram devidamente acertados. O 21 
primeiro processo com o novo normativo é o do professor Tiago Carrijo, o processo está em análise 22 
na Procuradoria. 2. Proposta de alteração da Resolução ConsUni nº159 Sara informa que o 23 
professor Dácio Mateus pediu que encaminhasse para ele a proposta de alteração da Resolução 24 
ConsUni nº159 para que ele faça o contato com o presidente da Fundep. 3. Parecer da Procuradoria 25 
nº00209/2019/DCJ/PFUFABC/PGF/AGU – Concessão de bolsas A CPCo havia aprovado a 26 
contratação da Fundação de apoio para gestão administrativa e financeira do TED, tal processo foi 27 
submetido à Procuradoria para análise. Como nesse processo existem duas pesquisadoras da USP 28 
(uma docente e uma pós-doc), a Procuradoria verificou que é necessário um acordo formal de 29 
parceria entre a USP e a UFABC para que o pagamento da bolsa possa ser realizado. A coordenadora 30 
do projeto retirou a pesquisadora da USP da equipe técnica do projeto, enquanto que a pesquisadora 31 
pós-doc já possuí um vínculo com a UFABC. Sara sugere que seja enviada uma cópia do parecer aos 32 
Centros (CECS, CMCC e CCNH) para que eles se atentem a esse detalhe. 4. Troca da ordem dos 33 
itens do Expediente A pedido da professora Itana a ordem do expediente foi alterada para que o 34 
processo nº 23006.001262/2019-55 seja o primeiro a ser deliberado. Ordem do Dia: 1. Ata da X 35 
sessão ordinária de 2019, realizada em 31 de julho de 2019. Aprovada com uma abstenção e com 36 
alterações. Expediente: 1. Análise do processo nº 23006.001262/2019-55 referente ao pedido de 37 
Autorização para exercício de atividade externa remunerada. Vanessa Sales explica o processo e 38 
como a demandante professora Itana é membro da CPCo ela se retira da sala de reuniões para que o 39 
assunto possa ser deliberado. O assunto é promovido para a ordem do dia e aprovado por 40 
unanimidade. 2. Análise do processo nº 23006.001227/2019-36 referente ao pedido de Autorização 41 
para exercício de atividade externa remunerada. Vanessa Sales explica o processo, após a 42 
explanação Fábio alerta para o fato de que a atividade desenvolvida pelo pesquisador faz parte de um 43 
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projeto maior que pode ter o desenvolvimento de novos produtos e propriedade intelectual, porém 44 
fica claro que a natureza das tarefas apresentadas no plano de trabalho não configura nenhum tipo de 45 
desenvolvimento tecnológico. O assunto é promovido para a ordem do dia e é aprovado com uma 46 
abstenção. 3. Análise do processo nº 23006.001278/2019-68 referente ao pedido de Autorização 47 
para exercício de atividade externa remunerada. Vanessa Sales explica o processo e relata que a 48 
demandante esclareceu em e-mail enviado para a ACIC o valor exato que será recebido e o valor da 49 
taxa de ressarcimento institucional (TRI). Sara pediu para que a demandante ajustasse o valor da 50 
retribuição pecuniária e da TRI no plano de trabalho. O assunto é promovido para ordem do dia e 51 
aprovado por unanimidade. 4. Análise do processo nº 23006.002334/2013-96 referente ao 52 
encerramento do Termo de Colaboração Técnico-Científico com a Agência de Desenvolvimento 53 
Econômico do Grande ABC. Vanessa Sales relata que o processo apesar de ter características de 54 
TCTC se relaciona mais com um Protocolo de Intenções, o que faz com que esse processo tenha 55 
características das duas modalidades, o processo se encerrou em agosto de 2019 e consta no processo 56 
que seis meses após a conclusão do processo o demandante deve elaborar um relatório de prestação 57 
de contas. Sara alerta que mesmo que não tenha ocorrido nada é necessário solicitar a elaboração do 58 
relatório de prestação de contas para o devido encerramento. Será solicitada a elaboração do relatório 59 
de prestação de contas aos responsáveis. Nada mais havendo, a reunião encerra-se às 14h51, da qual, 60 
para constar, eu Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral, 61 
lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente da CPCo. 62 
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