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Ata nº 09/2017/CPCo 

 

Aos 04 dias do mês de outubro de 2017, no horário das 15h05min, na Sala de Reuniões do 1º andar, 1 
da Torre 1, do Bloco A, do Campus Santo André, da Universidade Federal do ABC (UFABC), 2 
localizada na Avenida dos Estados, 5001, Bairro Santa Terezinha, Santo André, São Paulo, realizou-3 
se a IX sessão ordinária da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) do ano em curso, 4 
previamente convocada pela professora Dr.ª Marcela Sorelli Carneiro Ramos, representante da Pró-5 
Reitoria de Pesquisa (ProPes), com a presença dos seguintes membros: Eduardo Scorzoni Ré, 6 
representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Gerson Luiz Mantovani, representante 7 
do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas; Júlio Francisco Blumetti Facó, 8 
representante da Pró-Reitoria de Administração (ProAd); Luciano Puzer, representante do Centro de 9 
Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e Patrícia Guilhermitti Pereira, representante da Assessoria de 10 
Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC). Apoio administrativo: Michelle Sanches de 11 
Carvalho Sabença, assistente em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, a 12 
professora Marcela, após cumprimentar os presentes, inicia a reunião com a sessão de informes: 1. 13 
Recredenciamento da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep). Patrícia informa que o 14 
Conselho Universitário (ConsUni) aprovou o Recredenciamento da Fundep. Ordem do Dia: 1. Ata 15 
da VIII sessão ordinária de 2017, realizada em 23 de agosto de 2017. Encaminha-se para a votação. 16 
Aprovado por unanimidade. 2. Análise do processo nº 23006.001678/2016-21, referente à 17 
solicitação de prorrogação do Ajuste nº 01/2016. Patrícia relata que esse processo foi o primeiro 18 
ajuste individualizado aprovado e que na época existia o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 19 
Explica que, não existindo mais o limite, a demandante solicita a prorrogação do prazo e o aumento 20 
do valor, o novo valor seria de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) para execução em um 21 
período de cinco anos. Professor Gerson questiona sobre o acréscimo de bolsas e benefícios para a 22 
UFABC. Patrícia comunica que houve aumento do número de alunos e dos valores envolvidos. 23 
Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade. 3. Análise de prestação de contas, 24 
processos nº 23006.001154/2014-78 e 23006.001038/2014-59, referente à celebração de TED com o 25 
Ministério das Cidades. Patrícia conta que a parte técnica foi aprovada pelo Centro e que a prestação 26 
de contas foi aprovada pela Coordenação Geral de Finanças e Contabilidade (CGFC). Encaminha-se 27 
para a votação. Aprovado por unanimidade. 4. Análise de prestação de contas, processos nº 28 
23006.001169/2017-89, referente à celebração de TED com a ESAF/SP. Eduardo explica que tratou 29 
de uma capacitação com o objetivo de pensar no consumo dentro da Universidade, essa foi fornecida 30 
a alguns servidores que atuam em áreas ligadas a compra. Patrícia relata que no processo constam 31 
todos os comprovantes necessários. Encaminha-se para a votação. Aprovado com uma abstenção. 5. 32 
Análise de prestação de contas, processos nº 23006.001153/2014-23, 23006.00243/2017-40, 33 
23006/000137/2015-02 e 23006.001017/2014-33, referente à celebração de TED com o Ministério 34 
das Cidades. Patrícia explica que cada processo é uma etapa para a celebração do Termo de 35 
Execução Descentralizada (TED), tendo cada um deles os seguintes objetivos: entrada da verba, 36 
saída da verba, relatório técnico e relatório financeiro. Relata que as contas e a parte técnica já foram 37 
aprovadas. Professor Júlio destaca a grande quantidade de bolsas fornecidas nesse projeto. 38 
Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade. 6. Análise de prestação de contas, 39 
processos nº 23006.001371/2012-04, referente à celebração de TED com o Ministério das Cidades. 40 
Patrícia conta que esse foi o primeiro processo de TED com envolvimento da Fundep. Comunica que 41 
foi aprovado pelo Centro e pela ProAd. Encaminha-se pela aprovação. Aprovado por unanimidade. 42 
7. Análise de prestação de contas, processos nº 23006.000773/2014-45 e 23006.001155/2014-12, 43 
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referente à celebração de TCTC com a ENAP. Patrícia narra que o processo foi aprovado em todas as 44 
instâncias. Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade. 8. Análise de prestação de 45 
contas, processos nº 23006.002079/2014-62 e 23006.000593/2017-14, referente à contratação da 46 
FUNDEP para a execução do curso 213- Gênero e Diversidade na Escola (GDE). Patrícia conta que 47 
a parte técnica e a financeira foram aprovadas. Encaminha-se para a votação. Aprovado por 48 
unanimidade. 9. Análise de prestação de contas, processos nº 23006.001161/2016-31, referente ao 49 
TED para a continuidade da implantação dos Sistemas Institucionais Integrados de Gestão (SIG). 50 
Patrícia explica que, como no processo anteriormente analisado, nem todas as ações foram 51 
realizadas. Professor Júlio sugere que sejam solicitadas à área demandante manifestação sobre as 52 
pendências, com nova previsão para suas resoluções. Membros concordam que, após a manifestação 53 
da área demandante, o processo retorne para a ordem do dia. 10. Análise da doação de equipamentos 54 
conforme autorização Parecer CPCo nº 33, processo nº 23006.001209/2016-10, referente à 55 
autorização externa remunerada. Patrícia esclarece que existe uma diferença de R$ 100,00 (cem 56 
reais) da subtração do valor da Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) pelo valor de aquisição do 57 
aparelho, devendo a CPCo decidir sobre essa verba. Membros debatem sobre possibilidades. 58 
Definem que nos casos em que ocorrer uma diferença nos valores das TRIs, essa deve ser paga à 59 
UFABC. Encaminha-se para a votação a aprovação condicionada ao pagamento do valor de R$ 60 
100,00 (cem reais) referente à diferença entre equipamento e TRI. Aprovada por unanimidade. 11. 61 
Análise do processo nº 23006.002129/2017-54, referente à celebração de TCTC tripartite entre a 62 
CDHU, FUNDEP e UFABC. Patrícia relata que o processo passou pelo jurídico e nos Centros. 63 
Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade. 12. Análise do processo nº 64 
23006.002261/2017-66, referente à solicitação de celebração de Ajuste Individualizado com a 65 
FUNDEP. Patrícia explica tratar-se de uma bolsa fornecida por uma Instituição Francesa a um aluno 66 
de pós-graduação da UFABC. Acresce que o demandante pede a isenção da TRI. Encaminha-se para 67 
a votação. Aprovado por unanimidade. 13. Análise do processo nº 23006.002276/2017-24, referente 68 
à solicitação de contratação de fundação de apoio para gestão de projeto específico do CMCC. 69 
Patrícia esclarece que o Centro elaborou esse projeto para aplicação dos recursos recebidos em um 70 
ciclo de eventos. Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade. Expediente: Não houve. 71 
Nada mais havendo, a reunião encerra-se às 15h33, da qual, para constar, eu, Michelle Sanches de 72 
Carvalho Sabença, assistente em administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após 73 
aprovada, será assinada por mim e pela presidente da CPCo. 74 
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