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Ata nº 08/2017/CPCo 

 

Aos 23 dias do mês de agosto de 2017, no horário das 15h14min, na Sala de Reuniões do 1º andar, da 1 
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 VIII 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, com a presença dos seguintes membros: Itana Stiubiener, representante do 6 
Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Júlio Francisco Blumetti Facó, 7 
representante da Pró-Reitoria de Administração e Marcos de Abreu Avila, representante do Centro de 8 
Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Apoio administrativo: Michelle Sanches de Carvalho 9 
Sabença, assistente em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, a professora 10 
Marcela, após cumprimentar os presentes, inicia a reunião com a sessão de informes: Não Houve. 11 
Ordem do Dia: 1- Ata da VII sessão ordinária de 2017, realizada em 02 de agosto de 2017. 12 
Encaminha-se para a votação. Aprovada por unanimidade. 2. Análise do processo nº 13 
23006.001918/2017-78, referente à solicitação de autorização para exercício de atividade externa 14 
remunerada. Membros verificam que o projeto traz bolsas para a UFABC e que grande parte do seu 15 
valor será destinada ao pagamento dessas. Após, concordam com a concessão da isenção da Taxa de 16 
Ressarcimento Institucional (TRI). Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade. 3. 17 
Análise do processo nº 23006.001951/2017-06, referente à solicitação de autorização para exercício 18 
de atividade externa remunerada. Membros constatam que o processo foi aprovado pelo Centro e 19 
que está de acordo com as normativas. Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade. 4. 20 
Análise do processo nº 23006.001987/2017-81, referente à solicitação de autorização para exercício 21 
de atividade externa remunerada. Membros verificam que observam que o processo foi aprovado 22 
pelo Centro e cumpri os limites de valor e de carga horária. Encaminha-se para a votação. Aprovado 23 
por unanimidade. 5. Análise do processo nº 23006.001955/2017-86 referente à solicitação de 24 
recredenciamento da Fundep como Fundação de Apoio da UFABC para o biênio 2018/2019. 25 
Membros analisam o relatório e conversam sobre os serviços prestados pela Fundação. Encaminha-se 26 
para a votação. Aprovado por unanimidade. Pauta Suplementar: 1. Análise celebração de Ajuste 27 
Individualizado para gestão administrativa e financeira com a Fundep, processo nº 28 
23006.002007/2017-68. Professora Marcela explica tratar-se de processo cuja finalidade é conseguir 29 
patrocinadores para a premiação de Excelência Acadêmica da ProPes. Encaminha-se para a votação. 30 
Aprovado com duas abstenções. Expediente: Não houve. Nada mais havendo, a reunião encerra-se 31 
às 15h33, da qual, para constar, eu, Michelle Sanches de Carvalho Sabença, assistente em 32 
administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela 33 
presidente da CPCo. 34 
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