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Ata nº 1/2018/CPCo 

 

Aos 07 dias do mês de fevereiro de 2018, no horário das 15h09min, 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 I sessão 3 
ordinária da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) do ano em curso, previamente convocada 4 
pela professora Dra. Marcela Sorelli Carneiro Ramos, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa 5 
(ProPes), com a presença dos seguintes membros: Bruno Luiz Scarafiz, representante da Assessoria 6 
de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); Eduardo Scorzoni Ré, representante da Pró-7 
Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Gerson Luiz Mantovani, representante do Centro de 8 
Engenharia Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Luciano Puzer, representante do 9 
Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e Patrícia Guilhermitti Pereira, representante da 10 
ACIC. Participantes: Vanessa Soraia Sales dos Santos. 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: 13 
1.Profesora Marcela comunica que essa é a sua última reunião e agradece a todos pelo trabalho 14 
realizado, em especial, agradece a Patrícia. 2. Patrícia informa que, provavelmente, essa é sua última 15 
reunião e que a servidora Vanessa irá assumir a chefia da ACIC. Após, agradece a todos pela 16 
companhia e pela eficiência. 3. Professor Gerson comunica que, pela primeira vez, uma aluna 17 
defendeu sua tese de doutorado pelo Doutorado Acadêmico Industrial (DAI) e que isso não seria 18 
possível sem o esforço da Patrícia e da ACIC, pois tiveram que realizar vinte e oito reuniões. Após, 19 
ressalta para a Vanessa que é extremamente importante que o trabalho realizado pela Patrícia tenha 20 
continuidade. Vanessa conta sobre sua atuação na UFABC e afirma que trabalhará com muita 21 
dedicação e comprometimento. Professora Marcela recomenda que a nova gestão da ACIC lembre o 22 
histórico do setor e trabalhe para a manutenção do atual procedimento utilizado. 4. Eduardo 23 
comunica que essa, também, é sua última reunião, pois sairá da ProEC e irá para a Superintendência 24 
de Gestão de Pessoas (SUGEPE). Após, agradece a todos e desejo boa sorte para a ACIC. Ordem do 25 
Dia: 1. Ata da I sessão extraordinária de 2017, realizada em 20 de dezembro de 2017. Encaminha-se 26 
para a votação. Aprovada com 2 (duas) abstenções. 2. Análise de pedido para exercício de atividade 27 
remunerada em projeto institucional, processo nº 23006.001376/2015-71. Patrícia esclarece tratar-se 28 
de inclusão de pesquisador em projeto já iniciado. Conta que o processo já foi aprovado pelo Centro. 29 
Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade. 3. Análise do processo nº 30 
23006.002377/2017-03, referente à celebração de parceria com a Timpel S.A. e a Fundep. Patrícia 31 
comunica que o custo do projeto é de R$ 100.00,00 (cem mil reais) e terá Taxa de Ressarcimento 32 
Institucional (TRI) no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Relata que passou no Centro e na 33 
Procuradoria Federal. Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade. 4. Análise do 34 
processo nº 23006.000435/2017-56, aditamento do Ajuste Individualizado nº 03/2017 celebrado com 35 
a Fundep.  Patrícia explica tratar-se de uma prorrogação do contrato, o prazo inicial é de um ano e 36 
custa R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) e solicita o aditamento para que o prazo seja de três anos 37 
e custe R$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais). Ressalta que a TRI é paga nesse Ajuste. 38 
Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade.  Patrícia solicita que os itens 5 a 12 sejam 39 
votados em bloco, pois todos tratam de prestação de conta e já foram aprovados pela Coordenação 40 
Geral de Finanças e Contabilidade (CGFC).  Professora Marcela e demais membros concordam com 41 
a solicitação. Eduardo pergunta sobre as sobras de recurso. Patrícia explica que depende do contrato, 42 
nos processos em análise todos previam a devolução para o financiador. 5. Análise de prestação de 43 
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contas, processos nº 23006.002171/2016-94 e 23006.002089/2017-41, referente ao Ajuste 44 
Individualizado nº 03/2016 celebrado com a Fundep. Encaminha-se para a votação. Aprovado com 1 45 
(uma) abstenção. 6. Análise de prestação de contas, processo nº 23006.000826/2015-17, referente à 46 
parceria celebrada com o IPEN – CNEN/SP. 7. Análise de prestação de contas, processos nº 47 
002296/2014-52 e 23006.000733/2016-65, referente ao TCTC nº 18/2014 celebrado com a ABENGE 48 
e a Fundep; 8. Análise de prestação de contas, processo nº 23006.000127/2011-35, referente à 49 
parceria celebrada com a COMGAS e a Fundep; 9. Análise de prestação de contas, processos nº 50 
23006.002413/2013-05 e 23006.000179/2017-05, referente à parceria celebrada com a Secretaria 51 
de Serviços da Prefeitura de São Paulo e a Fundep; 10. Análise de prestação de contas, processos nº 52 
23006.002585/2014-51, 23006.000163/20015-22 e 23006.002111/2017-52, referente à parceria 53 
celebrada com o Ministério da Cultura e a Fundep; 11. Análise de prestação de contas, processos nº 54 
23006.001573/2014-18 e 23006.000698/2017-65, referente à parceria celebrada com a CAPES e a 55 
Fundep; 12. Análise de prestação de contas, processo nº 23006.000348/2016-18, referente à 56 
parceria celebrada com o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU). Encaminham-se para a 57 
votação. Aprovados por unanimidade. 13. Análise do Relatório Anual de Atividades 2017 da CPCo. 58 
Patrícia comunica que, anualmente, um relatório deve ser apresentado aos Conselhos Superiores. 59 
Após, esclarece os dados constantes no relatório. Encaminha-se para a votação. Aprovado por 60 
unanimidade. Nada mais havendo, a reunião encerra-se às 15h26, da qual, para constar, eu, Michelle 61 
Sanches de Carvalho Sabença, assistente em administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, 62 
após aprovada, será assinada por mim e pela presidente da CPCo. 63 
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