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Ata nº 13/2018/CPCo 

 

Aos 07 dias do mês de novembro de 2018, no horário das 15h09 min, 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 XIII 3 
sessão ordinária da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) do ano em curso, previamente 4 
convocada pela professora Sônia Maria Malmonge, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa 5 
(ProPes), com a presença dos seguintes membros: Leonardo José Steil, representante da Pró-Reitoria 6 
de Extensão e Cultura (ProEC); Sara Cid Mascareñas Alvarez, representante da Pró-Reitoria de 7 
Administração (ProAd); Juliana dos Santos de Souza, representante do Centro de Ciências Naturais e 8 
Humanas (CCNH); Alexandre Acácio de Andrade, representante do Centro de Engenharia, 9 
Modelagem e Ciências Socais Aplicada (CECS) e Vanessa Soraia Sales dos Santos, representante da 10 
Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC). Participantes: Arnaldo Rodrigues 11 
dos Santos Júnior, diretor da Agência de Inovação. Apoio administrativo: Janine Santos Tonin 12 
Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, Sara, após 13 
cumprimentar os presentes, inicia a reunião com a sessão de informes: 1. Consulta encaminhada no 14 
dia 29 de outubro à Procuradoria Federal (PF) quanto ao instrumento: Ajuste Individualizado para 15 
Gestão Administrativa e Financeira. Vanessa informa que o encaminhamento foi feito via secretaria 16 
da CPCo. O ajuste individualizado é um instrumento cuja revisão está em discussão desde a reunião 17 
do dia 25 de julho; esse documento estava suspenso e na última reunião foi decidido que seria 18 
encaminhada uma consulta à PF sobre ele, a fim de atender aos pareceres constantes no processo e 19 
que as demandas que viessem enquadradas nos termos da consulta poderiam ser formalizadas. 20 
Ordem do Dia: 1. Homologação do Parecer nº 33, de 01 de novembro de 2018, referente à 21 
aprovação, ad referendum, da contratação da Fundep para apoio na gestão administrativa e 22 
financeira do Termo de Execução Descentralizada n° 7376, financiador: Coordenação de 23 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Coordenador Prof. André Luiz Brandão, 24 
conforme documentação disponível nos processos nº 23006.001323/2018-01 e 23006.002128/2018-25 
09. Vanessa explica que a aprovação ad referendum ocorreu, pois a nota de empenho, em favor da 26 
Fundep, deverá ser emitida até o dia 09 de novembro, dessa forma, o processo já está na 27 
Coordenação Geral de Finanças e Contabilidade (CGFC). Trata-se de uma proposta de edital 28 
submetida pelo Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE) para a Universidade Aberta do Brasil 29 
(UAB), assim, foi formalizado um Termo de Execução Descentralizada (TED) com a CAPES para a 30 
execução de um projeto que visa o desenvolvimento de dispositivos móveis para deficientes visuais e 31 
auditivos. Sara questiona a existência de três prazos de vigência distintos no TED, no Plano de 32 
Trabalho e na proposta da Fundep, ao que Vanessa responde que o NTE, ao instruir o processo 33 
acrescentou doze meses ao prazo estabelecido pelo TED, porém a recomendação é de adicionar seis 34 
meses; essa informação foi ajustada no processo. Aprovada por unanimidade. 2. Análise do processo 35 
nº 23006.002326/2018-54 referente ao pedido de Autorização para exercício de atividade externa 36 
remunerada. Vanessa expõe que o professor Raphael irá realizar uma atividade externa remunerada 37 
que, de acordo com a Resolução ConsUni nº 135, consiste numa colaboração esporádica e eventual, 38 
financiada pelo Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas da Fundação de Amparo à 39 
Pesquisa do Estado de São Paulo (PIPE-FAPESP). Cabe a essa Comissão deliberar sobre a 40 
retribuição pecuniária e o recolhimento da Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI). Aprovado por 41 
unanimidade. 3. Análise do processo nº 23006.002327/2018-07 referente ao pedido de Autorização 42 
para exercício de atividade externa remunerada. Vanessa relata que se trata do mesmo projeto 43 
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explicado no item anterior, porém realizado pelo professor André Cravo; por ser uma retribuição 44 
pecuniária individual, foi solicitado pela ACIC que fosse aberto um processo para cada professor. 45 
Aprovado por unanimidade. 4. Análise do processo nº 23006.001854/2018-96, celebração de Acordo 46 
de Cooperação Técnico-Educacional com a associação ECOFALANTE, projeto: Mostra Ecofalante 47 
de Cinema Ambiental UFABC. Vanessa relata que a professora Ângela irá celebrar um Acordo de 48 
Cooperação com a associação ECOFALANTE para a exibição de filmes, na UFABC, ligados à 49 
temática do desenvolvimento sustentável. Como se trata de uma atividade extensionista, cabe à 50 
CPCo a análise do mérito; dessa forma, foi solicitada à professora a declaração de horas de 51 
participação no evento. Aprovada por unanimidade. 5. Análise processo nº 23006.002332/2018-10, 52 
celebração de Ajuste Individualizado com a Fundep para apoio na gestão administrativa e 53 
financeira do projeto “Seletivas Brasileiras do IPT”. Vanessa elucida que, conforme mencionado no 54 
informe, faz-se necessária a elaboração de uma nova Resolução da CPCo que regulamente a 55 
celebração do Ajuste Individualizado e revogue a atualmente vigente (Resolução CPCo nº 3). 56 
Entretanto, essa Comissão, em sua última reunião, decidiu que, por enquanto, os pedidos de ajuste 57 
individualizados que chegarem que estiverem enquadrados nos pareceres emitidos pela PF na ocasião 58 
em que esse documento foi autorizado, poderão ser autorizados. O projeto em questão será 59 
coordenado pelo professor Ronei e contará com o apoio financeiro de empresas públicas e privadas, e 60 
foi aprovado pelo Conselho do CCNH. Aprovada por unanimidade. 6. Análise de minuta de 61 

Resolução que revogará a Resolução ConsUni n° 157, 10 de setembro de 2015, que estabelece a 62 

composição da Comissão Permanente de Convênios (CPCo). Sara esclarece que a minuta já foi 63 
aprovada nas reuniões de 05 e 26 de setembro, entretanto, foi observada a necessidade de novas 64 
alterações no documento. Vanessa prossegue explicando que foi incluído um parágrafo que deixa 65 
expresso quem deverá assumir a presidência das reuniões nas ausências do presidente da Comissão, a 66 
saber, o Pró-Reitor de Pesquisa. Sara sugere também que, no parágrafo seguinte, deve-se especificar 67 
que o mandato de dois anos, passível de uma recondução, refere-se apenas aos membros indicados 68 
pelos Centros. As alterações propostas foram aprovadas por unanimidade e serão encaminhadas ao 69 
ConsUni para inclusão na pauta da próxima reunião. 7. Análise da minuta de Resolução CPCo que 70 
trata da definição estabelecida no artigo 2, parágrafo único da Resolução ConsUni n° 159, de 26 de 71 
outubro de 2015. Sara recorda que essa minuta de Resolução já foi aprovada na reunião do dia 26 de 72 
setembro, porém houve um desencontro de informações, pois para a ACIC ainda são necessárias 73 
algumas alterações. A primeira delas seria, no artigo 1º, a retirada de “agências oficiais de fomento” 74 
e a inclusão de “CAPES e FAPESP”; a outra alteração seria a exclusão do parágrafo 1º e a criação do 75 
artigo 2º que definiria o que seriam instituições análogas às agências de fomento, a fim de ficar mais 76 
abrangente, e ter, em paralelo, uma lista de instituições que seria atualizada conforme as demandas 77 
chegarem. Professor Arnaldo sugere incluir na Resolução algo como “a lista de instituições será 78 
publicada no site da CPCo”, Sara complementa dizendo que a redação do artigo 2º, então, ficaria da 79 

seguinte forma: “Entende-se como instituições análogas às agências de fomento, os diversos 80 

organismos públicos e privados que promovem ações de fomento em áreas de ensino, pesquisa, 81 

extensão e inovação, conforme lista a ser divulgada e atualizada no site da CPCo”. As alterações 82 
propostas foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo, a reunião encerra-se às 16h, da 83 
qual, para constar, eu, Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral, 84 
lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente da CPCo. 85 
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Janine Santos Tonin Targino 

Assistente em Admnistração 

 

 

Sonia Maria Malmonge  

Presidente da Comissão Permanente de Convênios 


