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Ata nº 12/2018/CPCo 

 

Aos 17 dias do mês de outubro de 2018, no horário das 15h03 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 XII 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: Simone Aparecida Pellizon, representante 6 
suplente da Pró-Reitoria de Administração (ProAd); Vanessa Soraia Sales dos Santos, representante 7 
da Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); Alexandre Acácio de Andrade, 8 
representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Camilo 9 
Andrea Angelucci, representante suplente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e 10 
Itana Stiubiener, representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC). 11 
Participantes: Patrícia Teixeira Leite Asano, docente do CECS; Ricardo da Silva Benedito, docente 12 
do CECS e Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, diretor da Agência de Inovação. Apoio 13 
administrativo: Fabiana Vallini, secretária executiva da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, 14 
professora Sônia, após cumprimentar os presentes, inicia a reunião com a sessão de Informes: 15 
Professora Itana informa que dois projetos do CMCC que foram protocolados na ACIC na última 16 
quinta e sexta-feira não foram incluídos na pauta dessa reunião. Vanessa esclarece que a ACIC tem 17 
um grande volume de processos e uma defasagem de servidores, dessa forma, o critério adotado é 18 
analisá-los por ordem de chegada. Professor Camilo informa que o professor Ronei enviou um 19 
projeto para a ACIC acerca de um Torneio Internacional de Física e nesse momento ele foi 20 
informado de que não seriam mais realizados Ajustes Individualizados e nesse caso, seria 21 
formalizado um Termo de Colaboração Técnico-Científico (TCTC) que ele considera não ser o 22 

instrumento adequado para essa situação; Vanessa relembra que a CPCo está fazendo uma 23 

revisão do Ajuste Individualizado desde a reunião do dia 25 de julho e desde então ele está 24 

suspenso para análise; professor Camilo questiona então qual seria o instrumento a ser utilizado 25 

nesse caso ao que Vanessa explica que o instrumento disponível é o TCTC; professora Sônia diz 26 

que esse assunto poderá ser retomado no expediente, durante a discussão do item 4 que versa 27 

sobre a criação da Resolução CPCo que regulamentará o Ajuste Individualizado. Ordem do Dia: 28 
1. Ata da X sessão ordinária de 2018, realizada em 05 de setembro de 2018. Aprovada com duas 29 
abstenções. 2. Ata da XI sessão ordinária de 2018, realizada em 26 de setembro de 2018. Aprovada 30 
com uma abstenção. 3.Homologação do Parecer nº 32, de 09 de outubro de 2018 referente à 31 
aprovação ad referendum, da celebração de Convênio de Implantação de Projeto de Eficiência 32 
Energética com a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. – Coordenadora Profª. 33 
Patrícia Teixeira Leite Asano, conforme documentação disponível no processo nº 34 
23006.002476/2017-87. Vanessa relata que a Universidade ganhou o Edital da Agência Nacional de 35 
Energia Elétrica (ANEEL) de 2016; professora Patrícia prossegue relatando que o Ministério da 36 
Educação (MEC) solicitou à ANEEL que, por sua vez, solicitasse às concessionárias de energia 37 
elétrica o desenvolvimento de um projeto estratégico que auxiliasse as instituições de ensino a 38 
economizar energia elétrica; na semana passada a ANEEL solicitou à Universidade a assinatura do 39 
convênio com a Eletropaulo que irá instalar um painel de 673 Kw e trocar 12.600 pontos de 40 
lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de led. Professora Sônia disse que, analisando o processo, 41 
aprovou-o em caráter ad referendum. Encaminha-se para aprovação. Aprovado por unanimidade. 42 
Expediente: 4. Continuação da análise da Resolução CPCo nº 3 que trata da implantação de 43 
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Procedimento Simplificado denominado Ajuste Individualizado para Gestão Administrativa 44 
Financeira (CPCo). Análise da proposta de minuta a ser encaminhada para a Procuradoria Federal 45 
(PF) junto à UFABC. Vanessa relata que essa discussão foi introduzida pela ACIC na reunião de 25 46 
de julho, pois se observou que com a edição da Resolução CPCo nº 3, que revogou o limite de valor 47 
para a celebração do Ajuste Individualizado, começou a ocorrer uma disparidade entre os Ajustes, 48 
alguns eram de nove milhões de reais e outros de dez mil reais, em alguns a Fundação de 49 
Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) apenas pagava bolsa enquanto em outros ela comprou 50 
equipamentos, contratou serviço, pagou professor, etc.; dessa forma, na última reunião ficou 51 
acordado que a CPCo fará uma consulta, por intermédio de uma Comunicação Interna (CI), à PF 52 
sobre o assunto. Professora Sônia acrescenta que a CPCo deseja ter uma referência para reajustar 53 
esse valor; outro ponto a ser esclarecido é como será tratada a questão da matéria idêntica e 54 
recorrente. Simone diz que foi observado na ProAd que, quando o limite para o Ajuste estava 55 
estabelecido em cem mil reais para os mesmos objetos, ele não englobava todos os projetos da 56 
Universidade, ao passo que quando passou a não ter limite de valor, ele perdeu a uniformidade; dessa 57 
forma, na tentativa de se chegar a um equilíbrio foi adotada uma legislação similar existente como 58 
parâmetro para estabelecer o limite de valor. Professora Sônia lê a minuta de CI a ser enviada para a 59 
PF, que sugere o limite de valor de quinhentos mil reais, correspondente a 50% do valor estabelecido 60 
no Decreto da Governança nº 7.689/2012; anexa a essa CI será enviada uma minuta de Nota Técnica, 61 
a ser preparada, que estabelecerá o que vem a ser matéria idêntica e recorrente. Professora Itana 62 
sugere adotar o mesmo valor estabelecido no Decreto supracitado, que é de um milhão de reais e os 63 
demais concordam. Professora Sônia propõe que a minuta da Nota Técnica seja elaborada e 64 
compartilhada com todos os membros para aprovação e envio à PF, juntamente com a CI, no dia 26 65 
de outubro. Professora Sônia retoma o assunto iniciado na sessão de informes relatado pelo professor 66 
Camilo sobre o projeto trazido à CPCo pelo professor Ronei, e Vanessa diz que nesse caso está 67 
disponível o TCTC. Professor Arnaldo propõe retomar o Ajuste conforme estabelecido na Resolução 68 
CPCo nº 3 até que seja publicada a nova Resolução, pois o TCTC contém algumas cláusulas que 69 
atrasam a sua assinatura pela empresa com o qual será celebrado; professora Sônia sugere, então, 70 
utilizar o Ajuste Individualizado nas condições agora acordadas, ou seja, com limite de valor de um 71 
milhão de reais para as atividades que serão relacionadas na Nota Técnica, até que retorne a resposta 72 
da PF e todos concordam. Professor Camilo questiona se, caso o ajuste não estivesse suspenso, o 73 
projeto apresentado pelo professor Ronei se enquadraria no Ajuste Individualizado e professor Sônia 74 
responde que sim. 5. Continuação da análise da tabela anexa da Resolução ConsUni nº 135 quanto 75 
a incidência de TRI nos itens de autorização, para subsidiar Grupo de Trabalho (GT) Revisor da 76 
Resolução ConsUni nº 135. Professora Sônia relata que o GT responsável por revisar a Resolução 77 
ConsUni nº 135 levantou algumas questões. A primeira delas refere-se à inclusão do pagamento de 78 
bolsas por fundação de apoio, previsto pela nova legislação federal, o que deveria ser incluído no 79 
item 4 do Anexo da referida Resolução, o que, por sua vez, acarretaria a necessidade de recolhimento 80 
da TRI. Professora Itana explica que pela fundação de apoio há duas categorias de pagamento: bolsa 81 
e remuneração, erroneamente chamada também de bolsa. Vanessa acrescenta que há a necessidade, 82 
então, de definir o que é bolsa e o que é retribuição pecuniária. Professora Sônia diz que as Direções 83 
dos Centros solicitaram que a PF nos ajude a interpretar melhor esses termos; além disso, outra 84 
questão levantada versa sobre quem seria o responsável por identificar o item da Resolução onde a 85 
atividade se enquadra. Isto posto, professora Sônia sugere retornar o assunto ao GT, alertando-o da 86 
alteração necessária no item 4, colocando que incide TRI, conforme previsto na Resolução ConsUni 87 
nº 159 ou qualquer outra que venha a substituí-la e Vanessa recomenda substituir “isenta de TRI” por 88 
“não se aplica” no item 9 e todos concordam com esse encaminhamento. Nada mais havendo, a 89 
reunião encerra-se às 17h07, da qual, para constar, eu, Janine Santos Tonin Targino, assistente em 90 
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administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela 91 
presidente da CPCo. 92 
 93 
 94 
 95 
 96 

Janine Santos Tonin Targino 

Assistente em Administração 

 

 

Sonia Maria Malmonge  

Presidente da Comissão Permanente de Convênios 


