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Ata nº 15/2018/CPCo 

 

Aos 19 dias do mês de dezembro de 2018, no horário das 15h10 min, na Sala 301 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 XV 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: Priscila Carvalho Dalviasom, representante 6 
suplente da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Sara Cid Mascareñas Alvarez, representante 7 
da Pró-Reitoria de Administração (ProAd); Vanessa Soraia Sales dos Santos, representante da 8 
Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); Arnaldo Rodrigues dos Santos 9 
Junior, representante da Agência de Inovação; Fábio Danilo Ferreira, representante suplente da 10 
Agência de Inovação; Juliana dos Santos de Souza, representante do Centro de Ciências Naturais e 11 
Humanas (CCNH) e Itana Stiubiener, representante do Centro de Matemática, Computação e 12 
Cognição (CMCC). Apoio administrativo: Janine Santos Tonin Targino, assistente em 13 
administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, Sara, após cumprimentar os presentes, 14 
inicia a reunião com a sessão de informes: Não houve. Ordem do Dia: 1. Ata da XIV sessão 15 
ordinária de 2018, realizada no dia 28 de novembro de 2018. Aprovada com uma abstenção. 2. 16 
Análise do processo nº 23006.002513/2018-38 referente ao pedido de autorização para exercício de 17 
atividade externa remunerada. O professor Ronaldo Cristiano Prati submete esse pedido à análise 18 
dessa Comissão, com base na Resolução ConsUni nº 135. O pedido foi aprovado pelo Conselho do 19 
CMCC quanto ao mérito e à carga horária exercida pelo docente e cabe a essa Comissão a aprovação 20 
da retribuição pecuniária do docente. Encaminha-se para votação. Aprovado por unanimidade. 3. 21 
Análise dos processos nos 23006.001334/2015-31 e 23006.001394/2015-53, prorrogação do Termo 22 
de Execução Descentralizada (TED) com o Ministério da Cultura (MinC) e respectiva prorrogação 23 
de contrato com a Fundação de Apoio - Fundep. O professor Jerônimo Cordoni Pellegrini e o 24 
Ministério da Cultura solicitam a prorrogação do TED por mais seis meses; além disso, houve 25 
alteração no valor do contrato. Encaminha-se para votação. Aprovado por unanimidade. Expediente: 26 
1. Proposta de Resolução CPCo que trata do instrumento denominado “Ajuste Individualizado para 27 
Gestão Administrativa e Financeira”: Sara relata que foi feita uma consulta formal à Procuradoria 28 
Federal (PF) para verificar a possibilidade de aumentar o limite para parcerias de valor reduzido, 29 
possibilitando a formalização dessas parcerias através do Ajuste Individualizado. A PF concluiu em 30 
seu parecer pela necessidade de prévia análise jurídica de todas as minutas de parcerias em que a 31 
Universidade participar. Posteriormente, foi realizada uma reunião com alguns membros da CPCo e 32 
com o Dr. Israel, e nela o procurador explicou que a minuta do Ajuste Individualizado, no modelo 33 
como foi aprovada pela Resolução CPCo nº 2, previa a necessidade de especificar de quanto seria o 34 
pequeno valor, sendo assim estipulado em cem mil reais; uma vez que foi revogada essa Resolução, 35 
excluindo-se o limite de valor, sem consulta jurídica, os Ajustes realizados estavam em desacordo 36 
com o que fora anteriormente aprovado e deveria ser publicada uma nova Resolução retornando ao 37 
valor de cem mil reais. Dessa forma, uma minuta de Resolução foi disponibilizada pela secretaria da 38 
CPCo, e alguns dos membros dessa Comissão realizaram alterações no texto. Professora Itana diz 39 
que limitar o valor do Ajuste para cem mil reais fará com que a universidade perca muitos projetos, 40 
pois nem sempre a PF cumpre o prazo de quinze dias para a emissão de pareceres sobre os processos 41 
que são enviados a ela, ao que Sara responde que, no caso de projetos acima desse valor, poderão ser 42 
adotadas minutas padronizadas a fim de agilizar o prazo de análise da PF; ademais, salvo em casos 43 
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mais complexos e em períodos de maior demanda de serviço, a PF tem sim cumprido o prazo de 44 
quinze dias para análise dos processos. Professora Juliana diz que deve ser criada uma ferramenta 45 
adequada para acordos de cooperação que envolva valores acima de cem mil reais, sem propriedade 46 
intelectual, pois, caso contrário, a Universidade perderá muitos projetos. Professor Arnaldo 47 
acrescenta que o valor de cem mil reais poderia ser razoável em 2016, quando foi aprovado, porém 48 
atualmente está defasado. Sara esclarece que foram solicitadas à Comissão propostas de valores e a 49 
única opção apresentada foi a lei da governança, que foi levada à reunião com o procurador; depois, 50 
explica que a ferramenta a ser utilizada para celebração de projetos acima de cem mil reais é o 51 
acordo de cooperação, que envolve um procedimento um pouco mais complexo. Vanessa acrescenta 52 
que abaixo de cem mil reais pode ser usado o Ajuste, a ser celebrado entre a Universidade e a 53 
Fundep, e acima desse valor deve ser feito um acordo de cooperação, que exige análise da PF. Os 54 
membros discutem a minuta do texto para a nova Resolução CPCo e fazem as alterações necessárias. 55 
Sara considera ideal encaminhar essa minuta para a PF antes da próxima reunião. Professora Itana 56 
diz que se for mantido o limite de cem mil reais, muitos projetos ficarão sem respaldo legal. 57 
Professor Arnaldo sugere, então, discutir novamente esse assunto na próxima reunião dessa 58 
Comissão e convidar o Dr. Israel para participar de uma reunião extraordinária no início de fevereiro, 59 
Vanessa acrescenta que esse convite pode ser feito para a reunião ordinária de 06 de fevereiro; todos 60 
concordam com esse direcionamento. Nada mais havendo, a reunião encerra-se às 17h27, da qual, 61 
para constar, eu, Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral, 62 
lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente da CPCo. 63 
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