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Ata nº 14/2018/CPCo 

 

Aos 28 dias do mês de novembro de 2018, no horário das 15h06 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 XIV 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); Juliana dos Santos de Souza, representante do Centro de 8 
Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e Vanessa Soraia Sales dos Santos, representante da 9 
Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC). Apoio administrativo: Janine Santos 10 
Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, professora 11 
Sônia, após cumprimentar os presentes, inicia a reunião com a sessão de informes: 1. Retorno da 12 
consulta à Procuradoria Federal (PF) quanto ao instrumento: Ajuste Individualizado para Gestão 13 
Administrativa e Financeira. Professora Sônia informa que, juntamente com Sara e a Vanessa, esteve 14 
reunida com o Procurador Federal para esclarecer alguns pontos do Ajuste Individualizado; a 15 
Procuradoria Federal, em seu parecer, concluiu que todas as parcerias devem ser submetidas à prévia 16 
análise jurídica. Ademais, na reunião, o procurador federal, Dr. Israel, recomendou também que a 17 
Resolução CPCo nº 03, que atualmente regulamenta o Ajuste Individualizado, deve ser revogada, 18 
pois não determina limite de valor para parcerias de valor reduzido, e deve ser publicada uma nova 19 
resolução considerando um valor limite de R$100.000,00. A proposta, então, é trazer, na próxima 20 
reunião, uma minuta de resolução que revogará a Resolução CPCo nº 03. 2. Proposta de alteração 21 
da Resolução ConsUni nº 157, que altera a composição e estabelece regras para a Comissão 22 
Permanente de Convênios (CPCo), discutida na IV sessão ordinária do ConsUni, de 27 de novembro 23 
de 2018. Professora Sônia relata que a minuta de resolução que revogará a Resolução ConsUni nº 24 
157 foi discutida e aprovada por essa Comissão e foi enviada para a pauta da última reunião do 25 
ConsUni. O documento foi aprovado com algumas alterações: o acréscimo, no artigo 4º, da definição 26 
de Ajuste Individualizado, o que consequentemente altera a redação do parágrafo único desse mesmo 27 
artigo. Sara acrescentou que foi sugerido também incluir no inciso III do artigo 5º, a frase “ou 28 

quando for de interesse institucional”. 3. Publicação da Resolução ConsUni nº 04, de 07 de 29 
novembro de 2018, que trata da definição de agências de fomento e instituições análogas. Boletim 30 
de Serviço nº 796, de 23 de novembro de 2018. Professora Sônia informa que já foi publicada, no 31 
Boletim de Serviço, a Resolução CPCo nº 04. 4. Fluxo de processos de autorização para exercício 32 
de atividade remunerada (docentes). Vanessa explica que os processos que são regulamentados pela 33 
Resolução ConsUni nº 135, que normatiza a atividade externa remunerada dos docentes, atualmente 34 
são encaminhados para a ACIC antes de serem encaminhados para a CPCo; porém eles poderiam ser 35 
abertos pelos Centros e encaminhados diretamente para a secretaria da CPCo para ser incluído na 36 
pauta da reunião. Será conversado com o Prof. Daniel, secretário-geral, para adoção desse 37 
procedimento. Ordem do Dia: 1. Ata da XIII sessão ordinária de 2018, realizada no dia 07 de 38 
novembro de 2018. Aprovada por unanimidade. 2. Proposta de calendário de reuniões da CPCo, 39 
exercício de 2019. Janine explica que o calendário foi elaborado considerando reuniões às quartas-40 
feiras a cada três semanas, o envio da pauta na segunda-feira anterior e a data limite para entrada de 41 
processos uma semana antes da reunião. O calendário foi aprovado por unanimidade. 3. Proposta de 42 
comunicação interna que solicita a prestação de contas pelas unidades executoras e beneficiárias de 43 
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TRI e saldo remanescente, conforme Resoluções ConsUni nos 159 e 170. Vanessa relata que essas 44 
duas Resoluções dizem, em seu artigo 4º, que as unidades beneficiárias da Taxa de Ressarcimento 45 
Institucional (TRI) devem prestar contas à CPCo dos valores recebidos em sua primeira reunião 46 
ordinária do ano subsequente. Dessa forma, Vanessa elaborou uma minuta de CI a ser enviada a 47 
essas unidades, solicitando essa prestação de contas. Professora Sônia questionou a necessidade de 48 
solicitar na CI que a área informe a origem do recurso, considerando que essa informação já existe na 49 
ProPlaDI. Sara sugere então que a CPCo faça uma solicitação à ProPlaDI para que ela indique quais 50 
foram os valores disponibilizados para às áreas e a CPCo, por sua vez, só solicitará para os setores a 51 
prestação de contas sobre a utilização desses valores; Priscila confirma que a ProPlaDI tem uma 52 
planilha na rede com esses valores e professora Sônia complementa que a CPCo pode solicitar o 53 
acesso a essa planilha. Vanessa sugere, então, retirar da CI a parte em que as áreas colocariam as 54 
informações sobre a origem dos valores e elaborar outra CI para a ProPlaDI solicitando o acesso à 55 
planilha. Sara propõe encaminhar a CI somente com as instruções de como preencher cada campo do 56 
quadro cujo modelo ficaria num documento anexo; dessa forma, no primeiro parágrafo da CI, após 57 
“mínimas,” seria acrescentada a frase “conforme modelo anexo”. Professora Sônia considera 58 
desnecessário haver uma apresentação desses dados na reunião da CPCo, então, Vanessa e Sara 59 
propõem alterar o segundo parágrafo da CI de “... os dados deverão ser apresentados na primeira 60 

reunião da CPCO de 2019...” para “os dados deverão ser encaminhados até o dia 09 de janeiro 61 

para comporem a pauta da primeira reunião da CPCo de 2019...”. Encaminha-se para votação. 62 
Aprovado por unanimidade. 4. Proposta de formato de relatório anual de atividades da CPCo, 63 
conforme Resoluções ConsEPE nº 138 e ConsUni nº 157. Vanessa apresenta o modelo de relatório já 64 
utilizado pela ACIC para apresentação dos dados no ConsUni e no ConsEPE. Professora Sônia 65 
ressalta a necessidade da inclusão da prestação de contas sobre a TRI; ademais, caso seja percebida a 66 
necessidade de acrescentar outros itens ao relatório, poderá ser feito. O relatório já pronto deverá ser 67 
submetido para aprovação dessa Comissão na reunião agendada para o dia 06 de fevereiro para 68 
depois ser encaminhado para a primeira reunião do ConsUni e do ConsEPE. Encaminha-se para 69 
votação. Aprovado por unanimidade. 5. Análise de prestação de contas, processo nº 70 
23006.001442/2013-41, referente à celebração do Acordo de Cooperação Técnico-Científica com o 71 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, unidade demandante: ProPes. Vanessa relata 72 
que em 2013 a CPCo aprovou o mérito e a celebração da parceria com o MCTI; agora, com o 73 
encerramento da parceria, o professor Fabio Furlan apresentou o relatório técnico de execução para 74 

encerramento do processo. Encaminha-se para votação. Aprovado com uma abstenção. 6. Análise de 75 

prestação de contas, processo nº 23006.002059/2013-19, referente à celebração de um 76 

Convênio de Cooperação Técnica com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 77 

unidade demandante: Biblioteca. A Coordenadora do Sistema de Bibliotecas da UFABC, Maria do 78 
Carmo Cardoso Kersnowsky, encaminhou o relatório técnico de execução para análise e aprovação 79 
dessa Comissão e encerramento do processo. Encaminha-se para votação. Aprovado por 80 
unanimidade. 7. Análise de prestação de contas, processo nº23006.001383/2013-10, referente à 81 
celebração de um Convênio de Cooperação Técnica com a Universidade Federal de São Paulo – 82 
UNIFESP, unidade demandante: SuGePe. Assim como os itens anteriores, trata-se da análise do 83 
relatório de execução técnica para aprovação e encerramento do processo. Encaminha-se para 84 
aprovação. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, a reunião encerra-se às 16h34, da qual, 85 
para constar, eu, Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral, 86 
lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente da CPCo. 87 
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Janine Santos Tonin Targino 

Assistente em Admnistração 

 

 

Sonia Maria Malmonge  

Presidente da Comissão Permanente de Convênios 


