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ATA Nº 010/2021/CPCo 
 
Ata da X sessão ordinária da CPCo de 2021, realizada às quatorze horas e nove minutos do dia 1 

dezoito de agosto de dois mil e vinte e um, realizada de forma remota em virtude da 2 

suspensão das atividades presenciais, conforme Portaria da Reitoria n° 394/2020. A reunião foi 3 

previamente convocada pela presidente, Sônia Maria Malmonge, representante da Pró-4 

Reitoria de Pesquisa (ProPes), com a presença dos seguintes membros: Sara Cid Mascareñas 5 

Alvarez, representante da Pró-Reitoria de Administração (ProAd); Vanessa Cervelin Segura, 6 

representante suplente da Pró-Reitoria de Administração (ProAd); Vanessa Soraia Sales dos 7 

Santos, representante da Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); Arnaldo 8 

Rodrigues dos Santos Junior, representante da Agência de Inovação e Evonir Albrecht, 9 

representante suplente da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC). Convidados: Márcio 10 

Katsumi Oikawa, docente do CMCC; Ana Maria Pereira Neto, docente do CECS. Apoio 11 

administrativo: Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-12 

Geral. Havendo quórum legal, professora Sônia, após cumprimentar os presentes, inicia a 13 

sessão com os Informes: Vanessa Sales informa que foi emitida uma nova Portaria de 14 

autorização da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), como Fundação de apoio 15 

à UFABC, para o período de agosto de 2021 até agosto de 2022, ela agradece à Priscila Carvalho 16 

da ProEC e ao servidor João Carlos do NETEL que contribuíram para que essa renovação de 17 

autorização fosse bem sucedida. Vanessa Sales ainda lamenta o falecimento do pai da Priscila 18 

Carvalho da ProEC. Ordem do Dia: 1. Ata da IX Sessão Ordinária da CPCo, realizada no dia 28 de 19 

julho de 2021. Aprovada com alterações com uma abstenção. Expediente 1. Continuação da 20 

análise do processo de atividade externa remunerada nº 23006.001918/2017-78, referente às 21 

alterações dos valores de retribuição pecuniária e bolsas a discentes da UFABC, com revisão da 22 

isenção da Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI), item 1 do Expediente da IX Sessão 23 

Ordinária da CPCo. Demandante: Márcio Katsumi Oikawa (CMCC). Professora Sônia passa a 24 

palavra ao demandante que relata que ele acertou os equívocos que haviam sido apontados na 25 

IX sessão ordinária da CPCo do dia 28 de julho de 2021, além disso ele faz uma proposta de 18% 26 

da taxa de ressarcimento institucional (TRI) para que os membros da CPCo possam avaliar. Sara 27 

explica que anteriormente a CPCo havia aprovado a isenção de TRI no projeto, devido ao 28 

pagamento de bolsas a discentes da UFABC, no entanto o pagamento das bolsas com os valores 29 

apresentados na época não foi concretizado, conforme relato do demandante na última sessão, 30 

por isso ela vê como justa a taxação de 18% da TRI. Logo após o item é promovido para ordem 31 

do dia e aprovado por unanimidade. 2. Análise do processo 23006.008440/2021-93 – 32 

Deliberação sobre a Contratação da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) para 33 

prestação de serviço de gestão administrativa e financeira do projeto: “Coletivo min@: ações 34 

ufabc para min@s e mirtic@”. Demandante: Ana Maria Pereira Neto (CMCC) Profa. Sônia passa 35 

a palavra a demandante Ana Neto que relata que o projeto já está em andamento. Vanessa 36 

Sales ressalta que no Parecer da Procuradoria junto à UFABC há uma recomendação sobre o 37 

vínculo dos bolsistas, eles precisam ser da UFABC ou estarem cadastrados ao programa 38 

Pesquisador-Colaborador. Após debates entre os membros o processo é promovido para 39 
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ordem do dia e aprovado por unanimidade. Aprovação essa condicionada ao pleno 40 

atendimento das recomendações do Parecer nº 00142/2021 da Procuradoria Federal junto à 41 

UFABC e também condicionada à concessão de bolsas apenas à membros da UFABC ou para 42 

vinculados ao programa Pesquisador Colaborador da UFABC. 3. Análise do processo de 43 

atividade externa remunerada nº 23006.014724/2021-19, referente às alterações dos valores 44 

de retribuição pecuniária e da Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) já recolhida. 45 

Demandante: Fernando Rocha Nogueira (CECS).  Vanessa Sales relata que a atividade era até 46 

abril de 2021, essa atividade foi autorizada pela CPCo, o valor da retribuição pecuniária na 47 

época era de R$19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), devido ao falecimento da Profa. 48 

Kátia Canil, o demandante acabou assumindo novas funções no projeto, e por isso ele acaba 49 

recebendo o valor de R$21.060,00 (vinte e um mil e sessenta reais) e por isso houve também 50 

um aumento do valor da TRI que já foi paga. Todas essas informações foram encaminhadas 51 

pelo professor Fernando Rocha Nogueira após a ACIC questionar o valor da TRI recolhido a 52 

maior. Vanessa Sales também informa que há a necessidade de retificação do Parecer e da Ata 53 

referente à aprovação da atividade, pois o número do processo está equivocado. Sara salienta 54 

que não há necessidade de aprovação da CPCo e sim um aviso do demandante para a CPCo e 55 

para o Centro responsável, que nesse caso é o CECS. Professora Sônia sugere que sejam 56 

retificados o Parecer e a ata referente à aprovação do processo e reitera a fala da Sara sobre a 57 

não necessidade de aprovação da CPCo e sim um aviso do demandante para o CECS, sugestão 58 

essa que é aprovada com uma abstenção. Professora Sônia deu por encerrada a reunião, da 59 

qual, para constar, eu Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da 60 

Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente 61 

da CPCo. 62 
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