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ATA Nº 02/2020/CPCo 

 

Ata da II sessão da CPCo de 2020, realizada às catorze horas e três minutos do dia doze de fevereiro 1 
de dois mil e vinte, na Sala de reuniões do 1º andar, do Bloco A, do Campus Santo André, da 2 
Universidade Federal do ABC (UFABC), localizada na Avenida dos Estados, 5001, Bairro Santa 3 
Terezinha, Santo André, São Paulo, previamente convocada pela presidente, Sônia Maria 4 
Malmonge, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes), com a presença dos seguintes 5 
membros: Priscila Carvalho Dalviasom, representante suplente da Pró-Reitoria de Extensão e 6 
Cultura (ProEC); Sara Cid Mascareñas Alvarez, representante da Pró-Reitoria de Administração 7 
(ProAd); Vanessa Cervelin Segura, representante suplente da ProAd; Vanessa Soraia Sales dos 8 
Santos, representante da Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); João 9 
Paulo Gois, representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG); Arnaldo Rodrigues dos Santos 10 
Junior, representante da Agência de Inovação; Alexandre Acácio de Andrade, representante do 11 
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Juliana dos Santos de 12 
Souza, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); André Kazuo Takahata, 13 
representante não votante do CECS; Ugo Ibusuki, representante não votante do CECS. Apoio 14 
administrativo: Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral. 15 
Havendo quórum legal, Profa. Sônia, após cumprimentar os presentes, inicia a sessão. Informes: 1. 16 
Proposta de alteração da Resolução nº159 (TRI).  Professora Sônia conversou com o Professor 17 
Dácio e ele disse que seria importante uma conversa com a Patrícia Accacio, gestora da Fundação de 18 
Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep). A Agência de Inovação irá agendar uma data junto com o 19 
Professor Dácio para que possa haver um diálogo com a Fundep. 2. Atraso na entrega do relatório 20 
semestral, processo nº 23006.001107/2017-77, projeto Fundep nº25467, início 04/07/2017 – 21 
Relatório de Monitoramento CGU nº201603327. Vanessa Sales relata que existe uma exigência da 22 
Controladoria-Geral da União (CGU) para que os projetos das Instituições Federais de Ensino 23 
Superior (IFES) com a Fundação de Apoio tenham um relatório semestral de execução divulgado no 24 
portal da transparência da Fundação. Houve um atraso na entrega do relatório de um projeto da 25 
Agência de Inovação, porém tal atraso havia sido sanado antes da sessão. 3. Prestação de contas 26 
referente à TRI e saldo remanescente de projetos. Professora Sônia relata que o ponto de maior 27 
atenção e que precisa ser analisado pelos membros se refere às dificuldades que as áreas têm para 28 
utilização dos valores. Sara sugere os relatórios sejam colocados em discussão na próxima sessão, 29 
sugestão essa que é aprovada por todos. Ordem do Dia: 1. Ata da I sessão ordinária de 2020, 30 
realizada em 22 de janeiro de 2020. Aprovada com uma abstenção e com alterações. Expediente: 1. 31 
Relatório CPCo de 2019 Assunto foi promovido para a ordem do dia e aprovado por unanimidade. O 32 
relatório estará nos itens de pauta das próximas reuniões do Conselho Universitário (ConsUni) e do 33 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE). 2. Termo de Colaboração Técnico-Científico 34 
(TCTC) entre a Mercedes-Benz Brasil e a UFABC – Coordenador: Ugo Ibusuki. Professora Sônia lê 35 
a integra do Parecer da Procuradoria, logo após Professor Arnaldo diz que a primeira coisa a ser 36 
definida é se o projeto é um curso de graduação, pós-graduação, extensão ou uma prestação de 37 
serviços; o processo será devolvido ao demandante para que ele possa ter uma conversa com a 38 
Agência de Inovação. Professora Sônia sugere que seja apresentado na próxima sessão da uma 39 
minuta de Parecer da CPCo para esse projeto. 3. Reanálise do processo nº 23006.002221/2019-86 40 
referente à retribuição pecuniária de exercício de atividade externa remunerada. Vanessa Sales 41 
relata que o processo já havia sido analisado na I sessão da CPCo de 2020 e que o demandante 42 
esclareceu os apontamentos realizados pelos membros. A Agência de Inovação elaborou um Parecer 43 
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relatando que a participação do docente no projeto é viável. O assunto é promovido para a ordem do 44 
dia e aprovado com uma abstenção. 4. Análise do processo n° 23006.002065/2019-53 referente à 45 
celebração de Termo de Cooperação com a empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás e 46 
interveniência da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep, com solicitação de isenção 47 
de TRI. Vanessa Sales relata que o projeto tem um valor total de R$ 1.098.644,14 (um milhão 48 
noventa e oito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e catorze centavos). Professor André Takahata 49 
apresenta seu projeto e responde aos questionamentos dos membros. Conforme relato do Professor 50 
André não é possível acrescer o projeto com o valor da Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI), 51 
pois o projeto tramita a mais de dois anos, com isso a CPCo optou pelos servidores docentes da 52 
UFABC, membros da equipe do projeto, recolham na ordem de (13%) treze por cento sobre o valor 53 
total da bolsa a título de TRI. O projeto é promovido para ordem do dia e aprovado com uma 54 
abstenção. 5. Análise do processo n° 23006.000546/2020-68 referente à celebração de Termo de 55 
Execução Descentralizada (TED) com o Ministério da Cidadania e a contratação da Fundação de 56 
Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep Vanessa Sales relata o processo e observa que como se trata 57 
de um TED com o Ministério da Cidadania, há a isenção de TRI, conforme Resolução CPCo 58 
nº04/2018. O assunto é promovido para ordem do dia e aprovado com uma abstenção. 6. Parecer de 59 
dispensa da análise pela CPCo para programas de Mestrado Acadêmico para Inovação (MAI)  60 
Professor João Paulo Gois apresenta o Parecer elaborado pela Pró-Reitoria de Pós Graduação 61 
(ProPG), os membros alteram o conteúdo do Parecer e logo após é promovido para a ordem do dia e 62 

aprovado por unanimidade. 7. Análise do processo n° 23006.000127/2020-26 referente à 63 

celebração de convênio de cooperação técnica com o Serviço Social da Indústria - SESI, com 64 

solicitação de isenção de TRI. Vanessa Sales relata que se trata de um TCTC que tem como 65 

coordenador o professor Luciano Avallone Bueno com duração de 12 meses, o valor total é de 66 

R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) que será pago a título de bolsa de pesquisa 67 

para a discente Luana Jorge de Sousa, é solicitado a isenção de TRI, pois haverá somente o 68 

pagamento de uma bolsa de pesquisa. É discutido entre os membros e logo após é promovido 69 

para a ordem do dia e aprovado com uma abstenção. Nada mais havendo a declarar, a presidente 70 
da CPCo deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e cinquenta minutos, da qual, para constar, 71 
eu Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata 72 
que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente da CPCo. 73 
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