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Ata da III sessão da CPCo de 2020, realizada às catorze horas e cinco minutos do dia quatro de 1 
março 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: Leonardo José Steil, representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Sara 6 
Cid Mascareñas Alvarez, representante da Pró-Reitoria de Administração (ProAd); Vanessa Cervelin 7 
Segura, representante suplente da ProAd; Vanessa Soraia Sales dos Santos, representante da 8 
Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); Charles Morphy Dias dos Santos, 9 
representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG); João Paulo Gois, representante da Pró-10 
Reitoria de Pós-Graduação (ProPG); Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, representante da Agência 11 
de Inovação; Fábio Danilo Ferreira, representante suplente da Agência de Inovação; Alexandre 12 
Acácio de Andrade, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 13 
Aplicadas (CECS); Thales Sousa, docente não votante do CECS; Regimeire Maciel, docente não 14 
votante do CECS. Apoio administrativo: Lucas José Presotto Guimarães, assistente em 15 
administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, Profa. Sônia, após cumprimentar os 16 
presentes, inicia a sessão. Informes: Ordem do Dia: 1. Ata da II sessão ordinária de 2020, 17 
realizada em 12 de fevereiro de 2020. Aprovada com uma abstenção e com alterações. Expediente: 18 
1. Prestação de contas referente à Taxa Ressarcimento Institucional (TRI) e saldo remanescente de 19 
projetos Assunto foi discutido entre os membros e ficou decidido que será confeccionada uma 20 
orientação conjunta com a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI) 21 
para orientar as áreas beneficiárias em relação à utilização da TRI e o saldo remanescente. 2. 22 
Discussão sobre cursos de especialização com parcerias. Professor Charles apresenta o fluxo para 23 
cursos de especialização com parcerias, tal fluxo foi debatido entre os membros da CPCo e ficou 24 
decidido que os cursos de especialização que envolverem algum tipo de parceria deverão passar pela 25 
CPCo e esse fluxo será adaptado e apresentado aos membros em reuniões futuras. 3. Plano de Gestão 26 
do curso de Especialização de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. Professora Sônia explica que 27 
como o projeto em questão não possuí nenhum tipo de parceria o assunto foi retirado da pauta. 4. 28 
Análise do Processo n° 23006.001029/2020-14 referente ao exercício de atividade externa 29 
remunerada da docente Patrícia Cezário Silva. Vanessa Sales relata o projeto e após discussões 30 
entre os membros, ficou decidido que será remetido a demandante um despacho para que ela possa 31 
esclarecer os seguintes tópicos: 1) justificativa para o enquadramento do projeto em três categorias: 32 
Ensino, Pesquisa e Extensão; 2) a diferença da carga horária descrita na declaração (24h durante 6 33 
meses) e no Plano de Trabalho (96h em 6 meses); 3) qual é a participação efetiva da Professora 34 
Patrícia no projeto; 4) a diferença entre o cronograma do Plano de Trabalho (semanas) enquanto que 35 
a declaração está em meses; 5) a não aplicação dos dezoito por cento da Taxa de Ressarcimento 36 
Institucional (TRI). Assim que a demandante esclarecer tais pontos, o assunto voltará à pauta da 37 
CPCo. 5. Análise do processo 23006.001802/2019-09 referente à celebração de Termo de 38 
Colaboração Técnico-Científico com a Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN), 39 
sob a interveniência da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, com redução de 40 
Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) Vanessa Sales relata que se trata de um TCTC com 41 
duração de 24 meses, sob a interveniência da FUNDEP, e no Edital existe um limite total de até 10% 42 
com taxas e custos operacionais, o projeto já foi analisado pela Procuradoria Federal que realizou 43 
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alguns apontamentos. Logo após o demandante Tales Sousa realizou uma apresentação aos membros 44 
e esclareceu que os apontamentos realizados pela Procuradoria Federal já haviam sido solucionados. 45 
Após discussões entre os membros, o assunto é promovido para ordem do dia e aprovado com uma 46 
abstenção. 6. Discussão sobre o fluxo de Autorização de Atividade Externa Remunerada, itens 12 e 47 
13 da Resolução ConsUni n° 135, de 26 de março de 2014 Vanessa Sales relata o fluxo de 48 
autorização de Atividade Externa Remunerada e após discussões entre os membros fica decidido que 49 
será disponibilizado o documento para que seja criado um esboço de um novo fluxo e estará nas 50 
pautas das próximas reuniões da CPCo. Nada mais havendo a declarar, a presidente da CPCo deu por 51 
encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta e três minutos, da qual, para constar, eu Lucas José 52 
Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após 53 
aprovada, será assinada por mim e pela presidente da CPCo.  54 
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