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ATA Nº 04/2020/CPCo  

 

Ata da IV sessão da CPCo de 2020, realizada às catorze horas e dois minutos do dia seis de maio de 1 
dois mil e vinte, realizada de forma remota em virtude da suspensão das atividades presenciais, 2 
conforme Portaria da Reitoria n°. 394/2020, reunião foi previamente convocada pela presidente, 3 
Sônia Maria Malmonge, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes), com a presença dos 4 
seguintes membros: Leonardo José Steil, representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 5 
(ProEC); Sara Cid Mascareñas Alvarez, representante da Pró-Reitoria de Administração (ProAd); 6 
Vanessa Cervelin Segura, representante suplente da ProAd; Vanessa Soraia Sales dos Santos, 7 
representante da Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); João Paulo Gois, 8 
representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG); Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, 9 
representante da Agência de Inovação; Fábio Danilo Ferreira, representante suplente da Agência de 10 
Inovação; Alexandre Acácio de Andrade, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e 11 
Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Juliana dos Santos de Souza, representante do Centro de 12 

Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Itana Stiubiener, representante do Centro de Matemática, 13 

Computação e Cognição (CMCC). Apoio administrativo: Lucas José Presotto Guimarães, 14 

assistente em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, Profa. Sônia, após 15 
cumprimentar os presentes, inicia a sessão. Informes: Ordem do Dia: 1. Ata da III sessão ordinária 16 
de 2020, realizada em 04 de março de 2020. Aprovada com uma abstenção e com alterações. 17 
Expediente: 1. Homologação do parecer Ad referendum n°. 15/2020, referente à celebração de 18 
Termo de Colaboração Técnico Científico - TCTC com a clínica Clia Psicologia Saúde e Educação, 19 
sob a interveniência da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep, processo 20 
23006.00056/2020 – Demandante: Priscila Benitez (CMCC) Vanessa Santos explica o processo e 21 
expõe que o processo foi aprovado excepcionalmente por ad referendum, em função da suspensão da 22 
sessão presencial da CPCo do dia 25 de março devida às recomendações de saúde pública. O projeto 23 
tem duração de doze meses, com valor total de R$99.146,34 (noventa e nove mil, cento e quarenta e 24 
seis reais e trinta e quatro centavos), além de um recolhimento da Taxa Ressarcimento Institucional 25 
(TRI) no valor de 10% (dez porcento) para a UFABC e de 8% (oito porcento) para a Fundep. O 26 
projeto tinha um montante menor, mas devido ao acréscimo de um docente no processo esse valor 27 
aumentou. Após discussões entre os membros, o assunto é promovido para ordem do dia e aprovado 28 
com duas abstenções. 2. Homologação do parecer Ad referendum n°. 16/2020, referente à 29 
celebração de Termo de Colaboração Técnico Científico - TCTC com a empresa Lynx Comércio e 30 
Importação, processo n°. 23006.001825/2019-13 - Demandante - Rafael Celeghini Santiago 31 
(CECS). Vanessa Santos explica o processo e expõe que assim como o processo anterior ele também 32 
foi aprovado excepcionalmente por ad referendum, em função da suspensão da sessão presencial da 33 
CPCo do dia 25 de março devida às recomendações de saúde pública. O valor total do projeto é de 34 
R$33.260,00 (trinta e três mil e duzentos e sessenta reais), por um período de nove meses. O 35 
demandante Rafael Santiago irá receber o valor total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos 36 
reais), sobre esse valor foi cobrada uma TRI no valor de 18% (dezoito porcento), portanto o valor 37 
líquido a ser recebido pelo professor é de R$18.450,00 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta reais), 38 
além de uma bolsa de pesquisa a ser paga pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 39 
Paulo (FAPESP) no valor de R$10.760,00 (dez mil setecentos e sessenta reais). Após discussões 40 
entre os membros, o assunto é promovido para ordem do dia e aprovado com uma abstenção. 3. 41 
Autorização para encerramento do processo n°.23006.2784/2017-11 - Demandante: Loretto Pizzuti 42 
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(CECS). Vanessa Santos relata que o processo se trata de um termo de cooperação com o Instituto 43 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) sem envolvimento de recursos financeiros, vigente entre março de 44 
2018 até novembro de 2019. O demandante apresentou o Relatório Técnico de Execução, que houve 45 
a devida aprovação do Conselho do CECS. O projeto é promovido para a ordem do dia e é aprovado 46 
o seu encerramento com uma abstenção. 4. Análise do processo 23006.2323/2020-35 referente à 47 
Renovação da Autorização da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep como Fundação 48 
de apoio à UFABC. Vanessa Sales expõe que a vigência da autorização da Fundep como Fundação 49 
de apoio à UFABC se encerra em outubro de 2020. Em atendimento a Portaria Interministerial nº191 50 
MEC/MCTI, a ACIC formulou e enviou uma pesquisa aos coordenadores de projeto a fim de avaliar 51 
o desempenho da Fundep no ano de 2019, no respectivo ano existiam 32 projetos com 27 52 
coordenadores. Dos 27 coordenadores, 10 responderam à pesquisa, desses 7 responderam que 53 
recomendariam a renovação, enquanto 3 não recomendariam a renovação. O processo foi promovido 54 
a ordem do dia e foi aprovada a recomendação da renovação da Fundep como Fundação de apoio à 55 
UFABC com uma abstenção. 5.Análise do processo 23006.002468/2020-36 referente à celebração 56 
de Termo de Colaboração Técnico Científico - TCTC com a Faculdade de Medicina do ABC - 57 
FMABC (Centro Universitário Saúde - ABC) - Demandante: Márcia Aparecida Sperança (Reitoria) 58 
Vanessa Santos relata que o TCTC é consequência das ações que a UFABC vem tomando acerca da 59 
pandemia do COVID-19, os recursos são provenientes da União através da medida provisória nº942. 60 
O valor total do projeto é de R$198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), sendo que 61 
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) serão destinados para compra de 3.000 testes de COVID-19 62 
e R$18.000,00 (dezoito mil reais) para concessão de bolsas para alunos. O projeto tem duração de 63 
seis meses. O laboratório de análises clínicas da FMABC presta serviços ao Sistema Único de Saúde 64 
(SUS). O projeto não tem TRI, pois os recursos financeiros são da própria UFABC. As razões pelas 65 
quais a FMABC foi escolhida se deve a sua localização, pois ela está próxima da UFABC o que 66 
facilita a logística das operações, além do seu laboratório ser certificado pelo Instituto Adolfo Lutz 67 
para realizar o diagnóstico de COVID-19. O processo foi promovido para a ordem do dia e aprovado 68 
com uma abstenção. 6. Análise do processo 23006.1296/2020-83 referente à celebração de Termo de 69 
Colaboração Técnico Científico - TCTC com a empresa Timpel S.A, sob a interveniência da 70 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep, processo 23006.001296/2020-83 - 71 
Demandante: Erick Dário Leon Bueno de Camargo (CECS) Vanessa Santos relata que se trata de um 72 
TCTC com a empresa Timpel, sob a interveniência da Fundep, o projeto terá duração de 24 meses, 73 
no valor total de R$194.634,16 (cento e noventa quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e 74 
dezesseis centavos). A TRI será de 10% no valor total de 19.463,42 (dezenove mil quatrocentos 75 
sessenta e três reais e quarenta e dois centavos) para a UFABC e R$15.670,74 (quinze mil seiscentos 76 
e setenta reais e setenta e quatro centavos) para a Fundep. O projeto passou tanto pela análise da 77 
Agência de Inovação quanto pela Procuradoria Federal. O processo foi promovido para a ordem do 78 
dia e aprovado com uma abstenção. 7. Homologação do parecer Ad referendum n°. 17/2020, 79 

referente à aprovação para o exercício de atividade externa remunerada - processo n°. 80 
23006.002770/2020-94.* Demandante – Maria Inês Ribas Rodrigues (CCNH)  Professora Sônia 81 
relata que o processo foi aprovado excepcionalmente por ad referendum em função da suspensão da 82 
sessão presencial da CPCo do dia 25 de março devida às recomendações de saúde pública. O 83 
processo se trata de uma atividade externa remunerada exercida pela Professora Maria Inês Ribas 84 
Rodrigues com a prefeitura de Diadema, com duração de 10 meses, a demandante terá uma carga 85 
horária total de 320 horas recebendo um total de R$22.000 (vinte e dois mil reais). O projeto foi 86 
aprovado pelo Conselho do CCNH. Segundo a Secretaria de Educação de Diadema apesar do 87 
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recesso, a professora continuará trabalhando normalmente no projeto. O processo foi promovido para 88 
a ordem do dia e aprovado por unanimidade. Professor Arnaldo faz um agradecimento especial a 89 
todo corpo técnico-administrativo da UFABC que tem se esforçado para que as atividades da 90 
Universidade não parem. Nada mais havendo a declarar, a presidente da CPCo deu por encerrada a 91 
reunião às dezesseis horas e trinta e três minutos, da qual, para constar, eu Lucas José Presotto 92 
Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será 93 
assinada por mim e pela presidente da CPCo. 94 
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