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ATA Nº 005/2021/CPCo 
 
Ata da V sessão ordinária da CPCo de 2021, realizada às quatorze horas e sete minutos do dia 1 

cinco de maio de dois mil e vinte e um, realizada de forma remota em virtude da suspensão 2 

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: Rodrigo Luiz O. R. 5 

Cunha, representante suplente da ProPes; Priscila Carvalho Dalviasom, representante suplente 6 

da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Sara Cid Mascareñas Alvarez, representante da 7 

Pró-Reitoria de Administração ( ProAd); Vanessa Cervelin Segura, representante suplente da 8 

ProAd; Vanessa Soraia Sales dos Santos, representante da Assessoria de Cooperações 9 

Institucionais e Convênios (ACIC); Alexandre Matias dos Santos, representante suplente da 10 

ACIC; Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, representante da Agência de Inovação; Romarly 11 

Costa, representante suplente do Centro de Ciências Naturais (CCNH). Convidados: João 12 

Carmo, técnico-administrativo convidado do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas 13 

(NETEL); Márcia Spinace, docente do CECS; Mohammad Masoumi, docente do CECS; Luci 14 

Domingues, técnica-administrativa do CCNH; Cristina Dias, técnica-administrativa do CCNH. 15 

Apoio administrativo: Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da 16 

Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, professora Sônia, após cumprimentar os presentes, 17 

inicia a sessão com os Informes: Profa. Sônia informa que o Grupo de Trabalho (GT) 18 

responsável pela revisão da Resolução do ConsUni nº 135, está se reunindo para apresentar 19 

uma proposta de revisão à CPCo. Sara informa que a Coordenadoria de Planejamento 20 

Orçamentário (CPO) estará na próxima sessão da CPCo - dia 26 de maio de 2021 - para 21 

esclarecer as dúvidas dos membros referentes aos relatórios das áreas beneficiárias da Taxa de 22 

Ressarcimento Institucional (TRI).   Ordem do Dia: 1. Ata da III Reunião ordinária da CPCo, 23 

realizada em 24 de março de 2021. Aprovada com alterações por unanimidade. 1. Ata da IV 24 

Reunião ordinária da CPCo, realizada em 14 de abril de 2021. Aprovada com alterações por 25 

unanimidade. Expediente 1. Análise do processo nº 23006.001195/2019-79.  Autorização de 26 

Atividade Externa Remunerada do Demandante: Mohammad Masoumi (CECS). Professora Sônia 27 

relembra que este processo passou pela CPCo no ano de 2019, e logo após ela passou a palavra 28 

ao demandante que explicou o seu projeto. Sara questiona o demandante se ele já iniciou os 29 

seus trabalhos, pois segundo a documentação disponível ele teria iniciado em fevereiro de 30 

2021, ou seja, antes da aprovação da CPCo; também questiona o período efetivo do projeto, 31 

ressalta a necessidade de ajustar a declaração de horas, assim como o Plano de Trabalho e 32 

destaca que nestes documentos é necessário constar as assinaturas do diretor de centro e do 33 

demandante. Prof. Mohammad responde que já iniciou seus trabalhos, como o demandante já 34 

iniciou os seus trabalhos Profa. Sônia explica que se trata de um caso omisso e por isso há a 35 

necessidade de o CECS deliberar sobre o caso, além disso o demandante precisa ajustar o Plano 36 

de Trabalho e a declaração de horas. Ficou definido que assim que forem acertadas tais 37 

pendências o processo volta à CPCo para deliberação. 2. Análise do processo 38 

nº23006.000062/2021-08, referente à celebração de Termo de Colaboração Técnico-Científico 39 
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(TCTC) com a empresa Orizon Meio Ambiente SA. Vanessa Sales relata que se trata de uma 40 

parceria entra a UFABC e a empresa Orizon, com prazo de 24 meses, no valor total de R$ 41 

105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais), há a previsão de pagamento de uma bolsa 42 

para uma discente de pós-graduação da UFABC, ainda envolve o pagamento da Taxa de 43 

Ressarcimento Institucional (TRI) no valor de R$ 10.560,00 (dez mil quinhentos e sessenta 44 

reais). Profa. Márcia explica o seu projeto, logo após Vanessa Sales explica que o projeto não 45 

terá a Fundep como gestora dos recursos, pois há somente o pagamento de uma bolsa para 46 

discente e que esse valor será pago pela UFABC. Profa. Sônia se compromete a conversar com a 47 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) para que eles possam ou realizar o pagamento da bolsa 48 

ou passar as orientações a equipe administrativa do Centro para que eles realizem o 49 

pagamento. O processo é promovido para ordem do dia e aprovado com uma abstenção. 3. 50 

Análise do processo nº 23006.03882/2021-43, referente à renovação da autorização da 51 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), como Fundação de apoio à UFABC. 52 

Vanessa Sales relata que se trata um processo de renovação da autorização da FUNDEP como 53 

Fundação de Apoio à UFABC, o grupo que participou deste processo foi formado por membros 54 

da ProEC, da ACIC e do NETEL, esta autorização tem validade de um ano conforme a Portaria nº 55 

112/2020, ela ainda expõe que a renovação se refere ao biênio 2021-2022 e que foi incluído 56 

entre os documentos o relatório da FUNDEP específico sobre a UFABC. O servidor João Carmo 57 

explica que foi realizada uma pesquisa para avaliar a FUNDEP e que no ano de 2020 houve 32 58 

projetos desenvolvidos em parcerias com a FUNDEP, com 26 coordenadores e 21 deles 59 

responderam à pesquisa e que cerca de 9% dos entrevistados consideraram o desempenho da 60 

FUNDEP insatisfatório. Profa. Sônia esclarece que caso seja aprovado a renovação da 61 

autorização da FUNDEP este assunto passará pela análise do Conselho Universitário (ConsUni). 62 

Após discussões entre os membros o assunto é promovido para ordem do dia e aprovado com 63 

duas abstenções. 4. Discussão sobre Apoio de Fundação de Pesquisa não credenciadas pela 64 

UFABC. Professora Sônia explica que essa demanda ocorreu devido a um projeto da sessão 65 

anterior no qual a FUNDEP não poderia atuar como fundação de apoio e a Fundação Vanzolini 66 

atuou em seu lugar, ela ainda ressalta que caso seja credenciada uma nova fundação de apoio 67 

haveria a necessidade de uma definição de qual fundação de apoio que irá gerir quais projetos 68 

e o porquê. Prof. Rodrigo expõe que o Conselho Curador da Unifesp aprovou para que a 69 

FapUnifesp seja fundação de apoio à UFABC, ele ainda argumenta que outras Instituições 70 

Federais de Ensino Superior utilizam mais de uma fundação de apoio e que isso seria benéfico à 71 

UFABC. Após discussões entre os membros, Professora Sônia sugere que seja realizado uma 72 

reunião com a Procuradoria Federal junto à UFABC para melhor esclarecer o tema  e logo após 73 

volte para a CPCo analisar, sugestão esta que é aprovado pelos membros. Professora Sônia deu 74 

por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu Lucas José Presotto Guimarães, assistente 75 

em administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por 76 

mim e pela presidente da CPCo. 77 
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