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Ata da VI sessão da CPCo de 2020, realizada às catorze horas e dois minutos do dia dezessete de 1 
junho de dois mil e vinte, realizada de forma remota em virtude da suspensão das atividades 2 
presenciais, conforme Portaria da Reitoria n°. 394/2020, reunião foi previamente convocada pela 3 
presidente, Sônia Maria Malmonge, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes), com a 4 
presença dos seguintes membros: Sara Cid Mascareñas Alvarez, representante da Pró-Reitoria de 5 
Administração (ProAd); Vanessa Cervelin Segura, representante suplente da ProAd; Vanessa Soraia 6 
Sales dos Santos, representante da Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios 7 
(ACIC); Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, representante da Agência de Inovação; Fábio Danilo 8 
Ferreira, representante suplente da Agência de Inovação; Alexandre Acácio de Andrade, 9 

representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Juliana 10 

dos Santos de Souza, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Apoio 11 
administrativo: Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral. 12 
Havendo quórum legal, Profa. Sônia, após cumprimentar os presentes, inicia a sessão. Informes: 13 
Vanessa Sales relata que a professora Ana Melva do CCNH procurou a ACIC para tratar sobre o 14 
Fluxo de tramitação das parcerias vinculadas aos projetos aprovados pelo Comitê da UFABC contra 15 
o Coronavírus (Covid-19). Professor Arnaldo ressalta que na Portaria enviada pela Reitoria tratando 16 
sobre o Comitê não foi relatado nenhum procedimento específico e que a Reitoria poderia retificá-la 17 
a fim de tornar os seus procedimentos mais claros. Professora Sônia sugere que o fluxo seja discutido 18 
pelo próprio Comitê e que logo após seja informado na CPCo, sugestão essa que é aprovada pelos 19 
membros. Ordem do Dia: 1. Ata da V sessão ordinária de 2020, realizada em 27 de maio de 2020. 20 
Aprovada por unanimidade. Expediente: 1. Análise do processo 23006.000451/2019-19 referente ao 21 
aditamento (prazo e valor) do Termo de Colaboração Técnico-Científico (TCTC) n°. 06/2019 com a 22 
empresa VRS Pesquisa e Desenvolvimento Eireli, sob a interveniência da Fundação de 23 
Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep Demandante: Ana Melva Champi Farfán (CCNH). Vanessa 24 
Sales explica o processo e expõe que o TCTC originalmente era de R$ 159.972,95 (cento e cinquenta 25 
e nove mil novecentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), havia a previsão de 26 
recolhimento para a UFABC de uma Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) no valor de R$ 27 
15.355,56 (quinze mil trezentos e cinquenta e cinco mil reais e cinquenta e seis centavos), valor que 28 
ainda não foi recolhido pela empresa a qual relatou dificuldades devido ao Estado de calamidade 29 
pública que se encontra o país e que irá realizar o pagamento até o final do mês de junho. O pedido 30 
do demandante é que o projeto seja prorrogado por mais doze meses (12/07/2020 a 12/07/2021), 31 
além de um aditamento no valor de R$ 131.745,26 (cento e trinta e um mil setecentos e quarenta e 32 
cinco reais e vinte e seis centavos), tais aditamentos foram aprovados pelo Conselho do CCNH em 33 
caráter ad referendum. Vanessa Cervelin ressalta que no processo existem valores díspares referentes 34 
ao Custo Operacional da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) e que necessitam de 35 
ajustes. Após as discussões entre os membros, inclusive sobre a aprovação ad referendum do CCNH, 36 
o assunto é promovido para ordem do dia e aprovado com uma abstenção, aprovação essa que está 37 
condicionada ao recolhimento da TRI do primeiro período do TCTC. 2. Análise do processo 38 
23006.001732/2020-14 referente à celebração de Termo de Colaboração Técnico - Científico 39 
(TCTC) com a Agrivalle Brasil, Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, sob a 40 
interveniência da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep Demandante: Célio 41 
Fernando Figueiredo Angolini (CCNH).Vanessa Sales expõe que o TCTC é pelo período de doze 42 
meses no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), há uma previsão de pagamento de uma 43 
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bolsa de iniciação científica no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). Após as 44 
discussões entre os membros inclusive com a manifestação da INOVA quanto ao Parecer da 45 
Procuradoria Jurídica, o assunto foi promovido para a ordem do dia e aprovado com uma abstenção. 46 
3. Autorização de atividade externa remunerada – Projeto: Zoneamento Ecológico-Econômico do 47 
Estado de São Paulo. Demandante: Vitor Vieira Vasconcelos (CECS). O assunto foi retirado da 48 
pauta, pois faltam documentos para que seja analisado o processo, assim que forem disponibilizados 49 
o assunto será deliberado na CPCo. Nada mais havendo a declarar, a presidente da CPCo deu por 50 
encerrada a reunião às quinze horas e vinte e um minutos, da qual, para constar, eu Lucas José 51 
Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após 52 
aprovada, será assinada por mim e pela presidente da CPCo. 53 
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