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Ata da VII sessão da CPCo de 2020, realizada às catorze horas e quatro minutos do dia vinte e nove 1 
de julho 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: Charles Morphy Dias dos Santos, representante da Pró-Reitoria 5 
de Pós-Graduação (ProPG); Vanessa Cervelin Segura, representante suplente da Pró-reitoria de 6 
Administração ( ProAd); Vanessa Soraia Sales dos Santos, representante da Assessoria de 7 
Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, 8 
representante da Agência de Inovação; Fábio Danilo Ferreira, representante suplente da Agência de 9 
Inovação; Leonardo José Steil, representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Priscila 10 
Carvalho Dalviasom, representante suplente da ProEC; Flávio Eduardo Aoki Horita, representante do 11 
Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Ana Melva Champi Farfan representante 12 
do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e Romarly Fernandes da Costa representante 13 
suplente do CCNH. Apoio administrativo: Lucas José Presotto Guimarães, assistente em 14 
administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, Profa. Sônia, após cumprimentar os 15 
presentes, inicia a sessão. Informes: Professora Sônia dá as boas-vindas aos novos membros da 16 
CPCo que são as Professoras Ana Melva Champi Farfan, Romarly Fernandes da Costa representantes 17 
do CCNH e o Professor Flávio Horita representante do CMCC. Professora Sônia ainda informa que 18 
foi realizada uma reunião para tratar do fluxo de atividade externa remunerada com o Professor 19 
Daniel Pansarelli da Secretaria-Geral e será desenvolvida uma proposta de um novo fluxo para 20 
apresentar à CPCo e estará na próxima sessão da CPCo. Professora ainda sugere que seja realizada 21 
uma reunião com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) para revisar a Resolução 22 
nº159 Professor Arnaldo relata que irá agendar essa reunião. Ordem do Dia: 1. Ata da VI sessão 23 
ordinária de 2020, realizada em 17 de junho de 2020. Aprovada com alterações e com quatro 24 
abstenções. 2. Ata da II sessão ordinária de 2020, realizada em 22 de fevereiro de 2020. Aprovada 25 
com quatro abstenções. Expediente: 1. Análise do processo 23006.005082/2020-86 referente à 26 
homologação do Parecer ad referendum n. 26/2020, quanto à celebração do Termo de Cooperação 27 
com a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – Embrapii Demandante: Demétrio 28 
Jackson dos Santos (Agência de Inovação) Vanessa Sales relata que esse termo de cooperação é para 29 
credenciar a UFABC como uma unidade Embrapii e que inicialmente será por um período de três 30 
anos. Ela ainda informa que a UFABC tinha até a data de 19 de julho para assinar o Termo de 31 
Cooperação e que por esse motivo esse processo foi aprovado em caráter ad referendum. Professor 32 
Arnaldo relata que se trata de um projeto estruturante para a UFABC, ele agradece aos membros que 33 
foram fundamentais para a realização dessa cooperação que são: a Professora Anapatrícia de Oliveira 34 
Morales Vilha, os servidores Luiz Fernando Baltazar, Fábio Danilo Ferreira e o estagiário Gustavo 35 
Leça. Fábio ainda relata que todos os projetos que forem elaborados nessa cooperação passarão pela 36 
CPCo. Processo foi promovido para ordem do dia e foi homologado com uma abstenção. 2. Análise 37 
do processo 23006.004944/2020-53 referente à homologação do Parecer ad referendum n. 27/2020, 38 
quanto à celebração do Termo de Colaboração Técnico Científico - TCTC com a empresa VRS 39 
Pesquisa e Desenvolvimento Eireli e Instituto Pasteur. Demandante: Ana Melva Champi Farfán 40 
(CCNH). Vanessa Sales expõe que se trata de um TCTC advindo do comitê do combate ao Covid-19. 41 
Ela ainda relata que esse processo foi tratado como informe na VI sessão ordinária da CPCO, essa 42 
parceria é por seis meses, o único recurso financeiro envolvido se dará por meio do cartão 43 
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pesquisador no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não haverá incidência da Taxa de 44 
Ressarcimento Institucional (TRI), por se tratar de um recurso da própria UFABC. O Instituto irá 45 
disponibilizar os materiais e a empresa VRS irá doar um equipamento, por se tratar de uma ação 46 
relacionada ao enfrentamento à Pandemia esse processo teve a sua aprovação em caráter ad 47 
referendum. O assunto foi promovido para a ordem do dia e homologado com uma abstenção. 3. 48 
Autorização de atividade externa remunerada (aditivo) – Projeto: Zoneamento Ecológico-49 
Econômico do Estado de São Paulo. Demandante: Vitor Vieira Vasconcelos (CECS) Professora 50 
Sônia relata que esse processo já foi deliberado na CPCo no ano de 2019 e que se trata nesse caso de 51 
uma extensão do prazo. Vanessa Sales ainda informa que essa atividade externa será realizada com o 52 
Governo do Estado de São Paulo, e em razão da pandemia o demandante pediu uma extensão por 53 
mais três meses, ele trabalhará por mais 30 horas, ainda receberá um valor adicional de R$3.600,00 54 
(três mil e seiscentos reais). O demandante já recolheu a TRI referente ao primeiro período. Com 55 
relação à extensão o valor da TRI é de 18% com um valor de R$648,00 (seiscentos e quarenta e oito 56 
reais). O assunto foi promovido para ordem do dia e aprovado por unanimidade. 4. Consulta sobre 57 
procedimento para segregação de contas correntes de parcerias em andamento na Fundação de 58 
Desenvolvimento da Pesquisa – 59 
FUNDEP. Vanessa Sales relata que a ACIC verificou que a Fundep administra os recursos de quatro 60 
projetos em uma conta única vinculada e por causa disso foram consultados a Auditoria Interna 61 
(AUDIN) da UFABC e também a Fundep acerca do tema. A AUDIN respondeu que a melhor 62 
alternativa seria a segregação de contas para melhor rastreabilidade dos recursos. A Fundep relatou 63 
que caso sejam abertas novas contas haveria a necessidade de 1) prestação de contas do projeto no 64 
formato UFABC com todos os documentos, exceto extrato bancário e 2) Transferência do saldo 65 
(incluindo rendimentos) para um novo projeto que será aberto da Fundep com conta única vinculada; 66 
segundo a própria Fundep não haveria prejuízo no andamento dos projetos. Professora Sônia sugere 67 
que caso não haja nenhum dano ao prosseguimento dos projetos é favorável a abertura de uma conta 68 
por projeto, sugestão essa que é aprovada pelos membros, além dessa sugestão a CPCo aprova os 69 
procedimentos 1 e 2 descritos anteriormente. 5. Análise Processo nº 23006.001689/2020-97: Curso 70 
de Extensão Africanidades: construindo uma educação étnico-racial” sob a coordenação 71 
da Professora Ana Maria Dietrich. Professor Leonardo relata que esse projeto se trata de uma ação 72 
conjunta da Professora Ana Maria Dietrich com o deputado federal Paulo Teixeira para oferecer um 73 
curso de formação continuada para os professores da Educação Infantil e Fundamental I e para 74 
educadores de educação não formal. O projeto terá duração total de 18 meses. A carga horária do 75 
curso será de 60 horas e serão oferecidas 400 vagas. Por ser um recurso financeiro proveniente de 76 
emendas parlamentares ele entra no orçamento da UFABC e por isso não haverá o pagamento de 77 
TRI, no entanto os custos de administração da Fundep ficaram no total de R$ 10.454,50 (dez mil 78 
quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Priscila relata que pela orientação da 79 
Procuradoria Jurídica da UFABC haveria a necessidade de deliberação da CPCo acerca do processo. 80 
O assunto é promovido para a ordem do dia e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a 81 
declarar, a presidente da CPCo deu por encerrada a reunião às quinze horas e dezessete minutos, da 82 
qual, para constar, eu Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-83 
Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente da CPCo. 84 
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