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Ata da VIII sessão da CPCo de 2020, realizada às catorze horas e um minuto do dia dezenove de 1 
agosto 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: João Paulo Gois, representante suplente da Pró-Reitoria de Pós-5 
Graduação (ProPG); Sara Cid Mascareñas Alvarez representante da Pró-reitoria de Administração 6 
( ProAd); Vanessa Cervelin Segura, representante suplente da Pró-reitoria de Administração 7 
( ProAd); Vanessa Soraia Sales dos Santos, representante da Assessoria de Cooperações 8 
Institucionais e Convênios (ACIC); Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, representante da Agência 9 
de Inovação; Fábio Danilo Ferreira, representante suplente da Agência de Inovação; Leonardo José 10 
Steil, representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Flávio Eduardo Aoki Horita, 11 
representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Alexandre Acácio de 12 
Andrade, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) e 13 
André Mascioli Cravo, convidado do CMCC. Apoio administrativo: Lucas José Presotto 14 
Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, Profa. Sônia, 15 
após cumprimentar os presentes, inicia a sessão. Ordem do Dia: 1. Ata da VII sessão ordinária de 16 
2020, realizada em 27 de julho de 2020. Aprovada com uma abstenção e com alterações. 17 
Expediente: 1 Análise do processo 23006.00502/2019-02 referente à solicitação da Fundação de 18 
Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP quanto à prorrogação de prazos para fechamento 19 
contábil/financeiro e envio da Prestação de Contas do projeto intitulado “Uso de Nanopartículas 20 
para a Separação e o Beneficiamento Ecológico de Ouro”, coordenado pela professora Dra. Iseli 21 
Lourenco Nantes (CCNH), referente ao TCTC nº 14/2019, cuja vigência encerrou em 13/05/2020. 22 
Vanessa Sales expõe que no encerramento do projeto foi pedido à FUNDEP a prestação de contas, 23 
estava acordado que a empresa Amazon Fair Gold iria repassar à FUNDEP o valor de R$ 19.756,10 24 
(dezenove mil setecentos e cinquenta e seis reais e dez centavos) em seis parcelas mensais, a 25 
FUNDEP informou à ACIC que a empresa não havia realizado o repasse e por isso ela utilizou os 26 
próprios recursos para o pagamento da bolsa da Professora Iseli Nantes. Posteriormente, a empresa se 27 
comprometeu em realizar o repasse até 05/10/2020, desse modo a FUNDEP iria realizar a prestação 28 
de contas até 31/10/2020. Diante desses fatos, a FUNDEP consultou a ACIC acerca da possibilidade 29 
de prorrogar a vigência do projeto a fim de realizar todos esses procedimentos, embora o projeto com 30 
a colaboração da Profa. Iseli Nantes já ter sido concluído. Quanto à possibilidade de prorrogação da 31 
entrega da prestação de contas, a ACIC decidiu encaminhar este questionamento para a CPCo. Após 32 
discussões entre os membros ficou definido por unanimidade que será enviado uma comunicação à 33 
FUNDEP para que ela realize o recolhimento do valor em débito junto a empresa e também efetue a 34 
prestação de contas em até 30 dias da data da comunicação. 2. Novo Fluxo de Atividade Externa 35 
Remunerada. Professora Sônia informa que foi realizada uma reunião com o Prof. Daniel Pansarelli 36 
para discussão do fluxo, e que a CPCo deve aprovar uma proposta de novo Fluxo a ser apresentada 37 
aos diretores de centro. Vanessa Sales apresenta o fluxo, os membros discutem e a profa. Sônia 38 
sugere que o documento retorne na próxima sessão, sugestão essa que é aprovada pelos membros. 3. 39 
Análise do processo 23006.007723/2020-37 - Autorização Para Exercício de Atividade Externa 40 
Remunerada do projeto "Avaliação de níveis atencionais e sua modulação" com a empresa Natura 41 
Cosméticos S/A. Demandante: André Mascioli Cravo. Professora Sônia passa a palavra para o 42 
professor André Cravo que relata que se trata de uma consultoria à empresa Natura, ele ainda expõe 43 
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que não haverá envolvimento de nenhum recurso financeiro da UFABC e tampouco usará qualquer 44 
espaço físico ou equipamentos da UFABC. O tempo de duração da consultoria será de seis meses, o 45 
pagamento será realizado diretamente ao Professor André e haverá o pagamento da Taxa de 46 
Ressarcimento Institucional (TRI) à UFABC. Sara questiona qual será o benefício à UFABC no 47 
projeto, Professor André responde que é importante para a Universidade criar relacionamentos com o 48 
setor privado a fim de dar maior destaque aos projetos e profissionais que aqui estão, além de dar 49 
maior visibilidade aos discentes para que eles possam, no futuro, ter oportunidades de realizar mais 50 
projetos e trabalhos com o setor privado. O assunto foi promovido para ordem do dia e aprovado por 51 
unanimidade. 4. Análise dos processos 23006.007667/2020-31 e 23006.007722/2020-92- 52 
Autorização Para Exercício de Atividade Externa Remunerada do projeto "Detecção de Padrões 53 
Emocionais de Sinais Neurais, Padrões Faciais e Rastreamento Ocular em Testes de Conceito de 54 
Propagandas", com a "NeurUX - Soluções em Neurociência e Tecnologia Ltda." Demandantes: 55 
André Mascioli Cravo e Raphael Yokoingawa de Camargo. Professora Sônia passa a palavra para o 56 
Professor André que relata que a empresa NeurUX receberá financiamento de um projeto PIPE-57 
FAPESP Fase II, que tem como objetivo incentivar as pequenas empresas a desenvolver inovação. A 58 
participação dos Professores André e Raphael se encaixam nesses quesitos de incentivo à Inovação 59 
nas pequenas empresas. O projeto terá duração total de dois anos, com duas horas semanais de 60 
colaboração dos docentes. Haverá um pagamento de uma TRI de 18% (dezoito porcento) no valor de 61 
R$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais). Como existem itens no plano de trabalho que 62 
possuem propriedade intelectual e patente, haverá uma troca de informações entre os demandantes, a 63 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de S. Paulo (FAPESP) e a Agência de Inovação para 64 
definição do melhor fluxo e assim que o projeto estiver dentre dos parâmetros voltará para a CPCo, 65 
este item 4 se refere aos tópicos 4 e 5 da convocação. 5. Análise dos processos 23006.007157/2020-66 
63 e 23006.007160/2020-87  - Autorização Para Exercício de Atividade Externa Remunerada do 67 
projeto "Aprimoramento e atualização dos conteúdos técnicos-operacionais e de proposta 68 
pedagógica (presencial e à distância) para gestão de risco e desastre no contexto brasileiro.” com o 69 
instituto SIADES - sistema de informações ambientais para o desenvolvimento sustentável. 70 
Demandantes: Kátia Canil e Fernando Rocha Nogueira. Profa. Sônia expõe que os processos 71 
levantaram diversas dúvidas entre os membros e que seria mais apropriado a presença dos 72 
demandantes para esclarecê-las e por isso sugere que esse item se mantenha para a próxima sessão, 73 
sugestão essa que é aprovada pelos membros, este item 5 se refere aos tópicos 6 e 7 da convocação. 74 
Nada mais havendo a declarar, a presidente da CPCo deu por encerrada a reunião às dezesseis horas 75 
e vinte e três minutos, da qual, para constar, eu Lucas José Presotto Guimarães, assistente em 76 
administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela 77 
presidente da CPCo. 78 
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