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ATA Nº 008/2021/CPCo 
 

1 Ata da VIII sessão ordinária da CPCo de 2021, realizada às quatorze horas e quatro minutos do 
2 dia sete de julho de dois mil e vinte e um, realizada de forma remota em virtude da suspensão 
3 das atividades presenciais, conforme Portaria da Reitoria n° 394/2020. A reunião foi 
4 previamente convocada pela presidente, Sônia Maria Malmonge, representante da Pró- 
5 Reitoria de Pesquisa (ProPes), com a presença dos seguintes membros: Leonardo José Steil, 
6 representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Vanessa Cervelin Segura, 
7 representante suplente da Pró-Reitoria de Administração (ProAd); Vanessa Soraia Sales dos 
8 Santos, representante da Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); Arnaldo 
9 Rodrigues dos Santos Junior,  representante da  Agência de Inovação; Alexandre  Acácio de 

10 Andrade, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
11 (CECS); Romarly Costa, representante suplente do Centro de Ciências Naturais (CCNH). 
12 Convidados: Patricia Teixeira Leite Asano, docente do CECS; Luiz Antonio Celiberto Junior, 
13 docente do CECS e Ugo Ibusuki, docente do CECS. Apoio administrativo: Lucas José Presotto 
14 Guimarães, assistente em   administração   da   Secretaria-Geral.   Havendo   quórum   legal, 
15 professora Sônia, após cumprimentar os presentes, inicia a sessão com a Ordem do Dia: 1. Ata 
16 da VII Reunião ordinária da CPCo, realizada em 16 de junho de 2021. Aprovada com alterações 
17 por unanimidade. Expediente 1. Solicitação de Redução do Valor da TRI. Demandante: Luiz 
18 Antonio Celiberto Junior (CECS). Professora Sônia passa a palavra ao demandante que relata 
19 que o seu projeto foi aprovado na Chamada Pública nº01/2021 do Projeto Rota 2030, que é 
20 uma iniciativa do Governo Federal para estimular o investimento e o desenvolvimento das 
21 empresas brasileiras por meio do desenvolvimento e da aplicação de novas tecnologias. É 
22 informado que na equipe do projeto estão outros dois professores da UFABC (Prof. Ugo Ibusuki 
23 e Prof. Francisco Zampirolli). O pedido do demandante é que o valor da Taxa de Ressarcimento 
24 Institucional (TRI) seja diminuído de 10% para 8,4%, essa diminuição se deve à limitação 

25 orçamentária do projeto. Profa. Sônia deixa claro que a fundação de apoio que irá fazer o apoio 
26 administrativo do referido projeto deve ser credenciada ou autorizada a um dos parceiros. 
27 Após questionamentos dos membros, o pedido do demandante de diminuição da TRI foi 
28 aprovado por unanimidade pelos membros. 2. Análise do Parecer ad referendum n°5/2021, 
29 processo n° 23006.000253/2021-61, referente à celebração do 1. Termo aditivo ao Acordo 
30 de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação n°27194.01.01/2020.01-00 - 
31 06/2021 com a FUNDEP, USP, Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Coordenador Ugo Ibusuki. 
32 A palavra é passada ao demandante, Prof. Ugo Ibusuki, que explica que o projeto já havia sido 
33 aprovado pela CPCo anteriormente, porém a empresa Mercedes-Benz desistiu do projeto e 
34 em seu lugar ficou a empresa Volkswagen, e por isso houve a necessidade de um termo 
35 aditivo e da aprovação novamente da CPCo. Após questionamentos, o processo é promovido 
36 para ordem do dia e homologado com duas abstenções. 3. Análise do Parecer ad referendum n° 
37 26/2021, processo n° 23006.002476/2017-87, referente à celebração do 3° Termo aditivo ao 
38 Convênio de Implantação de Projeto de Eficiência Energética, TCTC n° 10/2018, com a 
39 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Coordenadora Patrícia Teixeira Leite 
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40 Asano (CECS). É passada a palavra à demandante Patrícia Asano que explica que a sua demanda 
41 se refere a um terceiro aditivo que irá estender o período de finalização do projeto. 
42 Segundo a   demandante   a   principal   razão   para   esse   aditivo   se   refere   as dificuldades 
43 relacionadas com a Pandemia. Após discussões entre os membros, o processo é promovido 
44 para   ordem   do   dia   e   homologado   com   duas   abstenções.   4.   Análise   do   processo   n° 
45 23006.011182/2021-22, referente à celebração de Acordo de Cooperação Técnica com a 
46 Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), visando a cooperação mútua no 
47 desenvolvimento dos corais das duas Instituições. Coordenador Elias Ferreira Tavares (ProEC). 
48 Vanessa Sales explica que se trata de um acordo de cooperação por um período de cinco anos e 
49 que não tem recursos financeiros envolvidos. Ela ainda relata que a Procuradoria Jurídica junto 
50 à UFABC emitiu um Parecer favorável acerca do projeto. O demandante, Professor Leonardo 
51 Steil explica que todo ano é contratado um maestro para reger o coro da UFABC. Durante o ano 
52 de 2020 foi realizada uma pesquisa entre universidades que possuem Coro para saber como 
53 que elas conduzem o processo, e nessa pesquisa o maestro da Universidade Federal da 
54 Integração Latino-Americana (UNILA) propôs uma parceria entre a UFABC e a UNILA, na qual a 
55 UFABC daria um suporte administrativo, enquanto ele seria o maestro do coro da UFABC. O 
56 demandante ainda ressalta que esse Acordo será benéfico à universidade, pois reduziria os 
57 custos da UFABC e daria continuidade ao Coro da Universidade. Após questionamentos dos 
58 membros, o processo foi promovido para ordem do dia e aprovado com uma abstenção. 5. 
59 Análise do processo 23006.001227/2019-36 – Solicitação de isenção total de TRI sobre o 
60 pagamento de autorização de atividade externa remunerada (vigente). Professora Sônia explica 
61 que em 2019 a CPCo havia aprovado a isenção total de TRI deste projeto. Em 2020, o 
62 demandante solicitou uma revisão de aprovação dessa isenção, conforme Parecer 46/2020 da 
63 CPCo, no qual houve uma aprovação pela continuidade da isenção total de TRI aprovação essa 
64 que estaria condicionada a apresentação dos comprovantes de concessão das duas bolsas 
65 de iniciação científica dos discentes da UFABC que iriam participar do projeto, nessa sessão 
66 tais comprovantes foram disponibilizados pelo demandante. Após análise, os membros por 
67 unanimidade aprovam os comprovantes enviados pelo demandante. Professora Sônia deu por 
68 encerrada a reunião, da qual, para constar, eu Lucas José Presotto Guimarães, assistente 
69 em administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por 
70 mim e pela presidente da CPCo. 
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