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ATA Nº 013/2021/CPCo 

 

Ata da XIII sessão ordinária da CPCo de 2021, realizada às quatorze horas e dez minutos do dia 1 

vinte de outubro 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-Reitoria 4 

de Pesquisa (ProPes), com a presença dos seguintes membros: Sara Cid Mascareñas Alvarez, 5 

representante da Pró-Reitoria de Administração (ProAd); Rafael Reis, representante suplente da 6 

Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); Arnaldo Rodrigues dos Santos 7 

Junior, representante da Agência de Inovação (Inova UFABC); Fábio Danilo Ferreira, 8 

representante suplente da Inova UFABC e Romarly Fernandes da Costa, representante suplente 9 

do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Apoio administrativo: Janine Santos 10 

Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, 11 

professora Sônia, após cumprimentar os presentes, inicia a sessão com os Informes: 1. Revisão 12 

da Resolução ConsUni nº 135. Professora Sônia informa que irá disponibilizar a minuta da nova 13 

Resolução para ser deliberada na próxima reunião e incluída na pauta da última reunião do 14 

Conselho Universitário (ConsUni) do ano. Expediente: 1. Análise do processo remoto nº 15 

23006.016954/2021-12, referente à homologação do parecer ad referendum nº 39/2021. 16 

Professora Sônia relata que essa demanda foi encaminhada pelo professor Arnaldo e refere-se à 17 

celebração de convênio da CTIM/UFABC (Grupo de Ciência, Tecnologia e Inovação em 18 

Materiais da Universidade Federal do ABC) que é a unidade EMBRAPII (Empresa Brasileira de 19 

Pesquisa e Inovação Industrial) da UFABC e chegou à CPCo após a reunião de setembro, já com 20 

o Parecer da Procuradoria Federal (PF). Professor Arnaldo complementa que as recomendações 21 

da PF foram acatadas e dessa forma, fora solicitada a aprovação ad referendum; ademais, a 22 

Reitoria destacou um servidor do Gabinete para mapear os processos EMBRAPII a fim de torná-23 

los mais céleres. Sara esclarece que, normalmente, a tramitação dos processos EMBRAPII 24 

costuma ser ágil, porém, no momento, a Divisão de Compras está com uma grande demanda de 25 

processos; assim, fora solicitado à ACIC o aviso quando esses processos chegarem, para que a 26 

ProAd possa trabalhar de maneira pontual sobre eles. Professor Arnaldo reforça que não fez uma 27 

crítica ao trabalho da ProAd, apenas apontou a necessidade de que a UFABC deve aprender a 28 

trabalhar com esses processos EMBRAPII. Professora Sônia pede que a Inova UFABC 29 

encaminhe as solicitações ad referendum para a CPCo, copiando a ProAd para ciência. O 30 

assunto foi promovido à Ordem do Dia e foi aprovado por unanimidade. 2. Análise do processo 31 

remoto nº 23006.007696/2021-83, referente à celebração de Termo de Colaboração  Técnico  –  32 

Científico  (TCTC)  com  o  Sindicato  dos  Metalúrgicos  do  ABC,  sob interveniência da 33 

FUNDEP. Professora Sônia relata que, a pedido do Rafael da ACIC, o assunto foi novamente 34 

incluído na pauta dessa reunião, pois na reunião anterior, ocasião em que ele fora deliberado, não 35 

fora discutida a dispensa de recolhimento da Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI). Rafael 36 

questiona como o parecer da CPCo pode ser refeito de modo a atender esse item e Sara sugere 37 

que a publicação de uma retificação ao parecer que aprovou a celebração do TCTC. Professora 38 

Sônia questiona aos demais se a isenção da TRI nesse caso pode ser aprovada e todos 39 

concordam. O assunto foi promovido à Ordem do Dia e foi aprovado por unanimidade. 3. 40 

Elaboração da resposta à Solicitação de Auditoria nº 13/2021. Professora Sônia compartilha o 41 

documento com os questionamentos da Auditoria Interna (AudIn) e solicita o auxílio dos demais 42 
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membros para a elaboração da resposta. Os questionamentos referem-se aos procedimentos de 43 

controle adotados pela UFABC em relação aos projetos geridos pela Fundação de Apoio e 44 

Rafael esclarece que há na ACIC uma Divisão de Monitoramento e Acompanhamento das 45 

Parcerias que passa as informações para a fundação de apoio que lança os dados em um Portal 46 

onde os pesquisadores podem fazer o acompanhamento; ademais a ACIC também disponibiliza 47 

no site os dados das parcerias e do processo de renovação do credenciamento. Professora Sônia 48 

diz que atualmente a CPCo emite um relatório anual das atividades da FUNDEP que é aprovado 49 

pelo ConsUni. Sara acrescenta que deve ser ressaltado na resposta à AudIn que esse relatório é 50 

elaborado em conjunto com o Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (NETEL), ACIC e 51 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC), ouvidos os coordenadores dos projetos e, 52 

finalmente, o ConsUni; além disso, deve-se destacar quais são os documentos enviados ao 53 

Ministério da Educação na solicitação do recredenciamento; outra questão a ser ressaltada é que 54 

o acompanhamento dos projetos são feitos individualmente. Concernente ao item “Descrever 55 

como o processo ocorre, qual sua periodicidade, bem como ocorre o encaminhamento de seus 56 

resultados”, Sara esclarece que a Divisão de Patrimônio analisa os projetos um a um. Referente 57 

ao item “Favor Informar, se todas as propostas de projetos no âmbito da UFABC e que tenham 58 

relação com a fundação de apoio, passam necessariamente pelo fluxo de aprovação da CPCo? 59 

Caso a resposta for negativa, explique os motivos e quais tipos de projetos não sofrem a 60 

deliberação da CPCo, informando, nesse caso, qual outra instância institucional controla tais 61 

propostas de projetos e qual base normativa interna apoia tal controle pelas demais instâncias?” 62 

Sara sugere que seja respondido quais são os projetos não necessitam de análise da CPCo, 63 

conforme determinado pela Resolução CPCo nº 01, de 27 de janeiro de 2014. Relativo ao item 64 

“Favor informar, se a CPCo tem conhecimento da realização de atividades periódicas de 65 

fiscalização1 da fundação de apoio, pela UFABC, com respectivas elaborações de relatórios 66 

dessas fiscalizações, bem como sua periodicidade de realização (conforme item 9.3.3.6, do 67 

Acórdão n° 1178/2018 – TCU- Plenário)”, Sara sugere complementar a resposta elaborada pela 68 

professora Sônia com o texto: “a CPCo não tem conhecimento sobre a realização de atividades 69 

periódicas de fiscalização da fundação de apoio pela UFABC, tendo apenas realizado o 70 

acompanhamento e fiscalização dos contratos vinculados aos projetos institucionais e no 71 

momento da avaliação anual da fundação de apoio”. Professora Sônia irá reunir todas essas 72 

sugestões e encaminhará aos membros a minuta do texto para a elaboração da versão final que 73 

será enviada à AudIn. Logo após, professora Sônia deu por encerrada a reunião, da qual, para 74 

constar, eu, Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral, lavrei 75 

esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela vice-presidente da CPCo. 76 
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