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ATA Nº 01/2020/CPCo – Extraordinária 
 

Ata da I sessão extraordinária da CPCo de 2020, realizada às nove horas e seis minutos do dia vinte e 1 
sete de outubro de dois mil e vinte, realizada de forma remota em virtude da suspensão das 2 
atividades presenciais, conforme Portaria da Reitoria n° 394/2020. A reunião foi previamente 3 
convocada pelo vice-presidente, Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, representante suplente da 4 
Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes), com a presença dos seguintes membros: Sara Cid Mascareñas 5 
Alvarez, representante da Pró-Reitoria de Administração ( ProAd); Arnaldo Rodrigues dos Santos 6 
Junior, representante da Agência de Inovação; Itana Stiubiener, representante suplente do Centro de 7 
Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Alexandre Acácio de Andrade, representante do 8 
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Romarly Fernandes da 9 

Costa, representante suplente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Raphael 10 

Yokoingawa de Camargo, convidado do CMCC. Apoio administrativo: Janine Santos Tonin 11 
Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, professor Rodrigo, 12 
após cumprimentar os presentes, inicia a sessão com os Informes: Janine informa que enviou uma 13 
pauta corrigida, pois a primeira enviada estava com os números dos processos errados; Sara esclarece 14 
que os números informados na pauta corrigida não se referem aos processos e sim aos números do 15 
protocolo dos documentos cadastrados no SIPAC; Professor Rodrigo solicita que essa questão seja 16 
esclarecida após a reunião e os números corretos sejam registrados na ata. Professor Rodrigo 17 
questiona quando as demandas a serem discutidas nesta reunião foram encaminhadas à Secretaria da 18 
CPCo ao que Janine responde que foi no dia dezenove de outubro. Professor Rodrigo ressalta que 19 
havia uma reunião previamente agendada para o dia vinte e um de outubro que foi cancelada por 20 
ausência de demanda, portanto o agendamento desta reunião extraordinária ocorreu devido à 21 
urgência dos assuntos que serão discutidos. Ordem do Dia: 1. Análise do processo 22 
23006.013246/2020-49. Autorização Para Exercício de Atividade Externa Remunerada, projeto 23 
"Métodos de mensuração e análise de sinais neurais e comportamentais", com a "NeurUX – 24 
Soluções em Neurociência e Tecnologia Ltda.". Demandante: André Mascioli Cravo. e 2. Análise do 25 
processo 23006.013250/2020-15 – Autorização Para Exercício de Atividade Externa Remunerada, 26 
projeto "Métodos de mensuração e análise de sinais neurais e comportamentais", com a "NeurUX – 27 
Soluções em Neurociência e Tecnologia Ltda.". Demandante: Raphael Yokoingawa de Camargo. 28 
Sara esclarece que estes assuntos foram apresentados na VIII sessão ordinária desta Comissão que foi 29 
realizada no final de agosto; na ocasião foram levantadas algumas dúvidas: o Plano de Trabalho dava 30 
a entender que poderiam ser oferecidas bolsas para discentes da UFABC e não estava claro se seria 31 
gerado algum produto final o que motivaria a celebração de um Termo de Cooperação Técnico-32 
Científico (TCTC); ficou acordado que haveria uma conversa entre o professor Raphael, a Agência 33 
de Inovação e a empresa para verificar se poderia ser celebrado um TCTC para posterior retorno à 34 
CPCo para análise do mérito; os novos Planos de Trabalho apresentados deixam claro que não 35 
haverá pagamento de bolsas e que o projeto se trata de uma atividade externa remunerada. Professor 36 
Arnaldo acrescenta que na reunião realizada com os proponentes do projeto, os professores André e 37 
Raphael, ficou entendido que o projeto faz parte do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas 38 
Empresas da FAPESP (PIPE-FAPESP). Professor Raphael esclarece que nem ele nem o professor 39 
André farão parte do desenvolvimento do produto, e sim darão os pareceres técnicos ao longo do 40 
trabalho. Professor Arnaldo acrescenta que o que ocorre com frequência nesses casos é que os 41 
demandantes colocam o Plano de Trabalho do PIPE o que gera essa interpretação equivocada. 42 
Professor Arnaldo propôs a promoção dos itens à Ordem do Dia e professora Romarly secundou a 43 
proposta; dessa forma, os itens foram aprovados por unanimidade. Expediente: não houve. Nada 44 
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mais havendo a declarar, o vice-presidente da CPCo deu por encerrada a reunião, da qual, para 45 
constar, eu Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral, lavrei esta 46 
ata que, após aprovada, será assinada por mim e pelo vice-presidente da CPCo. 47 
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