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ATA Nº 012/2021/CPCo 
 
Ata da XII sessão ordinária da CPCo de 2021, realizada às quatorze horas e dois minutos do dia 1 

vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e um, realizada de forma remota em virtude da 2 

suspensão das atividades presenciais, conforme Portaria da Reitoria n° 394/2020. A reunião foi 3 

previamente convocada pela presidente, Sônia Maria Malmonge, representante da Pró-4 

Reitoria de Pesquisa (ProPes), com a presença dos seguintes membros: Vanessa Cervelin 5 

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

representante suplente da Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); 7 

Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, representante da Agência de Inovação; Fábio Danilo 8 

Ferreira, representante suplente da Agência de Inovação; Leonardo José Steil, representante da 9 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Romarly Fernandes da Costa, representante 10 

suplente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); e Alexandre Acácio de Andrade, 11 

representante do Centro de Engenharia Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS). 12 

Convidados: Mônica Yukie Kuwahara, docente do CECS. Apoio administrativo: Lucas José 13 

Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, 14 

Sara, após cumprimentar os presentes, inicia a sessão com os Informes: Profa. Sônia informa 15 

que não poderá presidir toda a sessão, pois irá participar do evento “UFABC para todos” e que 16 

Vanessa Cervelin presidirá a sessão em seu lugar. Profa. Sônia ainda informa que a AUDIN está 17 

realizando um procedimento de auditoria de relação entre a UFABC e a sua fundação de apoio 18 

e que a CPCo deverá responder alguns questionamentos da AUDIN e esse assunto estará 19 

novamente em pauta na próxima sessão, após esses informes Profa. Sônia se retira da sessão e 20 

passa a presidência para Vanessa Cervelin, representante da ProAd.   Ordem do Dia: 1. Ata da 21 

XII Sessão Ordinária CPCo – do dia 15/09/2021. Aprovada sem alterações por unanimidade. 22 

Expediente 1. Análise do processo remoto nº 23006.018222/2021-67, referente à autorização 23 

de atividade externa remunerada. Demandante: Prof.ª Monica Yukie Kuwahara. (CECS). 24 

Vanessa Cervelin passa a palavra a demandante que relata o seu projeto, após discussões entre 25 

os membros, o assunto é promovido para ordem do dia e aprovado por unanimidade, essa 26 

aprovação está condicionada a correção das datas que constam no Plano de Trabalho. 2. 27 

Análise do processo remoto nº 23006.007696/2021-83, referente à celebração de Termo de 28 

Colaboração Técnico – Científico (TCTC) com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, sob 29 

interveniência da FUNDEP. Demandante: Anapatrícia de Oliveira Morales Vilha (CECS/Agência 30 

de Inovação)  Rafael Reis relata que o processo passou pela análise da Procuradoria Federal que 31 

aprovou o acordo de parceria, se forem atendidas as seguintes recomendações: a) Prévia 32 

juntada aos autos de cópia das Atas das Reuniões do Conselho de Centro e da CPCo, que 33 

aprovaram o Acordo de Cooperação, o Plano de Trabalho e a participação remunerada dos 34 

docentes; b) Esclarecimentos sobre o objeto da pesquisa, bem como descrição das atividades 35 

conjuntas; c) Definição da propriedade intelectual pertencente a cada um dos parceiros ou 36 

justificativa sobre a impossibilidade de fazê-lo; d) Esclarecer a necessidade de cláusulas de 37 

propriedade intelectual, considerando que o Plano de Trabalho afirma pela impossibilidade 38 

resultado passível de obtenção de propriedade intelectual; e) Observar a normatização para 39 
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participação de servidores; f) Juntada de extrato SICAF atualizado; e g) Encaminhamento dos 40 

autos à autoridade competente para decidir sobre a dispensa de licitação. Ele ressalta que 41 

essas recomendações serão atendidas, mas faz um alerta de que há a necessidade da 42 

apresentação da declaração de horas do servidor Fábio Danilo Ferreira da Agência de Inovação, 43 

Fábio responde que irá providenciá-la. Após discussões entre os membros, o processo é 44 

promovido para ordem do dia e aprovado por unanimidade. Logo após, Vanessa Cervelin deu 45 

por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu Lucas José Presotto Guimarães, assistente 46 

em administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por 47 

mim e pela vice-presidente da CPCo. 48 
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