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ATA Nº 003/2021/CPCo 
 
Ata da III sessão ordinária da CPCo de 2021, realizada às quatorze horas e quatro minutos do 1 

dia vinte e quatro de março 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: Priscila Carvalho 5 

Dalviasom, representante suplente da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Vanessa 6 

Cervelin Segura, representante suplente da Pró-Reitoria de Administração ( ProAd); Vanessa 7 

Soraia Sales dos Santos, representante da Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios 8 

(ACIC); Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, representante da Agência de Inovação; Fábio 9 

Danilo Ferreira, representante suplente da Agência de Inovação; Alexandre Acácio de Andrade, 10 

representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Ana 11 

Melva Champi Farfan, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 12 

Romarly Fernandes da Costa, representante suplente do CCNH; Itana Stiubiener, representante 13 

suplente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Luciano Avallone Bueno, 14 

docente convidado do CECS. Apoio administrativo: Lucas José Presotto Guimarães, assistente 15 

em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, professora Sônia, após 16 

cumprimentar os presentes, inicia a sessão com os Informes: Profa. Sônia informa que foi 17 

realizada uma reunião com os representantes administrativos e os diretores dos Centros para 18 

discussão do Fluxo de Atividade Externa Remunerada e que essa discussão foi importante para 19 

começar a rever alguns pontos que precisam de ajustes, mas que já houve a definição de que a 20 

abertura desses processos será realizada pelos Centros, ainda relata que não há como discutir a 21 

Atividade Externa Remunerada sem falar sobre a Resolução ConsUni nº135, por isso a 22 

necessidade de evoluir na discussão da Resolução para que os Centros possam ter maior 23 

autonomia para definir se o projeto é ou não Atividade Externa Remunerada. Profa. Sônia ainda 24 

informa que o Grupo de Trabalho (GT) para discussão e aprimoramento da Resolução CPCo 25 

nº01/2014 já tem os seus membros e que em breve será publicada a Portaria do GT. Vanessa 26 

Sales informa que a ACIC, o Netel e a ProEC iniciaram o processo para renovação da Fundep, 27 

como Fundação de Apoio à UFABC, para o biênio 2021-2022 e agradece o trabalho realizado 28 

conjuntamente entre as áreas. Prof. Arnaldo informa que UFABC está participando de uma 29 

Chamada Pública da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), as 30 

unidades que forem selecionadas receberão recursos financeiros para prospectar e executar 31 

projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), o tema que a UFABC irá participar é 32 

o de Mobilidade. Ordem do Dia: 1. Ata da II Reunião ordinária da CPCo, realizada em 03 de 33 

março de 2021. Aprovada com alterações por unanimidade. Expediente 1. Homologação do 34 

Parecer ad referendum n. 09/2021, referente à celebração de Acordo de Coooperação Técnica 35 

com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) – item 7 da sessão de 03 de março 36 

de 2021. Profa. Sônia relata que este processo estava na última sessão e que foi definido que 37 

assim que a Procuradoria junto à UFABC realizasse o Parecer sobre o projeto, o processo 38 

poderia ser aprovado por Ad Referendum, e foi o que acabou acontecendo. Vanessa Sales 39 
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relata que a Procuradoria realizou algumas adequações, e que tais adaptações foram realizadas 40 

no processo. O assunto é promovido para ordem do dia e aprovado com duas abstenções. 2. 41 

Análise do processo 23006.001291/2021-31, referente à celebração de Termo de Colaboração 42 

Técnico Científico (TCTC) com BR Goods Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares EIRELI e 43 

a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP. Vanessa Sales explica que o TCTC tem 44 

o prazo de 12 meses, o valor total é de R$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), 45 

sendo o custo operacional da Fundep de R$14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais) e a 46 

Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) de R$11.520,00 (onze mil quinhentos e vinte reais). 47 

Ela ainda expõe que a Procuradoria sugere que a TRI seja calculada sobre o custo total do 48 

projeto, por isso ela ressalta a importância da revisão da Resolução ConsUni nº159, pois é a 49 

partir desta resolução que são definidos os valores que irão compor o custo total do projeto, há 50 

uma dúvida se o custo operacional da Fundep entraria no cálculo do custo total do projeto. 51 

Profa. Sônia passa a palavra ao Prof. Luciano que explica que o projeto irá abranger todos os 52 

Centros da UFABC e terá como parcerias estratégicas a Universidade de São Paulo (USP), o 53 

Hospital Albert Einstein e a empresa Eretz.bio. Prof. Luciano ainda expõe que existe a previsão 54 

de pagamento de bolsa aos pesquisadores envolvidos no projeto. Prof. Arnaldo explica que a 55 

Agência de Inovação se baseia no Art. 37 do Decreto nº 9.283/2018 para não taxar logo no 56 

início do projeto os royalties, as transferências de tecnologias e similares; ele ainda relata que 57 

ao final do projeto há uma maior precisão sobre a participação de cada instituição e de quanto 58 

de insumo cada instituição investiu, isso serve também para dar maior justiça aos partícipes do 59 

projeto. Logo após discussões entre os membros, o processo é promovido para ordem dia e 60 

aprovado com uma abstenção. 3. Análise dos Relatórios de TRIs das Áreas Beneficiárias. Profa. 61 

Sônia teve que se ausentar e por isso a sessão a partir deste item foi presidida pela 62 

representante da ProAd, Vanessa Cervelin. Vanessa Cervelin relata que algumas áreas 63 

beneficiárias não utilizaram a totalidade dos seus recursos e que tais montantes não são 64 

perdidos eles são repassados à PROPLADI e são utilizados em outras necessidades da UFABC. 65 

Profa. Itana expõe que há a necessidade da CPCo saber como foi utilizado esses recursos pela 66 

UFABC, Vanessa Cervelin sugere que seja solicitado à PROPLADI como foi utilizado os recursos 67 

de TRIs para que na próxima sessão possa ser analisado pelos membros, sugestão essa que é 68 

aprovada por todos. Nada mais havendo a declarar, Vanessa Cervelin deu por encerrada a 69 

reunião, da qual, para constar, eu Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração 70 

da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela 71 

presidente da CPCo. 72 
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