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ATA Nº 015/2021/CPCo 

 

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

primeiro de dezembro 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-Reitoria 4 

de Pesquisa (ProPes), com a presença dos seguintes membros: Priscila Carvalho Dalviasom, 5 

representante suplente da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Sara Cid Mascareñas 6 

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

representante suplente da ProAd; Vanessa Soraia Sales dos Santos, representante da Assessoria 8 

de Cooperações Institucionais e Convênios (ACIC); Arnaldo Rodrigues dos Santos Junior, 9 

representante da Agência de Inovação (Inova UFABC). Participantes: Fabio Senigalia, 10 

administrador da Superintendência de Gestão de Pessoas (SuGePe); Ugo Ibusuki, docente do 11 

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Cristina Fróes de 12 

Borja Reis, docente do CECS; Wesley Góis, docente do CECS, Arlene Martinez Ricoldi, 13 

docente do CECS e Rafael Rondina, administrador da Pró-Reitoria de Planejamento e 14 

Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI). Apoio administrativo: Janine Santos Tonin Targino, 15 

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

cumprimentar os presentes, inicia a sessão com os Informes: 1) Professora Sônia explica que se 17 

comprometeu a trazer nessa reunião o relatório das atividades da CPCo de 2020, porém não 18 

conseguiu concluí-lo. Dessa forma, o assunto será discutido na próxima reunião. 2) Professora 19 

Sônia informa que a CPCo irá definir na próxima reunião uma proposta de calendário para 2022. 20 

3) Professora Sônia informa que relatou na reunião do ConsUni de ontem, a proposta de revisão 21 

da Resolução ConsUni nº 135; muitas dúvidas foram apresentadas pelos conselheiros que serão 22 

consolidadas para serem discutidas pela CPCo; o assunto permanecerá no expediente da próxima 23 

reunião do ConsUni. Ordem do Dia: 1. Ata da XIV Sessão Ordinária de 2021, realizada no dia 24 

10 de novembro de 2021. Aprovada com alterações. Expediente: 1. Análise do processo remoto 25 

nº 23006.014237/2021-56, referente à homologação do parecer ad referendum nº 41/2021. 26 

Professora Sônia explica que esse projeto já foi discutido pela CPCo e na ocasião, o 27 

coordenador, professor Luiz Antonio Celiberto Junior solicitou a redução da Taxa de 28 

Ressarcimento Institucional (TRI) o que foi concedido, porém o projeto ainda não estava 29 

completo. Professor Ugo apresenta o projeto e explica que houve a contratação da Fundação para 30 

o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE) para realizar a gestão administrativa e 31 

financeira do projeto. Vanessa acrescenta que foi recomendado pela CPCo que a fundação de 32 

apoio contratada deveria ter vínculo com as instituições parceiras nesse acordo. O assunto é 33 

promovido à Ordem do Dia e aprovado com uma abstenção. 2. Análise da solicitação de 34 

autorização para exercício de atividade externa remunerada. Professora Cristina Fróes de 35 

Borja Reis. Professora Cristina explica que foi procurada pela Associação Brasileira de 36 

Desenvolvimento (ABDE) para fazer parte desse projeto, que será realizado em conjunto com o 37 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e fará a avaliação do papel das instituições 38 

financeiras no Plano ABDE 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Vanessa questiona sobre a 39 

propriedade intelectual e professora Cristina responde que irá assinar relatórios e participará da 40 

construção de Policy Papers, que consistirão em recomendações de políticas para as instituições 41 

financeiras atenderem aos objetivos de desenvolvimento sustentável. O assunto é promovido à 42 
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Ordem do Dia e aprovado por unanimidade. 3 Análise do processo 23006.019081/2021-08 43 

referente à homologação do Parecer ad referendum nº 42/2021. Priscila explica que a maior 44 

parte do valor do projeto será utilizada para o pagamento de bolsas para discentes e já foi 45 

analisado pela Procuradoria Federal que fez algumas recomendações que já foram atendidas pela 46 

ProEC. Professora Arlene relata que o projeto consiste na capacitação de mulheres para 47 

participação em políticas públicas e ocupação de espaços de poder. Professor Arnaldo questiona 48 

o valor diferente das bolsas das docentes da equipe e professora Arlene explica que essa 49 

diferença ocorre pois uma delas já concluiu o mestrado, por isso receberá um valor maior; 50 

professor Arnaldo sugere a inclusão dessa informação no Plano de Trabalho. Sara pergunta qual 51 

é a entidade a que as supervisoras estão vinculadas, se a bolsista a ser selecionada será uma 52 

discente da UFABC (a fim de evitar que a maioria da equipe seja composta por membros 53 

externos) e se haverá incidência de TRI. Professora Arlene esclarece que as supervisoras se 54 

juntaram ao trabalho esse ano, uma delas é ex-aluna da UFABC, e fazem parte de um curso de 55 

promotoras legais populares, e garante que irá incluir uma bolsista da UFABC; professora Sônia 56 

complementa que as supervisoras serão cadastradas como pesquisadoras colaboradoras e as 57 

discentes da graduação como bolsistas treinamento técnico, o que caracteriza vínculo com a 58 

UFABC. Vanessa recomenda que na ficha de gestão da FUNDEP os pesquisadores 59 

colaboradores não sejam incluídos na categoria “a selecionar” e que seja incluída no processo a 60 

ata da reunião do Comitê de Extensão e Cultura (CEC) que homologou essa aprovação ad 61 

referendum. O assunto é promovido à Ordem do Dia e aprovado por unanimidade. 4) Análise do 62 

processo 23006.016997/2021-06 referente à homologação do Parecer ad referendum nº 63 

43/2021. Priscila informa que a maior parte do valor do projeto, assim como o item anterior, será 64 

destinada ao pagamento de bolsas, sendo que algumas delas, que inicialmente seriam destinadas 65 

a alunos do ensino médio, serão utilizadas para o pagamento de alunos da Iniciação Científica da 66 

UFABC; referente aos docentes, no projeto foram incluídas as declarações de horas apenas do 67 

professor Paulo e da professora Suze e os demais docentes constam no Plano de Trabalho como 68 

“a selecionar”, dessa forma, Priscila questiona se o processo deverá ser novamente discutido pela 69 

CPCo quando os docentes forem selecionados e professora Sônia acrescenta que talvez será 70 

necessária a retificação do Parecer nº 43/2021, pois  a aprovação da remuneração deve ser feita 71 

pelo Conselho do Centro. Professora Sônia esclarece que deve ser aprovada a contratação da 72 

fundação de apoio e a necessidade de retificação do parecer. Sara sugere que o texto da 73 

retificação seja: “Aprovação da contratação da fundação de apoio e condicionando a participação 74 

dos docentes à efetiva apresentação da declaração e horas e autorização da Direção de Centro.”. 75 

O assunto é promovido à Ordem do Dia e aprovado por unanimidade. 5) Análise do processo 76 

remoto nº 23006.020541/2021-32 referente à celebração de Acordo de Cooperação Técnica com 77 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Fabio explica que o processo se trata de transferir 78 

a gestão das aposentadorias e pensões para o INSS, o que foi determinado pelo Decreto nº 79 

10.620, de 5 de fevereiro de 2021. Vanessa acrescenta que futuramente será discutida nessa 80 

Comissão a celebração do Termo de Execução Descentralizada (TED). Sara recorda que na 81 

reunião com a equipe técnica do INSS foi mencionado que, uma vez efetivada essa mudança, 82 

não seria possível revogá-la; entretanto, no parecer da PF foi recomendada cautela, pois há a 83 

possibilidade de publicação de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) que 84 

“derrubaria” esse decreto e sugere que esse acordo seja celebrado apenas quando houver garantia 85 

por parte do INSS de que o procedimento poderá ser revertido e Vanessa explica que essa 86 
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situação é mais preocupante em relação à celebração do TED. Fabio se compromete a se 87 

aprofundar nesse assunto. Sara sugere que a CPCo prossiga com a análise e aprovação desse 88 

acordo e essa situação poderá ser melhor avaliada no momento da formalização do TED. O 89 

assunto é promovido à Ordem do Dia e professora Sônia sugere que haja uma condicionante no 90 

parecer da CPCo contemplando essa questão levantada pela Sara que sugere uma redação 91 

semelhante à utilizada pela PF. Aprovado com duas abstenções. 6) Análise do processo remoto 92 

nº 23006.022854/2021-25 referente à celebração de Acordo de Cooperação com a Universidade 93 

de São Paulo - USP e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP. Professora 94 

Sônia explica que na reunião passada foi aprovada a celebração do TED e agora será discutida a 95 

formalização do acordo entre as instituições participantes. Vanessa explica que esse acordo será 96 

feito entre a USP e a UFABC, com a interveniência da FUNDEP; referente à Universidade 97 

Católica de Santos (UNISANTOS) será feito um Termo de Cooperação. Sara ressalta que o 98 

cronograma do projeto mostra que algumas atividades já iniciaram e Vanessa responde que esse 99 

é o Plano de Trabalho do TED cujo mérito já foi aprovado por essa Comissão. O assunto é 100 

promovido à Ordem do Dia e aprovado com uma abstenção. 7) Análise do processo remoto nº 101 

23006.005604/2020-40 referente à alteração de valor da proposta de Termo de Execução 102 

Descentralizada (TED), aprovada pelo Parecer nº 29/2021/CPCo, a ser celebrado com a 103 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Rafael explica que devido ao 104 

alongamento do prazo de execução, houve a necessidade da correção do valor de acordo com a 105 

Taxa CDI. Sara questiona a necessidade de aprovação do valor pela CPCo, pois o mérito já foi 106 

aprovado e Vanessa responde que sim, é necessária a deliberação da CPCo em caso de alteração 107 

de valor. O assunto é promovido à Ordem do Dia e aprovado com uma abstenção. 8) Análise da 108 

solicitação de autorização para exercício de atividade externa remunerada. Professor Conrado 109 

Augustus de Melo. Vanessa ressalta que já houve uma autorização da CPCo para esse mesmo 110 

docente também para o Instituto Clima e Sociedade (ICS) referente à consultoria; dessa forma, 111 

poderia ser feita uma parceria. Como o professor Conrado não está presente para prestar os 112 

esclarecimentos necessários, professora Sônia propõe a manutenção do assunto no Expediente da 113 

próxima reunião. Logo após, professora Sônia dá por encerrada a reunião, da qual, para constar, 114 

eu, Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral, lavro esta ata 115 

que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente da CPCo. 116 
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