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PARECER CANOA 

Com base no Art. 1º da Resolução ConsUni nº 145, de 4 de dezembro de 2014, a 

Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) reuniu-se, 

presencialmente, no dia 09 de março de 2023, em sua I reunião ordinária de 2023, na 

presença dos membros: Dácio Roberto Matheus, presidente; Fábio Henrique Bittes Terra, 

pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Giovana Louíze da Silva, 

representante discente de graduação; Marcos Vinicius Pó, diretor do Centro de 

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Rafael Arosa prol Otero, 

representante discente de pós-graduação; Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, diretor 

do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Sara Cid Mascareñas Alvarez, pró-

reitora de Administração; Tatiana Lima Ferreira, diretora do Centro de Matemática, 

Computação e Cognição; Vanessa Lucena Empinotti, representante docente. Ausência 
Vanessa Elena Bomfim, representante técnico-administrativa. Não votantes: Carolina 

Moutinho Duque de Pinho; secretária-geral; Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão 

de Conselhos; Fábio Furlan, pró-reitor adjunto de Pesquisa; Leonel Sampaio, pró-reitor 

adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Mônica Schroder, vice-

reitora; Vanessa Cervelin Segura, pró-reitora adjunta de administração; Wagner Alves 

Carvalho, pró-reitor de Pesquisa. Havendo quórum, a reunião teve início às 14h11, sob 

presidência de Dácio Roberto Matheus, e fim às 17h03. 

 

Assunto: Tabela de Custos - CEM 

Contexto e Histórico 

Várias empresas, a depender de suas atividades, necessitam de análises técnicas para o 

acompanhamento, desenvolvimento ou resoluções de problemas de seus processos. Para atender 

tais necessidades, utilizam serviços de Universidades na Região Metropolitana de São Paulo como 

a Central Analítica do Instituto de Química da USP ou de estruturas semelhantes de outras 

universidades como a UNICAMP ou UFSCar. Em alguns casos, acabam até mesmo recorrendo a 

instituições ou serviços de empresas estrangeiras para suprir suas necessidades. 

Desde 2018, a UFABC tem realizado várias discussões, sob a coordenação da Pró-Reitoria de 

Pesquisa, procurando formas de atender à demanda destes agentes externos por meio de suas 

Centrais Experimentais Multiusuário, e sobre como regular, para esta finalidade, o uso dos 

equipamentos das CEMs tendo como prerrogativa não prejudicar o atendimento da comunidade 

universitária com a oferta destes serviços à comunidade externa. A CEM receberia recursos 

financeiros em troca destas análises; e estes poderiam ser destinados para a manutenção do parque 

de equipamentos. 
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De modo que a UFABC pudesse criar condições para tal, em 2019, duas principais ações 

ocorreram, a primeira delas foi o credenciamento de nova Fundação de Apoio, a Fundação de 

Apoio à Universidade Federal de São Paulo, FapUnifesp, aprovado pelo ConsUni pelo Ato 

Decisório nº 178 e, pela aprovação da Política de Inovação da UFABC, constante na resolução 

ConsUni nº197/2019 - destacamos que, até então, o credenciamento de uma Fundação de Apoio 

paulista possibilita a emissão de notas fiscais do estado de São Paulo, necessárias para o 

atendimento de demandas de empresas localizadas em São Paulo. Finalmente, em agosto de 2022 

a Comissão Permanente de Convênios, CPCo, regulamentou a tramitação de prestação de serviços 

técnicos especializados para instituições públicas ou privadas, ao emitir sua resolução nº 6. 

Considerando que a natureza dos serviços técnicos especializados tem vieses de inovação 

ou de pesquisa científica ou tecnológica e que podem ser prestados mediante compensações 

financeiras, a organização dos tipos de análises possíveis de serem conduzidos nas CEMs da 

UFABC precisam ser organizados em um portfólio e precificados. Na apresentação da matéria 

para os membros da CANOA, feita pelo Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa, Prof. Fabio Furlan, a 

precificação e aspectos da metodologia para tal foram apresentados. A metodologia de 

precificação teve como premissa não competir com o mercado e levou em consideração um 

conjunto de fatores como a depreciação dos equipamentos, as custas de despesas prediais, a 

utilização de materiais consumíveis, o custo de pessoal técnico para a execução das análises, 

características específicas de cada tipo de análise, além de uma comparação com os valores 

praticados por outras instituições, Os preços finais destes serviços figuram no anexo do ato 

decisório apresentado ao Conselho Universitário. 

 

Avaliação 

O parque de equipamentos das CEMs da UFABC é composto por equipamentos de portes 

variados e muitas vezes seus funcionamentos demandam suprimentos consumíveis, além de 

manutenções preventivas ou corretivas para que continuem disponíveis para uso. Destaca-se o fato 

de que muitos equipamentos foram adquiridos há cerca de 12 anos e as necessidades de 

manutenções têm ficado mais frequentes em alguns casos. O montante aproximado de recursos em 

equipamentos das CEMs é de 16 milhões de reais e a estimativa anual de custos para a manutenção 

de seu funcionamento é de cerca de R$ 1.300.000,00. 
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Este contexto do parque de equipamentos das CEMs reforça a necessidade de que a 

universidade tenha recursos disponíveis para seu funcionamento. Tais recursos têm sido 

disponibilizados a partir do orçamento da universidade, por recursos de reserva técnica 

institucional relativos aos projetos com financiamento FAPESP, projetos de reparo de 

equipamentos individuais (FAPESP) e recursos de projetos FINEP tais como aqueles das 

chamadas SOS equipamentos. Os recursos adicionais oriundos da prestação de serviços técnicos 

especializados constituiriam em fonte adicional de aporte ao funcionamento das CEMs. 

Há outro aspecto relevante sobre a efetivação da prestação de serviços como a que se 

propõe no presente, trata-se de que tem sido cada vez mais frequente a necessidade de 

demonstração inequívoca de que a universidade presta serviços a entidades externas, tendo sido 

item de peso substantivo ou condicional para a submissão de propostas em editais de chamamento 

de projetos institucionais. 

Assim, avalia-se que a cobrança de serviços de análise a instituições públicas ou privadas 

se justifica e que os custos propostos para as diversas análises, de acordo com a metodologia 

apresentada, são condizentes com os praticados por outras universidades do Estado. 

Finalmente, indica-se no artigo 2º do ato decisório que o ConsUni deverá autorizar a 

CANOA a apreciar e deliberar sobre a revisão dos valores a serem praticados para os serviços 

listados bem como para incluir ou excluir equipamentos que componham o rol de serviços 

possíveis de serem prestados. Este aspecto se justifica pela dinamicidade que o parque de 

equipamentos possui com aquisições frequentes de novos equipamentos à medida que novos 

projetos são aprovados. Assim, sugere-se que quando houver estas mudanças o Conselho 

Universitário seja informado por sua presidência. 

Em votação na CANOA a presente matéria foi aprovada por unanimidade. 

 

Conclusão 

Em função do exposto nesse parecer, solicita-se que o Conselho Universitário 

referende a decisão da CANOA. 

 É este o parecer. 

Santo André, março de 2023. 

Rodrigo L. O. R. Cunha 


