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Comissão Permanente de Convênios e Overhead (CPCO)  

 A CPCO foi criada em março de 2011 com o objetivo de desburocratizar e agilizar a 

análise de convênios e acordos, a participação remunerada de docentes e a taxa de overhead 

na UFABC. A Comissão é composta pelos seguintes membros: pró-reitor de pesquisa, pró-

reitor de extensão, pró-reitor de graduação; prefeito universitário, coordenador no núcleo de 

inovação tecnológica e chefe da divisão de convênios da secretaria geral. 

 Ao iniciar suas atividades a Comissão estabeleceu alguns procedimentos para sua 

deliberação, dentre eles decidiu-se que: a Comissão se reúne de acordo com a demanda das 

solicitações, terá como quórum 4 membros participantes e aprova ou reprova apenas por 

unanimidade. 

 No ano de 2011 foram realizadas 10 reuniões ordinárias e 1 extraordinária, analisando 

o total de 16 solicitações, com os seguintes resultados: 

 

Aprovações sem condicionante 7 

Aprovações com condicionante 6 

Não Aprovações 1 

Retirados de Pauta 2 

Total de solicitações 16 

  

 Das solicitações submetidas, resumidamente temos:  

Participação remunerada de docentes 3 

Alunos beneficiados com bolsas 3 

Manifestação quanto ao mérito 9 

Manifestação sobre co-titularidade em patente 1 

Solicitação de prorrogação 1 

Outras (regularidade de execução) 1 

  

 O resumo das solicitações e seus respectivos pareceres são publicados mensalmente 

no Boletim de Serviços da UFABC. Essas informações, bem como as atas das reuniões estão 

disponíveis na página da CPCO. O Anexo I ao relatório apresenta os processos analisados e 

outras informações. 
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 Além disso, a Comissão auxiliou a Divisão de Convênios na elaboração da resolução 

que disciplina a parceria entre a UFABC e suas fundações de apoio, que foi submetida ao 

ConsUni e aprovada por este Conselho em 27 de setembro de 2011; e na elaboração do fluxo 

simplificado para formalização de convênios. 

 

 

 


