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Comunicação Interna n° 002/2014fProAdfPró-reitoria

Santo André, 20 de janeiro de 2014.

À Chefe da Divisão de Conselhos

Assunto: Relatório de atividades da Comissão Permanente de Convênios referente ao ano de
2013.

1.
Tendo em vista o disposto na Resolução ConsUni n° 105 em seu Art. 9° "A CPCo
deverá apresentar ao ConsUni relatório anual das atividades desenvolvidas" e na Resolução
ConsEPE n° 130 em seu Art. 4° "A CPCo e os Conselhos de Centro deverão apresentar ao
ConsEPE um relatório anual das atividades desenvolvidas durante o período", detalhamos
abaixo informações sobre as atividades da CPCo no ano de 2013.
2.
Esclarecemos inicialmente que 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, atualmente chamada de Taxa de Ressarcimento
Institucional (TRI) na UF ABC. A Comissão, após edição da Resolução ConsUni n° 105, ficou
composta pelos seguintes membros sob a presidência do primeiro:
I - pró-reitor de administração;
II - pró-reitor de pesquisa;
III - pró-reitor de extensão;
IV - pró-reitor de graduação;
V - coordenador do núcleo de inovação tecnológica; e
VI - chefe da divisão de convênios da ProAd/CGSA.
3.
No decorrer do ano de 2013 foram realizadas onze sessões ordinárias e uma
extraordinária, analisando o total de vinte e quatro solicitações, sendo todas aprovadas.
4.
A tabela abaixo detalha a evolução das análises feitas pela Comissão ao longo dos
últimos três anos.
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Solicitações
Ano

analisadas

pela CPCO de 2011 a 2013

Solicitações

Aprovado

Não aprovado

2011

14

13

1

2012

7

7

O

2013

24

24

O

Total

45

44

1

5.
O aprimoramento na elaboração dos processos por parte dos demandantes, e a
análise prévia das demandas realizada pela Divisão de Convênios, têm contribuído na melhoria
da qualidade dos processos que chegam à CPCo, ou seja, estes são enviados para análise e
deliberação da Comissão somente após o cumprimento de todos os requisitos necessários,
simplificando e agilizando seu trabalho.
5.
O resumo das solicitações e seus respectivos pareceres são publicados no Boletim
de Serviço da DF ABC. Essas informações, bem como as atas das reuniões estão disponíveis na
página da CPCo no seguinte caminho: www.ufabc.edu.br. Administração> Secretaria Geral>
Conselhos> Comissões Assessoras> CPCo.
6.
A tabela abaixo informa, ainda, a quantidade de parcerias celebradas e seus
respectivos valores de 2010 a 2013. O detalhamento dessas informações está disponível na
página da Divisão de Convênios seguindo o caminho: www.ufabc.edu.br. Administração>
Setores da DF ABC > Divisão de Convênios> Acordos Firmados.
Parcerias celebradas de 2010 a 2013
Ano

Qtde parce rias

Valores pactuados

2010

11

R$

8.119.229,98

2011

10

R$

1.404.900,16

2012

9

R$

4.339.749,73

2013

20

R$

10.246.964,82

TOTAL

50

R$

24.11 0.844,69

7.
Diante do exposto, pelos resultados apontados, pode-se afirmar que a criação da
CPCo pelo ConsDni teve seu objetivo plenamente atingido, qual seja, conferir agilidade e
presteza na consecução dos processos de parceria da DF ABC, e, consequentemente, possibilitar
importante redução da pauta daquele Conselho, liberando-o da apreciação dessas matérias.
Atenciosamente,
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Marcos Joel Rúbia

Pró-reitor de Administração
Presidente da CPCo
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