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Ata nº 1/2016/CPCo 

 
 

Aos 26 dias do mês de julho de 2016, no horário das 11h, na Sala de Reuniões do 1º andar, da 1 

Torre 1, do Bloco A, do Campus Santo André, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita 2 

à Avenida dos Estados, 5001, Bairro Santa Terezinha, Santo André, São Paulo, realizou-se a I 3 

sessão extraordinária da Comissão Permanente de Convênios (CPCo) do ano em curso, 4 

previamente convocada pela professora Dra. Marcela Sorelli Carneiro Ramos, Pró-Reitora de 5 

Pesquisa, com a presença dos seguintes membros: Daniel Pansarelli, representante da Pró-6 

Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Eduardo Scorzoni Ré, representante suplente da ProEC; 7 

Júlio Francisco Blumetti Facó, representante da Pró-Reitoria de Administração (ProAd); Marcos 8 

de Abreu Avila, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e Patrícia 9 

Guilhermitti Pereira, representante da Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios 10 

(ACIC). Participante: Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, técnica em assuntos 11 

educacionais da ProEC. Apoio administrativo: Michelle Sanches de Carvalho Sabença, 12 

assistente em administração da Secretaria-Geral. Havendo quórum legal, a professora Marcela, 13 

após cumprimentar os presentes, inicia a reunião com a sessão de Informes: Não houve. Ordem 14 

do Dia: 1- Processo nº 23006.001178/2016-99, referente à celebração de TCTC com o 15 

Município de Santo André com interveniência da Fundep. Professora Marcela relata que, após a 16 

última reunião, a proponente acrescentou os detalhamentos solicitados, ainda, pontua que esse é 17 

um projeto muito relevante para a UFABC. Após, relata ter verificado que na ficha constam os 18 

nomes dos servidores que colaborarão no projeto, por isso, pergunta como foram escolhidas 19 

essas pessoas, pois foi sugerida, na última reunião, que uma seleção interna ocorresse. Maria 20 

Isabel explica que essas são as pessoas que, desde março, estão trabalhando na elaboração do 21 

projeto. Professora Marcela entende os argumentos, porém preocupa-se com uma futura 22 

auditoria. Professor Daniel esclarece que a relação da UFABC com o parque Sabina começou há 23 

dois anos como extensão, logo uma despesa para a Instituição e agora ocorre uma transição para 24 

um formato onde exista a geração de recursos. Considera que nesse primeiro momento as 25 

pessoas que estão envolvidas e capacitadas devem permanecer, e sim, no futuro serão 26 

disponibilizadas essas vagas para a comunidade interna e realizadas as seleções. Professor 27 

Marcos indaga sobre a perspectiva de duração do contrato. Professor Daniel relata que a lei 28 

impõe a duração de um ano renovável por até cinco, devendo um novo processo ser realizado a 29 

cada cinco anos. Professora Marcela lembra que a UFABC não possui normatização sobre a 30 

participação ou remuneração dos técnicos administrativos, essa questão em breve será discutida 31 

no Conselho Universitário (ConsUni). Depois, indaga sobre a carga horária dos colaboradores, 32 

pois no projeto não está clara essa questão. Maria Isabel diz que os técnicos administrativos terão 33 

uma carga de quarenta horas mensais, dez horas semanais, sendo que algumas vezes surge a 34 

necessidade de um trabalho a mais, como o realizado por ela nesse processo de assinatura do 35 

contrato nos finais de semana. Patrícia questiona se toda a equipe prestaria esse serviço a mais. 36 

Eduardo e Maria Isabel informam que Vanessa e Estela, por realizarem o acompanhamento dos 37 

alunos e a Priscila no serviço de elaboração do projeto, também prestaram esse trabalho. 38 

Professora Marcela solicita que estas questões fiquem mais claras no projeto, porquanto pode ser 39 

futuro questionamento da auditoria. Professor Daniel conta que o histórico, desde o projeto de 40 
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extensão, está todo documentado, as reuniões do Reitor com o secretário da educação para ajuste 41 

da proposta, a nomeação da Maria Isabel como dirigente da Universidade, sem um cargo de 42 

direção (CD) específico, sendo ressarcida por bolsa, dentre outros fatos estão documentados. 43 

Logo, com esses documentos, questionamentos podem ser respondidos, pois as decisões vão ao 44 

encontro do interesse público. Professor Júlio introduz que a ProAd sofre muitas auditorias e 45 

nessas vem indagações sobre segregações de funções, por isso, entende, com os dizeres dos 46 

proponentes, não haver sobreposição na atividade do coordenador designado por portaria desse 47 

projeto. Após, ressalva a importância da guarda dos documentos durante e após o término do 48 

projeto e dos esclarecimentos quanto à escolha e carga horária dos colaboradores. Professor 49 

Marcos pergunta a qual CD se equivale o valor de R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais) 50 

pagos pela bolsa citada. Maria Isabel explica que esse valor é menor que o pago pelo primeiro 51 

CD. Professor Daniel acresce que esse valor originou-se de outras bolsas pagas com a mesma 52 

finalidade. Professor Marcos considera defensável a participação na execução dos idealizadores 53 

e atuantes em sua elaboração, reforça a necessidade de comprovantes de todo desdobrar dos 54 

fatos. Professor Marcos narra que são propostas cinquenta e seis bolsas cada uma no valor de R$ 55 

600 (seiscentos reais) por vinte horas semanais e cita o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado 56 

de São Paulo (FAPESP) que possui critérios rigorosos para a concessão de bolsa e paga R$ 57 

643,00 (seiscentos e quarenta e três reais); e a ProPes que oferece bolsa no valor de R$ 400,00 58 

(quatrocentos reais), logo, preocupa-se com esses comparativos e o possível desinteresses dos 59 

alunos pelas bolsas de pesquisa, além da atenção que deve ser dada a mensagem que é passada 60 

com o pagamento desses valores. Então, pergunta se os bolsistas deverão elaborar relatórios, se 61 

prestam conta. Maria Isabel relata que o bolsista de pesquisa exerce suas funções na própria 62 

Universidade, já o que trabalha no Sabina necessita realizar um deslocamento com o custo em 63 

torno de R$ 200,00 (duzentos reais) e ainda teria que ser levado em consideração o tempo gasto 64 

nesse deslocamento. Professor Marcos propõe o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 65 

para oitenta e nove bolsistas. Professor Daniel pontua que o bolsista desse projeto tem suas 66 

funções comparáveis com a monitoria, logo a comparação seria com as bolsas pagas pela 67 

Extensão e ProGrad que está no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para jornada de dez 68 

horas. Ainda, esclarece que existem diferenças entre as bolsas citadas, por exemplo, a jornada de 69 

trabalho, a do Sabina, como na monitoria, tem hora para entrar e para sair, nas bolsas de pesquisa 70 

não existe essa exigência, muitas vezes o discente pode realizá-la de sua residência. Professor 71 

Júlio entende que esse bolsista tem o adicional do deslocamento e, ainda, considera o ritmo de 72 

trabalho bem diferente, logo acha improvável que bolsistas da pesquisa migrem para essa 73 

atividade. Professor Marcos pergunta qual será o critério para a seleção desses alunos. Professor 74 

Daniel relata que trinta alunos da UFABC já estão atuando no Sabina, com essa nova fase um 75 

processo seletivo seria aberto com exigências suficientes para a obtenção dos melhores. 76 

Professor Marcos indaga sobre o valor que esses trinta alunos recebem. Maria Isabel explica que 77 

eles recebem R$ 600,00 (seiscentos reais) pagos pela Prefeitura de Santo André. Professor Júlio 78 

sugere que ocorra um acompanhamento do aluno no início, durante e no final da bolsa, pois tem 79 

a preocupação da influência das atividades extras UFABC no rendimento dos alunos. Maria 80 

Isabel acredita ser possível realizar esse acompanhamento, sendo que na seleção pode ser 81 

entregue uma ficha com seus dados e ao final ele preencheria a mesma ficha. Professor Daniel 82 

indica que o desafio do Sabina é fazer esse convênio tornar-se parte da atividade formativa da 83 

Instituição, pois existem disciplinas que podem ser ministradas no parque. Maria Isabel 84 

complementa que uma docente já utilizou o parque em um dos exercícios passados para os 85 
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discentes e afirma que existe um grande potencial pedagógico. Professor Daniel expõe que a 86 

intenção é fazer um segundo termo onde a UFABC assuma também o Planetário e após um 87 

terceiro contrato para o cuidado dos seres vivos, conseguindo os três a Universidade realizará a 88 

gestão completa do Sabina, que representará um orçamento de R$ 10.000.000 (dez milhões) por 89 

ano. Patrícia conta que a Prefeitura está atrasando alguns pagamentos, logo, questiona, caso 90 

aconteça com esse contrato, como será feito. Também, recomenda que as auditorias sejam 91 

antecipadas, logo, instruam bem os processos com relatórios, com as justificativas dos motivos 92 

para as contratações e seleções, ainda, que as atividades dos técnicos administrativos não 93 

conflitam com seu horário de trabalho. Professor Daniel relata que esse contrato é quarenta por 94 

cento menos oneroso que o anterior, mas existe o risco desse atraso e caso alguma parte não 95 

cumpra o estabelecido no acordo esse preverá as consequências. Professor Marcos sugere que já 96 

esteja claro que a UFABC não cobrirá qualquer atraso do município, para que os selecionados 97 

tenham conhecimento desse fato. Professor Daniel acresce que o problema, no momento não é 98 

orçamentário, pois a prefeitura está efetuando os pagamento e sim processual, pela demora na 99 

assinatura. Professor Júlio afirma que, como dito na última reunião, a Universidade não se 100 

comprometerá em recontratar as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 101 

que lá atuaram e que não assumirá nenhum passivo anterior à contratação. Os proponentes 102 

ratificam a informação. Professora Marcela ressalta a solicitação que a justificativa da escolha da 103 

equipe conste no processo. Encaminha-se para a votação. Aprovado por unanimidade. 104 

Expediente: Não Houve. Nada mais havendo, a reunião encerra-se às 11h42, da qual, para 105 

constar, eu, Michelle Sanches de Carvalho Sabença, assistente em administração da Secretaria-106 

geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela presidente da CPCo. 107 
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