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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, próreitor de graduação; prefeito universitário, coordenador no núcleo de inovação tecnológica e chefe da
divisão de convênios da secretaria-geral.
Em 2012 a Comissão trabalhou e propôs melhorias nas seguintes normas institucionais:
•

Resolução ConsEPE nº 107, que foi revogada passando a vigorar a Resolução ConsEPE nº 130,
que delega competência à Comissão Permanente de Convênios e Overhead (CPCO) e aos
Conselhos de Centro para aprovar, quanto ao mérito, a celebração de convênios;

•

Resolução ConsUni nº 61, que estabelece a taxa de 'overhead' incidente sobre
desenvolvimento de projetos e prestação de serviços pela UFABC, cria o FUNPEX e institui a
CPCO, ainda em tramitação no ConsUni;

•

Revisão da Resolução ConsUni nº 4, que estabelece disposições acerca do regime de trabalho
de dedicação exclusiva dos docentes, auxiliando o grupo de trabalho presidido pelo professor
Dácio Matheus na revisão do texto proposto, ainda em discussão no ConsUni;

•

Melhorias no fluxo operacional de convênios, buscando agilidade e eficácia na análise das
solicitações.

Foram realizadas sete sessões ordinárias, analisando o total de sete solicitações, todas
aprovadas.
As solicitações submetidas resumidamente tratam-se de:
NATUREZA

QUANTIDADE

Participação remunerada de docentes

2

Alunos beneficiados com bolsas

1

Manifestação quanto ao mérito

2

Solicitação de prorrogação

2

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:
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5250&Itemid=280
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Processos analisados pela Comissão Permanente de Convênios e Overhead - CPCO em 2012
Entrada

Número do Processo

Parceiro

Interessado

Área

Natureza

Projeto

Reunião

Parecer

06/02/2012

23006.001923/2011-95

Parque Tecnológico de
SBC

Reitoria

Reitoria

Mérito

Participação da UFABC no Parque
tecnológico de São Bernardo do Campo

16/02/2012

15/2012Aprovado

03/05/2012

23006.000765/2012-37

BASF S.A.

Prof. Derval dos Santos
Rosa

CECS

Bolsa discente
/ overhead

Desenvolvimento e caracterização de
compósitos ambientalmente degradáveis

03/05/2012

16/2012 Aprovado

07/05/2012

23006.000805/2012-41

Justiça Eleitoral do
Estado de São Paulo

PROGRAD

PROGRAD

Mérito

Programa Mesário Voluntário

30/05/2012

17/2012 Aprovado

15/05/2012

23006.000127/2011-35

COMGÁS/ FUNDEP

Prof. Paulo H. M.
Sant'Ana

CECS

Prorrogação

"Análise técnico-econômica de uma microturbina a gás natural de 220 kw: Estudo de
caso no setro industrial"

30/05/2012

18/2012 Aprovado

PETROBRAS/ FUNDEP

Prof. Caetano
Rodrigues Miranda

CCNH

Participação
remunerada
de docente /
overhead

“Estudo do transporte iônico e molecular
através de poros de materiais
geologicamente relevantes em escala
nanométrica”

02/07/2012

19/2012 Aprovado

20/2012 Aprovado

21/2012 Aprovado

25/06/2012

23006.001114/2012-64

31/07/2012

23006.001436/2010-41

Prefeitura de São
Bernardo do Campo

Prof. Guiou Kobayashi

PROEX

Prorrogação

Prorrogação do Termo Aditivo nº 1 ao
Convênio nº 9/2010 entre a UFABC e a
Prefeitura Municipal de São Bernardo do
Campo referente ao curso de especialização
06/08/2012
para agentes públicos municipais
denominado “Gestão Pública com ênfase
em Gestão Municipal” pelo prazo de 4
meses.

13/09/2012

23001371/2012-04

Secretaria Nacional de
Habitação/ Ministério
das Cidades

Prof. Jeroen Klinnk

CECS

Perticipação
remunerada
de docente

"Instituição âncora no Grupo de trabalho de
Assentamentos Humanos do Forum de
Diálogo do IBAS"

17/09/2012

