
INFORMES PARA O CONSCCNH 

Para a próxima sessão do ConsCCNH, a ser realizada em 20/02/2017, há os 

seguintes itens, todos para informes, conforme segue: 

Informes da Direção – Vide itens A) Atividades externas e B) Convênios, TCTC, 

Protocolos de Intenção e parcerias diversas. 

 

A)Entrega de relatórios anuais de atividades esporádicas (atividades externas – 

Resolução Consuni nº 135): 

Durante os meses de dezembro de 2016, janeiro de 2017 e fevereiro e 2017 , em 

cumprimento ao trâmite que consta descrito do anexo da Resolução Consuni nº 135, 

foram entregues os relatórios anuais de atividades esporádicas (atividades externas) 

dos seguintes interessados e números de processos, conforme a relação a seguir: 

Processo nº 23006.002053/2015-03 – Atividades esporádicas(atividades externas) – 

Interessado: Renato Knouchi Rodrigues. O professor Renato Rodrigues Knouchi 

apresentou a entrega de relatório de atividades anuais (atividades externas) em 

07/02/2017. 

Processo nº 23006.002054/2015-40 – Atividades esporádicas (atividades externas) – 

Interessada: Paula Homem de Mello. A professora Paula apresentou a entrega de relatório 

de atividades anuais (atividades externas) em 07/02/2017. PROF. PAULA ENTREGOU O 

RELATÓRIO, PORÉM FALTA AINDA ASSINATURA DA COORDENADORA, PROF. 

ITANA (ESTÁ NA PASTA DE ASSINATURAS PENDENTES) 

Processo nº 23006.002050/2015-61 – Atividades esporádicas (atividades externas). 

Interesssado: Ronei Miotto. Em 04/01/2017, o professor Ronei Miotto apresentou a entrega 

de relatório de atividades anuais relativas aos exercícios de 2015 e 2016(atividades 

externas), em 04/01/2017. 

Processo nº 23006.002049/2015-37 – Atividades esporádicas (atividades externas). 

Interessado: Anderson Orzari Ribeiro. Em 01/12/2016, o professor Anderson Orzari Ribeiro 

apresentou a entrega de relatório de atividades anuais relativas aos exercícios de 2015 e 

2016 (atividades externas). 

Processo nº 23006.000621/2015-23 - Atividades esporádicas (atividades externas). 

Interessada: Paula Priscila Braga. Em 16/01/2017, a professora Paula Priscila Braga 

apresentou a entrega de relatório de atividades anuais relativas aos exercícios de 2015 e 

de 2016. 

Processo nº 23006.002048/2015-92 – Atividades esporádicas (atividades externas). 

Interessada: Luciana Zaterka. Em 01/12/2016, a professora Luciana Zaterka apresentou a 

entrega de relatório de atividades anuais (atividades externas) relativas aos exercícios de 

2015 e 2016. 

Processo nº 23006.002047/2015-48 - Atividades esporádicas (atividades externas). 

Interessado: Vani Xavier de Oliveira Junior. Em 04/01/2017, o professor Vani Xavier de 

Oliveira Junior apresentou a entrega de relatório de atividades anuais (atividades externas) 

relativas aos exercícios de 2015 e 2016. 



Processo nº 23006.000624/2015-67 – Atividades esporádicas (atividades externas). 

Interessada: Fernanda Franzolin. Em 12/02/2016, a professora Fernanda Franzolin 

entregou relatório de atividades anuais (atividades externas) relativas ao exercício de 

2015. Nesse caso, não foi necessária a apreciação prévia do ConsCCNH quanto à 

aprovação da realização da atividade, pois a atividade exercida não depende de 

autorização do ConsCCNH ou da Direção (item nº 02 do anexo da Resolução Consuni nº 

135). Após informe ao ConsCCNH, será solicitado o arquivamento do processo. 

Processo correlato: Processo nº 23006.001399/2015-86 – Acordo Tripartite. Prefeitura de 

São Paulo e outros. Informe: Os professores Bruno Nadai, Ronei Miotto, Vani Xavier de 

Oliveira Junior, Paula Homem de Mello, Renato Rodrigues Knouchi apresentaram relatório 

de atividades anuais – atividades esporádicas (atividades externas – Resolução Consuni 

nº 135) relativas ao projeto institucional que consta do processo nº 23006.001399/2015-86 

– Acordo Tripartite. Prefeitura de São Paulo e outros.  

 

B) Convênios, TCTC, Protocolos de Intenção e parcerias diversas: entregas de 

relatórios de execução técnica e /ou solicitada a produção de parecer AD HOC 

Durante os meses de dezembro de 2016, janeiro de 2017 e fevereiro e 2017, tramitaram 

(com pedido de parecer AD HOC) ou foram entregues ao CCNH os seguintes processos 

de convênios, TCTC, Protocolos de Intenção e parcerias diversas: 

Processo 23006.001191/2011-54 - Celebração de TCTC com a STC Silicones (03 

volumes): O professor Wendel Andrade Alves apresentou relatório de execução técnica – 

tese de doutorado de Clovis Ananias. Posição atual: Os autos do processo foram 

encaminhados para parecerista AD HOC, para a produção de parecer. No retorno do parecer, 

haverá informe ao ConsCCNH e, após, os autos dos serão encaminhados para a ACIC – 

Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios, para os demais trâmites e 

posterior arquivamento. 

Processo 23006.000804/2013-87: O professor Anderson Orzari Ribeiro apresentou 

relatório de execução técnica relativo ao processo nº 23006.000804/2013-87. Os autos 

(pasta física do processo) foram encaminhados para parecerista AD HOC, para a 

produção de parecer. No retorno do parecer, haverá informe ao ConsCCNH e, após, os 

autos dos serão encaminhados para a ACIC – Assessoria de Cooperações Institucionais e 

Convênios, para os demais trâmites e posterior arquivamento. AGUARDANDO RETORNO 

DO PARECER AD HOC (PASTA ESTÁ COM O PARECERISTA, PROF. DALMO 

MANDELLI) 

Processos 23006.001387/2013-90 e 23006.000136/2015-50 – Celebração de TCTC com a 

L'Oreal, via FUNDEP. Interessada: Luciana Campos Paulino. Posição atual: A professora 

Luciana Campos Paulino apresentou relatório de execução técnica relatio aos processos 

23006.001387/2013-90 e 23006.000136/2015-50. Parecerista AD HOC produziu parecer, 

já concluído. Não houve objeções ao relatório apresentado. Os autos dos serão 

encaminhados para a ACIC – Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios, para 

os demais trâmites e posterior arquivamento. 

Processo 23006.000765/2015-80 - Celebração de termo de colaboração entre a UFABC e 

a Fundação Espaço ECO – Entrega de Relatório de execução. Professor Marco Antonio 

Bueno Filho entregou relatório de execução técnica relativo ao processo 



23006.000765/2015-80. Foi solicitada a produção de parecer AD HOC a parecerista. 

Estamos no aguardo de resposta do professor que foi convidado a produzir o parecer. 

AGUARDANDO RETORNO DO PARECER AD HOC DO PROF. SERGIO LEAL). 

Processos 23006.000370/2013-15 e 23006.001151/2010-19. Interessada: Professora 

Juliana Marchi. A professora Juliana Marchi apresentou a entrega de relatórios de 

execução técnica relativos aos processos 23006.000370/2013-15 e  23006.001151/2010-

19. Foi concluído o parecer AD HOC relativo aos relatórios de execução dos respectivos 

processos. Não houve objeções aos relatórios apresentados. Os autos dos serão 

encaminhados para a ACIC – Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios, para 

os demais trâmites e posterior arquivamento. 

 

 

 

 


