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Sessão Ordinária de 14 de maio de 2018. 
 
 
Expediente: 16. Acordo de colaboração com a sociedade Max Planck da Alemanha – 
interessada: Luana S. Pedroza 
 
Relator: Allan Moreira Xavier e João Rodrigo Santos da Silva 
 
Contexto e Histórico: 
Foram encaminhados para análise pela Divisão Acadêmica do CCNH, na data de 11 
de maio de 2018, os seguintes documentos a serem considerados: 

 Carta da interessada, Profa. Dra. Luana Sucupira Pedroza, solicitando análise 
do plano de trabalho proposto pelo projeto, aprovado pela FAPESP, 
“Simulações atomísticas em eletroquímica”, a ser desenvolvido em 
colaboração com o Instituto Fritz Haber.  

 Plano de trabalho, detalhando objetivo do projeto, justificativa da pesquisa, 
metodologia a ser empregada, atividades a serem desenvolvidas com 
cronograma de execução, e indicadores e resultados esperados.  

 Declaração da interessada de que dedicar-se-á ao projeto 48h mensais de 
trabalho, que em nada implicarão nas suas obrigações junto à universidade.  

 Trocas de e-mails entre a interessada, FAPESP e UFABC tratando do 
estabelecimento da cooperação e necessidade do plano de trabalho.  

 Anexo II do Termo de Outorga da FAPESP.  

 Análise da Agência de Inovação da UFABC considerando pertinentes as 
cláusulas do acordo de cooperação e encaminhando à Assessoria de Relações 
Internacionais para prosseguimento. 

 Parecer da Divisão de Consultoria Jurídica da Procuradoria Federal na UFABC, 
datado de 15 de fevereiro de 2018, indicando que a legislação vigente impede 
o uso de espaços públicos na universidade para instalação de laboratório e 
escritório de apoio técnico ao grupo Tandem.  

 Novo despacho, datado de 17 de abril de 2018, indicando a juntada de nova 
minuta referente ao parecer anterior, e a solicitação de plano de trabalho 
aprovado pelo conselho de centro, assim como alterações na minuta do acordo 
de cooperação.  

 Parecer ad hoc qualificando a proposta de trabalho como de altíssimo nível e 
não apontando qualquer excepcionalidade documental e de execução proposta 
pelo plano de trabalho.  

 
Avaliação: 
Ressaltamos que o projeto de pesquisa proposto e seu plano de trabalho, em 
concordância com que já foi explicitado pelo parecerista ad hoc, passou por análise 
criteriosa de pesquisadores brasileiros e alemães, tendo seu mérito considerado 
aprovado, não sendo alvo de análise desta relatoria. Destacamos a excelente 
justificativa apresentada pela proposta e a importância de desenvolvimento desta 
pesquisa em nossa universidade.  
Quanto aos critérios de exequibilidade, avaliamos que o plano de trabalho fundamenta 
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muito bem suas etapas, metas, ações e atividades, indicando metodologicamente 
como atingir seus objetivos.  
 
Conclusão: 

Recomendamos a aprovação do plano de trabalho por este conselho, para que a 
interessada possa compor a resposta às solicitações da procuradoria federal e iniciar 
as atividades de trabalho no projeto proposto.  

 


