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Ata da sessão extraordinária nº 03/2016 – CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da terceira sessão extraordinária de 2016 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e 1 

Humanas (ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas 2 

do dia dez de outubro de dois mil e dezesseis, no anfiteatro A 111 da Universidade Federal do 3 

ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, 1º andar, Santa Terezinha, Santo André. 4 

A sessão foi presidida pelo professor Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e 5 

Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: Alysson Fabio 6 

Ferrari, Dalmo Mandelli, Danilo da Cruz Centeno, Marcelo Augusto Christoffolete, Natasha 7 

Ramos Morare e Marcio Santos da Silva. Convidados: Patrícia Guilhermitti, coordenadora da 8 

Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios – ACIC; Alberto José Olavarrieta Arab, 9 

Breno Arsioli Moura, Camilo Andrea Angelucci, Marcelo Oliveira da Costa Pires e Tiago 10 

Fernandes Carrijo, docentes do CCNH. Ausentes: Fernando Luiz Cassio Silva, Leonardo A. 11 

Barbosa, Renato Rodrigues Kinouchi e Wagner Alves Carvalho. A vice-diretora, Profa. Paula 12 

Homem de Mello, teve ausência justificada por afastamento. Não votantes: Priscila Moura 13 

Arakaki e Renato da Silva Correa, secretários do ConsCCNH. Às catorze horas e treze minutos 14 

Ronei abriu a sessão, agradecendo a participação da palestrante convidada e passando-lhe a 15 

palavra. Ordem do Dia: 1. Esclarecimentos e orientações acerca do processo de celebração de 16 

convênios e outras formas de parceria institucional: Patrícia explanou acerca do trabalho 17 

realizado pela ACIC viabilizando a formalização de parcerias entre instituições privadas ou 18 

públicas e a UFABC, especialmente na orientação direta aos docentes sobre a forma de condução 19 

do processo a partir da ideia inicial de parceria trazida por eles. Explicou as modalidades de 20 

instrumento legal utilizadas para este fim, como convênio, protocolo de intenções, Termo de 21 

Colaboração Técnico-Científica e Ajuste Individualizado para Gestão Administrativa e 22 

Financeira, entre outros. Destacou a importância da elaboração do Plano de Trabalho, documento 23 

exigido por lei para a celebração de acordos com a administração pública. Orientou que os 24 

proponentes devem indicar de forma clara se seu projeto é voltado ao ensino, à pesquisa ou à 25 

extensão. Lembrou que o mérito do projeto e a participação dos docentes envolvidos devem ser 26 

aprovados pelo conselho do centro, antes de se prosseguir com a formalização do processo via 27 

ACIC. Expôs também a resolução ConsUNI 135, explicando cada um dos itens listados no anexo 28 

da resolução. Ronei acrescentou que, no âmbito do CCNH, os relatórios anuais das atividades 29 

externas são submetidos à análise de um parecerista indicado por desenvolver atividade correlata 30 

à do projeto e, quando envolvem recursos financeiros, da Divisão Administrativa. Patrícia 31 

esclareceu dúvidas apresentadas pelos participantes. O presidente agradeceu a presença de todos 32 

e declarou encerrada a sessão às quinze horas e quarenta e seis minutos da qual eu, Priscila 33 

Moura Arakaki, secretária do ConsCCNH, lavrei a presente ata. 34 
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