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Sessão Ordinária de 19 de Outubro de 2016. 
 
 
Expediente: Celebração de acordo de cooperação entre a UFABC e a Universidad 
Nacional de Ingenieria (Lima-Peru) 
 
Relator: Alysson Fábio Ferrari 
 
Contexto e Histórico: 
Trata-se de pedido para celebrar acordo de cooperação acadêmica entre UFABC e 
Universidad Nacional de Ingenieria (Lima-Peru). A interessada é a Profa Ana Melva 
Farfán, do CCNH, que já tem desenvolvido colaboração científica com a instituição há 
vários anos, inclusive trazendo estudantes peruanos para estágios de pesquisa na 
UFABC. Este cooperação já teve financiamento de agências Peruanas e Brasileiras, e  
segundo a Profa. Ana, a formalização do acordo poderia facilitar a obtenção deste tipo 
de financiamento. 
Em correspondência trocada com a Profa Ana, buscando entender melhor o 
encaminhamento do pedido, foi informado que o acordo já foi avaliado pela Patrícia da 
ACIC, ou seja, seu apropriado encaminhamento institucional já teria sido pré-avaliado 
pelo órgão competente, e o primeiro estágio para a formalização seria aprovação no 
CCNH. 
No Termo de Acordo e Cooperação, já assinado pela instituição estrangeira, consta 
apenas uma cooperação acadêmica genérica, sem compromissos específicos, o que 
parece de acordo com o descrito pela requerente.  
 
 
Avaliação: 
O encaminhamento do pedido parece correto, já tendo sido pré-avaliado por membros 
da ACIC. Trata-se da formalização de uma cooperação genérica, sem compromissos 
específicos por parte das instituições. Acredito que, como primeiro estágio para seu 
devido encaminhamento institucional, pode ser aprovado pelo CCNH. 
 
 
Conclusão: 
Favorável a aprovação.  
Se não houver dúvidas por parte do Conselho, sugere-se passar a Ordem do Dia 
para acelerar a tramitação. 
 



Profa. Dra. Ana Champi, CCNH – Sala 614-3, bloco A. Lab. 506-3, bloco A. Universidade Federal 
do ABC 

 

Carta de encaminhamento para a solicitação do Acordo Internacional entre as  

Universidade Federal do ABC e a Universidad Nacional de Ingieneria (Lima-

Perú). 

         

Santo André, 12 de Outubro de 2016. 

 

A´ Sr. Diretor do CCNH, 

Prezado Diretor do CCNH,  

Mediante a presente carta gostaria de encaminhar a solicitação do Acordo Internacional 

entre as partes, Universidade Federal do ABC e a Universidad Nacional de Ingieneria 

(Lima-Perú); indicando alguns pontos relevantes a ser considerados para a realização do 

mesmo. 

A justificativa principal deste pedido, é baseado em alguns trabalhos que vem sendo 

desenvolvidos desde 2013 entre meu grupo de pesquisa liderados por mim e o grupo de 

Ciencias da Universidad Nacional de Ingieneria, liderados pela Profa. Dra. Maria 

Quintana. Projetos como: 

1. Proyecto FinCyt –IA-2013, contrato -138. Projeto finalizado: Síntese e 

funcionalização do grafeno com Nanopartículas metálicas para aplicaciones 

electrónicas. Coordenadoras: Profa. Ana Champi e Profa. Maria Quintana. 

2. Projeto Binacional-Cnpq-Concitec, Brasil- Perú, N-17-2013, Projeto finalizado: 

caraterização físico-química do grafite e/ou grafeno funcionalizado com Nano 

partículas metálicas. Processo: 490571/2013-1. Coordenadoras: Profa. Ana 

Champi e Profa. Maria Quintana. 

3. Concurso para Estancias Cortas de Investigadores Peruanos Residentes en el 

Extranjero” (Contrato N° 183-PNICP-ECIP-2015). Projeto finalizado: 

Coordenadoras: Profa. Ana Champi e Profa. Maria Quintana. 

 

 



Profa. Dra. Ana Champi, CCNH – Sala 614-3, bloco A. Lab. 506-3, bloco A. Universidade Federal 
do ABC 

 

Este conclusão, estes projetos tem gerado trabalhos os quais foram apresentados em 

congressos nacionais e internacionais, trabalhos de conclusão de curso de ambos 

lados, intercambio de estudantes peruanos com estancias de curto período que foram 

financiados em alguns casos pelo PLAF da SBF, teses de Maestria mediante de co-

orientações inclusive gerando a colaboração com outras universidades peruanas 

além da Universidad Nacional de Ingieneria. Como pode ser visto, a formação de 

recursos e a interação de estudantes têm sido muito importantes gerados a partir 

destes projetos. Finalmente, acredito fortemente seja interessante formalizar um 

Convenio de cooperação com a universidade mencionada acima pelo grande 

interesse que os estudantes e docentes tem mostrado com a Universidade Federal do 

ABC, favorecendo a internacionalização em Latino América entre ambas 

instituições acadêmicas abrindo e ampliando a possibilidade da interação com 

outros cursos. 

 

Atenciosamente, 

 

Profa. Dra. Ana Melva Champi Farfan. 
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Ana Champi <ana.champi@gmail.com> Thu, Oct 13, 2016 at 11:56 AM
To: Alysson Ferrari <alysson.ferrari@ufabc.edu.br>

Olá Alysson,

eu já conversei com a Patricia e inclusive mostrei o Acordo assinado para ela e me indicou primeiro que o Diretor
do CCNH teria que autorizar, mas que em principio estava tudo ok. Antes de iniciar este Acordo me informei muito
com a Patricia já que eu sou membro suplente de CPCo (comissão permanente de convenios). Combinamos que
após a provação do Ronei , uma CI é aberta e toda a papelada é encaminhada a CPCo segundo a Patricia em 15
dias estaria assinada pelo Reitor. Ela viu um acordo académico simple, sem problemas.
Como consta na carta de encaminhamento, este Acordo foi fruto de uma serie de projetos aprovados com a
universidade mencionada, muito interessante para a Pos graduação já que alunos com bolsas de estudos do
Perú podem vir para realizar parte do mesrado o Doutorado deles. Eu atualmente, estou co-orientando alunos de
mestrado de  3 universidades peruanas.
Neste momento eu estou fora do Brasil, na segunda estarei na minha sala. Mas qualquer coisa pode me escrever.
Estou muito interessada na celebração deste convenio para poder fechar o ultimo projeto mencionado na carta de
encaminhamento.
abraços e obrigada por entrar em contato.

Ana
[Quoted text hidden]
[Quoted text hidden]
sala 614-3, bloco A
tel. 55-11-49968362

tel:55-11-49968362
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