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Sessão Ordinária de 10 de novembro de 2014. 
 
 
Ordem do dia ou Expediente: Proposta de convênio submetida pelo Prof. Wendel 
Andrade Alves. 
 
Relator: Rodrigo L. O. R. Cunha 
 
Contexto e Histórico: 
 

Trata-se da apresentação de uma proposta de colaboração técnico-científica entre a 
UFABC e a Empresa Kinner Silicone Rubber Indústria e Comércio. LTDA. As atividades estão 
dentro da temática do “desenvolvimento de nanocompósitos à base de silicone visando 
aplicações hospitalares”. 

O pedido foi encaminhado pelo Prof. Wendel Andrade Alves, anexando os documentos 
necessários em email datado de 14/10/2014. A Resolução da Comissão Permanente de 
Convênios - CPCO Nº 1, DE 27 DE JANEIRO DE 2014, disciplina os procedimentos para 
celebração, acompanhamento, prorrogação e apresentação de relatório de execução e 
prestação de contas na celebração de parcerias com instituições públicas e privadas, nacionais 
e internacionais, celebradas por meio de convênio, termo de cooperação, termo de parceria, 
termo de colaboração técnico-científico ou instrumento congênere. 

 
Avaliação: 
 

A documentação apresentada é a usual para o estabelecimento de vínculo formal para 
cooperação técnico-científica entre a UFABC e a Kinner Silicone Rubber Indústria e Comércio 
LTDA e foi analisada conforme material anexado. 

O Prof. Alves realizou todas as tratativas com o setor de convênios da UFABC, a partir 
de CI encaminhada em 5 de janeiro de 2013. Após isto, o Prof. Alves solicitou à diretoria do 
CCNH, em mensagem encaminhada em 13 de outubro do corrente, a apreciação e análise dos 
documentos para a celebração do convênio que é feito pelo ConsCCNH. 

O plano de trabalho apresentado objetiva o desenvolvimento de processo visando a 
melhoria de propriedades de borracha a base de silicone para uso hospitalar e prevê o 
pagamento de bolsas de estudos em nível de doutorado e, além disso, a entrada de recursos 
para a Universidade a partir de taxa de overhead. Os valores previstos consistem em parcelas 
mensais de R$ 4.029,90 (onde R$ 3.415,17 se referem à bolsa e R$ 614,73, à taxa de 
overhead) no período de Outubro de 2014 a Outubro de 2018, totalizando a monta de R$ 
193.435,20 (bolsas + overhead). 

Esta relatoria vê como positiva esta interação, pois entende como sendo essencial para 
o andamento das pesquisas do grupo do Prof. Alves, sem prejuízo a seus compromissos 
didáticos em nível de graduação ou de pós-graduação na UFABC. Estas pesquisas envolvem 
recursos financeiros e por isso deve-se envolver a fundação de apoio. O Prof. Alves já tem 
experiência com estas tratativas tendo cooperado anteriormente com a STC Silicone Técnico 
Composto em convênio ainda em vigência (de 2001/2012 até 20/01/2015) Proc. UFABC nº 
23006.001991/2011-54. 
 

Conclusão: 

Em função do exposto, esta relatoria é favorável aos encaminhamentos 
necessários para a solicitação do Prof. Alves. 


