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1. Apresentação
A Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes), instituída pela Resolução ConsUni Nº 63, de 30 de
maio de 2011, é a unidade administrativa responsável pelo planejamento e execução
das ações relacionadas à pesquisa científica e tecnológica no âmbito da UFABC,
promovendo apoio e estímulo à busca de excelência e integridade nas atividades de
pesquisa, bem como sua integração com o ensino e a extensão. A unidade também é
responsável pelo gerenciamento das instalações multiusuário da instituição.

2. Missão
A ProPes tem como missão apoiar e estimular as atividades de pesquisa na instituição,
para que, em consonância com o Ensino e a Extensão, a Pesquisa na UFABC tenha
como marca registrada a inovação, a interdisciplinaridade, a inclusão e a excelência.

3. Localização
Campus Santo André
Bloco L – 3º andar
Fone: (11) 3356-7614 / 7617 / 7618 / 7619

Campus São Bernardo do Campo
Bloco Delta – Térreo – Sala 023
Fone: (11) 2320-6150 / 6151
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4. Estrutura Administrativa
Para a consecução dos objetivos e metas norteadoras, a ProPes conta com a
estrutura administrativa descrita a seguir.
Pró-Reitoria de Pesquisa
Pró-Reitor Adjunto – Coordenação de Gestão Estratégica da ProPes
1. Biotério – Campus SA
2. Biotério – Campus SBC
3. Central Computacional Multiusuário
4. Central Experimental Multiusuário – Campus SA
5. Central Experimental Multiusuário – Campus SBC
6. Central Multiusuário de Biodiversidade e Conservação
7. Divisão Administrativa e de Apoio ao Pesquisador
8. Divisão de Administração dos Programas de Iniciação Científica da ProPes

5. Representação Institucional/Legal

Lista de instituições em que a ProPes é representante institucional ou representante legal
Instituições

Pró-Reitores(as)

Fórum de Pró-reitores de
Pesquisa e Pós-graduação –
FOPROP

Pró-Reitor(a) preside e
Adjunto(a) substitui

Representantes institucional
/ legal

Representante Institucional
junto ao CNPq

Sônia Maria Malmonge

SISGEN

Sônia Maria Malmonge
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6. Conselhos, Comitês e Comissões
Lista de Conselhos, Comissões e Comitês com participação da ProPes
Conselhos, Comissões e Comitês

Pró-Reitores(as)

Fórum de Pró-Reitores de
Pesquisa e Pós-Graduação
(FOPROP)
Representante Institucional
junto ao CNPq
Representante
Institucional junto ao SisGen
ConsUni

Pró-Reitor(a) / Adjunto(a)

ConsEPE

Pró-Reitor(a) / Adjunto(a)

CGRC

Pró-Reitor(a) / Adjunto(a)

CoPes

Pró-Reitor(a) / Adjunto(a)

CPCo

Pró-Reitor(a) / Adjunto(a)

CETIC

Pró-Reitor(a) / Adjunto(a)

CES

Pró-Reitor(a) / Adjunto(a)

Pró-Reitor(a) preside e
Adjunto(a) substitui
Pró-Reitor(a)
Pró-Reitor(a)

Observatório da UFABC

A definir
Sônia Maria Malmonge (T) /
Fernanda Nascimento Almeida (S)
Sônia Maria Malmonge (T) /
Fernanda Ana da Silva (S)
Juliana Militão da Silva Berbet (T) /
Daniel Martin (S)
Danilo da Cruz Centeno (T) / Sônia
Maria Malmonge (S)
Kate Mamhy Oliveira Kumada (T) /
Paula Priscila Braga (S)

CEC - Extensão e Cultura
CPaf - Políticas Afirmativas
CRI
CTC - INOVA
CTC - NETEL
CGCEM

Adjunto preside

CGCCM

Adjunto preside

CPIC

COBI
Comissão SISGEN

Representantes

Coordenadora e Vice: Roseli Frederigi
Benassi e Juliana Marchi (out./2018 a
nov./2021); Juliana Marchi e Elizabeth
Teodorov (nov./2021 a mai./2022)
https://propes.ufabc.edu.br/apropes/assessoras/comites/cpic
https://propes.ufabc.edu.br/apropes/assessoras/comissoes/cobi
Presidente: Ana Paula Moraes
https://propes.ufabc.edu.br/apropes/assessoras/comissoes/sisgen
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7. Ações e atividades desenvolvidas no período de 2018 a maio de 2022

1. Ações/Atividades desenvolvidas em fluxo contínuo

1.1. Gestão dos Programas de Iniciação Científica (EXCELÊNCIA E INCLUSÃO):
•

Apoio ao Comitê de Iniciação Científica – CPIC;

•

Criação da modalidade de bolsas PDPD-AF em conjunto com ProAP;

•

Publicação dos editais anuais PIC/PIBIC/PIBIT/PIBIC-AF, PIBIC-EM,
PDPD e PDPD-AF (https://propes.ufabc.edu.br/ic/editais)

•

Apoio no recebimento e avaliação dos projetos e relatórios de Iniciação
Científica;

•

Gestão das bolsas concedidas pelo CNPq (tabela 1) e elaboração dos
relatórios bianuais;

•

Gestão do pagamento de bolsas de IC com recursos UFABC (tabela 1);

•

Realização dos eventos anuais de IC;

•

Em 2021: implementação de critérios para incentivo à participação de
mulheres mães na classificação dos projetos concorrentes a bolsas:
acréscimo de pontuação caso a discente e/ou orientadora possua filhos em
idade escolar pré-fundamental II (até 10 anos, completos até 31 de março).
A ação visa promover maior acesso e igualdade de gênero na ciência, com
o reconhecimento dos impactos da maternidade na produção cientifica de
mães;

•

Em 2021: adequação de critérios para que a distribuição das bolsas
passasse a ser proporcional aos percentuais de inscrições válidas, de
acordo com os cursos de ingressos dos discentes que concorrerão às
bolsas. A ação visou a redução das desigualdades na distribuição de
bolsas para as diferentes áreas de atuação;

•

Apoio ao MAI na elaboração, publicação e divulgação de edital de IC;

•

Discussão para implantação de módulo IC no SIGAA;

•

Atualização do sistema Open Journal Systems (OJS), utilizado na gestão
dos programas de IC.
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1.2. Apoio

administrativo,

apoio

a

projetos

e

apoio

aos

pesquisadores

(EXCELÊNCIA):
•

O apoio administrativo foi centralizado em uma única divisão – Os
servidores atuantes no apoio administrativo que eram vinculados à CEMSA e ao Biotério foram realocados para comporem a equipe da Divisão
Administrativa e de Apoio ao Pesquisador (DAAP);

•

Apoio administrativo a pesquisadores para execução e prestação de
contas em projeto CNPq e FAPESP;

•

Gestão de bolsas de pós-doutorado PNPD CAPES junto à plataforma de
cadastro, atribuição e acompanhamento de bolsas (interface com ProGrad
e coordenadores de PPGs);

•

Submissão, gestão e execução de projetos FINEP (vide tabela 2);

•

Elaboração e acompanhamento de processos de importação envolvendo
contratações e aquisições;

•

Elaboração

de

orçamento

e

apoio

administrativo

na

execução

orçamentária da ProPes (vide anexo 2-a);
•

Implementação e gestão dos módulos “Projetos de Pesquisa” e
“Laboratórios de Pesquisa” no SIGAA (https://propes.ufabc.edu.br/perfisde-acesso/docente/sigaa);

•

Coleta e organização de dados relacionados à pesquisa na UFABC
demandados por setores internos e externos;

•

Gestão do pagamento de bolsas com recursos oriundos de convênios e
parcerias;

•

Gestão da parcela Reserva Técnica Institucional (RTI) FAPESP destinada
à ProPes (10%).

1.3. Gestão de Laboratórios Multiusuário (EXCELÊNCIA)
1.3.1. CEMs:
•

Ampliação do espaço da Central Experimental Multiusuário de Santo André
(CEM-SA), pela ocupação de espaço no subsolo do Bloco L;

•

Especificação de fechaduras biométricas a serem instaladas em todas as
portas de acesso aos laboratórios das CEMs (apoio à segurança para
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aquisição das fechaduras). Foram adquiridas fechaduras que ainda não
foram completamente instaladas: 01 para uma das portas principais do
Bloco L – para viabilizar o acesso dos usuários à noite ou em finais de
semana; 01 para a porta principal de acesso à CEM no Bloco L; 01 para a
porta de acesso ao Bloco K; 02 pontos de acesso para a CEM no Bloco B,
sendo um no saguão do piso vermelho e outro na porta de comunicação
com a saída da oficina mecânica; 01 para a entrada principal da CEM-SBC
e, idealmente, 01 em cada entrada de sala de equipamento.
•

Adoção e implementação de sistema de agendamento e gerenciamento de
acesso de usuários para equipamentos de pesquisa (IRIS), com o devido
cadastramento dos usuários na plataforma IRIS, permitindo melhor
controle dos acessos aos laboratórios da Central, inclusive em horários
fora do expediente;

•

Adoção de plano de manutenção preventiva para equipamentos de médio
e grande porte dos LMUs;

•

Elaboração e execução de projetos de pesquisa para uso de cartão
pesquisador para execução orçamentária de parte do recurso UFABC
destinado às CEMs;

•

Aquisição e instalação do Microscópio Eletrônico de Transmissão – Projeto
FINEP METLABSCAN (TC 04.18.0066.00 – 0126/2016), bem como
acompanhamento da adequação da sala onde o equipamento foi instalado
no subsolo do Bloco L.

1.3.2. Biotérios:
•

Execução de projetos FINEP GASCRIOBIO e BIOTRANS;

•

Implementação de estrutura laboratorial para realização de exames de
controle sanitário dos animais de experimentação, o que também se
converte em redução de custos de pesquisa, uma vez que os laudos
sanitários necessários a esse tipo de atividade puderam passar a ser
emitidos na própria Universidade;

•

Elaboração de projeto para Gestão Sustentável de um Centro Multiusuário
de Criação e Experimentação em Biomodelos (CeMCEB).
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1.3.3. Central Computacional Multiusuário (CCM):
•

A

Central

Computacional

Multiusuário

(CCM)

carecia

de

institucionalização. A CCM possui grande potencial, inclusive por conta da
própria configuração do campus Santo André (seu tamanho e sua
proximidade a redes de internet). Sua institucionalização foi um passo
importante para a atração de novos investimentos, voltados à melhoria e
manutenção da estrutura já disponível, tanto por meio de agências de
fomento como de parcerias com a iniciativa privada ou ainda com as
startups surgidas na UFABC. A criação da unidade também vem
propiciando um uso mais adequado do IceCube, permitindo abrigar
clusters da Universidade e estimular a compra de máquinas de alto
desempenho. Além disso, como parte das ações relacionadas à
institucionalização da CCM, houve a elaboração, em conjunto com o NTI
e a PU, de uma política de ocupação e manutenção do Data Center SGI
Ice Cube e equipamentos auxiliares. A política foi discutida pela Comissão
de Pesquisa (CoPes) e pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicação (CETIC), e publicada no Boletim de Serviço nº
1133, em abril de 2022.

1.3.4. Central Multiusuário de Biodiversidade e Conservação (CMBC):
•

Adequação de espaço para alocação do Herbário. Ao longo do período, a
ProPes negociou com a Comissão de Alocação de Grupos de Pesquisa do
CCNH (CALGP/CCNH), a troca de espaços físicos para que o Herbário
passe a ocupar um espaço vinculado à ProPes. Assim, o CCNH passa a
ocupar o Laboratório 108 do Bloco Zeta, e o Laboratório 103, no primeiro
andar do Bloco Delta, passa a ser vinculado à ProPes, abrigando o
Herbário. A troca foi oficializada junto à Comissão de Espaço Físico
(OFÍCIO No 360/2021 - PREF/UNIV (11.01.27), aprovada pela CoPes
(ATO DECISÓRIO Nº 6 / 2022 - CoPes (11.01.07.27). Foi solicitado para
PU uma pequena adequação do laboratório 103, troca de posição da porta
de acesso que ainda não foi realizada.

•

Para institucionalizar também a Casa de Vegetação, enquanto laboratório
multiusuário sob gestão da ProPes, foi adotada nova organização da
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estrutura administrativa, com criação da CMBC, composta pelos LMUs
Herbário e Casa de Vegetação.

1.4. Presidência do Conselho Editorial do PesquisABC:
•

Cadastro no sistema de ISSN;

•

Implementação de normas para publicação e critérios para classificação
matérias submetidas;

•

Publicação de 3 edições por ano, incluindo 1 edição comemorativa dos 15
anos da UFABC.

1.5. Interação com agências de fomento (EXCELÊNCIA);

1.6. Participação em reuniões periódicas com a Diretoria Científica da FAPESP;

1.7. Participação em reuniões com FUNDEP e FINEP para gestão de projetos FINEP.

2. Ações/Atividades realizadas e concluídas no período
2.1. Ações/Atividades relacionadas à governança estratégica
2.1.1. Instituição da Comissão de Pesquisa da UFABC (CoPes/UFABC), como
órgão consultivo e deliberativo da ProPes, com competência para
estabelecer e acompanhar diretrizes para políticas, estratégias específicas,
planos de ação e formas de acompanhamento e avaliação das atividades
da ProPes, entre outras atribuições – Resolução ConsUni nº 193, de 27 de
fevereiro de 2019.
2.1.2. Reorganização da estrutura organizacional da ProPes como resultado de
um longo processo de negociações e diálogo, feito com muito critério por
todos os envolvidos, a fim de chegar a uma estrutura mais condizente com
a realidade de Grande Área. Com o rearranjo, a Coordenação Geral dos
Laboratórios Multiusuário foi extinta, seguindo as instruções da Comissão
Regimentos em relação ao atual momento de necessidade de otimização
de recursos, devido à falta de FGs, bem como as recomendações de evitar
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o

estabelecimento

de

coordenações

gerais

(como

unidades

administrativas) para melhor adequação ao Manual de Estruturas
Organizacionais do Poder Executivo Federal. Isso possibilitou uma melhor
redistribuição das FGs e a reestruturação das unidades administrativas da
área.
2.1.3. Apoio aos pesquisadores para regularizar sua situação junto ao Sistema
Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional
Associado (SisGen), criado pelo decreto regulamentador da Lei da
Biodiversidade: Lei nº 13.123/15 e Decreto nº 8772/16, que dispõem sobre
o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao
conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para
conservação e uso sustentável da biodiversidade:
•

Criação da Comissão SisGen – Portarias da ProPes nº 11, de 2018 e
nº 1255, de 2020 (https://propes.ufabc.edu.br/a-propes/assessoras/
comissoes/sisgen);

•

Realização de Palestras informativas e orientações para a comunidade
UFABC sobre a obrigatoriedade de cadastro das atividades realizadas
com Patrimônio Genético (PG) e Conhecimento Tradicional Associado
(CTA) no SisGen, de acordo com as orientações do Ministério do Meio
Ambiente

(https://propes.ufabc.

edu.br/a-

propes/assessoras/comissoes/sisgen/como-se-regularizar);
•

Acompanhamento dos cadastros e validação de vinculo com UFABC;

•

Orientações e adoção de documentos necessários para saída de
amostras de patrimônio genético do país, em conformiadade com a Lei
nº 13.123, de 2015, que estabelece duas possibilidades distintas:
“remessa” ou “envio” de amostras (https://propes.ufabc.edu.br/apropes/assessoras/comissoes/sisgen/remessa-envio);

2.2. Ações/Atividades relacionadas ao apoio à projetos e apoio ao pesquisador
(EXCELÊNCIA e INTERNACIONALIZAÇÂO)
2.2.1. Revisão das normas para o Programa Pesquisador Colaborador –
Resolução ConsUni n° 201, de 27 de novembro de 2019, que estabelece
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as normas para o programa, revoga e substitui as Resoluções
ConsUni nº 153 e nº 154 (https://propes.ufabc.edu.br/perfis-de-acesso/
pesquisador/programa-pesquisador-colaborador/o-programa).
2.2.2. Juntamente com ProEC e INOVA, a ProPes demandou ao ConsUni a
criação de Componentes Curriculares Livres (CCLs) nos cursos de
Graduação e de Pós-Graduação da UFABC – Resolução ConsEPE
n.º 242/2020. Tal resolução abre perspectivas para a implementação, na
UFABC, de projetos de ações acadêmicas transversais integradas,
envolvendo atividades de pesquisa e/ou extensão e/ou cultura e/ou
inovação, protagonizadas pelo discente, desde que integradas ao ensino.
2.2.3. Implementação da Comissão de Avaliação para uso do Cartão
Pesquisador, atualmente presidida por servidora da ProPes – Portarias
ProPes nº 1864, de 2021 e nº 1882, de 2021 (https://propes.ufabc.edu.br/
a-propes/assessoras/comissoes/ccp).
2.2.4. Criação de Política de Manutenção de Equipamentos LMUs – Resolução
CoPes nº 01, de 13 de dezembro de 2019, que estabelece política de
gestão de Equipamentos Multiusuário de Pesquisa da UFABC.
2.2.5.

Criação de Bolsa de Treinamento e Apoio Técnico em Pesquisa –
Resolução ConsUni nº 212, de 2021, e Resolução CoPes nº 02, de 2021.

2.2.6. Webinários ProPes: ao longo de 2020, foram realizados quatro webinários
denominados “Papos Científicos”.
2.2.7. Ciência Aberta:
•

Disponibilização dos Repositórios Institucionais: Os repositórios DSpace
(RI-UFABC) e Dataverse (RDP-UFABC) foram disponibilizados, e, em
conjunto com o SISBI, a UFABC está buscando viabilizar o servidor de
DOIs, a fim de facilitar o acesso aos documentos disponibilizados nos
repositórios.

(https://propes.ufabc.edu.br/cap/ciencia-e-dados-abertos/

ciencia-aberta-repositorios-institucionais-da-ufabc);
•

Participação no Grupo de Trabalho para elaborar proposta de Política de
Ciência Aberta – Portaria da Reitoria nº 421, de 2017 e Portaria da Reitoria
nº 403, de 2019: ao longo de 2020 e 2012, a ProPes participou de reuniões
do GT, voltadas à discussão e elaboração da política sobre Ciência Aberta

1010

da UFABC. Com a conclusão dos trabalhos do GT, foi encaminhado
relatório à Reitoria contendo proposta para a política;
2.2.8. Contrato para acesso à Plataforma InCites Benchmarking & Analytics da
Clarivate, ferramenta online para avaliação de pesquisa personalizada e
baseada

em

citações

(https://propes.ufabc.edu.br/perfis-de-acesso/

pesquisador/plataforma-incites);
2.2.9. Publicação do primeiro edital na modalidade CCL, em conjunto com ARI,
ProPG, PROEC e INOVA: Edital nº 09/2021 – ARI-DMA, “Edital para
oferta de Componentes Curriculares Livres para compor o Programa de
Mobilidade Virtual Internacional Andifes – Destino: Brasil”, publicado no
Boletim de Serviço nº 1.040, em abril de 2021;
2.2.10. Adequação do site ProPes ao padrão federal (https://propes.ufabc.edu.br/).
2.2.11. Acompanhamento da ocupação dos espaços de pesquisa do Bloco L.
2.2.12. Presidência da Comissão Avaliadora para enquadramento de demandas de
pesquisas como sendo de caráter emergencial (Portaria da Reitoria nº
1323/2020): a ProPes atuou na comunicação com a comunidade de
pesquisadores, no recebimento de documentos que foram analisados pela
comissão de acordo com dos procedimentos adotados para viabilizar a
realização de atividades de pesquisa de modo criterioso e seguro.
2.2.13. A ProPes auxiliou na organização de eventos científicos realizados por
pesquisadores. Dentre eles, destacam-se: a 4ª Conferência Latino
Americana do International History, Philosophy and Science Teaching
Group – IHPST-LA e o Encontro Regional das Centrais Multiusuário, os
quais contaram com a participação de convidados de outras instituições.
2.2.14. A ProPes participou da organização do III Congresso da UFABC, ficando
responsável pela mesa-redonda “Perspectivas e desafios para o Sistema
de Ciência e Tecnologia Brasileiro”, que contou com os convidados
externos Glauco Arbix (USP), Marcelo Bortolini (FINEP), Marco Antonio
Zago (FAPESP), Soraya Smaili (UNIFESP), e também com a participação
da Pró-Reitora de Pesquisa, Profa. Sônia Maria Malmonge. A mesa foi
mediada pelo Vice-Reitor, Wagner Alves Carvalho.
2.2.15. Participação nos I e II Cursos de Métricas (Pró-Reitor Adjunto e Chefia da
DAAP).
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2.2.16. Providências em atendimento às recomendações da AUDIN, conforme
Relatório de Auditoria nº 05/2017, que apresentou os resultados da
avaliação na gestão dos equipamentos de pesquisa. Várias providências
foram discutidas e implementadas, conforme relatório e plano de
providências encaminhados para AUDIN ao longo do período (última
atualização enviada em 04 de abril).
2.2.17. Apoio à Reitoria na seleção de três novos Núcleos Estratégicos de
Pesquisa da UFABC. Foi dado apoio administrativo à publicação do Edital
da Reitoria nº 039/2021, para chamada de propostas de criação de novos
Núcleos Estratégicos de Pesquisa da UFABC. Visando à excelência do
processo seletivo, por recomendação do Reitor, a Comissão nomeada
para avaliar as propostas foi composta por Helena Bonciani Nader
(UNIFESP), Hernan Chaimovich Guralnik (USP) e Renato Janine Ribeiro
(USP), autoridades renomadas e reconhecidas por sua excelência em
suas respectivas áreas de atuação, bem como por sua experiência no
âmbito das abordagens inter- e multidisciplinares em ensino e pesquisa.
A

nomeação

foi

feita

pela

Portaria

da

Reitoria

(https://propes.ufabc.edu.br/a-propes/nucleos-estrategicos

nº 2045/2021
/processos-

seletivos-dos-nucleos/processos-seletivos-dos-nucleos).
2.2.18. A ProPes forneceu apoio administrativo para a realização de seis
processos

seletivos

para

Professores

Visitantes

Seniores,

com

contratação/lotação vinculada aos devidos Centros e para exercício junto
aos Núcleos Estratégicos de Pesquisa. Os editais nº 076, 077, 078, 082,
084 e 085 foram todos lançados em fins de 2020, porém os trâmites do
processo seletivo correram ao longo de 2021, sendo finalizados com as
respectivas contratações.
2.2.19. Elaboração, aprovação, publicação de edital e seleção de bolsistas para
Treinamento e Apoio à Pesquisa, para atuação vinculada aos Núcleos
Estratégicos de Pesquisa da UFABC (https://propes.ufabc.edu.br/apropes/nucleos-estrategicos/processos-seletivos-dos-nucleos/bolsas-detreinamento-e-apoio-tecnico-em-pesquisa-tatp).
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3.

Ações/Atividades em andamento

3.1. Participação em Projeto Piloto da Divisão de Saúde e Qualidade de Vida
(DSQV), denominado “Estudo de Absenteísmo Laboral e Fatores Relacionados
ao Trabalho”. A partir do feedback recebido da DSQV, a ProPes (DAAP) iniciou
o treinamento das equipes para implementação do sistema KANBAN UFABC,
visando organização das atividades desenvolvidas pelos servidores.

3.2. Contratação de Empresa Jr para elaboração do Plano de Negócios para
CeMCEB.

3.3. Identificação e implementação de requisitos para atender demandas decorrentes
da Política de Inovação da UFABC:

• A ProPes vem discutindo com a INOVA uma proposta de normativa
(procedimento, instrumento jurídico e fluxos) para prestação de serviços
técnicos especializados;
•

Elaboração de planilha de custo de infraestrutura multiusuária;

•

Elaboração de projeto para uso de infraestrutura multiusuário da
UFABC na prestação de serviços tecnológicos;

•

Elaboração de templates de documentos a serem utilizados nos
processos de prestação de serviços tecnológicos;

•

Elaboração de proposta de Portaria do Reitor para venda de
excedentes de pesquisa.

3.4. Implementação de espaços ProPes no Bloco Zeta em SBC. A ProPes
acompanhou a finalização das obras do Bloco Zeta, e elaborou relatório técnico
final para prestação de contas junto à FINEP. Em paralelo, atualizou a planilha
de responsáveis pelos laboratórios de pesquisa e está trabalhando na ocupação
do espaço destinado ao SISNANO, vinculado à ProPes.
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3.5. Participação no Comitê da Universidade Federal do ABC contra o Coronavírus
(Covid-19) para apoio às ações de Pesquisa, Extensão e Inovação, nomeado
pela Portaria da Reitoria nº 411, de 2020. O Comitê vem acompanhando o
desenvolvimento e encerramento dos projetos que foram aprovados nos editais
com chamada para Prospecção de Necessidades de Apoio a Projetos e Ações
Transversais de Pesquisa, Inovação, Extensão e Extensão Tecnológica com
Foco no Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente da Covid19 (Edital nº 41/2020, Edital nº 48/2020 e Edital nº 73/2020). Um total de 35
projetos vêm sendo, já foram ou estão sendo executados com cartão
pesquisador. Outros 17 projetos foram encerrados em 2020, e estão em fase de
prestação de contas. Há ainda outros 17 projetos cujo encerramento se deu ao
longo de 2021, e houve um projeto cujo prazo foi prorrogado para 2022.
3.6. Acompanhamento e aprimoramento dos módulos “Projetos de Pesquisa” e
“Laboratórios de Pesquisa” no SIGAA.

3.7. Implementação da Central de Serviços para atendimento a demandas da
comunidade.

3.8. Participação no III Curso de Métricas (Pró-Reitora e dois TAs da DAAP).

3.9. Providências em atendimento às recomendações da AUDIN, conforme Relatório
de Auditoria – RA nº 2021015 – Avaliação dos Termos de Execução
Descentralizada – TED (GasCrioBio – TC 04.12.0044.04 – Ref. 0387/11 – proc.
23006.000602/2012-54).
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8. Recomendação de Ações/atividades a serem implementadas
•

Adequação ou aquisição de sistema para gestão dos programas de IC;

•

Aquisição de sistema para gestão de projetos de pesquisa (FAPESP em
particular);

•

Viabilização da utilização do Cartão Pesquisador para execução orçamentária de
todos os LMUs;

•

Disponibilização de informações de pesquisa em língua inglesa;

•

Retomada dos webinários Papos Científicos;

•

Formulação e implementação de política para espaços e equipamentos híbridos
ensino-pesquisa;

•

Escritório de Integridade em Pesquisa (EIP): Planejamento e implementação de
ações para promover as boas práticas em pesquisa – disseminação da cultura de
integridade em pesquisa.

9. Ações/Atividades relacionadas à presidência da CPCo

9.1.

Presidência da Comissão durante a gestão 2018-2022.

9.2.

Revisão do fluxo de atividades esporádicas com remuneração docente em regime
de dedicação exclusiva.

9.3.

Elaboração de proposta de revisão da Resolução ConsUni nº 135. A proposta já
está em discussão no ConsUni.

9.4.

Participação do Grupo de Trabalho "Estudos e proposição de meios para
processamento, formalização e gestão de projetos acadêmicos-institucionais que
possuam diferentes fontes de financiamento e instrumentos jurídicos", com a
perspectiva de atender à necessidade de melhoria nos processos para
viabilização de projetos. (Portaria da Reitoria nº 1519, de 2021, publicada no
Boletim de Serviço nº 1023, em fevereiro de 2021. Prorrogações: Portarias da

1515

Reitoria nº 1712, nº 1905, e nº 1993, de 2021, publicadas, respectivamente, nos
Boletins de Serviço nº 1048, de maio/2021, nº 1074, de agosto/2021 e nº 1090,
de outubro/2021).

9.5.

Acompanhamento e plano de providências atendendo à Auditoria n° 2021017 de
avaliação do relacionamento entre a UFABC e sua Fundação de Apoio.
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Tabela 1 – Histórico do quantitativo de Bolsas de Iniciação Científica ao longo do
período 2017 – 2021.

UFABC

PIC
PDPD
PIC JR
PDPD AF
PDPD-ITI

CNPq (cota UFABC)

PIBIC
PIBITI
PIBIC AF
PIBIC JR

FAPESP

2017
90
60
-

2018
90
60
6
10

2019
90
60
10
20

2020
140
95
1
36
18

2021
90
60
10
20
0

68
10
10
15

68
14
10
23

67
14
10
23

78
19
10
23

78
19
10
23

32

31

40

28

27
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Tabela 2 - Relação de Projetos Institucionais FINEP em execução e aprovados no período 2018-maio/2022 (mais detalhes no anexo 5)
Edital FINEP

TC FINEP

REF FINEP

Coordenador

Coordenador
subprojetos

Valor
solicitado

Valor
aprovado

Executado

Início

Prazos

Situação atual

02/2014

04.18.0066.00
(0126/2016)

METLABSCAN - Implantação de
infraestrutura para caracterização de
materiais por microscopia eletrônica de
MET

Renato Altobelli
Antunes

José Javier Sáez
Acuña Renato
Altobelli Antunes

R$
8.108.862,00

R$
4.054.431,00

R$
3.781.326,31

24/05/2018

24/05/2023

Saldo remanejado e orçamentário
liberado em março de 2022. Iniciando
processo de previsão de valor para
importação de equipamento.

03/2018

04.19.0004.00
(018/2018)

MAPEINFRA)0 - Manutenção preventiva
infraestrutura multiusuária UFABC

Fábio Furlan
Ferreira

Fábio Furlan Ferreira
Elizabeth Teodorov

R$
2.358.022,05

R$
2.201.022,05

R$
911.700,00

07/02/2019

07/08/2023

Liberaram 2 primeiras parcelas. Foi
emitido um cartão.

04/2018

04.19.0138.00
(0349/18)

Refipene - Reforço e aprimoramento da
Infraestrutura de Pesquisa da
Transversal e Multidisciplinar da UFABC

Fábio Furlan
Ferreira

Iseli Lourenço
Nantes
Tiago Rodrigues

R$
8.667.574,34

R$
4.308.160,89

R$
1.723.264,33

16/12/2019

16/12/2022

Liberada a 1a parcela e importados 3
equipamentos. Prestar contas e solicitar
liberação da 2ª parcela.

SOS
Equipamentos
2020

01.20.0193.00
(2587/20 )(com
FUNDEP)

MEVCEM - Manutenção corretiva do
MEV por emissão de campo

Sonia Malmonge

Thiago Branquinho

R$
617.173,00

R$
481.423,00

2021

17/06/2022

Importações realizadas pela FUNDEP
(aguardando entrega)

Infraestrutura
NB3 2020

01.20.0075.00
(1149/20) (com
FUNDEP)

NB3UFABC - Laboratório NB3 para
contribuição da UFABC em estudos
científicos envolvendo SARS-CoV-2 e
outros patógenos emergentes e
reemergentes.

Rodrigo Luiz O. R.
Cunha

Maria Cristina Carlan
da Silva

R$
971.573,30

R$
676.371,00

31/08/2020

Faltou projeto
básico

0038/21 em fase de
assinatura (com
FUNDEP)

ADINEW - Abordagem Multidisciplinar
para a descoberta de novos materiais Materiais avançados - AIDNEW

Paula Homem de
Mello

não se aplica

R$
1.997.176,21

R$
1.997.176,21

Contemplado com recurso em 2022.
Execução com apoio Fundep

0091/21 - em fase
de assinatura (com
FUNDEP)

MAT3DS - Materiais avançados MAT3DS

Juliana Daguano

não se aplica

R$
1.996.965,29

R$
1.996.965,29

Contemplado com recurso em 2022
Execução com apoio Fundep

Encaminhado
recurso para
negativa do mérito.

RAMANCEM - Substituição do sistema
de detecção do espectrômetro Raman
dispersivo T64000, Horiba Jobin-Yvon da
Central Experimental Multiusuário de
Santo André.

Herculano
Martinho

não se aplica

R$
923.805,06

Aguardando

Aprovado

Proposta habilitada
(em avaliação do
mérito)

INFRABC/AFMIR - Ampliação e
Aprimoramento da infraestrutura
multiusuário para pesquisa na
UFABC/Nanoespectroscopia vibracional
no infravermelho: resolução molecular
em escala nanoscópica para investigação
multidisciplinar de materiais

Fabio Furlan

Herculano Martinho

R$
2.577.740,95

Aguardando

Aguardando resultado da análise de
mérito

Proposta habilitada
(em avaliação do
mérito)

INFRABC/WISE-MHC - Ampliação e
Aprimoramento da infraestrutura
multiusuário para pesquisa na
UFABC/Desafios regionais e globais no
desenvolvimento e aplicação de
inteligência artificial: Novos materiais,
saúde e cidades inteligentes

Fabio Furlan

Pedro Autreto

R$
2.408.810,00

Aguardando

Aguardando resultado da análise de
mérito

Ação Transversal
Materiais
Avançados e
Minerais
Estratégicos 2020

SOS
Equipamentos
2021 AV02

PROINFRA 2021

0

Solicitação de prorrogação enviada em
2022, Finep negou
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Tabela 3 – Projetos e bolsas FAPESP aprovados / iniciados no período 2015 a 2021
Projetos de pesquisa aprovados / iniciados (Valores em R$)

Ano

Qtde

Projeto
Individual
Regular

Qtde

JP 1

Qtde

2021

17

2.491.732,00

4

2.392.292,00

0

0,00

1

870.005,00

5

327.119,00

2

671.746,00

10

988.658,00

7.741.552,00

2020

17

2.189.189,00

2

1.840.721,00

0

0,00

0

0,00

7

191.518,00

1

430.035,00

13

101.065,00

4.752.528,00

2019

26

2.131.602,00

2

1.089.451,00

1

404.237,00

0

0,00

4

78.173,00

0

0,00

37

798.780,00

4.502.243,00

2018

39

3.952.321,00

3

1.694.798,00

0

0,00

0

0,00

5

140.657,00

0

0,00

39

1.309.879,00

7.097.655,00

2017

36

3.919.484,00

0

0,00

0

0,00

1

759.781,00

2

50.869,00

1

1.063.446,00

45

916.813,00

6.710.393,00

2016

38

3.723.777,00

1

90.825,00

0

0,00

0

0,00

5

44.098,00

1

1.310.278,00

38

456.747,00

5.625.725,00

2015

28

3.762.106,00

3

744.503,00

0

0,00

0

0,00

1

42.844,00

0

0,00

47

806.580,00

5.356.033,00

JP 2

Qtde

Temático

Qtde

Reparo de
equipamentos

Qtde

Equipamento
Multiusuário

Qtde

Outras
modalidades

Valor Total

Bolsas aprovados / iniciados

Iniciação
Científica

Ano

Qtde

Qtde

Mestrado

Qtde

Doutorado

2021

27

215.935,00

11

552.739,00

9

963.645,00

2020

28

242.205,00

9

387.234,00

15

2019

40

399.538,00

8

407.935,00

18

2018

31

276.208,00

20

914.350,00

2017

32

297.135,00

7

2016

31

282.431,00

10

2015

19

148.529,00

3

Qtde

Pósdoutorado

Qtde

3

Pesq. no
Exterior (BPE)

4

606.259,00

553.561,00

2.398.552,00

9

1.770.851,00

4

366.736,00

2.790.066,00

11

2.299.833,00

16

1.962.632,00

17

2.521.781,00

19

2.282.552,00

0

0,00

319.759,00

11

1.394.123,00

14

1.464.189,00

0

428.014,00

15

1.921.230,00

17

2.212.129,00

0

92.962,00

7

740.118,00

14

1.764.271,00

0

Qtde

5

Estágio de
Pesquisa no
Exterior
(BEPE)

Qtde

Outras
modalidades
de Bolsas

Valor Total

423.435,00

11

161.924,00

3.477.498,00

6

791.031,00

15

379.274,00

6.335.883,00

15

1.750.199,00

17

657.820,00

10.268.023,00

17

1.396.422,00

14

316.452,00

7.707.765,00

0,00

13

734.034,00

9

112.902,00

4.322.142,00

0,00

3

179.789,00

5

53.389,00

5.076.982,00

0,00

6

374.841,00

9

417.609,00

3.538.330,00
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Fontes de informações: Arquivos ProPes, Relatórios de Gestão ProPes 2018, 2019,
2020 e 2021 e relatórios das divisões e LMUs.
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