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RESOLUÇÃO DA CRI Nº 020 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018.

 

Aprova o Acordo de Coordenação para execução do 

TCTC firmado entre a UFABC e RNP, com 

interveniência da FUNDEP, para execução do projeto 

SWAMP - “Smart Water Management Plataform”. 

 

 

A COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (CRI) DA 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), instituída pela Resolução 

do Conselho Universitário (ConsUni) nº. 178, de 06 de junho de 2017, no uso de suas atribuições 

e considerando: 

 a Resolução da CRI nº 02/2015, que estabelece diretrizes para o estabelecimento 

de acordos de cooperação internacional; 

 a Resolução ConsUni nº 178/2017, que atribui à comissão a aprovação por mérito, 

a natureza e a realização de acordos de cooperação internacional; 

  o Ato Decisório ConsUni nº 162/2018, que aprova o Plano Institucional de 

Internacionalização 2018-2023; 

 o Parecer nº. 0286/2018/DCJ/PFUFABC/PGF/AGU, que estabelece a análise 

jurídica do acordo de coordenação; 

  as deliberações ocorridas em sua 3ª sessão ordinária, realizada em 31 de outubro 

de 2018; 

  a necessidade de internacionalizar a UFABC e estabelecer convênios com 

instituições estrangeiras; e 

  a necessidade de otimizar os recursos administrativos na gestão dos acordos de 

cooperação internacional. 

 

  RESOLVE: 

 

Art. 1º.   Aprovar o Acordo de Coordenação para execução do Termo de 

Colaboração Técnico-científico firmado entre a UFABC e Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

(RNP), com interveniência da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), para 

execução do projeto intitulado “Smart Water Management Plataform” (SWAMP), processo nº. 

23006.002219/2017-45. 

Art. 2º.  Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC. 

 

Dalmo Mandelli 

Presidente 


