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Aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2018, às 10 horas, reuniram-se na sala R-702, 7º andar 4 

da Torre I do Campus de Santo André da Universidade Federal do ABC, sob a presidência do 5 

Professor Dr. Dalmo Mandelli os membros da Comissão de Relações Internacionais - CRI. 6 

Estiveram presentes: Juliana Militão da Silva Berbert, titular da Pró-reitoria de Pesquisa, 7 

Geovane Oliveira de Sousa, representante suplente TA do ConsUni, Maria Teresa Carthery 8 

Goulart, suplente da Pró-reitoria de pós-graduação e Edgard Gonçalves Cardoso, titular da Pró-9 

reitoria de graduação. Contamos com a participação das servidoras da Assessoria de Relações 10 

Internacionais – ARI, Natália Cardoso Abreu de Araujo e Sheila Moura Skolaude. O Professor 11 

Dr. Dalmo deu início à reunião às 10 horas e 15 minutos com os INFORMES DA CRI. A 12 

aprovação do Projeto Institucional da UFABC para o CAPES-PrInt: foi informado pelo 13 

presidente que a UFABC receberá, para ser utilizado nos próximos 4 anos pela PROPG, R$15 14 

milhões. A professora Maria Teresa questionou sobre os prazos dados pela PROPG para a 15 

submissão de projetos em conjunto de cada programa de Pós e a impossibilidade de submetê-los 16 

no tempo previsto dadas as festividades de final de ano. O presidente informou que o prazo 17 

fornecido pela CAPES também não foi extenso e que os programas de Pós que não foram 18 

contemplados no projeto institucional poderiam valer-se das verbas de balcão da PROPG e que, 19 

se fosse possível, provavelmente serão incluídos ao longo dos anos no escopo do projeto, mas 20 

que isso deveria ser verificado com o Pró-Reitor da PROPG; Informes sobre a participação da 21 

UFABC em eventos de educação internacional (EAIE em setembro e Missão à China em 22 

novembro): o presidente declarou a importância da participação da UFABC nestes eventos e 23 

como eles abrem portas para novas parcerias e projetos; Fluxo para celebração de acordos 24 

internacionais específicos: a servidora da ARI, Natália Araujo, informou que será apresentada 25 

uma nova proposta para discussão na próxima reunião de um novo fluxo para a celebração dos 26 

acordos de cooperação internacional, dada a complexidade recente apresentada para acordos que 27 

envolvem projetos específicos. ORDEM DO DIA: 1. Aprovação da ata da II reunião da CRI 28 

de 2018. A ata foi apresentada pelo presidente e foi aprovada por unanimidade. 2. Aprovação 29 

ad referendum, com ressalva, do Acordo de Usuário Master com a UChicago Argonne 30 

LLC, Estados Unidos. A servidora Natália Araujo apresentou o acordo que havia circulado por 31 

e-mail para os membros e aprovado ad referendum. 3. Acordo de Cooperação com a Poznan 32 

University of Technology (PUT) – Polônia. A servidora Natália Araujo informou sobre o 33 

possível projeto conjunto que seria submetido à Comissão Europeia, demandado na UFABC pelo 34 

professor Derval Rosa. O acordo foi aprovado por unanimidade. 4. Estabelecimento da Rede de 35 

Conhecimento e Formação em Mudanças Climáticas e Resiliência, REDE CARE, no 36 

escopo do projeto Erasmus+ (Projeto número 574220-EPP-1-2016-2564/001-001). Como um 37 

produto do projeto, o protocolo de intenções em formar uma rede de compartilhamento de 38 

conhecimentos e capacidades foi apresentado pela servidora Natália. Destacou também os 39 

diversos produtos já gerados com o projeto financiado pela Europa, coordenado na UFABC pela 40 

Professora Carolina Pinho. O acordo foi aprovado por unanimidade. 5. Novo Acordo de 41 

Cooperação com a Linköping University – Suécia. A servidora Natália informou que já houve 42 

a troca de estudantes de mobilidade no acordo firmado em 2014 e que, apesar dele estar válido 43 

até setembro de 2019, a universidade parceira solicitou a confirmação de renovação ainda em 44 

2018 e que, por este motivo, ele terá validade somente a partir de setembro de 2019. O acordo foi 45 

aprovado por unanimidade. 6. Acordo de Coordenação SWAMP “Smart Water Management 46 

Plataform” financiado pela RNP “Rede Nacional de Ensino e Pesquisa” – Multilateral. A 47 
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servidora Natália informou que o acordo de coordenação será utilizado para ditar as regras dos 48 

encontros e prazos do TCTC já firmado entre a UFABC e a RNP. Explicou também que, o 49 

projeto coordenado na UFABC pelo professor Carlos Kamienski visa otimizar a irrigação nas 50 

plantações em 2 fazendas no Brasil e uma na Itália e que o projeto é financiado pela Comissão 51 

Europeia e pela RNP. O acordo foi aprovado por unanimidade. 7. Acordo de Cooperação do 52 

Projeto Multigraph entre a UFABC, a Chalmers University e SAAB AB – Suécia. A 53 

servidora Natália expôs que este era um exemplo de novo fluxo de processo que passaria a ser 54 

comum na CRI, dadas as mudanças na Assessoria de Convênios Institucionais que havia 55 

delegado à CRI a negociação de todos os acordos internacionais, não só mais os que não 56 

possuíam projetos específicos ou financiamento. Informou também que o plano de trabalho do 57 

docente já havia sido aprovado no Conselho de Centro do CECS (ConCECS). O acordo foi 58 

aprovado por unanimidade. 8. Acordo com o Brookhaven National Laboratory, Estados 59 

Unidos. O acordo foi apresentado como similar ao item 2 da pauta, pois ambos são acordos com 60 

o Departamento de Defesa dos EUA. Assim como exigido para o caso do Argonne, este acordo 61 

foi aprovado com ressalvas para a necessidade de apresentação de declaração do usuário para a 62 

autorização de afastamento. 9. Acordo com a HAMK Häme University of Applied Sciences, 63 

Finlândia. Demandado na UFABC pela professora Carolina Carvalho, que realizou um ano de 64 

pós doutorado nesta universidade, os acordos geral e de mobilidade foram apresentados pela 65 

servidora Natália. Foram listados os cursos e dados da universidade. O acordo foi aprovado por 66 

unanimidade. Nada mais havendo a declarar, o presidente da CRI, Professor Dalmo Mandelli, 67 

deu por encerrada a reunião às 11 horas e 52 minutos, da qual eu Natália Cardoso Abreu de 68 

Araujo, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelo presidente da Comissão. 69 
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