
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

RESOLUÇÃO Nº 29/2021 - CRI (11.01.16.03) 

 23006.024687/2021-57Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 06 de dezembro de 2021.

Aprova ad referendum o Aditivo de prorrogação de vigência ao
Acordo de Cooperação celebrado entre a UFABC e a American
University in Cairo, Egito, para execução do projeto de pesquisa
intitulado "Extimacies: Critical Theory from the Global South".

A COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (CRI) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
 instituída pela Resolução do Conselho Universitário nº. 196, de 29 de julhoFEDERAL DO ABC

de 2019, de no uso de suas atribuições e,

CONSIDERANDO a Resolução do ConsUni nº 196/2019, que atribui à Comissão a aprovação
por mérito, a natureza e a realização de acordos de cooperação internacional;

CONSIDERANDO o Ato Decisório do ConsUni nº 162/2018, que aprova o Plano Institucional de
Internacionalização 2018-2023;

CONSIDERANDO a Resolução da CRI nº 02/2015, que estabelece as diretrizes para o
estabelecimento de acordos de cooperação internacional;

CONSIDERANDO o Parecer da CPCo n. 35/2016, que dispensa análise individual dos
instrumentos que tratam da pactuação de termo aditivo para prorrogação de vigência, ficando
todos autorizados automaticamente, tendo em vista a natureza desses instrumentos e
considerando a anuência do Centro, Núcleo ou Pró-reitoria demandante;

CONSIDERANDO a aprovação de mérito da prorrogação de vigência do Plano de Trabalho e
da participação do docente Silvio Ricardo Gomes Carneiro (CCNH) em projeto de pesquisa
pelo Conselho do CCNH, em sua 10ª Sessão Ordinária, realizada em 8 de novembro de 2021;

CONSIDERANDO o Parecer jurídico de aprovação do Aditivo de prorrogação de vigência do
Acordo de Cooperação, emitido pela Procuradoria Federal junto à UFABC nº.
00276/2021/DCJ/PFUFABC/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação nº.
00149/2021/GAB/PFUFABC/PGF/AGU, ambos emitidos em 24 de novembro de 2021;

CONSIDERANDO a necessidade de internacionalizar a UFABC e estabelecer convênios com
instituições estrangeiras;

CONSIDERANDO a consulta realizada por e-mail aos membros da CRI sobre a possibilidade a
aprovação do aditivo ao acordo de cooperação internacional; e
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CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os recursos administrativos na gestão dos
acordos de cooperação internacional.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar ad referendum o Aditivo ao Acordo de Cooperação celebrado entre a UFABC e
a American University in Cairo, Egito, para execução do projeto de pesquisa intitulado
"Extimacies: Critical Theory from the Global South" (Extimidades: Teoria Crítica desde o Sul
Global), sob a coordenação do professor Silvio Ricardo Gomes Carneiro (CCNH), com
financiamento da The Andrew W. Mellon Foundation, processo nº. 23006.000193/2019-62.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da
UFABC.

(Assinado digitalmente em 06/12/2021 19:28)
NATALIA CARDOSO ABREU DE ARAÚJO

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO - SUBSTITUTO

VICE-CHEFE DE UNIDADE (Substituto)

CRI (11.01.16.03)

Matrícula: 1825958
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