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PARECER CANOA 

Com base no Art. 1º da Resolução ConsUni nº 145, de 4 de dezembro de 2014, a Comissão de 

Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) reuniu-se no dia 25 de abril de 2019, na 

Sala 312, 3º andar, Torre I, Bloco A, em sua II reunião ordinária de 2019, na presença dos 

membros: Fernando Luiz Cássio Silva, representante dos docentes; Leonel Sampaio, pró-

reitor adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Maria Gabriela Silva M. 

Cunha Marinho, vice-diretora do CECS; Raphael Yokoingawa de Camargo, vice-diretor do 

CMCC; Ricardo José Andrade, representante dos técnico-administrativos; Roger Borges, 

representante dos discentes da pós-graduação; Ronei Miotto, diretor do CCNH; e Vanessa 

Cervelin Segura, pró-reitora adjunta de Administração. Ausentes: Sara Lorena dos Santos, 

representante dos discentes da graduação. Não votantes: Arnaldo Rodrigues dos Santos 

Júnior, Natalia Gea, e Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha. Havendo quórum, a reunião 

teve início às 15h09, sob presidência do professor Wagner Alves Carvalho, e fim às 16h16. 

 

CREDENCIAMENTO DA FAPUNIFESP COMO FUNDAÇÃO DE APOIO À UFABC  
 

Contexto e histórico 
 

A minuta de Ato Decisório que autoriza o credenciamento da Fundação de Apoio à 

Universidade Federal de São Paulo (Fapunifesp) como fundação de apoio da UFABC foi 

apresentada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e pela Agência de Inovação, representadas 

respectivamente pelos professores Rodrigo L. O. R. Cunha e Arnaldo Rodrigues dos Santos 

Jr. 
 

Na ocasião, os demandantes apresentaram, ainda: o ofício OFDirPresFap_37-2019, em que se 

informa que o Conselho Universitário da Unifesp aprovou em 13 de março desse ano a 

autorização para que a FAp passe a atender também a UFABC; cópia da Portaria 

Interministerial MEC/MCT nº 191, de 13/03/2018, que versa sobre o assunto; e a Resolução 

ConsUni nº 73, da UFABC, que disciplina a parceria entre a UFABC e suas fundações de 

apoio. 
 

 Os demandantes relataram as reuniões efetuadas com dirigentes da FAp, incluindo a recente 

mudança regimental que permitirá que as Universidades que venham a ser apoiadas por essa 

Fundação passem a ter direito à participação em suas instâncias decisórias. Registraram, 

ainda, que o fato de ser autorizado o credenciamento de mais uma Fundação não implica o 

descredenciamento da Fundação que atualmente atende a UFABC. Apresentaram, todavia, os 

benefícios que passam a  vigorar com o credenciamento de uma Fundação sediada no próprio 

estado de São Paulo, sobretudo com a possibilidade que passa a existir, de emissão de nota 

fiscal. 
 

Feito o relato e prestados esclarecimentos pontuais, o assunto foi colocado em votação e 

aprovado na Canoa por unanimidade. 
 

 

Avaliação 

 

A Minuta de Ato Decisório atende adequadamente a legislação pertinente, inclusive aquela 

estabelecida pelo próprio ConsUni da UFABC. A discussão ocorrida na Canoa, findada com a 
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aprovação por unanimidade da matéria, demonstra potenciais benefícios que poderão advir da 

aprovação do Ato Decisório, além de ter ficado evidenciado que não se verificam eventuais 

prejuízos, sobretudo porque continuará credenciada a Fundação que atualmente atende a 

UFABC. 

 

Conclusão 

 

Face ao exposto e considerando as discussões ocorridas na Canoa, recomenda-se a aprovação 

do Ato Decisório que Autoriza o credenciamento da Fundação de Apoio à Universidade 

Federal de São Paulo (Fapunifesp) como fundação de apoio da UFABC 

 


