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ATA DA  QUADRAGÉSIMA  QUINTA  REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (Capro), realizada em dezoito de setembro de dois mil e vinte, às nove horas e oito minutos,
por videoconferência, com a presença dos seguintes membros:  Cláudia Naves
David  Amorim  (Presidente);  Adalene  Moreira Silva (Decana de Pós-Graduação);   Daniela  Marques de
Moraes (representante titular da Câmara de Ensino e de Graduação);   Francisco  Ricardo Cunha
(representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação);  João Bosco Crema Júnior (Diretor de
Apoio a Projetos Acadêmicos);  Maria  Lucilia   dos  Santos (Decana de Administração); Liliane Campos
Machado (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais
I); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão); Rafael Tímoteo de Sousa Junior (representante titular
da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação);  Renato Tarciso Barbosa de Sousa (membro do Conselho
Universitário,  representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais II);  Roberta Mary
Vidotti  (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da
Terra);  Rozana  Reigota  Naves (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de
Ciências Humanas e Sociais I); Sandro Augusto  Pavlik  Haddad (membro do Conselho
Universitário, representante titular dos campi); Silvia Ribeiro de Souza (representante titular da Câmara de
Extensão).    Ausências justificadas:  Luci  Sayori  Murata  (representante titular da Câmara de Extensão).
Convidados:  Alice Cidade da Silva Ferraz  (Assessora da  Decana de Pesquisa e
Inovação),  Marileusa  Dosolina  Chiarello  (Diretora do Centro de Apoio ao
Desenvolvimento  Tecnológico).  Dando início à ordem do dia, seguimos aos  ITENS DE   PAUTA: 
1)  Informes:  (1.1)  A Presidente  informou que foi realizada a  Chamada Interna Simplificada para
participação no Edital Finep SOS Equipamentos 2020, que visa à concessão de recursos financeiros para
manutenção corretiva de equipamentos multiusuários de médio e de grande porte. A Presidente ressaltou
que foi instituída uma comissão para selecionar as propostas que serão contempladas para participar deste
edital. (1.2) A Presidente informou que o prazo final para submissão de propostas para Edital DPI/DPG nº
02/2020 foi  adiado para o  dia 18/10, e solicita  divulgação desta nova data às unidades
acadêmicas.  (1.3)  A  Professora Silvia comunicou que, na  próxima semana,  será  iniciada a  20ª   edição
da  Semana Universitária e solicitou  que este evento seja divulgado nas unidades  acadêmicas,
para  estimular a comunidade universitária a participar  da  Semana
Universitária. (1.4) Professora Rozana convidou o colegiado  para a cerimônia de abertura da 20ª edição da
Semana Universitária, em que será outorgado o  título de Doutor Honoris Causa ao Linguista, Filósofo e
Ativista Noam Chomsky. (1.5) A professora Olgamir  destacou  foi criada uma estrutura técnica bastante
articulada para  operacionalizar a Semana Universitária no formato virtual. Ademais, a Decana de extensão
informou que a UFRJ e a UFBA foram consultadas acerca das melhores práticas para  organizar eventos
virtuais  e  que a equipe técnica da UnB  está  preparada  para coordenar  esse
evento.  (1.6) A  Professora  Adalane  comunicou  que houve  problemas  para cadastrar  bolsas de iniciação
cientifica na Plataforma de Iniciação Cientifica, mas CNPq estendeu o prazo para cadastro dessas bolsas. A
professora Adalene também parabenizou o DEX pela organização da 20ª edição da Semana Universitária, e
informou que o DPG participará desse evento e apresentará  o  memorial da iniciação
científica.  2)  Aprovação da ata da 44ª  Reunião Ordinária   da   Capro.  Retirado de pauta.  3)  Processo
23106.082846/2020-29.  Deliberação da  Instrução Normativa de Prestação de Serviços Técnicos
Especializados.  Unidade Interessada: Universidade  de Brasília.  Relatora: Cláudia Naves David
Amorim. Foi realizada uma leitura deste normativo e, posteriormente, o colegiado analisou os artigos para
debater o conteúdo desta Instrução Normativa e sugerir correções textuais. Deliberação: aprovado com 1
(uma)  abstenção. 4) Homologação da aprovação ad referendum dos processos. (4.1)  23106.151632/2019-
76. Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos
Científicos e Tecnológicos (Finatec), no valor previsto de R$ 1.286.418,37 (um milhão, duzentos e oitenta
e seis mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e sete centavos).  Unidade Acadêmica interessada:
IE.  Relatora: Cláudia Naves David Amorim. Homologado por unanimidade.  (4.2)  23106.060240/2020-
32. Contrato a ser celebrado entre a UnB e a Finatec, que tem por objeto a contratação da Finatec para
apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Extensão “6º Congresso Internacional de
Contabilidade e Governança da UnB e do 3º Congresso UnB de Iniciação Científica em Contabilidade e
Governança”.  Unidade Acadêmica interessada: FACE.  Relator: Reinaldo José de Miranda
Filho.  Homologado  por unanimidade.  5.  processo  23106.034172/2020-56.  Protocolo  de cooperação,  no
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valor de € 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos euros), a ser celebrado entre a  UnB, a Universidade
Federal de Uberlândia (UFU) e o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. (Camões,
I.P.).   Unidade Acadêmica interessada: IL.   Relator:   Jez  Willian  Bastista.   DELIBERAÇÃO: aprovado
com 1 (uma) abstenção: Rozana Reigota Naves. Nada mais havendo a tratar,  a reunião foi encerrada às
onze horas e  cinquenta e seis  minutos, da qual eu,  Jessika   Soares  dos Santos Raimundo, Secretária
da Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 46ª Reunião Ordinária, realizada em 02/10/2020 e subscrita
por mim e pela Presidente da Capro. 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Naves David Amorim, Presidente da Câmara de
Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 19/10/2020, às 19:24, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Jessika Soares dos Santos Raimundo, Secretário(a) da
Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 20/10/2020, às 10:02,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
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