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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS,
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro), realizada dia quatro
de janeiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e cinco minutos, por videoconferência, com a
presença dos seguintes membros: Maria Emília Machado Telles Walter (Presidente); Alexandre Simões
Pila� (representante da Decana de Extensão); Caio Frederico e Silva (representante �tular da Câmara de
Pesquisa e Pós Graduação); Cláudia Naves David Amorim (Diretora de Pesquisa); Gustavo Adolfo Sierra
Romero (membro do Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências da Vida);  Luci
Sayori Murata  (representante �tular da Câmara de Extensão); Marileusa Dosolina Chiarello (Diretora do
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico); Neuma Brilhante Rodrigues (membro do Conselho
Universitário, representante suplente da área de Ciências Humanas e Sociais I); Patrícia Maria Fonseca
Escalda (representante suplente da Câmara de Ensino e Graduação); Pedro Henrique Rocha Lopes
(Diretor subs�tuto da Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos); Reinaldo José de Miranda Filho
(membro do Conselho Universitário, representante �tular dos campi); Renato Tarciso Barbosa de Sousa
(membro do Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências Humanas e Sociais II);
Rozana Reigota Naves (Decana de Administração); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do Conselho
Universitário, representante �tular dos campi); Simone Perecmanis (membro do Conselho Universitário,
representante �tular da área de Ciências da Vida); Tânia Cris�na da Silva Cruz (representante �tular da
Câmara de Extensão); Ugo Silva Dias (representante �tular da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação).
Ausências jus�ficadas: Diêgo Madureira de Oliveira (Decano de Ensino e de Graduação); Elder Yokoyama
(representante �tular da Câmara de Ensino e Graduação); Maria de Fá�ma Rodrigues Makiuchi (membro
do Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências Exatas e da Terra; Olgamir Amancia
(Decana de Extensão). Convidada: Profa. Fabrícia Teixeira Borges (Diretora do Ins�tuto de Psicologia).
Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A Presidente solicitou que
os representantes das unidades na Capro divulgassem a realização da reunião anual da SBPC 2022, a ser
realizada na semana de 24 a 30 de julho de 2022, que incluirá a�vidades de comemoração aos 60 anos da
Universidade de Brasília. Informou ainda que a FAP-DF apoiará a realização do evento e que a
Universidade está buscando formar uma rede de ins�tuições de ensino superior no DF para apoiar a
realização da SBPC. Até o momento, IFB, IESB e Universidade Católica de Brasília confirmaram a
par�cipação. 1.2) A Diretora de Pesquisa, que subs�tuiu a decana no período de férias, informou sobre
dois editais FINEP divulgados pelo DPI e sobre a publicação do resultado do edital de equipamentos, cujo
obje�vo é apoiar a manutenção de equipamentos mul�usuários. Ela informou que não foi possível alocar
todo o recurso, pois alguns laboratórios não atenderam aos requisitos do edital, e que haverá um
segundo edital para alocação do restante do recurso. Ela ressaltou que é necessário que o laboratório
seja mul�usuário para ser contemplado. O outro edital é o de auxílio ao pesquisador - para pagamento
de periódico com valor máximo de dez mil reais. 1.3) A servidora Sín�a Pinheiro Gomes Tavares, que
acompanha os projetos ins�tucionais da Finep, forneceu mais detalhes sobre os dois editais – PROINFRA
e DOENÇAS NEGLIGENCIADAS - e destacou que, para o edital PROINFRA, os equipamentos precisam estar
cadastrados na plataforma PNIPE do MCTI e também no por�ólio da UnB. 1.4) A Decana de
Administração desejou um bom ano a todos. Ela falou do grande volume de trabalho no encerramento
do exercício e agradeceu o trabalho intenso da DPA em parceria com o DAF, o que facilitou o fluxo dos
processos entre as unidades. 1.5) A Presidente reiterou os elogios aos membros da CAPRO e de todas as
equipes envolvidas, para que os projetos fossem todos tramitados no final do ano. 1.6) O Diretor
subs�tuto da Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos, Pedro Henrique, agradeceu a integração dos
servidores, destacou a melhora na comunicação, ressaltou os trabalhos do Diretor Márcio e do servidor
João Marcos na DCF e incluiu todos os servidores da DPA, DACP/DAF, DPO, CAPRO e assessores da reitora,
especialmente Viviane e Márcio. 1.7) A presidente agradeceu a celeridade dos professores em emi�r os
pareceres no final do exercício financeiro de 2021. 2) Aprovação da ata da 71ª Reunião Ordinária da
Capro. DELIBERAÇÃO: aprovada com uma abstenção. 3) Processo n° 23106.033937/2021-11. Após
discussão sobre a demanda da Carta Fina/Asjur n. 013/2021, oriunda da Fundação de Empreendimentos
Cien�ficos e Tecnológicos - FINATEC, a qual encaminha requerimento de anuência por parte desta
Universidade para que a referida Fundação promova a renovação da autorização para atuar como
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Fundação de Apoio do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB, aprovou-se o
encaminhamento da solicitação para ser apreciada pelo Consuni, tendo em vista que a Finatec vem
envidando esforços para adequar formalmente seu regimento interno às recomendações do Consuni,
tanto por parte da sua Diretoria Execu�va quanto pelo seu Conselho Superior. A composição do Conselho
Superior da Finatec vem seguindo as indicações do Consuni com relação aos membros da UnB. 4)
Homologação da aprovação ad referendum nos processos: DELIBERAÇÃO: 4.1.Contrato com Fundação de
Apoio cujo instrumento principal já foi aprovado na capro.4.1.1 Processo n.º 23106.121578/2021-59:
 Ementa: Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Apoio à
Pesquisa (Funape), no valor de R$ 2.153.096,00 (dois milhões, cento e cinquenta e três mil, noventa e
seis reais), cujo objeto consiste na contratação da Funape para apoiar a execução e o desenvolvimento do
projeto de pesquisa in�tulado “Pesquisa e Inovação Acadêmica sobre Modernização Polí�co-Norma�va
da Radiodifusão Brasileira”. A contratação pretendida é oriunda do Termo de Execução Descentralizada
firmado entre o Ministério das Comunicações (MCOM) e a Universidade de Brasília (UnB), assinado em
06 de novembro de 2021 e com vigência até 22 de abril de 2024 (7370346). O processo completo do TED
encontra-se no NUP 23106.043223/2021-11.  Valor do projeto: R$ 2.153.096,00 (dois milhões, cento e
cinquenta e três e noventa e seis reais). Unidade acadêmica interessada: GRE/CCOM. Relatora: Maria
Emília M.T. Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.1.2 Processo n.º 23106.114619/2020-
70. Ementa:  Contrato que será celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Apoio à
Pesquisa (FUNAPE), no valor de R$ 877.800,00, cujo objeto será "a contratação da FUNDAÇÃO DE APOIO
para apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa de “Ciência de Dados aplicada ao
Por�ólio de Produtos Financeiros”, oriundo do Termo de Execução Descentralizada nº 8605129/2021
<7483817>, firmado entre MINISTÉRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES e a UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA, em 07 de dezembro de 2021". Valor do projeto: R$ R$ 877.800,00 (oitocentos e setenta e sete
mil e oitocentos reais). Unidade acadêmica interessada: FACE. Relatora: Maria Emília M.T.
Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.1.3 Processo n. º 23106.127159/2021-21.
Ementa: Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília- UnB e a Fundação de
Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), cujo objeto é a contratação da fundação de apoio
para apoiar no "projeto de pesquisa visa realizar mapeamento de competências junto a gestores,
trabalhadores e famílias, orientadas à promoção do enriquecimento trabalho/família, bem como planejar
trilhas de aprendizagem, especificamente, às duas en�dades sociais – gestores e trabalhadores - e, ainda,
buscar evidências de validade do instrumento de auto avaliação por parte do programa ‘Selo Empresa
Amiga da Família’. Ressalta-se que o enfoque dado ao equilíbrio trabalho-família também irá abranger a
sua relação com temá�cas diversas, tais como o fortalecimento de vínculos familiares; a redução da
violência intrafamiliar; a melhor oferta de cuidados a crianças, pessoas idosas ou com deficiência; o
enfrentamento das consequências da pandemia de COVID-19", oriundo de TED 009/2021 SEI/MDH
00135.226654/2021-79 e NUP (UnB) 23106.023138/2021-37. Valor do projeto: R$ 61.485,49 (sessenta e
um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Unidade acadêmica interessada:
IP/CEPATS. Relatora: Maria Emília M.T. Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.1.4
Processo n.º 23106.134485/2021-94. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília
(UnB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE), no valor de R$ 2.866.610,00 (dois milhões, oitocentos
e sessenta e seis mil, seiscentos e dez reais), que tem por objeto a contratação da FUNAPE para apoiar a
execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa in�tulado "Mapeamento e Diagnós�co de Redes
Estaduais e Locais de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres". A contratação pretendida é
oriunda da celebração do termo de execução descentralizada TED nº 1/2021 entre a Universidade de
Brasília e a Secretaria Nacional de Polí�cas para as Mulheres (SNPM/MMFDH). O processo de tramitação
do referido TED encontra-se no NUP 23106.074705/2021-13.  Valor do projeto: R$ 2.866.610,00 (dois
milhões oitocentos e sessenta e seis mil e seiscentos e dez reais.). Unidade acadêmica interessada:
IP/CEPATS. Relatora: Maria Emília M.T. Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.1.5
Processo n.º 23106.132538/2021-32. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília
(UnB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), no valor de R$ 1.286.496,00 (um milhão, duzentos e
oitenta e seis mil e quatrocentos e noventa e seis reais), cujo objeto consiste na contratação da Funape
para apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa “Desenvolvimento de estudos e
pesquisas para o aprimoramento das capacidades ins�tucionais de órgãos da Administração Pública para
a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de polí�cas públicas e seus mecanismos de
governança”. A contratação pretendida é oriunda do Termo de Execução Descentralizada firmado entre a
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Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Universidade de Brasília (UnB), assinado em 04 de
dezembro de 2021 e com vigência até 03 de junho de 2024 (7485985). O processo completo do TED
encontra-se no NUP 23106.113131/2021-14. Valor do projeto: R$ 1.286.496,00 (um milhão duzentos e
oitenta e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais). Unidade acadêmica interessada: IPOL. Relatora:
Maria Emília M.T. Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.1.6 Processo nº
23106.130117/2021-77. Ementa: O intuito deste parecer é o de analisar a documentação vinculada a um
contrato que será celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos
Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 100.000,00, cujo objeto será "contratação da FINATEC
para apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Extensão in�tulado “MESCLAR - Projeto de
Lazer e Cultura Corporal”". Valor do projeto: R$ 100.000,00 (cem mil reais). Unidade acadêmica
interessada: FEF. Relatora: Maria Emília M.T. Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.1.7
Processo n.º 23106.132385/2021-23. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília
(UnB) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 70.400,00
(setenta mil e quatrocentos reais), que tem por objeto a contratação da FINATEC para apoiar a execução e
o desenvolvimento do projeto de pesquisa in�tulado "Proposição de procedimentos metodológicos para
iden�ficação, caracterização e mapeamento de feições de usinas eólicas por meio de métodos de Deep
Learning".  
A contratação pretendida é oriunda da celebração do termo de execução descentralizada TED entre a
Universidade de Brasília e a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL . O processo de tramitação do
referido TED encontra-se no NUP 23106.081108/2021-45. Valor do projeto: R$70.400,00 (setenta mil e
quatrocentos reais). Unidade acadêmica interessada: ICH/GEA/LSIE.  Relatora: Maria Emília M.T. Walter.
DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.1.8 Processo nº 23106.138079/2021-09. Ementa:
contrato que será celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos
Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 354.464,50, cujo objeto será "a contratação da
FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa in�tulado “Estudo para
desenvolvimento de capacidades e suporte aos municípios na Gestão, Organização e Integração das
ações desenvolvidas no âmbito da Atenção Primária à Saúde e da Vigilância em Saúde” oriundo do Termo
de Execução Descentralizada nº 61/2021, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Universidade de
Brasília, em 15/12/2021". TED de aprovação 23106.109234/2020-91. Valor do projeto: R$ 354.464,50
(trezentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).
Unidade acadêmica interessada: FS/DSC. Relatora: Maria Emília M.T. Walter. DELIBERAÇÃO: homologado
por unanimidade. 4.1.9 Processo n.º 23106.137304/2021-81. Ementa: contrato a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), no valor de R$ 2.484.000,00
(dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil reais), cujo objeto consiste na contratação da FUNAPE
para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa in�tulado“O Diagnós�co da situação
arquivís�ca como fundamento para construção dos instrumentos de Gestão de Documentos e
Tratamento dos acervos do Ministério do Desenvolvimento Regional”. A contratação pretendida é
oriunda do Termo de Execução Descentralizada nº 03/2021 celebrado entre o Ministério do
Desenvolvimento Regional e a Universidade de Brasília, em 16 de dezembro de 2021 (Processo SEI
23106.133774/2021-76, TED 7509158 / 7526507 e plano de trabalho 7520314). Valor do projeto: R$
2.484.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil reais). Unidade acadêmica interessada:
FCI/DIR. Relatora: Maria Emília M.T. Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.1.10
Processo n.º 23106.135849/2021-53. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília
(UnB) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 144.772,84
(cento e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), que tem
por objeto a contratação da FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa
in�tulado "Projeto de Pesquisa Desenvolvimento de Ferramenta Tecnológica". A contratação pretendida
é oriunda da celebração do termo de execução descentralizada TED nº 01/2021 entre a Universidade de
Brasília - UnB e o Ins�tuto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. O processo de
tramitação do referido TED encontra-se no NUP 23106.049891/2021-52. Valor do projeto:  R$ 144.772,84
(cento e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Unidade
acadêmica interessada: FD/FDD. Relatora: Maria Emília M.T. Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. 4.1.11 Processo n.º 23106.136991/2021-18. Ementa: contrato a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC),
no valor de R$ 121.440,00 (cento e vinte e um mil e quatrocentos e quarenta reais), cujo objeto consiste
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na contratação da FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa in�tulado
“Pesquisa de Engajamento e Qualidade de Vida no Trabalho para o CENSIPAM”.  Contratação pretendida é
oriunda do Termo de Execução Descentralizada nº 02/CENSIPAM/2021, celebrado entre o Centro Gestor
e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) e a Universidade de Brasília (UnB), em
17/02/2021 (Processo SEI 23106.117239/2021-78, TED 7437945 e plano de trabalho 7475676). Valor do
projeto: R$ 121.440,00 (cento e vinte e um mil e quatrocentos e quarenta reais). Unidade acadêmica
interessada: IP. Relatora: Maria Emília M.T. Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.1.12
Processo nº 23106.131688/2021-29. Ementa: contrato que será celebrado entre a Universidade de
Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$
2.028.186,77, cujo objeto será "a contratação da FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do
Projeto de Pesquisa in�tulado “Projeto Sabiá – Processamento de Linguagem Natural Aplicado ao Sistema
Bem-te-Vi para análises de Processos Jurídicos do Tribunal Superior do Trabalho” oriundo do Termo de
Execução Descentralizada nº 11860/2021, celebrado entre o Tribunal Superior do Trabalho e a
Universidade de Brasília, em 02/12/2021".  Processo do TED (23106.099508/2021-15), houve, por parte
da Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos (CAPRO), a apreciação
(7412092), a aprovação (7412092), por meio de ad referendum, e a emissão de parecer conclusivo sobre
o mérito ins�tucional e a conformidade legal do instrumento a ser assinado pela Reitora (7410511). Valor
do projeto: R$ 2.028.186,77 (dois milhões e vinte e oito mil e cento e oitenta e seis reais e setenta e sete
centavos). Unidade acadêmica interessada: FGA. Relatora: Maria Emília M.T. Walter. DELIBERAÇÃO:
homologado por unanimidade. 4.1.13 Processo nº 23106.138271/2021-97. Ementa: Contrato a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e
Tecnológicos (Finatec), no valor de R$ 141.055,20 (cento e quarenta e um mil e cinquenta e cinco reais e
vinte centavos), que tem por objeto a contratação da FINATEC para apoiar a execução e o
desenvolvimento do projeto de ensino in�tulado "Curso de Especialização em Gestão Master BIM -
MInfra & PISAC" A contratação pretendida é oriunda da celebração do termo de execução
descentralizada TED entre a Universidade de Brasília - UnB e o Ministério da Infraestrutura (MInfra). O
processo de tramitação do referido TED encontra-se no NUP 23106.134719/2021-01. Valor do projeto: R$
141.055,20 (cento e quarenta e um mil e cinquenta e cinco reais e vinte centavos). Unidade acadêmica
interessada: PCTEC/PISAC. Relatora: Maria Emília M.T. Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. 4.1.14 Processo nº 23106.135761/2021-31. Ementa: contrato a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimento Cien�ficos e Tecnológicos (Finatec), no
valor de R$ 14.749.659,09 (quatorze milhões, setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e
nove reais e nove centavos), cujo objeto é a contratação da FINATEC para apoiar a execução e o
desenvolvimento do Projeto de Pesquisa in�tulado “Governança Fundiária na Amazônia Legal”A
contratação pretendida é oriunda do Termo de Execução Descentralizada nº 19/2021 celebrado entre o
Ins�tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e a Universidade de Brasília. O processo
completo do TED encontra-se no NUP 23106.128133/2021-08. Valor do projeto: R$ 14.749.659,09
(quatorze milhões, setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e nove
centavos). Unidade acadêmica interessada: FUP/CSAT. Relatora: Maria Emília M.T. Walter. DELIBERAÇÃO:
homologado por unanimidade. 4.1.15 Processo nº 23106.138237/2021-12. Ementa: contrato a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), no valor de
R$ 736.890,00 (setecentos e trinta e seis mil e oitocentos e noventa reais), cujo objeto consiste na
contratação da Funape para apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa “Pesquisa e
aplicação de modelo e método de gestão da produção operacional para o Conselho de Controle de
A�vidades Financeiras”.A contratação pretendida é oriunda do Termo de Execução Descentralizada
firmado entre o Conselho de Controle de A�vidades Financeiras (Coaf) e a Universidade de Brasília (UnB),
assinado em 28 de dezembro de 2021 e com vigência até 26 de fevereiro de 2023 (7548044). O processo
completo do TED encontra-se no NUP 23106.112605/2021-01. Valor do projeto: R$ 736.890,00
(setecentos e trinta e seis mil e oitocentos e noventa reais). Unidade acadêmica interessada: FACE/ADM.
Relatora: Maria Emília M.T. Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.1.16 Processo nº
23106.137980/2021-55. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
Fundação de Empreendimento Cien�ficos e Tecnológicos (Finatec), cujo objeto é apoiar a execução e o
desenvolvimento do Projeto de Extensão in�tulado "Formação Con�nuada para educadores das áreas de
Reforma Agrária no DF e Entorno – Educação do Campo, Agroecologia e Projeto Pedagógico das escolas
do campo", no valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais). A contratação é oriundo do
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Termo de Execução Descentralizada (TED) celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e o Ins�tuto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
conforme processo SEI n. 23106.109534/2021-51. Valor do projeto: R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis
mil reais). Unidade acadêmica interessada: FUP/EDU. Relatora: Maria Emília M.T. Walter. DELIBERAÇÃO:
homologado por unanimidade. 4.1.17 Processo nº 23106.117022/2021-68. Ementa: contrato a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília- UnB e a a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e
Tecnológicos (FINATEC), cujo objeto é a contratação da fundação de apoio para apoiar no projeto de
pesquisa “Diagnós�co, Polí�ca e Programa de QVT no Contexto Tribunal Regional da 10ª Região (TRT10ª):
Pesquisa-intervenção em Ergonomia da A�vidade Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho (QVT),
oriundo de TED 243/2021 - TRT 10ª Região. Valor do projeto: R$ 163.680,00 (cento e sessenta e três mil e
seiscentos e oitenta reais). Unidade acadêmica interessada: IP/PST. Relatora: Maria Emília M.T. Walter.
DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.1.18 Processo nº 23106.136603/2021-07. Ementa:
contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimento
Cien�ficos e Tecnológicos (Finatec), no valor de R$760.760,00 (setecentos e sessenta mil setecentos e
sessenta reais), cujo objeto é apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Ensino in�tulado
“Mestrado Profissional em Gestão Pública para o Ministério do Desenvolvimento Regional”.  O processo
completo do TED encontra-se no NUP 23106.120341/2021-51. Valor do projeto: R$760.760,00
(setecentos e sessenta mil setecentos e sessenta reais). Unidade acadêmica interessada: FUP/CSAT.
Relatora: Maria Emília M.T. Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.1.19 Processo nº
23106.138736/2021-18. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológico (Finatec), no valor de R$ 359.200,04 (trezentos
e cinquenta e nove mil, duzentos reais e quatro centavos), cujo objeto consiste na contratação da Finatec
para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de ensino e pesquisa in�tulado “Epidemiologia
de Campo e Inteligência Local em Saúde”.  A contratação pretendida é oriunda do Termo de Execução
Descentralizada n. 31/2021 firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a Universidade de Brasília (UnB),
em 30/12/2021 (Processo 23106.086556/2021-35). Valor do projeto: R$ 359.200,04 (trezentos e
cinquenta e nove mil, duzentos reais e quatro centavos). Unidade acadêmica interessada: FS/DSC/SDS.
Relatora: Maria Emília M.T. Walter. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.2 Contrato com
Fundação de Apoio com parecer de membros da CAPRO no mesmo processo. 4.2.1. Processo n.º
23106.116582/2021-03. Ementa: Contrato a ser celebrado entre  a Universidade de Brasília (UnB) e a
Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 211.100,00
(duzentos e onze mil e cem reais) recurso este proveniente dos valores arrecadados dos custos indiretos
oriundos de projetos executados pelo CEAM. O objeto do contrato consiste na execução do projeto de
Desenvolvimento Ins�tucional, Cien�fico e Tecnológico in�tulado “Repositório de Memória do
CEAM”. Valor do projeto: R$ 211.100,00 (duzentos e onze mil e cem reais). Unidade acadêmica
interessada: CEAM. Relator:  Ugo Dias Silva. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade.
4.2.2. Processo n.º 23106.113890/2021-79. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de
Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de
R$1.400.971,08 (um milhão, quatrocentos mil, novecentos e setenta e um reais e oito centavos), cujo
objeto consiste na execução do projeto: “Apoio a projetos de atualização e modernização de laboratórios
mul�usuários da UnB ”.A contratação pretendida é oriunda da emenda parlamentar da bancada
71080004, aprovadas na LOA de 2021 e des�nada ao fomento de ações de atualização e manutenção de
laboratórios mul�usuários da UnB (7282540). Valor do projeto: R$1.400.971,08 (um milhão,
quatrocentos mil, novecentos e setenta e um reais e oito centavos). Unidade acadêmica interessada: DPI.
Relator: Caio Frederico e Silva. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.2.3 Processo n.º
23106.084004/2021-92. Ementa: contrato de prestação de serviços a ser celebrado entre a Universidade
de Brasília (UnB),  a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), a Repsol
Sinopec Brasil S.A. (RSB) e a Engineering Simula�on and Scien�fic So�ware Ltda. (ESSS), no valor total de
R$ 3.451.339,21, sendo R$ 2.355.663,79 transferidos para a UnB, por meio da FINATEC, e R$
1.095.675,42 transferidos para a ISSS. Valor do projeto: R$ R$ 3.451.339,21 (três milhões quatrocentos e
cinquenta e um mil trezentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos). Unidade acadêmica
interessada: FT/ENM. Relator: João Paulo Chieregato Matheus. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. 4.2.4. Processo n.º 23106.138500/2021-73. Ementa: contrato a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília- UnB e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC),
cujo objeto é a contratação da fundação de apoio para apoiar no "projeto de ensino que consiste no
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"Curso de Especialização em Gestão Master BIM - PISAC", no valor es�mado de R$ 209.610,00 (duzentos
e nove mil, seiscentos e dez reais). Valor do projeto: R$ 209.610,00 (duzentos e nove mil, seiscentos e dez
reais). Unidade acadêmica interessada: PCTEC/PISAC. Relatora: Maria de Fá�ma Rodrigues Makiuchi.
DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.2.5. Processo n.º 23106.110469/2021-14. Ementa:
contrato que será celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos
Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 1.320.750,00, cujo objeto será "a contratação da
FINATEC para apoiar a execução do Projeto de Ensino in�tulado Curso de Pós Graduação Lato Sensu em
Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetônica e Urbanís�ca - Reabilita".   Valor do projeto: R$
1.320.750,00 (um milhão trezentos e vinte mil setecentos e cinquenta reais). Unidade acadêmica
interessada: FAU/ TEC. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. 4.3. Projetos COPEI. 4.3.1 Processo n.º 23106.085736/2021-08. Ementa: Trata-se de
projeto selecionado para receber cota do Fundo Geral vinculado ao "Fundo Covid-19 - UnB em Ação". O
projeto em questão é in�tulado "Sistema Integrado da Rede de Atenção à Saúde Mental no Distrito
Federal frente a Epidemia de Covid-19". Valor do projeto: R$ 131.120,00 (cento e trinta e um mil e cento
e vinte reais). Unidade acadêmica interessada: IP. Relator: Reinaldo José Miranda Filho. DELIBERAÇÃO:
homologado por unanimidade. 4.3.2 Processo n.º 23106.100099/2021-07. Ementa: Chamada Pública
COPEI-DPI/DEX Nº 01/2021 para o projeto in�tulado "Conversas de lugar nenhum: construindo saberes e
prá�cas para a educação em época de pandemia", a ser coordenado pela Profª Benede�a Bisol. Valor do
projeto: R$ 135.100,00 (cento e trinta e cinco mil e cem reais). Unidade acadêmica interessada: FE/TEF.
Relatora: Maria Inês Gandolfo Conceição. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.3.3 Processo
n.º 23106.099547/2021-12. Ementa: projeto de pesquisa "Desenvolvimento de tecnologia a plasma para
descontaminação microbiana e virológica", subme�do à Chamada Pública COPEI-DPI/DEX nº 01/2021
para financiamento, a ser coordenado pelo Prof. Rodrigo Andrés Miranda Cerda. Valor do projeto: R$
399.800,00 (trezentos e noventa e nove mil e oitocentos reais). Unidade acadêmica interessada:  FGA.
Relatora: Patricia Maria Fonseca Escalda. 4.3.4 Processo n.º 23106.099182/2021-18. Ementa: Projeto
subme�do à Chamada Pública COPEI-DPI/DEX nº 01/2021 para financiamento, cujo resultado final consta
da lista de classificação divulgada no site do DPI, em 13/10/2021. O projeto em questão é in�tulado:
"Eficácia de um protocolo de testagem RT-PCR para SARS-CoV-2 sobre a preservação da força de trabalho
em saúde, durante a pandemia COVID-19 no Brasil: ensaio clínico randomizado, de grupos paralelos".
Valor do projeto: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Unidade acadêmica interessada: FM. Relatora:
Simone Perecmanis. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.3.5 Processo n.º
23106.104356/2021-71. Ementa:  projeto "Consequências da pandemia de Covid-19 para estrangeiros
(imigrantes e refugiados), indígenas e pessoas com deficiência: como tornar o sistema de proteção social
responsivo a choques", o qual foi subme�do à Chamada Pública COPEI-DPI/DEX nº 01/2021 e
selecionado para financiamento parcial. O projeto em comento encontrava-se fora da disponibilidade
orçamentária reservada ao certame quando da divulgação do resultado final, em 13/10/2021. Porém,
com o reforço orçamentário realizado pela universidade para financiamento dos projetos selecionados,
este encontra-se apto ao recebimento dos recursos na ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
consoante Despacho DPI/COPEI n. 7575563. Valor do projeto: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Unidade acadêmica interessada: IL/LIP. Relator: Caio Frederico e Silva. DELIBERAÇÃO: homologado com
uma abstenção. 4.3.6 Processo n.º 23106.104180/2021-58. Ementa: projeto "Cartografia da Covid-19 a
par�r da no�ficação das mulheres no Distrito Federal", o qual foi subme�do à Chamada Pública COPEI-
DPI/DEX nº 01/2021 e selecionado para financiamento. O projeto em comento encontrava-se fora da
disponibilidade orçamentária reservada ao certame quando da divulgação do resultado final, em
13/10/2021. Porém, com o reforço orçamentário realizado pela universidade para financiamento dos
projetos selecionados, este encontra-se apto ao recebimento dos recursos na ordem de R$ 25.900,00
(vinte e cinco mil e novecentos reais), consoante Despacho DPI/COPEI n. 7575574. Valor do projeto: R$
25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais). Unidade acadêmica interessada: FAU/PRO. Relatora:
Neuma Brilhante Rodrigues. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.3.7 Processo n.º
23106.102855/2021-24. Ementa: projeto "A comunicação no enfrentamento ao COVID-19: iden�ficação e
monitoramento de desigualdades informacionais em segmentos sob risco", o qual foi subme�do à
Chamada Pública COPEI-DPI/DEX nº 01/2021 e selecionado para financiamento. O projeto em comento
encontrava-se fora da disponibilidade orçamentária reservada ao certame quando da divulgação do
resultado final, em 13/10/2021. Porém, com o reforço orçamentário realizado pela universidade para
financiamento dos projetos selecionados, este encontra-se apto ao recebimento dos recursos na ordem
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de R$ 109.139,59 (cento e nove mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), consoante
Despacho DPI/COPEI n. 7575453. Valor do projeto: R$ 109.139,59 (cento e nove mil cento e trinta e nove
reais e cinquenta e nove centavos). Unidade acadêmica interessada: FAC/JOR. Relatora: Patrícia Maria
Fonseca Escalda. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.3.8. Processo n.º 23106.104522/2021-
30. Ementa: projeto "Condições emocionais, comportamentais e psicológicas de crianças e adolescentes
durante a pandemia COVID-19: uma revisão sistemá�ca", o qual foi subme�do à Chamada Pública COPEI-
DPI/DEX nº 01/2021 e selecionado para financiamento. O projeto em comento encontrava-se fora da
disponibilidade orçamentária reservada ao certame quando da divulgação do resultado final, em
13/10/2021. Porém, com o reforço orçamentário realizado pela universidade para financiamento dos
projetos selecionados, este encontra-se apto ao recebimento dos recursos na ordem de R$ 14.800,00
(quatorze mil e oitocentos reais), consoante Despacho DPI/COPEI n. 7575592. Valor do projeto: R$
14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais). Unidade acadêmica interessada: FS/ODT. Relator: Arthur
Trindade Maranhão Costa. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.3.9. Processo n.º
23106.104535/2021-17. Ementa: Projeto "Valor diagnós�co dos testes salivares para COVID-19: uma
revisão sistemá�ca com meta-análise", o qual foi subme�do à Chamada Pública COPEI-DPI/DEX nº
01/2021 e selecionado para financiamento. O projeto em comento encontrava-se fora da disponibilidade
orçamentária reservada ao certame quando da divulgação do resultado final, em 13/10/2021. Porém,
com o reforço orçamentário realizado pela universidade para financiamento dos projetos selecionados,
este encontra-se apto ao recebimento dos recursos na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
consoante Despacho DPI/COPEI n. 7575572. Valor do projeto: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Unidade
acadêmica interessada: FS/ODT. Relator: Sandro Augusto Pavlik Haddad. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. 4.3.10. Processo n.º 23106.102333/2021-22. Ementa: Projeto subme�do à Chamada
Pública COPEI-DPI/DEX nº 01/2021 para financiamento, cujo resultado final consta da lista de
classificação (link) divulgada no site do DPI, em 13/10/2021. O projeto em questão é in�tulado: Design
Computacional de Inibidores de Pep�deos para o SARS-Cov-2: Um Estudo de Dinâmica Molecular. Valor
do projeto: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Unidade acadêmica interessada: IF. Relatora: Simone
Perecmanis. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade.  4.3.11. Processo n.º 23106.104670/2021-54.
Ementa: projeto subme�do à Chamada Pública COPEI-DPI/DEX nº 01/2021 para financiamento, cujo
resultado final consta da lista de classificação ( divulgada no site do DPI, em 13/10/2021. O projeto em
questão é in�tulado: "Prevalência de Manifestações Cutâneas relacionadas à infecção por SARS-CoV-2:
revisão sistemá�ca e metanálise". Valor do projeto: R$20.000,00 (vinte mil reais). Unidade acadêmica
interessada: FS/ENF. Relator: Ugo Silva Dias. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.4 Termos de
Execução Descentralizada – TED.  4.4.1. Processo n.º 23106.052082/2021-28. Ementa: Termo de
execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), no valor de R$ 120.750,00 (cento e vinte mil, setecentos e
cinquenta reais), cujo objeto consiste na pesquisa cien�fica para avaliar os impactos dos cursos de
capacitação promovidos por ins�tuições públicas. Uma análise dos cursos ofertados pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).  Valor do projeto: R$ 120.750,00 (cento e vinte mil, setecentos
e cinquenta reais). Unidade acadêmica interessada: FACE/CEAG. Relatora: Patrícia Maria Fonseca Escalda.
 DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.4.2. Processo n.º 23106.112605/2021-01. Ementa: TED
a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e o Conselho de Controle de A�vidades Financeiras
(Coaf), no valor de R$ 837.375,00 (oitocentos e trinta e sete mil trezentos e setenta e cinco reais), cujo
objeto consiste na pesquisa e aplicação de modelo e método de gestão da produção operacional para o
Conselho de Controle de A�vidades Financeiras (Coaf). Valor do projeto: R$ 837.375,00 (oitocentos e
trinta e sete mil trezentos e setenta e cinco reais). Unidade acadêmica interessada: FT/EPR. Relatora:
Simone Perecmanis. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.4.3. Processo n.º
23106.117239/2021-78. Ementa: O intuito deste parecer é o de analisar a documentação vinculada a um
termo de execução descentralizada (TED) que será celebrado entre Centro Gestor e Operacional do
Sistema de Proteção da Amazônia da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa (CENSIPAM/SG/MD) e a
Universidade de Brasília (UnB), no valor de R$ 138.000,00, cujo objeto será a "Pesquisa de Engajamento e
Qualidade de Vida no Trabalho para o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia -
CENSIPAM". Valor do projeto: R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais). Unidade acadêmica
interessada: IP. Relator: Sandro Augusto Pavlik Haddad. 4.4.4. Processo n.º 23106.024947/2021-66.
Ementa: Trata-se de termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a Universidade de Brasília
(UnB) e o Tribunal Regional da 10ª Região (TRT10ª), no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco
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mil reais) cujo objeto consiste na execução do projeto de pesquisa in�tulado "Diagnós�co, Polí�ca e
Programa de QVT no Contexto Tribunal Regional da 10ª Região (TRT10ª): Pesquisa-intervenção em
Ergonomia da A�vidade Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)", a ser coordenado pelo Prof.
Mário César Ferreira. Valor do projeto: R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). Unidade
acadêmica interessada: IP/PST. Relatora: Tânia Cris�na da Silva Cruz. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. 4.4.5. Processo n.º 23106.133774/2021-76. Ementa: Termo de execução descentralizada -
TED a ser celebrado entre a Universidade de Brasília - UnB e o Ministério do Desenvolvimento Regional,
no valor de R$ 2.760.000,00 (Dois milhões, setecentos e sessenta mil reais), cujo objeto é a elaboração da
metodologia para o diagnós�co da situação arquivís�ca, elaboração do código de classificação de
documentos de arquivo, elaboração da tabela de temporalidade de documentos de arquivo, bem como
estabelecimento do protocolo para o tratamento dos acervos de arquivo do Ministério do
Desenvolvimento Regional. Valor do projeto: R$ 2.760.000,00 (Dois milhões, setecentos e sessenta mil
reais). Unidade acadêmica interessada: FCI/DIR. Relator: Ugo Silva Dias. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. 4.4.6. Processo n.º 23106.128133/2021-08. Ementa: Termo de execução descentralizada
(TED) que será celebrado entre o Ins�tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a
Universidade de Brasília (UnB), no valor de R$ 16.386.994,00, cujo objeto será "O Projeto Governança
Fundiária na Amazônia Legal (GovFun Amazônia) visa o estabelecimento de cooperação para a
inves�gação des�nada a boa governança fundiária e gestão territorial em imóveis do Incra ou sob gestão
do Incra nos estados da Amazônia Legal, a par�r de bancos de dados oficiais e livros fundiários de ações
de �tulação já executadas". Valor do projeto: R$ 16.386.994,00 (dezesseis milhões trezentos e oitenta e
seis mil novecentos e noventa e quatro reais). Unidade acadêmica interessada: FUP/CSAT. Relatora:
Neuma Brilhante Rodrigues. 4.4.7. Processo n.º 23106.134719/2021-01. Ementa: Termo de execução
descentralizada (TED) a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e o /Ministério da
Infraestrutura (MInfra), no valor de R$ 160.290,00 (cento e sessenta mil e duzentos e noventa reais), cujo
objeto consiste no "CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO MASTER BIM ". Valor do projeto: R$ 160.290,00
(cento e sessenta mil e duzentos e noventa reais). Unidade acadêmica interessada: PCTEC/PISAC.
Relatora: Tânia Cris�na da Silva Cruz. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.4.8. Processo n.º
23106.120341/2021-51. Ementa: Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre o Ministério
do Desenvolvimento Regional (MDR) e a Universidade de Brasília (UnB), no valor de R$ 864.500,00
(oitocentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais), para a execução do projeto de curso de pós-
graduação stricto sensu in�tulado "Contratação de ins�tuição de ensino superior para ofertar 20 (vinte)
vagas de Mestrado Profissional em Gestão Pública, na modalidade presencial, com carga horária mínima
de 370 (trezentos e setenta) horas, des�nado à capacitação e à qualificação de servidores do Ministério
do Desenvolvimento Regional, com pesquisa voltada à área de atuação, para início no segundo semestre
de 2022". Valor do projeto: R$ 864.500,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais).
Unidade acadêmica interessada: FUP/CSAT. Relatora: Patrícia Maria Fonseca Escalda. DELIBERAÇÃO:
homologado por unanimidade. 4.4.9. Processo n.º 23106.086556/2021-35. Ementa: Termo de execução
descentralizada (TED) a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e o Ministério da Saúde
(MS), no valor de R$ 399.980,00 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta reais), cujo objeto
é firmar Cooperação para o(a) fomentar pesquisas cien�ficas e tecnológicas em saúde estratégicas para
enfrentamento da pandemia de COVID-19, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
Valor do projeto: R$ 399.980,00 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta reais). Unidade
acadêmica interessada: FS/DSC. Relator:  Cris�ano Jacques Miosso Rodrigues Mendes. DELIBERAÇÃO:
homologado por unanimidade. 4.4.10. Processo n.º 23106.135103/2021-40. Ementa: Termo de execução
descentralizada (TED) a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Secretaria Nacional de
Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano (SMDRU) do Ministério do Desenvolvimento Regional
(MDR), no valor de R$ 1.792.000,00 (um milhão, setecentos e noventa e dois mil reais), cujo objeto
consiste no desenvolvimento de tecnologia para o monitoramento por imagens da apicultura e
meliponicultura orgânica mesmo quando consorciada com outras culturas em uma propriedade rural.
Valor do projeto: R$ 1.792.000,00 (um milhão, setecentos e noventa e dois mil reais). Unidade acadêmica
interessada: FT/EPR. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: homologado por
unanimidade. 4.5. Outros Instrumentos. 4.5.1. Processo n.º 23106.072919/2021-55. Ementa: Acordo de
parceria a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e o Conselho Nacional do
Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico - CNPq, cujo objeto é a parceria técnica e cien�fica entre os
PARCEIROS para execução de projeto de pesquisa cien�fica, desenvolvimento tecnológico e inovação



22/02/2022 14:18 SEI/UnB - 7769567 - Ata de Reunião

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8673015&infra_sistema… 9/10

(PD&I), bem como realização de a�vidades de extensão tecnológica, nos termos do Plano de Trabalho
anexo, visando a implementação do Relatório de Evidência Auditáveis De Gestão e Governança de Custos
- REAGBr e à execução técnica de projeto de extensão tecnológica, implementação e inovação (PD&I) e a
promoção, incorporação e disseminação de conhecidos pela Universidade de Brasília, aqui na forma de
inovação. Valor do projeto:  Instrumento sem recurso financeiro. Unidade acadêmica interessada:
FACE/CCA. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade.4.5.2.
Processo n.º 23106.091502/2021-91. Ementa: Acordo, a ser celebrado entre a Universidade de Brasília
(UnB) e a Gênesis - Centro de Assistência em Reprodução Humana Ltda., cujo objeto consiste no
estabelecimento de parceria para a cooperação cien�fica referente ao projeto "Análise do estresse
oxida�vo do fluido folicular e suas implicações na qualidade ovocitária e nos desfechos da reprodução
assis�da". Valor do projeto: n/a. Unidade acadêmica interessada: IB/CFS. Relator: Ugo Silva Dias.
DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.5.3. Processo n.º 23106.015593/2020-88. Ementa:
Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PD&I a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB),  a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC) e o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), no valor de R$ 934.117,65
(novecentos e trinta e quatro mil, cento e dezessete reais e sessenta e cinco centavos). Valor do projeto:
R$ 934.117,65 (novecentos e trinta e quatro mil, cento e dezessete reais e sessenta e cinco centavos).
Unidade acadêmica interessada: IP/PROJETOS. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO:
homologado por unanimidade. 4.5.4. Processo n.º 23106.056974/2021-06. Ementa: convênio de
cooperação técnica e cien�fica a ser celebrado entre o Ministério Público de Contas do Estado de
Roraima (MPC/RR), a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e
Tecnológicos (Finatec), no valor de R$ 1.667.644,03 (um milhão, seiscentos e sessenta e sete mil,
seiscentos e quarenta e quatro reais e três centavos), cujo objeto consiste em estabelecer ações de
mútua cooperação técnico cien�fica com vistas à execução do Projeto de Pesquisa “Avaliação do
Comportamento de Pavimentos no Estado de Roraima por meio de Ensaios e Monitoramento visando
Proposição de Soluções e Controle de Execução”. Valor do projeto: R$ 1.667.644,03 (um milhão,
seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e três centavos). Unidade
acadêmica interessada: FT/ENC. Relatora: Maria de Fá�ma Rodrigues Makiuchi. DELIBERAÇÃO:
homologado por unanimidade. 4.5.5. Processo n.º 23106.038766/2021-17. Ementa: Trata-se de
instrumento internacional, com caracterís�cas de contrato, a ser celebrado entre a Universidade de
Brasília (UnB) e a Organização Mundial da Saúde (OMS)no valor de R$563.530,00 (Quinhentos e Sessenta
e Três Mil Quinhentos e Trinta e Vinte centavos) e que tem como obje�vo a execução do projeto "Zika,
Dengue e Chikungunya: abordagem mul�setorial para o desenvolvimento de soluções aplicáveis em
saúde pública". Valor do projeto: R$563.530,00 (Quinhentos e Sessenta e Três Mil Quinhentos e Trinta e
Vinte centavos). Unidade acadêmica interessada: FCE/COORDSC. Relator: Renato Tarciso Barbosa de
Sousa. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 4.5.6. Processo n.º 23106.119834/2021-48.
Ementa: Convênio de cooperação técnica e cien�fica que será celebrado entre a CLAMPER, a
Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC),
no valor de R$ 235.938,25, cujo objeto será "o estabelecimento das condições para a mútua cooperação
entre os par�cipes visando a execução e o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa in�tulado “Projeto de
desenvolvimento tecnológico de um hardware e firmware e sua integração com plataforma de so�ware
para monitoramento de disposi�vos de proteção contra surtos (DPS) u�lizando tecnologias IoT de redes
de telefonia celular”"Valor do projeto: R$ 235.938,25 (duzentos e trinta e cinco mil novecentos e trinta e
oito reais e vinte e cinco centavos). Unidade acadêmica interessada: FGA. Relator: Renato Tarciso
Barbosa. DELIBERAÇÃO: homologado com uma abstenção. 4.5.7. Processo n.º23106.103033/2021-61.
Ementa: Trata-se de acordo, a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e o Ins�tuto Brasileiro
de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS), cujo objeto consiste na contratação referente à Chamada
para Submissão de Propostas Nº 001/2021 do Programa de Apoio a Projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento do Projeto Rural Sustentável - Cerrado (doravante denominado “PRS - Cerrado”). O
valor total do Projeto é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e o prazo é de 22 meses após o início do
Contrato com o órgão financiador (IABS). Ressalto que, como se trata de Acordo de Cooperação entre a
UnB e o IABS, não haverá transferência de recursos financeiros entre as partes, e que integrantes do
quadro da UnB não receberão bolsa ou outro �po de auxílio. Valor do projeto: R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais). Unidade acadêmica interessada: FT/EFL. Relatora: Patricia Maria Fonseca Escalda.
DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 5. Processo n.º 23106.125992/2021-37. Ementa: acordo de
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cooperação a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Associação Brasileira de Estudos do
Trabalho - ABET cujo objeto é garan�r as condições ins�tucionais para mapear, sistema�zar e divulgar as
inves�gações sobre o tema trabalho que estão sendo realizadas no Brasil. Valor do projeto: R$
137.760,00. Unidade acadêmica interessada: FD/FDD. Relator: Gustavo Adolfo Sierra. DELIBERAÇÃO:
Aprovado com unanimidade, devolve-se a unidade para análise. 6. Processo n.º 23106.103923/2021-72.
Ementa: Projeto "Fitoterápicos de Plantas Medicinais do Bioma Amazônico e Cerrado em Abordagem
Alterna�va como Terapia Preven�va e/ou Cura�va para Doenças por Variantes Emergentes de
Coronavirus", o qual foi subme�do à Chamada Pública COPEI-DPI/DEX nº 01/2021 e selecionado para
financiamento parcial. O projeto em comento encontrava-se fora da disponibilidade orçamentária
reservada ao certame quando da divulgação do resultado final, em 13/10/2021. Porém, com o reforço
orçamentário realizado pela universidade para financiamento dos projetos selecionados, este encontra-
se apto ao recebimento dos recursos na ordem de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), consoante
Despacho DPI/COPEI n. 7575549. Valor do projeto: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Unidade
acadêmica interessada: FS/FAR. Relator: Reinaldo José de Miranda Filho. DELIBERAÇÃO: processo re�rado
de pauta, tendo sido solicitado aos gestores esclarecimentos quanto à questão do espaço �sico para o
desenvolvimento do projeto. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e
quarenta e cinco minutos, da qual eu, Matheus Pereira Santos, Secretário da CAPRO, lavrei a presente
ata, aprovada na 73ª Reunião Ordinária, realizada em 18/02/2022 e subscrita por mim e pela Presidente
da Capro.

Documento assinado eletronicamente por Maria Emilia Machado Telles Walter, Presidente da
Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 21/02/2022, às 19:49,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Matheus Pereira Santos, Secretário(a) da Câmara de
Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 22/02/2022, às 14:18, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7769567 e
o código CRC 57DC32B3.
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