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ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
(Capro), realizada em vinte de maio de dois mil e dois, às nove horas e onze minutos, por videoconferência,
com a presença dos seguintes membros: Maria Emília Machado Telles Walter (Presidente); Alice Cidade da
Silva Ferraz (Diretora da Diretoria de Apoio a Projetos Acadêmicos) Diêgo Madureira de Oliveira (Decano de
Ensino e de Graduação); Mariana Guerra (representante das Ciências Humanas e Sociais II); Olgamir Amância
Ferreira (Decana de Extensão); Ricardo Ruviaro (membro do Conselho Universitário, representante titular da
área de Ciências Exatas e da Terra); Rozana Reigota Naves (Decana de Administração); Renato Tarciso
Barbosa de Sousa (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e
Sociais II); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do Conselho Universitário, representante titular dos
campi); Ugo Silva Dias (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação). Ausências
justificadas: Caio Frederico e Silva (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação); Cláudia
Naves David Amorim (Diretora de Pesquisa); Elder Yokoyama (representante titular da Câmara de Ensino e
Graduação); Lúcio Rennó (Decano de Pós-Graduação); Maria Inês Gandolfo Conceição (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Gustavo Adolfo Sierra Romero
(membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida); Luci Sayori Murata
(representante titular da Câmara de Extensão); Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da Terra); Marileusa Dosolina Chiarello
(Diretora do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Técnológico); Simone Perecmanis (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida); Tânia Cristina da Silva Cruz (representante
titular da Câmara de Extensão). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes:
1.1) A presidente informou sobre os Editais 1 e 2 do DPI/DPG com objetivos de apoio à pesquisa com
publicação de artigos, destacando que o edital 1 ainda está aberto e que a fase de análise do Edital 2 está sendo
finalizada. Ressaltou que os recursos do FNDCT foram descontigenciados, o que propiciou a abertura de
muitos editais, que são temáticos, e que o DPI está divulgando esses editais via INFOUnB. Informou que o
decanato está buscando enviar projetos competitivos e portanto sempre realiza reunião com os interessados
para possivelmente criar parcerias internas para propor os projetos a serem enviados. Informou que, junto com
o DPG, a BCE e a Editora, o DPI está iniciando a preparação de um edital de livros para ser lançado no
segundo semestre. 1.2) A presidente citou que foi discutido no CEPE um normativo sobre infraestrutura de
pesquisa na UnB, que foi previamente apreciado pela CPP, e solicita que as unidades avaliem e enviem
sugestões, para que possa ser aprovado na próxima reunião do CEPE; 1.3) A presidente agradeceu às unidades
acadêmicas pela indicação dos Coordenadores de Pesquisa e Inovação, e informou que em junho haverá a
primeira reunião para que esses coordenadores ajudem tanto a pensar políticas de pesquisa para a UnB quanto a
implantar da política de pesquisa e inovação; 1.4) Ela informou sobre a SBPC que ocorrerá de 24 a 30 de julho
próximo, atividade que está integrada ao projeto de comemoração dos 60 anos da UnB. Destacou ainda que foi
aprovada no CEPE que a semana da SBPC é parte do calendário acadêmico. Solicita que as unidades ajudem a
divulgar o evento nas suas comunidades, de modo a contribuir para aumentar o número de inscrições na SBPC.
Informou que foram abertos chamadas públicas em áreas específicas para apoiar e movimentar a SBPC. 1.5) A
decana de administração recordou as dificuldades enfrentadas no final do ano para a emissão de certidão
negativa de débitos previdenciários da UnB para a celebração de contratos, TEDs e convênios, e informou que
o Decanato participou de reuniões com a Câmara de Conciliação, vinculada à Advocacia Geral da União, e está
instruiu processo para negociar as dívidas, com o desconto máximo, que é de 70% em relação a juros e multas.
Como há boas expectativas de sucesso junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a situação fiscal da
UnB deverá ser regularizada e esse problema não deverá interferir na pactuação de projetos no ano de 2022.
1.6) A decana de extensão informou a criação do Blibliodex, que é um ambiente digital dedicado a reunir,
organizar e divulgar para a sociedade em geral a produção intelectual relacionada com as atividades de
extensão da UnB, em parceria com a BCE. 1.7) A decana de extensão informou sobre a semana universitária,
que ocorrerá de 29 de agosto a 2 de setembro, tendo destacado que será em formato presencial. 1.8) O decano
de Ensino e de Graduação informou que o convênio com o Santander - Santander Universidades, neste ano,
ainda não foi firmado e, desse modo, que o DEG está trabalhando para assinar o acordo. Ele informou sobre o
planejamento do próximo semestre, relatou informações sobre o processo de matrículas e da volta das
atividades acadêmicas da universidade de forma presencial. 2. Aprovação da ata da 77ª Reunião Ordinária
da Capro. Deliberação: aprovado com uma abstenção. 3) Homologação da aprovação ad referendum nos
processos: 3.1 Processo nº 23106.046757/2021-08. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de
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Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), cujo objeto é a contratação da FINATEC para apoiar a execução do projeto de
estímulo à inovação intitulado “Apoio às atividades do laboratório de Neurofarmacologia da UnB
(Neuropharma Lab)”, compatíveis com os objetivos da Lei nº 10.973/2004. Valor do projeto: R$ 300.000,00
(trezentos mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): IB. Gestor: Jair Trapé Goulart. Coordenador:
Márcia Renata Mortari. Relatora: Simone Perecmanis. Deliberação: retirado de pauta. 3.2 Processo n.º
23106.036984/2022-06, aprovado ad-referendum com pendências técnicas a serem sanadas pelos gestores
Ementa: Termo de Execução Descentralizada (TED), a ser formalizado entre a Universidade de Brasília e o
Ministério da Cidadania, cujo objeto consiste na realização do projeto de pesquisa intitulado "Pesquisa,
desenvolvimento, atualização e migração de cursos de formação e recursos educacionais digitais (REDs) para
agentes públicos e sociais de políticas, programas e serviços do Ministério da Cidadania". Valor do projeto: R$
2.998.843,37 (dois milhões, novecentos e noventa e oito mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e sete
centavos). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): IDA. Gestor: Therese Hofmann Gatti. Coordenador: Valdir
Adilson Steinke. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. Deliberação: aprovado por unanimidade. 4.
Processo n.º 23106.103923/2021-72. Ementa: Emenda parlamentar nº 40640012, no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), de autoria do Deputado Federal Rogério Correa, que tem por objeto a execução e o
desenvolvimento do projeto de extensão intitulado "Curso de Extensão em Educação Popular, Organização
Social e Políticas Públicas". Valor do projeto: R$ 100.000,00 (cem mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s)
interessada(s): FUP. Gestor: Luis Antonio Pasquetti. Coordenador: Eliene Novaes Rocha. Relatora: Mariana
Guerra. Deliberação: aprovado por unanimidade. 5. Processo: 23106.099531/2021-00. Ementa: Acordo de
cooperação a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Câmara Legislativa do Distrito Federal,
cujo objeto é o estudo, o compartilhamento e a parceria para produção, veiculação de programas e ações de
interesse mútuo entre a TV e Rádio Distrital e a Rádio e Televisão Universitárias (UnBTV). Valor do projeto:
N/A. Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): UnBTV. Gestor: Rafael Litvin Villas Bôas. Coordenador: Ig
Uractan Freitas Carvalho. Relatora: Maria Inês Gandolfo Conceição. Deliberação: aprovado por unanimidade.
6. Processo nº 23106.116662/2021-51. Ementa: Projeto que será celebrado entre a Agência Nacional de
Mineração (ANM) e a Universidade de Brasília (UnB), no valor de R$ 55.000,00, cujo objeto será "(i) executar
o Treinamento em Building Information Modeling - BIM, considerando introdução ao BIM e apresentação de
conceitos norteadores para Visualização, Modelagem, Planejamento e Gestão, e aplicação prática na definição;
e (ii) determinar as diretrizes para definição de estratégia de implementação do BIM na Agência Nacional de
Mineração, unidade descentralizadora nesta descentralização de crédito". O projeto, apesar de estar vinculado
às disposições do Decreto nº 10.426/2020, não possui um documento formal de termo de execução
descentralizada (TED) atrelado a ele, visto que está enquadrado na hipótese do art. 3º, § 3º, I, do Decreto nº
10.426/2020. Valor do projeto: R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s)
interessada(s): PCTec. Gestor: Raquel Naves Blumenschein. Coordenador: Michele Tereza Marques Carvalho.
Relator: Elder Yokoyama. Deliberação: aprovado por unanimidade. 7. Processo nº 23106.038265/2022-11.
Ementa: termo de execução descentralizada (TED) a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
Secretaria em Vigilância em Saúde por meio do Ministério da Saúde, no valor de R$ 1.540.200,00 (um milhão,
quinhentos e quarenta mil e duzentos reais), cujo objeto é o Programa de Extensão a Consolidação da Política
de Vigilância em Saúde do SUS e a participação da Comunidade. Valor do projeto: R$ 1.540.200,00 (um
milhão, quinhentos e quarenta mil e duzentos reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): DEX. Gestor:
Alexandre Simões Pilati. coordenador: Alexandre Simões Pilati. Relator: Ugo Silva Dias. Deliberação:
aprovado com uma abstenção. 
8. Prestação de contas e avaliação de resultados parciais: foram aprovados os seguintes projetos:

Processo SEI n° Gestor/Unidade
acadêmica Relator na Capro Deliberação

1. 23106.109991/2019-21 Paula Alcântara /
IPOL

Edson Alves da
Costa Aprovado

2. 23106.100644/2020-76 José Marilson /
FACE Patrícia Mª Fonseca Aprovado

 

3. 23106.128348/2017-34 Antonio Cesar Pinho
/ FT

Clésia Camilo
Pereira

Aprovado
 

4. 23106.115655/2017-55 Christiane Inocêncio/
FS

Joao Paulo
Chieregato

Aprovado
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5. 23106.149406/2019-25 Anderson Luís
Nunes / IL

Patrícia Mª Fonseca Aprovado
 

6. 23106.124990/2017-44 Márcio Muniz de
Farias/ FT

Edson Alves da
Costa

Aprovado
 

7. 23106.145980/2019-12 Pedro Paulo Murce/
FACE Evandro Leonardo Aprovado

 
 
9. Prestação de avaliação de resultados finais: foram aprovados os seguintes projetos:

Processo SEI n° Gestor/ Unidade
acadêmica

Relator na
Capro Deliberação

1. 23106.126273/2018-38 Maria Eduarda
TannurI / FACE

Patrícia Mª
Fonseca Escalda

Aprovado
 

2. 23106.146475/2017-15 Maria da Gloria
Lima / FS

Edson Alves da
Costa Júnior

Aprovado
 

3. 23106.062819/2019-04 Flávio Elias Gomes
de Deus/ FT

Cristiano Jacques
Miosso

Aprovado
 

4. 23106.118339/2019-05 Cláudio Vaz Torres/
FACE

Cristiano Jacques
Miosso

Aprovado
 

5. 23106.026580/2020-34 Bruno Vinícius
Ramos / FACE

Cristiano Jacques
Miosso

Aprovado
 

6. 23106.146551/2017-92 Ana Valéria
Machado / FUB

Cristiano Jacques
Miosso

Aprovado
 

7. 23106.027778/2019-00 Edgar Guimarães
Bione / FCE

Cristiano Jacques
Miosso

Aprovado
 

8. 23106.038134/2022-34 Maria Emília
Machado / DPI

Cristiano Jacques
Miosso

Aprovado
 

9. 23106.011009/2016-39 Lucia Maria de
Assunção/ IL

Caio Frederico e
Silva

Aprovado
 

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 79ª Reunião Ordinária,
realizada em 03/06/2022 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 03/06/2022, às 18:09, 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 01/07/2022, às 15:21, 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 8225575 e o
código CRC 1FB963CE.
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Referência: Processo nº 23106.057753/2022-28 SEI nº 8225575


