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ATA DAOCTAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
(Capro), realizada em vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e dois, às nove horas e dez minutos,
presencialmente, na sala do Conselho do Decanato de Pesquisa e Inovação, com a presença dos seguintes
membros: Maria Emília Machado Telles Walter (Presidente); Alice Cidade da Silva Ferraz (Diretora de Apoio a
Projetos Acadêmicos); Caio Frederico e Silva (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação);
Cláudia Naves David Amorim (Diretora de Pesquisa); Mariana Guerra (representante das Ciências Humanas e
Sociais II); Marileusa Dosolina Chiarello (Diretora do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Técnológico);
Ricardo Ruviaro (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da
Terra); Reinaldo José Miranda Filho (membro do Conselho Universitário, representante titular dos campi),
Rozana Reigota Naves (Decana de Administração); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do Conselho
Universitário, representante titular dos campi); Wagner Rodrigues dos Santos (representante titular da Câmara
de Ensino e Graduação). Ausências justificadas: Diêgo Madureira de Oliveira (Decano de Ensino e de
Graduação); Elder Yokoyama (representante titular da Câmara de Ensino e Graduação); Gustavo Adolfo Sierra
Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida); Maria Inês
Gandolfo Conceição (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e
Sociais I); Liliane Campos Machado (membro do Conselho universitário, representante titular da área de
Ciências Humanas I), Patricia Maria Fonseca Escalda (membro suplente da Câmara de Ensino e Graduação),
Renato Tarciso Barbosa de Sousa (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências
Humanas e Sociais II); Tânia Cristina da Silva Cruz (representante titular da Câmara de Extensão), Ugo Silva
Dias (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação), Dando início à ordem do dia, seguimos
aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes:1.1) A Diretora de Pesquisa informou sobre planejamento de editais, em
conjunto com o DPG. Afirma que os recursos para o edital 01 foram mantidos, o edital está em andamento e
ainda que os pagamentos do Edital 02 estão sendo realizados. Ela informou que, junto com o Decano do DPG,
o DPI está planejando apresentar um edital para mobilidade aos docentes da UnB, para eventos internacionais,
com aporte de oitocentos mil reais.1.2) A Diretora de Pesquisa informou que teve a primeira reunião com os
programas de pós-graduação que participaram do edital MAI/DAI do CNPq, para dar continuidade aos trâmites
internos para executar o referido edital. 1.4) Os membros da câmara parabenizaram a Decana, professora Maria
Emília Machado Telles Walter e toda a equipe do Decanato de Pesquisa e Inovação pela realização da SBPC.
1.5) A Decana de Administração informou que a Procuradoria Federal da UnB recebeu parecer positivo da
CONJUR do Ministério da Saúde sobre a retirada da inscrição no SIAFI relativa à projeto que teve a prestação
de contas reprovada pelo Fundo Nacional de Saúde. A decisão residiu no fato de que havia processo de Tomada
de Contas Especial referente a esse projeto. Registrou que o DAF está fazendo o levantamento de processos
com prestação de contas com pendências, de modo a prevenir outras inscrições.s. 2. Aprovação da ata da 82ª
Reunião Ordinária da Capro. Deliberação: aprovado com uma abstenção. 3. Homologação da aprovação ad
referendum no processo: 3.1 Processo nº 23106.055587/2022-25. Ementa: termo de execução descentralizada
a ser celebrado entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e a Universidade de
Brasília - UnB, no valor de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), cujo objeto é a realização do projeto de
pesquisa intitulado "Metodologia para elaboração dos instrumentos de gestão arquivística e implantação de
plataformas de acesso e preservação da documentação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
- IPHAN". Valor do projeto: R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s)
interessada(s): FCI. Gestor: Rogério Henrique de Araújo Júnior. Coordenador: Renato Tarciso Barbosa de
Sousa. Relator: Sandro Augusto Pavlik Haddad. Deliberação: aprovado por unanimidade. 3.2 Processo nº
23106.085097/2022-53. Ementa: formalização de termo de adesão ao Pacto Nacional pela Primeira Infância,
conforme Ofício Circular expedido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (vide documento n. 8420419) a
ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e o Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Unidade(s)
Acadêmica(s) interessada(s): DEG. Gestor: Etienne Baldez Lousada Barbosa. Relator: Sandro Augusto Pavlik
Haddad. Deliberação: aprovado por unanimidade. 4. Processo nº 23106.085557/2022-43. Ementa:
Avaliação de Desempenho FINATEC. Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): DPI. Relator: Gustavo Adolfo
Sierra. Deliberação: retirado de pauta. 5. Processo nº 23106.154563/2019-52. Ementa: contrato a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e
Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 393.675,86 (trezentos e noventa e três mil, seiscentos e setenta e
cinco reais e oitenta e seis centavos), que tem por objeto a contratação da FINATEC para apoiar a execução e o
desenvolvimento do projeto de pesquisa e desenvolvimento institucional intitulado "Projeto, Construção e
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Monitoramento de Edifícios de Balanço Energético Quase Nulo - Near Zero Energy Buildings - NZEBs". Valor
do projeto: R$ 393.675,86 (trezentos e noventa e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis
centavos). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FAU. Gestor: Cláudia Naves David Amorim. Gestor
Substituto: Caio Frederico e Silva. Relatora: Sandro Augusto Pavlik Haddad. Deliberação: aprovado com
uma abstenção. 6. Processo nº 23106.085095/2022-64. Ementa: TED a ser celebrado entre a Universidade de
Brasília (UnB) e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), no valor de R$3.048.565,05 (três
milhões, quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos), cujo objeto é estudar os
novos desafios regulatórios do ecossistema digital no Brasil. Valor do projeto: R$3.048.565,05 (três milhões,
quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos). Unidade(s) Acadêmica(s)
interessada(s): GRE/CCOM. Gestor: Márcio Nunes Iorio Aranha Oliveira. Coordenador: Elton Bruno Barbosa
Pinheiro. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. Deliberação: aprovado por unanimidade. 7. Processo
nº 23106.101000/2021-86. Ementa: Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre a Universidade de
Brasília - UnB e a Secretaria Nacional da Família -SNF, cujo objeto é promover ações conjuntas para a
produção de material informativo e instrucional e promoção de educação em equilíbrio trabalho-família.
Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): IP. Gestor: Diego Mota Vieira. Coordenador: Francisco Antônio
Coelho Júnior. Relator: Wagner Rodrigues dos Santos. Deliberação: aprovado por unanimidade. 8. Processo
nº 23106.057391/2022-75. Ementa: termo de execução descentralizada - TED a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Presidência da República, no valor de R$167.479,68 (cento e sessenta e
sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cujo objeto é a “Capacitação e
Desenvolvimento do Quadro Efetivo da Presidência da República em língua estrangeira”. Valor do projeto:
R$167.479,68 (cento e sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos).
Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): IL. Gestor: Raphaella Macêdo. Coordenador: Edna Gisela Pizarro.
Relator: Ricardo Ruviaro. Deliberação: aprovado com uma abstenção. 9. Processo nº 23106.018125/2022-
27. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa
(FUNAPE), no valor de R$ 828.765,43 (oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e
quarenta e três centavos), que tem por objeto a contratação da fundação de apoio para capacitação de servidores
ligados ao Ministério da Educação e suas entidades por meio da realização de uma turma de Mestrado
Profissional em Administração Pública (MPA) do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da
Universidade de Brasília (UnB), oriundo do termo de execução descentralizada nº 10317 celebrado entre a
Secretaria de Educação Superior (MEC/SESU) e a Universidade de Brasília, em 11/02/2022. Valor do projeto:
R$ 828.765,43 (oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos).
Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FACE. Gestor: Adalmir de Oliveira Gomes. Gestor Substituto: Marina
Figueiredo Moreira. Relator: Elder Yokoyama. Deliberação: retirado de pauta. 10. Processo nº
23106.027749/2022-35. Ementa: termo de execução descentralizada (TED) que será celebrado entre a Agência
Espacial Brasileira (AEB) e a Universidade de Brasília (UnB), no valor de R$ 1.895.750,00, cujo objeto será "
(...) a formalização de Termo de Execução Descentralizada entre a Agência Espacial Brasileira (AEB) e a
Universidade de Brasília (UnB), com vistas à elaboração de projeto de Mapeamento e Redesenho de Processos
a fim de permitir uma inserção do setor espacial brasileiro na atual configuração do setor espacial mundial".
Valor do projeto: R$ 1.895.750,00 ( um milhão oitocentos e noventa e cinco mil setecentos e cinquenta reais).
Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FACE. Gestor: Luiz Guilherme de Oliveira. Relatora: Liliane Campos
Machado. Deliberação: retirado de pauta. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e
vinte minutos, da qual eu, Matheus Pereira Santos, Secretário da CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada na 83ª
Reunião Ordinária, realizada em 26/08/2022 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 19/09/2022, às 20:07, 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 20/09/2022, às 11:07, 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 8693782 e o
código CRC 6B87D24D.
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Referência: Processo nº 23106.098442/2022-19 SEI nº 8693782


