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ATA DA OCTAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E
INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro), realizada em vinte e um de outubro de
dois mil e vinte e dois, às nove horas e doze minutos, presencialmente, no Salão de atos da reitoria, com a
presença dos seguintes membros: Maria Emília Machado Telles Walter (Presidente); Caio Frederico e Silva
(representante �tular da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação); Olgamir Amancia (Decana de Extensão), Alice
Cidade da Silva Ferraz (Diretora de Apoio a Projetos Acadêmicos); Cláudia Naves David Amorim (Diretora de
Pesquisa); João Paulo Chieregato Matheus (membro do Conselho Universitário, representante suplente dos
campi), Marileusa Dosolina Chiarello (Diretora do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Técnológico); Maria
Inês Gandolfo Conceição (membro do Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências
Humanas e Sociais I); Mariana Guerra (representante das Ciências Humanas e Sociais II); Ugo Silva Dias
(representante �tular da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação); Jeremias Pereira da Silva Arraes (Decano
subs�tuto de Administração); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do Conselho Universitário,
representante �tular dos campi); Ausências jus�ficadas: Elder Yokoyama (representante �tular da Câmara de
Ensino e Graduação); João Ba�sta Lopes Mar�ns (membro do Conselho Universitário, representante �tular da
área de Ciências Exatas e da Terra), Liliane Campos Machado (membro do Conselho universitário,
representante �tular da área de Ciências Humanas I), Patricia Maria Fonseca Escalda (membro suplente da
Câmara de Ensino e Graduação), Pérola de Oliveira Magalhães Dias Ba�sta (membro do Conselho
Universitário, representante �tular da área de Ciências da Vida), Renato Tarciso Barbosa de Sousa (membro do
Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Tânia Cris�na da Silva
Cruz (representante �tular da Câmara de Extensão), Vanessa Carvalho de Andrade (representante �tular da
Câmara de Extensão); Wagner Rodrigues dos Santos (representante �tular da Câmara de Ensino e
Graduação).  Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A presidente
informou sobre a con�nuidade de vigência do Edital 01, que apoia pesquisas, tendo como resultado ar�go
cien�fico subme�do a periódicos que exigem pagamento de taxa de publicação, tendo reforçado que con�nua
aberto e solicita divulgação às unidades. 1.2) A presidente destaca propostas da UnB que ob�veram êxito e
aprovação em editais de fomento junto à FINEP, mas ressalta que houve cortes do MCTI/FNDCT da ordem de
600 milhões de reais, o que impacta nos projetos da UnB aprovados pela Finep. 1.3) A presidente citou a
importância da atuação nas unidades acadêmicas dos coordenadores de pesquisa e inovação. Ressaltou o
encaminhamento realizado na úl�ma reunião desses coordenadores, de que haja representação em Câmaras,
par�cularmente CAPRO e CPP. Citou que está sendo preparada uma formação básica com temas como: o que
significa inovação; como as unidades acadêmicas pode atuar em inovação; além da construção de processos
de tramitação na UnB de projetos de inovação, conforme definido pelo Marco Legal de Inovação. Destacou
que essa capacitação é importante, principalmente para as áreas de Artes e Humanidades, tendo em vista que
as polí�cas de atuação existentes são mais claras para as áreas de Tecnologias e Computação, e de Vida e
Saúde, que já vem solicitando patentes e realizando transferências de tecnologias. A presidente relembrou o
papel estratégico da CAPRO para agilizar processos e viabilizar projetos junto às unidades acadêmicas, o que
pode ser reforçado pelo trabalho dos coordenadores de pesquisa e inovação. Ela propõe que seja construído
na UnB um modelo colabora�vo, em que unidades que tem mais capacidade de captação de recursos devido a
seus objetos de pesquisa possam compar�lhar recursos com as unidades de forma geral. Além disso, reforça a
importância da captação a�va dos docentes junto ao GDF ou outras agências governamentais, tendo em vista
os cortes do governo federal. 1.4) A Diretora de Pesquisa, anunciou a sua exoneração do cargo de direção.
Despediu-se da CAPRO. Ela apresentou à câmara o professor Yuri Dumaresq Sobral, que assumirá a Diretoria
de Pesquisa. Vários docentes se manifestaram, parabenizando a Profa. Cláudia pela sua atuação junto ao DPI e
à CAPRO. 1.5) A Diretora de Apoio a Projetos Acadêmicos despediu-se da Diretora de Pesquisa. Ela
cumprimentou a Decana de Extensão pelo pleito eleitoral, destacando-lhe o ato de coragem. A Diretora de
Apoio a Projetos Acadêmicos agradeceu ao DAF pelo auxílio na realização de empenho de um projeto
específico, um TED junto ao MCTI, muito rapidamente (1 dia). Além disso, destacou a publicação da Circular
conjunta DPI/DAF/DPO, na qual foi estabelecido o fluxo para tramitação de projetos com ingresso de recursos
com emenda parlamentar vinda por LOA. A circular foi disponibilizada via SEI, InfoUnB e está no site do
DPI. 1.6) A Decana de Extensão anunciou o seu retorno à UnB, após a licença para a�vidades eleitorais.
Despediu-se da Diretora de Pesquisa e destacou seu papel determinante na construção dos fluxos e
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norma�vos da CAPRO. A Decana de Extensão ressaltou a comemoração, no próximo dia vinte e seis de
outubro, do centenário do Darcy Ribeiro. No qual o DEX, Casa de Cultura, preparou um seminário sobre o
pensamento de Darcy e o impacto na América La�na. A Decana de Extensão informou sobre o Edital do DEX
em parceria com o Ministério da Saúde. Relembra que o encerramento das inscrições para par�cipação nesse
projeto é no próximo dia vinte quatro de outubro. A marca do edital é o es�mulo à atuação interins�tucional
por meio da extensão. 1.7) O professor Reinaldo José Miranda Filho, cumprimentou a Decana de Extensão e
despediu-se da Diretora de Pesquisa agradecendo a sua colaboração. Ele informou sobre um edital proposto
pela FUP, no valor de 170 mil, proveniente de custos indiretos, que prevê auxílio a pesquisador para promover
contribuições rela�vas a melhorias acadêmicas da Faculdade UnB Planal�na, FUP. 1.8) O professor Sandro
Augusto Pavlik Haddad, despediu-se da Diretora de Pesquisa e agradeceu a sua colaboração. Além disso,
parabenizou as equipes da DPI, DPA, DIRPE tendo em vista que a CAPRO foi um divisor de águas, destacando
papel da Diretora de Pesquisa nesse processo. Ele parabenizou a FUP pela inicia�va do edital de melhorias
acadêmicas. 1.9) O professor João Paulo Chieregato Matheus, despediu-se da Diretora de Pesquisa e
agradeceu a sua colaboração. Retorna na questão dos Coordenadores de Pesquisa e Inovação, citou que a FCE
realizou a indicação de seus coordenadores, mas não fez a nomeação, pela incerteza quanto à unidade
competente para realizar tal nomeação. Ques�onou se a nomeação do coordenador de pesquisa e inovação
precisava de função gra�ficada. 1.10) A presidente esclareceu as dúvidas do Prof. João Paulo Chieregato
Matheus, explicando que não há gratificação alocada necessariamente para tal função. Esclareceu que nos
próximos meses será encaminhado ao CEPE proposta de pontuação para progressão funcional para os
coordenadores de pesquisa e inovação. Ela ressaltou que a Coordenação de Pesquisa e Inovação na unidade é
uma estrutura acadêmica em específico, e não uma estrutura administrativa. 2. Aprovação da ata da 86ª
Reunião Ordinária da Capro. Deliberação: aprovado com duas abstenções. 3. Apresentação do Relatório de
Gestão da FUNAPE. Ementa: Relatório de Gestão da Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos
- FINATEC do ano de 2022. Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): DPI. Apreciação: Após a apresentação da
Funape, depois que a Diretoria se re�rou da reunião, a Diretora de Pesquisa entende que a apresentação não
teve uma especificidade maior quanto à UnB, que a Funape deveria ter feito uma exposição mais detalhada no
tocante aos nossos projetos. Além disso, sugere que o relatório siga a Resolução da Capro nº 0007/2020. O
Prof. Sandro Augusto Pavlik Haddad ques�onou a fundação sobre as resolução da UnB e solicitou que a
FUNAPE se atentasse às resoluções internas da universidade quanto a execução de projetos, principalmente as
prestações de contas, proteção de dados e respeito ao teto cons�tucional. O Prof. Ricardo Ruviaro, enfa�zou
que a apresentação foi muito abrangente. Reforça que a apresentação tem que seguir a Resolução da Capro nº
0007/2020. Sugere um relatório mais detalhado. A Diretora de Apoio a Projetos Acadêmicos entendeu que é
necessário reforçar uma maior proximidade com a FUNAPE. Ressaltou que a fundação ainda não se apropriou
adequadamente de nossos norma�vos e nosso modus operandi. Destacou o papel da CAPRO em reforçar essa
ponte com a FUNAPE. A presidente informou que, do ponto de vista da CAPRO, a FUNAPE tem seguido o
máximo possível às resoluções da UnB. Tem mandado, tal qual a FINATEC, os pagamentos mensais dos
membros das equipes dos projetos para a DPA. A presidente destacou que a Capro irá tornar a comunicação
com a FUNAPE mais próxima, tentando criar maior celeridade no atendimento das demandas da UnB. Por fim,
sugeriu que a Câmara, por o�cio, irá solicitar à FUNAPE que os dados sejam enviados conforme Resolução da
Capro nº 0007/2020, a qual estabelece indicadores e parâmetros de avaliação de desempenho das fundações
de apoio. 4. Processo nº 23106.041551/2022-64. Ementa: Trata-se de termo de execução descentralizada
(TED) a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Polícia Federal, no valor de R$ 3.020.712,00
(três milhões, vinte mil, setecentos e doze reais), cujo objeto consiste no desenvolvimento do projeto de
pesquisa "Concepção de laboratório de testes para cer�ficação de colete a prova de balas e aferição da
qualidade de munição 9 mm". Valor do projeto: R$ 3.020.712,00 (três milhões, vinte mil, setecentos e doze
reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FGA. Gestor: Rita de Cássia Silva. Coordenador: Alessandro
Borges de Sousa Oliveira. Relatora: Mariana Guerra. Deliberação: aprovado com uma abstenção. 5. Processo
nº 23106.070573/2021-51. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), no valor es�mado de R$ 1.155.320,00
(um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte reais), que tem por objeto a contratação da
FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de es�mulo à inovação in�tulado
"Laboratório de Metrologia do Departamento de Engenharia Mecânica", compa�veis com os obje�vos da Lei
nº 10.973/2004. Valor do projeto: R$ 1.155.320,00 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e
vinte reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FT. Gestor: Edson Paulo da Silva. Coordenador: Antônio
Piratelli Filho. Relatora: Maria Inês Gandolfo Conceição. Deliberação: aprovado por unanimidade. 6. Processo
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nº 23106.090820/2021-35. Ementa: acordo de cooperação técnica a ser celebrado entre a Universidade de
Brasília (UnB) e a San�ago e Cintra Consultoria (SCCON), visando à parceria técnico-cien�fica para a
cooperação recíproca em a�vidades de pesquisa e desenvolvimentos de aplicações baseadas no uso de
imagens dos nano-satélites Planet, distribuídos no Brasil unicamente pela SCCON. Valor do projeto: R$ 00,00.
Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): IG. Gestor: Rômulo José da Costa Ribeiro. Coordenador: Edilson de
Souza Bias. Relator: Reinaldo José Miranda. Deliberação: aprovado por unanimidade. 7. Processo nº
23106.067345/2022-84. Ementa: acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Vale S.A., com o obje�vo de ins�tuir parceria para o
desenvolvimento do projeto de pesquisa in�tulado "Avaliação do Comportamento Mecânico de Rejeitos de
Mineração de Ferro Filtrados". Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FT. Gestor: Michéle Dal Toé
Casagrande. Coordenador: André Luís Brasil Cavalcante. Relator: Sandro Augusto Pavlik Haddad. Deliberação:
aprovado por unanimidade. 8. Processo nº 23106.026158/2022-41. Ementa: contrato a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimento Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC) cujo
objeto é a contratação da FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de extensão
in�tulado “UnBTV em Rede: produção e circulação audiovisual da comunidade acadêmica da UnB para o DF”.
A contratação pretendida é oriunda da emenda de bancada nº 71080011, no valor de R$ 1.800.000,00 (um
milhão e oitocentos mil reais). Valor do projeto: R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).
Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): UnBTV. Gestor: Bruno Alcântara do Prado. Coordenador: Rafael Litvin
Villas Bôas. Relator: Ugo Silva Dias. Deliberação: aprovado por unanimidade. 9. Processo nº
23106.022787/2022-00. 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$ 3.976.256,00 (três milhões,
novecentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais), cujo objeto é a contratação da FINATEC
para apoiar a execução do projeto de es�mulo à inovação in�tulado “Prestação de Serviços Técnicos
Especializados em Engenharia de Segurança do Trabalho e Ambiental”, compa�veis com os obje�vos da Lei nº
10.973/2004. Valor do projeto: R$ 3.976.256,00 (três milhões, novecentos e setenta e seis mil, duzentos e
cinquenta e seis reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FT. Gestor: Edson Paulo da Silva. Coordenador:
Paulo Celos dos Reis Gomes. Relator: Liliane Campos Machado. Deliberação: aprovado por unanimidade. 10.
Processo nº 23106.026162/2022-17. 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 Finatec
para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de extensão in�tulado “Renovação e qualificação do
parque tecnológico da UnBTV”, no valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais). Valor do projeto:
R$800.000,00 (oitocentos mil reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): UnBTV. Gestor: Otaviano
Dourado Bastos. Coordenador: Rafael Litvin Villas Bôas. Relatora: Mariana Guerra. Deliberação: aprovado por
unanimidade. 11. Processo nº 23106.021348/2022-71. Ementa: Trata-se de contrato a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimento Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC) cujo
objeto é a contratação da FINATEC para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de extensão
in�tulado “Evento de Extensão do Grupo de Pesquisa CAB-CPAB/UnB”. Valor do projeto: R$ 23.140,98 (vinte e
três mil, cento e quarenta reais e noventa e oito centavos). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): CPAB.
Gestor: Anderson Marcos de Souza. Coordenador: Wilma Pedroza de Rezende. Relator: Ricardo Ruviaro.
Deliberação: aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e
cinquenta minutos, da qual eu, Matheus Pereira Santos, Secretário da CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada
na 88ª Reunião Ordinária, realizada em 11/11/2022 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 17/11/2022, às 15:43, 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 21/11/2022, às 11:56, 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 8979208 e o
código CRC A809AB8A.
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Referência: Processo nº 23106.123243/2022-56 SEI nº 8979208


