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ATA DA OCTAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS,
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (Capro), realizada
em vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e cinco minutos, presencialmente, na
sala do conselho do Decanato de Pesquisa e Inovação, com a presença dos seguintes membros: Maria Emília
Machado Telles Walter (Presidente); Abimael de Jesus Barros Costa (Decano de Administração); Alice Cidade
da Silva Ferraz (Diretora de Apoio a Projetos Acadêmicos); Caio Frederico e Silva (representante titular da
Câmara de Pesquisa e Pós Graduação); João Paulo Chieregato Matheus (membro do Conselho Universitário,
representante suplente dos campi); Marileusa Dosolina Chiarello (Presidente da câmara/ Decana Substituta);
Maria Inês Gandolfo Conceição (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências
Humanas e Sociais I); Mariana Guerra (representante das Ciências Humanas e Sociais II); Lúcio Rennó
(Decano de Pós-Graduação); Pérola de Oliveira Magalhães Dias Batista (membro do Conselho Universitário,
representante titular da área de Ciências da Vida); Reinaldo José de Miranda Filho (membro do Conselho
Universitário, representante titular dos campi); Renato Tarciso Barbosa de Sousa (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Ricardo Ruviaro (membro do
Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da Terra); Sandro Augusto Pavlik 
Haddad (membro do Conselho Universitário, representante titular dos campi); Yuri Dumaresq
Sobral (Diretor de Pesquisa). Ausências justificadas: Liliane Campos Machado (membro do Conselho
universitário, representante titular da área de Ciências Humanas I); Olgamir Amancia (Decana de Extensão);
Tânia Cristina da Silva Cruz (representante titular da Câmara de Extensão); Ugo Silva Dias (representante
titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); Wagner Rodrigues dos Santos (representante titular
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 continuidade de vigência do Edital DPI/DPG Nº 01/2022 - Apoio
à execução de projetos de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação com produção de artigos científicos,
submetidos a periódicos que exigem pagamento de taxa de publicação, tendo solicitado que os membros da
Capro divulguem junto às unidades que representam. 1.2) A presidente informa sobre a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia – SNCT, a qual ocorrerá entre 28 de novembro até 04 de dezembro. Ela também informa
sobre o “Workshop em Grandes Temas: Saúde Bucal”, organizado pelo DPI. Ela solicita que a possibilidade de
realizar outros “Workshops em Grandes Temas” seja divulgado junto às unidades, permitindo a identificação de
temas multidisciplinares, como forma de criar sinergia interna à UnB para colaboração em projetos, além de
poder aumentar a capacidade de captação de recursos por parte dos grupos de pesquisa da universidade. 1.3) A
professora Marileusa Dosolina Chiarello informou sobre a Feira de Negócios, que ocorreu nos dias 17/11 e
18/11 no Decanato de Pesquisa e Inovação. Ressaltou que é a primeira vez em que foi feita a entrega do Prêmio
de Inovação Darcy Ribeiro”, edição Marco Antonio Raupp, tendo reforçado que esse será um prêmio
anual. 1.3) O professor Yuri Dumaresq Sobral solicitou aos membros que divulgassem em suas unidades o
edital nº 3, de auxílio a pesquisadores para participação em eventos internacionais. Informa que é um edital de
fluxo contínuo. O diretor de pesquisa solicita que os membros também divulgassem em suas unidades o prêmio
da Academia Brasileira de Ciência com o tema de “Inovação e Sustentabilidade”, no valor de três milhões de
francos suíços, com prazo de indicação até dia 24 de novembro deste ano. Ele reforça que foi enviado
memorando às unidades, via coordenadores de pesquisa e inovação, e que até o momento não houve nenhuma
indicação da UnB. 1.4) A servidora Alice Ferraz, Diretora de Apoio a Projetos Acadêmicos, informou sobre o
seu novo substituto eventual na Câmara, o servidor Vinícius Sado Rodrigues, que irá atuar na DPA. 1.5) O
Decano de Administração, Prof. Abimael Pereira, reforçou a data de encerramento do exercício financeiro de
2022, tendo ressaltado que foi feito alinhamento entre os decanatos DPI, DPO e DAF para de fato internalizar
todos os projetos captados. A presidente da Capro comunicou o esforço do DPI na celeridade de tramitação dos
projetos, contudo reforça a necessidade de instrução correta dos processos, para a UnB e todos os docentes e
técnicos envolvidos terem segurança jurídica. O professor Reinaldo José de Miranda Filho reforça a
importância de criar meios de comunicação com os órgãos concedentes de recursos, durante a tramitação do
processo, para assegurar que os problemas sejam resolvidos assim que aparecerem, evitando a detecção de
problemas após a execução dos projetos, que podem implicar em que os órgãos concedentes de recurso não
aprovem as prestações de contas. 1.6) O diretor de pesquisa solicita que os proponentes de projetos de pesquisa
fiquem atentos ao Anexo II, da Resolução da Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos
Correlatos nº 0001/2019, sobretudo para os itens 4 (PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DA PROPOSTA) e 5
(CONTRIBUIÇÕES PARA GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA CIENTÍFICA /
TECNOLÓGICA, INOVAÇÃO, EXTENSÃO OU DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UnB).
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Reforça que esses itens são importantes para os indicadores acadêmicos da universidade. 1.7) O professor
Lúcio Remuzat Rennó Junior informa sobre a cerimônia do Prêmio UnB de Pós-Graduação, no dia 06 de
dezembro, às 19h, no auditório da FT. 1.8) O professor Ricardo Ruviaro convida os membros para a
comemoração dos 60 anos do departamento de matemática que ocorrerá no dia 07 de dezembro às 09h, no
Departamento de Matemática. 1.8) O professor Caio Frederico e Silva informa sobre o prêmio FAP DF, o qual
teve 10 professores da UnB dentre os 14 premiados. Ele solicita também a divulgação para a comunidade
acadêmica de formulário com sugestões e observações para a construção do Plano Diretor da Universidade. 2.
Aprovação da ata da 88ª Reunião Ordinária da Capro. Deliberação: aprovado com 2 abstenções. 3.
Homologação da aprovação ad referendum no processo: 3.1 Processo nº 23106.066377/2022-62. Ementa:
instrumento internacional, com características de convênio de cooperação científica, a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB), a Universidade de Nova Iorque e a Fundação de Empreendimentos Científicos
e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 576.250,00 (quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta
reais), que tem por objeto a execução do projeto "Anticorpos no diagnóstico e terapia da Covid-19: estudo
clínico e translacional com pacientes convalescentes". Motivado pelo tempo exíguo para celebração do
instrumento. Valor do projeto: R$ 576.250,00 (quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).
Gestor: Hugo Costa Paes. Coordenador: André Moraes Nicola. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa.
Deliberação: aprovado por unanimidade. 4. Processo nº 23106.111736/2022-43. Ementa: termo de execução
descentralizada (TED) a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Superintendência do
Desenvolvimento do Centro-Oeste, no valor de R$ 140.875,00 (cento e quarenta mil oitocentos e setenta e
cinco reais), cujo objeto é a execução do projeto "Pesquisa voltada para a reflexão estratégica da
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), destinada à obtenção de elementos
necessários à elaboração de um novo Plano Estratégico para a Superintendência". Valor do projeto: R$
140.875,00 (cento e quarenta mil oitocentos e setenta e cinco reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s):
FACE. Gestor: José Márcio Carvalho. Coordenador: Aldery Silveira Júnior. Relator: Reinaldo José Miranda
Filho. Deliberação: aprovado encaminhamento via despacho à unidade para esclarecimentos. 5. Processo
nº 23106.100353/2022-40. Ementa :contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a
Fundação de Empreendimento Científicos e Tecnológicos (Finatec) cujo objeto é a contratação da Finatec para
apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico
intitulado “Apoio à Modernização, Ampliação de Diversificação da Atuação da FT em Ensino, Pesquisa e
Extensão”, no valor estimado de R$ 10.213.989,66 (dez milhões, duzentos e treze mil, novecentos e oitenta e
nove reais e sessenta e seis centavos). Valor do projeto: R$ 10.213.989,66 (dez milhões, duzentos e treze mil,
novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FT.
Gestor: Paulo Celso dos Reis Gomes. Coordenador: Edson Paulo da Silva. Relatora: Mariana Guerra.
Deliberação: aprovado por unanimidade. 6. Processo nº23106.115678/2021-46. Ementa: contrato a ser
celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e
Tecnológicos (Finatec), no valor de R$ 3.040.473,91 (três milhões, quarenta mil, quatrocentos e setenta e três
reais e noventa e um centavos), que tem por objeto a contratação da FINATEC para apoiar a execução e o
desenvolvimento do projeto de estímulo à inovação intitulado "Serviços Técnicos Especializados pelo
LENSE/ENE/FT". Valor do projeto: R$ 3.040.473,91 (três milhões, quarenta mil, quatrocentos e setenta e três
reais e noventa e um centavos). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FT. Gestor: Edson Mintsu Hung.
Coordenador: Geovany Araujo Borges. Relator: Sandro Augusto Pavlik Haddad. Deliberação: aprovado por
unanimidade. 7. Processo nº 23106.105625/2022-06. Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade
de Brasília (UnB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE), cujo objeto é a contratação da fundação de
apoio para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado “Massacres no campo na
Nova República: crime e impunidade, 1985-2019”. Valor do projeto: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FD. Gestor: Pedro Henrique Antunes da Costa. Coordenador:
Alexandre Bernardino Costa. Relatora: Tânia Cristina da Silva Cruz. Deliberação: aprovado por
unanimidade. 8. Processo nº 23106.124758/2022-73. Ementa: Ementa: termo de execução descentralizada
(TED) a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), cujo objeto consiste em "Analisar, transpor, revisar e adaptar pedagogicamente
conteúdos elaborados por especialistas na área do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a
modalidade a distância", no valor de R$ 1.223.988,00 (um milhão, duzentos e vinte e três mil e novecentos e
oitenta e oito reais). Valor do projeto: R$ 1.223.988,00 (um milhão, duzentos e vinte e três mil e novecentos e
oitenta e oito reais). Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): CEAD. Gestor: Rodrigo Luiz Carregaro.
Coordenador: Henry Maia Peixoto. Relator: Caio Frederico e Silva Deliberação: aprovado por
unanimidade. 9. Processo nº 23106.109710/2022-35. Ementa: Ementa: acordo de parceria a ser celebrado
entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação Butantan, cujo objeto é a colaboração mútua entre os
partícipes visando à execução do estudo denominado “avaliação de incidência de infecção por SARS-CoV-2 e
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COVID19 no Brasil (AVISA)”. Valor do projeto: R$ 0,00. Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s): FM.
Gestor: Gustavo Adolfo Sierra Romero. Coordenador: Gustavo Adolfo Sierra Romero. Relator: Wagner
Rodrigues dos Santos Deliberação: aprovado por unanimidade. 10. Processo nº 23106.126591/2022-85.
Ementa: contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos
Científicos e Tecnológicos (Finatec) para apoiar a execução e o desenvolvimento do projeto de
desenvolvimento institucional intitulado “Ações Estratégicas de Apoio ao Desenvolvimento Institucional,
Acadêmico, Científico e Tecnológico da Faculdade de Ceilândia - Campus UnB Ceilândia”, no valor estimado
de R$ 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil reais). PDI – FCE. Unidade(s) Acadêmica(s) interessada(s):
FCE Gestor: João Paulo Chieregato Matheus. Coordenador: Telmo de Souza Alexandrino. Relator: Ricardo
Ruviaro Deliberação: os membros da Capro aprovaram a inserção em pauta do processo. Após a
apresentação do relato e da discussão na Capro, foi aprovado por unanimidade. Registra-se na ata que o
professor João Paulo Chieregato Matheus se ausentou da reunião, tendo em vista que era parte
interessada no projeto em questão. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta
minutos, da qual eu, Matheus Pereira Santos, Secretário da CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada na 90ª
Reunião Ordinária, realizada em 09/12/2022 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 12/12/2022, às 11:44, 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 12/12/2022, às 16:47, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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