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ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS,
CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CAPRO),
realizada em dezoito de outubro de dois mil e dezenove, às nove horas e dezoito minutos, na sala do
conselho no prédio do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, na Universidade de Brasília,
com a presença dos seguintes membros: Maria Emília Machado Telles Walter (Presidente); Adalene
Moreira Silva (Decana de Pós-Graduação); Adauto João Pulcinelli (membro do Conselho Universitário,
representante titular da área de Ciências da Vida); Eduardo Tadeu Vieira (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Francisco Ricardo Cunha
(representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); Gladston Luiz da Silva (membro do
Conselho Universitário, representante suplente da área de Ciências Exatas e da Terra); Gustavo Adolfo
Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida);
João Bosco Crema Júnior (Diretor de Apoio a Projetos Acadêmicos); Maria Lucilia dos Santos (Decana de
Administração); Alexandre Simões Pilati (representante do Decanato de Extensão); Renato Tarciso
Barbosa de Sousa (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas
e Sociais II); Rozana Reigota Naves (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de
Ciências Humanas e Sociais I). Ausências justificadas: Daniela Marques de Moraes (representante titular
da Câmara de Ensino e de Graduação); Jez Willian Batista (membro do Conselho Universitário, titular da
área de Ciências Exatas e da Terra); Maria Regina Fernandes de Oliveira (representante titular da Câmara
de Ensino e de Graduação); Liliane Campos Machado (membro do Conselho Universitário, representante
titular da área de Ciências Humanas e Sociais I); Reinaldo José de Miranda Filho (membro do Conselho
Universitário, representante titular dos campi); Roberta Mary Vidotti (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); Silvia Ribeiro de Souza (representante titular da
Câmara de Extensão); Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa (representante titular da Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação). Convidados: Cláudia Naves David Amorim (Diretora de Pesquisa). Dando
início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: (1.1) a Presidente informou que, na
última reunião do CEPE, solicitou esforços coletivos para sanar as pendências da Universidade no Sistema
Nacional de Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen); (1.2.) a secretária
informou que está em andamento uma comissão para produzir instrução normativa acerca da prestação de
contas e avaliação de resultados dos projetos acadêmicos; (1.3.) a Presidente informou que o DPI lançou
um edital para concessão de auxílio a pesquisador com recursos oriundos da FACE; (1.4.) a Presidente
informou que a UnB vai participar da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, organizada pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), realizada entre os dias 21 e 27 de
outubro de 2019; (1.5.) a presidente informou que a Política de Inovação da UnB foi aprovada na última
reunião do CEPE e que será submetida ao Consuni. Informou, ainda, que a UnB está em processo de
recredenciamento perante o Ministério da Educação (MEC); (1.6.) a Professora Adalene parabenizou o
DPI pela Política de Inovação da UnB. Informou que os cursos de pós-graduação lato sensu não estavam
formalizados no MEC e que o DPG está trabalhando para regularizar a situação. Com relação à concessão
de bolsas da CAPES aos alunos da Pós-Graduação, mencionou que, nos meses de abril e maio do corrento
ano, o órgão fechou a janela para inscrição das bolsas. Em seguida, abriu para permitir o registro somente
dos alunos de programas de pós-graduação (PPGs) avaliados com notas 6 e 7, não autorizando para os
PPGs com notas 3 e 4. Posteriormente, abriu a janela para a inscrição dos alunos dos PPGs com notas 3, 4
e 5 e, adiante, voltou atrás para os PPGs de nota 5. Por fim, ocorreu o descontingenciamento de recursos
para parte dos PPGs com nota 4, notadamente aqueles que tinham possibilidade de alterar a nota de
avaliação para 5. O DPG realizou um seminário sobre a avaliação dos PPGs, que foi dividido em duas
etapas – a primeira, contou com a presença do DPO e a segunda, com a presença da CAPES. Ela informou
que todas as mudanças da CAPES estão sendo feitas à revelia dos coordenadores das áreas. Finalizando o
seu comunicado, informou que a UnB renovou seu acesso à plataforma SciVal e solicitou que os PPGs
façam uso dessa ferramenta nos procedimentos do Coleta CAPES dentro da Plataforma Sucupira. No
momento, a Universidade está fechando a compra de uma plataforma capaz de detectar plágio. Nesse
sentido, o Professor Gustavo reforçou a importância de discutir a prevenção ao plágio nos currículos
formais dos cursos; (1.7.) O Professor Eduardo reforçou que não havia registros dos cursos de pós-
graduação lato sensu no anuário da UnB. Com relação ao recredenciamento da UnB no MEC, informou
que os cursos de Economia e de Ciências Contábeis não possuem políticas pedagógicas formalizadas, a
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despeito de serem considerados cursos de excelência. Por fim, solicitou ao DPI que a instrução normativa
sobre prestação de contas e avaliação de resultados contemple as responsabilidades dos gestores e as
possíveis sanções no caso do não cumprimento delas. 2) Aprovação da ata da 29ª Reunião Ordinária da
CAPRO. Aprovada com 3 abstenções. 3) Homologação das aprovações ad referendum nos seguintes
processos: (3.1) 223106.038200/2016-28 – termo de execução descentralizada a ser celebrado entre o
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Universidade de Brasília, no valor de R$
2.979.960,00 (dois milhões, novecentos e setenta e nove mil novecentos e sessenta reais), cujo objeto é
realizar um diagnóstico das práticas de Gestão e de Governança de TIC já implementadas na Diretoria de
Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC/SE), incluindo a gestão de processos relacionados,
efetuar a proposição de um plano de melhoria de Governança de TIC, identificando os fatores norteadores
de Governança de TIC do ambiente interno e externo da Instituição, avaliar a implementação do plano e
suas consequências na DTIC e no próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), bem como a
aplicabilidade e aderência ao Modelo de Governança de TIC publicado pelo Sistema de Administração dos
Recursos de Tecnologia da Informação (SISP). Unidades Acadêmicas interessadas: FT e FCI. Relatora:
Maria Emília Machado Telles Walter. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 4) Processo n.º
23106.133235/2019-12 – resolução referente à infraestrutura de pesquisa da UnB. Relatora: Maria Emília
Machado Telles Walter. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 5) Processo 23106.058990/2019-19
– convênio tripartite no valor de R$1.864.077,77 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil setenta e
sete reais e setenta e sete centavos), a ser celebrado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal (FAPDF), a Universidade de Brasília e a Fundação de Empreendimentos Científicos e
Tecnológicos (FINATEC), cujo objeto consiste no estabelecimento de ações de mútua cooperação técnico
científica para a execução do Projeto de Pesquisa intitulado "Soluções de Mineração de Texto para
Identificar a Evasão Fiscal na Emissão das Notas Fiscais ao Consumidor Eletrônicas (TM/NFC-e)".
Unidade acadêmica interessada: IE. Relatora: Liliane Campos Machado. Retirado de pauta. 6) Processo
23106.065442/2018-56 – contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de
Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 1.321.250,00 (um milhão,
trezentos e vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais), cujo objeto é a Escola de Esportes da UnB - Oficina
de Esportes. Unidade acadêmica interessada: FEF. Relator: Francisco Ricardo da Cunha. Retirado de pauta.
7) Processo 23106.069896/2019-87 – termo de cooperação, no valor de R$ 2.116.237,60 (dois milhões,
cento e dezesseis mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) a ser celebrado entre a Petróleo
Brasileiro S/A (Petrobras) e a Universidade de Brasília (UnB), com a interveniência da Fundação de
Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC). O instrumento pretendido tem por objeto o
desenvolvimento do projeto de P&D intitulado "Análise de vibrações torcionais em compressores
alternativos e sua interação com a vibração estrutural de um sistema". Unidade acadêmica interessada: FT.
Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. A Câmara solicitou que a Gerência de Inovação e Transferência
de Tecnologia (DPI/CDT/GITT) esclareça qual é o seu raio de atuação nos processos que contêm cláusulas
de propriedade intelectual. Determinou, ainda, que o processo fosse devolvido ao proponente para
atendimento das recomendações da Procuradoria Federal e da DPI/CDT/GITT. Retirado de pauta. 8)
Processo 23106.110157/2019-88 – termo de execução descentralizada, no valor de R$ 70.000,00 (setenta
mil reais), a ser celebrado entre o Ministério da Cidadania e a Universidade de Brasília, que tem por objeto
a realização do projeto de extensão intitulado "Seminário Internacional de Estudos do Futebol e Direitos do
Torcedor". Unidade acadêmica interessada: FEF. Relator: Reinaldo José de Miranda Filho. Retirado de
pauta. 7) Processo 23106.052708/2019-81 – contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília
(UnB) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$
47.657,47 (quarenta e sete mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), que tem por
objeto o apoio à execução e ao desenvolvimento do projeto de extensão intitulado “Reunião Técnico-
Científica de Comemoração dos 10 anos do Centro de Pesquisa e Aplicação de Bambu e Fibras Naturais”.
Unidade acadêmica interessada: CPAB. Relator: Gustavo Adolfo Sierra Romero. DELIBERAÇÃO:
aprovado com 1 abstenção. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e cinquenta
minutos, da qual eu, Alice Cidade da Silva Ferraz, Secretária da CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada na
32ª Reunião Ordinária, realizada em 22/11/2019 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 26/11/2019, às 20:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Alice Cidade da Silva Ferraz, Secretário(a) da Câmara
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de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 02/12/2019, às 11:39, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 4724350 e o código CRC CEE55CFE.

Referência: Processo nº 23106.130736/2019-47 SEI nº 4724350


