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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (Capro), realizada em vinte e dois de novembro de dois mil e dezenove, às nove horas e
dezessete minutos, no Salão de Atos, no prédio da Reitoria, na Universidade de Brasília, com a presença
dos seguintes membros: Maria Emília Machado Telles Walter (Presidente); Adauto João Pulcinelli
(membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida); Daniela Marques
de Moraes (representante titular da Câmara de Ensino e de Graduação); 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); João Bosco Crema Júnior (Diretor
de Apoio a Projetos Acadêmicos); Maria Regina Fernandes de Oliveira (representante titular da Câmara de
Ensino e de Graduação); Luci Sayori Murata (representante titular da Câmara de Extensão); Liliane
Campos Machado (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas
e Sociais I); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão); Renato Tarciso Barbosa de Sousa (membro
do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Roberta Mary
Vidotti (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Exatas e da Terra);
Rozana Reigota Naves (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências
Humanas e Sociais I); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do Conselho Universitário, representante
titular dos campi); Viviane Alves ( Decana de Administração em exercício).   Ausências justificadas:
Adalene Moreira Silva (Decana de Pós-Graduação); Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro do Conselho
Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida; Jez Willian Basta (membro do Conselho
Universitário, titular da área de Ciências Exatas e da Terra); Reinaldo José de Miranda Filho (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); Lívia
Pereira de Araújo (Gerência de Inovação e Transferência de Tecnologia); Larisse Araujo Lima (Gerência
de Inovação e Transferência de Tecnologia). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE
PAUTA: 1) Aprovação da ata da 30ª Reunião Ordinária. DELIBERAÇÃO: aprovada com 2 (duas)
abstenções. Aprovação da ata da 31ª Reunião Ordinária. DELIBERAÇÃO: aprovada com 3 (três
abstenções). 2) Homologação das aprovações ad referendum nos seguintes processos: (2.1)
23106.131482/2018-01.Termo de cooperação a ser celebrado entre a UnB, a Petróleo Brasileiro - Petrobras
- e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - Finatec-, no valor de R$ 1.813.618,38
(um milhão, oitocentos e treze mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), cujo objeto é o
projeto "Caracterização elétrica de plugues de rocha usando as técnicas galvanostática e indução
eletromagnética: um estudo comparativo". Unidade Acadêmica interessada: IF. Relator: Gustavo Adolfo
Sierra Romero. DELIBERAÇÃO: homologado com 1 (uma) abstenção. (2.2) 23106.098457/2019-81.
Termo de Execução Descentralizada, no valor de R$ 3.096.833,00 (três milhões, noventa e seis mil,
oitocentos e trinta e três reais), a ser celebrado entre a UnB e o Ministério da Justiça e Segurança Pública,
por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, para a realização do projeto de pesquisa intitulado
"Avaliação da saúde e de proposições de intervenção na área de segurança pública - Estudo nacional”.
Unidade Acadêmica interessada: IP. Relator: Reinaldo José de Miranda Filho. DELIBERAÇÃO:
homologado com 1 (uma) abstenção. (2.3) 23106.056636/2019-41. Convênio Tripartite a ser celebrado
entre a UnB, a Indústrias Rossi Eletromecânica LTDA e a Finatec, no valor de R$ 156.625,00 (cento e
cinquenta e seis mil seiscentos e vinte e cinco reais), cujo objeto é o estabelecimento das condições para a
mútua cooperação entre os partícipes visando a execução e o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa
intitulado “Pesquisa em Controle de Qualidade em Testes de Circuitos de RF e Comunicação”. Unidade
Acadêmica interessada: FGA Relatora: Roberta Mary Vidotti. DELIBERAÇÃO: homologado com 1 (uma)
abstenção. (2.4) 2.4. 23106.073570/2019-54. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a
UnB e a Diretoria de Educação a Distância/CAPES, no valor de R$269.166,00 (duzentos e sessenta e nove
mil, cento e sessenta e seis reais), cujo objeto consiste na formação de especialistas, mediante o Curso de
Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental\"Ciência é 10\",
exclusivamente aprovado pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB-. Unidade Acadêmica
interessada: IF. Relatora: Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa. DELIBERAÇÃO: homologado com 1
(uma) abstenção. (2.5) 23106.064093/2019-36. Acordo a ser celebrado entre UnB e a sede do Instituto
Confúcio da China no qual o objeto é identificar os direitos e responsabilidades da Sede Hanban e da UnB
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na gestão das atividades de cooperação acadêmica e intercâmbio linguístico e cultural. Unidade Acadêmica
interessada: IL. Relator: Reinaldo José de Miranda Filho. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade.
(2.6) 23106.139669/2019-26. Termo de Execução Descentralizada n. 8678, a ser celebrado entre UnB e a
Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC, no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), cujo título
do projeto é "Programa Ciência na Escola - REINTEC". Unidade Administrativa interessada: DEG.
Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. (2.7)
23106.124833/2019-09. Trata-se de Termo de Execução Descentralizada a ser celebrado a UnB e o
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), no valor de R$ 1.500.000,00, cujo objeto é o
desenvolvimento de ações relacionadas à execução do projeto de pesquisa e inovação social do
Observatório das Migrações Internacionais no Brasil (OBMigra). Unidade Acadêmica interessada: ICS.
Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa.  DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 3) 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 UnB e a Petrobras,
com a interveniência da Finatec. Unidade Acadêmica interessada: FT. Relator: Renato Tarciso Barbosa de
Sousa. Foi realizada uma visita da GITT à Capro e  houve alguns questionamentos dos membros dessa
Câmara à GITT. O professor Adauto perguntou quem seria o responsável pela negociação do projeto
e  a  equipe GITT informou que a própria GITT poderia participar da negociação. A professora Rozana
destacou que o despacho 4455137, no qual a GITT se manifesta   quanto à cláusula de Propriedade
Intelectual presente na minuta do Termo de Cooperação, foi genérico e que a análise poderia ser mais
específica no próprio processo, dando mais segurança aos relatores e à própria Universidade. A professora
Cláudia destacou que a insegurança em relação ao parecer da GITT foi acentuada pelas recomendações
que constavam no parecer 4395460 da PF/UnB.   A presidente da Capro comunicou que haverá
realinhamento com a PFUnB acerca do tema discutido. DELIBERAÇÃO: aprovado com 3 (três)
abstenções. 4) Processo 23106.136413/2019-67. Autorização para atuação da Finatec como Fundação de
Apoio no desenvolvimento de projetos, programas e atividades de pesquisa condizentes com as finalidades
do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT-. Unidade interessada: Finatec.
Relatora: Rozana Reigota Naves. A relatora solicitou o retorno do processo à  Finatec para que fosse
comprovada a capacidade operacional de realizar a gestão administrativa e financeira dos projetos a serem
contratados pelo IBICT. DELIBERAÇÃO: Aprovação  desse encaminhamento, com recomendação de
visita da Finatec à Capro para esclarecimento de sua capacidade de atuação como fundação de apoio a
outros órgãos. 5) Processo 23106.015353/2019-40. Termo de Execução Descentralizada a ser celebrado
entre a UnB e o Ministério da Defesa, por intermédio do Exército Brasileiro, no valor de R$ 298.800,00
(duzentos e noventa e oito mil e oitocentos reais), cujo objeto é o desenvolvimento de pesquisa para
fundamentar a organização e representação da informação do acervo museológico do Museu do Histórico
do Exército e Forte de Copacabana. Unidade Acadêmica interessada: FCI. Relator: Eduardo Tadeu Vieira.
DELIBERAÇÃO: Aprovado com 1 (uma) abstenção. 6) Processo 23106.058968/2019-61. Convênio
Tripartite a ser celebrado entre a UnB, a  Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF e a
Finatec, no valor de  R$ 1.209.929,41 (um milhão, duzentos e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e
quarenta e um centavos), cujo objeto é o estabelecimento de ações de mútua cooperação técnico científica
para a execução do Projeto de Pesquisa intitulado "Predição de Despesa de Pessoal do Governo do Distrito
Federal - GDF". Unidade Acadêmica interessada: IE. Relatora: Liliane Campos Machado.
DELIBERAÇÃO: aprovado com 1 (uma) abstenção. 7) Processo 23106.058975/2019-62. Convênio
Tripartite a ser celebrado entre a UnB, a FAPDF e a Finatec, no valor de R$ 3.296.470,59 (três milhões,
duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos), cujo objeto é
estabelecer ações de mútua cooperação técnico científica para a execução do Projeto de Pesquisa intitulado
"KnEDLe - Extração de informações de publicações oficiais usando inteligência artificial". Unidade
Acadêmica interessada: IE. Relator: Adauto João Pulcinelli. O colegiado recomendou que a seleção de
alunos fosse feita por processo de seleção pública. 8)  Processo: 23106.128565/2019-96. Termo de
execução descentralizada a ser celebrado entre o Senado Federal e a UnB, sob a gestão da Editora UnB, no
valor de R$ 146.816,00 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e dezesseis reais), cujo objeto é a execução
pela unidade descentralizada do serviço de impressão de obras para a unidade descentralizadora dos títulos,
especificações e tiragens elencados no plano de trabalho, com a finalidade de suprir a capacidade produtiva
da Editora da UnB. Unidade Administrativa interessada: EDU/DIR. Relator: Jez Willian Bastista. Retirado
de pauta. 9) Processo: 23106.122804/2019-02. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a
UnB e o Tribunal Regional Federal 1ª Região (TRF 1), no valor de R$ 1.422.778,76 (um milhão,
quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), cujo objeto é
aplicar métodos de Aprendizado de Máquina (AM) com o objetivo de usar seus potenciais do
reconhecimento de padrões nos processos jurídicos relativos a julgamentos do Tribunal Regional Federal
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da 1ª região (TRF 1). Unidade Acadêmica interessada: FGA. Relatora: Maria Regina Fernandes de
Oliveira. Retirado de Pauta. 10) Processo 23106.115197/2019-16. Termo de execução descentralizada a ser
celebrado entre a UnB e o Ministério da Saúde, no valor de R$ 2.988.728,00 (dois milhões, novecentos e
oitenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais), cujo objeto é o projeto "Estudos e pesquisas para a
melhoria da gestão da informação, como instrumento de monitoramento, controle e avaliação da produção
de ações e serviços de saúde da Atenção Primária à Saúde no SUS." Unidade Acadêmica interessada: IE.
Relator: Sandro Augusto Pavlik Haddad. DELIBERAÇÃO: aprovado com 1 (uma) abstenção. 11)
Processo 23106.118339/2019-05. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o
Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, no
valor de R$ 645.815,90 (seiscentos e quarenta e cinco mil oitocentos e quinze reais e noventa centavos),
cujo objeto é a contratação de pesquisa com o objetivo de realizar o levantamento profissiográfico e
mapeamento de competências profissionais do cargo - guarda civil municipal, além de propor, à luz dos
resultados empíricos, uma revisão da matriz curricular do curso de formação oficial deste cargo do projeto:
"Estudo científico, mapeamento de competências e revisão da matriz curricular do cargo de guarda civil
municipal. Unidade Acadêmica interessada: FACE. Relator: Francisco Ricardo da Cunha.
DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 12) Informes. 12.1) A Secretaria da Capro reforçou a
solicitação de que os suplentes da Capro auxiliem da análise de processos que chegam à essa Câmara.
12.2) A Presidente da Capro comunicou que será instituída a Comissão de Avaliação de Resultados na
próxima reunião do colegiado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e trinta e
oito minutos, da qual eu, Jessika Soares dos Santos Raimundo, Secretária da CAPRO, lavrei a presente ata,
aprovada na 33ª Reunião Ordinária, realizada em 06/12/2019 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 07/12/2019, às 13:29,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Jessika Soares dos Santos Raimundo, Secretário(a) da
Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 09/12/2019, às 10:29,
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 4768050 e o código CRC 3C8473E1.
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