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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (Capro), realizada em dezesseis de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas e nove
minutos, por videoconferência, com a presença dos seguintes membros: Maria Emília Machado Telles
Walter (Presidente); Alice Cidade da Silva Ferraz (Diretora de Apoio a Projetos Acadêmicos); Eduardo
Tadeu Vieira (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas e
Sociais II); Erondina Azevedo de Lima (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); Joao
Paulo Chieregato Matheus (membro do Conselho Universitário, representante suplente dos campi); Liliane
Campos Machado (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências Humanas
e Sociais I); Luci Sayori Murata (representante titular da Câmara de Extensão); Lúcio Rennó (Decano de
Pós-Graduação); Rachael Aneliese Radhay (representante titular da Câmara de Ensino de Graduação);
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); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do Conselho Universitário,
representante titular dos campi); Ugo Silva Dias (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós
Graduação). Ausências justificadas:  Rozana Reigota Naves (Decana de Administração). Dando início à
ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: 1.1) A Presidente comunicou que foi
apresentado o relatório de atividades da Capro referente ao exercício de 2020 no Consuni.
Agradeceu  também a construção conjunta entre os membros da Capro e de outras unidades da
Universidade para a proposta da tramitação da prestação de contas de projetos e informou que a Comissão
de prestação de contas iria iniciar seus trabalhos ainda no primeiro semestre de 2021. 1.2) A Presidente
ressaltou a importância de ampliar a atuação da Capro junto às  Unidades Acadêmicas. Ainda,  citou a
necessidade de captar recursos para apoiar os projetos de P&D na UnB e para isso, sugeriu a criação de
portfólios temáticos por grandes áreas do conhecimento, a serem apresentados para possíveis
financiadores. 1.4) A Secretária informou aos novos membros que há um grupo da Capro no WhatsApp e,
caso os novos membros desejem participar do grupo, que encaminhem seus contatos telefônicos ao e-mail
capro@unb.br. 1.6) O professor Eduardo parabenizou a Presidente pela apresentação do relatório de
atividades da Capro no Consuni. 1.5) O professor Eduardo manifestou pesar pelo falecimento do professor
Erico Paulo Siegmar Weidle. O referido docente foi um dos autores do projeto do prédio da Reitoria,
Decano de Administração, Vice-Reitor, primeiro prefeito do Campus, ex-diretor do Centro de
Planejamento Oscar Niemeyer (Ceplan) da UnB e, em 2007, recebeu o título de Professor Emérito da
UnB.2) Aprovação da ata da 55.ª Reunião Ordinária da Capro. DELIBERAÇÃO: aprovada por
unanimidade. 3) Processo 23106.105333/2019-60. Acordo, sem repasse de recursos financeiros, para a
criação de um laboratório comum internacional a ser celebrado entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
a Universidade de Brasília (UnB) e o Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD), cujo objeto é
estabelecer uma estrutura de parceria para pesquisa e treinamento sem personalidade jurídica, sob a forma
de um laboratório conjunto internacional intitulado "Observatórios Transfronteiriços de Doenças
Ambientais, Climáticas e Vetorial - Sítios Sentinela do Observatório Brasileiro do Clima e da Saúde
(SENTINELA)". Unidade Acadêmica interessada: IH. Relatora: Liliane Campos Machado.
DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 4) Processo 23106.076001/2020-02. Termo de adesão da
UnB ao Projeto "Alunos Conectados" para fornecimento, disponibilização e monitoramento de pacote de
dados, por meio de operadoras de serviço móvel pessoal, para seus alunos em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, para desenvolvimento de suas atividades acadêmicas fora do campus de sua instituição de
ensino. Unidade interessada: DAC. Relator: Jez Willian Batista. Retirado de pauta 5) Processo
23106.054802/2020-17. Acordo de parceria técnico-científica celebrado entre a UnB e a Fundação
Butantan, cujo objeto é a mútua colaboração entre os partícipes visando à execução do estudo denominado
"Avaliação de incidência de infecção por SARS-CoV-2 e COVID-19 no Brasil (AVISA)". Unidade
Acadêmica interessada: FM. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às nove horas e quarenta e dois minutos,
da qual eu, Jessika Soares dos Santos Raimundo, Secretária da Capro, lavrei a presente ata, aprovada na
57.ª Reunião Ordinária, realizada em 30/04/2021, e subscrita por mim e pela Presidente da Capro.

Documento assinado eletronicamente por Maria Emilia Machado Telles Walter, Presidente da
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Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 10/05/2021, às 20:26,
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 19/05/2021, às 12:29,
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 6648541 e o código CRC 55BF8157.
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