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ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS,
CONVÊNIOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA (Capro), realizada em vinte e oito de maio de dois mil e vinte e um, às nove horas e sete
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); Daniela
Fávaro Garrossini (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); Gustavo Adolfo Sierra
Romero (membro do Conselho Universitário, representante titular da área de Ciências da Vida); 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); Maria Inês Gandolfo Conceição (membro do Conselho Universitário, representante titular
da área de Ciências Humanas e Sociais I); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão); 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); Rozana Reigota Naves (Decana de Administração); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro
do Conselho Universitário, representante titular dos campi); Tânia Cristina da Silva Cruz (representante
titular da Câmara de Extensão); Ugo Silva Dias (representante titular da Câmara de Pesquisa e Pós
Graduação). Ausências justificadas: Rachael Aneliese Radhay (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 deu boas-vindas à nova membro da Capro, representante titular da Câmara de Extensão,
professora Tânia Cristina. 1.2) A Presidente informou que foi realizada a segunda reunião da comissão de
prestação de contas e avaliação de resultados de projetos acadêmicos e salientou que houve avanços na
definição de fluxos para alinhar os procedimentos. Ademais, a Presidente comunicou que a Capro apreciará
as análises da comissão, e depois encaminhará essas prestações de contas, em bloco, ao Consuni, conforme
determina Instrução Normativa da Capro n.º 0003/2020. 1.3) A professora Rozana comunicou que está em
fase de conclusão um manual de prestação de contas elaborado pelo DAF com base nos normativos
vigentes e a partir da colaboração com a DPA, na definição das normas. O manual será disponibilizado na
página oficial deste Decanato.1.4) A Presidente comunicou a ocorrência da reunião sobre o projeto
“Repensar o DF 2030” e ressaltou que foram disponibilizados recursos de emenda parlamentar para apoiar
projetos realizados entre a comunidade e grupos de pesquisa da UnB. Em decorrência dessa
disponibilização de recursos, ocorrerá uma reunião dia 2 de junho com proponentes de projetos e a UnB.
1.5) A Presidente comunicou que foram publicados editais institucionais da FAP-DF para a realização de
evento institucional e para inclusão de bolsistas em projetos de pesquisa de interesse de órgãos do GDF.
1.6) A Presidente solicitou mobilização da comunidade universitária para apoiar ações para atenuar cortes
nos recursos para projetos e bolsas de pesquisa e inovação, em seus respectivos âmbitos de atuação, como
associações científicas. Ademais, comunicou que o DPI (pelas suas três Diretorias) e o PCTec estão
trabalhando na proposta da criação de uma comissão de apoio à pesquisa e inovação, para que as políticas
sejam construídas de forma   compartilhada com as  unidades acadêmicas. 1.7) A professora Olgamir
solicitou à comunidade universitária empenho na tramitação dos projetos para a Semana Universitária e
destacou que a tramitação será realizada pela plataforma SIGAA, em um novo padrão, ressaltando que a
equipe do DEX está à disposição para dirimir dúvidas e apoiar a tramitação de projetos. 1.8) A professora
Olgamir comunicou que estão em curso as ações de inserção curricular da extensão nos cursos de
graduação e que há uma comissão com a finalidade de apoiar os procedimentos das unidades para
cumprimento do normativo que determina ajustes em seus programas no que refere à inserção curricular da
extensão. 1.9) A Secretaria da Capro informou que a solicitação de dados relativos aos membros da Capro
decorre da Decisão Normativa TCU n.º 170/2018 e que tais dados não serão divulgados ou compartilhados
sem autorização. 2) Aprovação das atas das 57.ª e 58.ª reuniões ordinárias da Capro. 2.1) Ata da 57.ª
reunião ordinária.  DELIBERAÇÃO: aprovada com 1 (uma) abstenção. 2.2) Ata da 58.ª reunião ordinária. 
DELIBERAÇÃO: aprovada com 1 (uma) abstenção 3) Indicação de representante da Capro para compor o
Copei. Retirado de pauta. 4) Homologação da aprovação ad referendum nos seguintes processos: 4.1)
Contratos com fundação de apoio. 4.1.1) 23106.139148/2020-11. Contrato a ser celebrado entre a
Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec),
no valor de R$2.568.158,90 (dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e
noventa centavos), cujo objeto consiste na contratação da Finatec para apoiar a execução e o
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desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado "Pesquisa aplicada com fundamento no estudo de
necessidades, análise informacional, concepção, prototipação e experimentação com vistas à inovação
tecnológica dos processos de auditoria realizados no âmbito do SUS", sob a competência do "Denasus".
Unidade Acadêmica interessada: FT. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. Deliberação:
homologado por unanimidade. 4.2) Outros instrumentos. 4.2.1) 23106.005807/2021-99. Termo de
execução descentralizada a ser celebrado entre a UnB e o Superior Tribunal Militar (STM), no valor de R$
115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais), cujo objeto consiste na execução do projeto de pesquisa
intitulado "Questões curriculares no contexto da Enajum: do perfil profissiográfico ao desenho da matriz
curricular”. Unidade Acadêmica interessada: FE. Relatora: Simone Perecmanis. DELIBERAÇÃO:
homologado por unanimidade. 4.2.2) 23106.005198/2021-78. Acordo de parceria, no valor de
R$200.000,00 (duzentos mil reais), a ser celebrado entre a Associação para a Promoção da Excelência do
Software Brasileiro - SOFTEX, a UnB, a Cotidiano Aceleradora de Startups LTDA, a R.L.S. Tratamento
de Dados e Gestão Empresarial LTDA e a Finatec, cujo objeto consiste na cooperação técnica e científica
entre os parceiros para a implementação, o desenvolvimento e o fomento da solução tecnológica para
tratamento de dados de imóveis rurais, baseado em dados históricos, dados públicos de instituições
governamentais e imagens de satélite, com o objetivo de extração de risco de crédito agrícola e
rentabilidade de investimentos, apresentada pela R.L.S. Tratamento de Dados e Gestão Empresarial Ltda,
no âmbito do Programa IA² MCTI, da Softex. Unidade Acadêmica interessada: PCTec. Relator: Renato
Tarciso Barbosa de Sousa. DELIBERAÇÃO: homologado por unanimidade. 5) Processo
23106.012989/2021-54. Contrato que será celebrado entre a UnB e a Finatec, no valor de R$ 500.000,00,
oriundo da emenda parlamentar n.º 40820009, cujo objeto será a contratação da Finatec para apoiar a
execução e o desenvolvimento do projeto intitulado "Observatório de Políticas Públicas do DF"
(ObservaDF). Unidade Acadêmica interessada: IPOL. Relatora: Rachael Anneliese Radhay.
DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 6) Processo 23106.134334/2018-31. Acordo de cooperação
técnica a ser celebrado entre a UnB e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), que não envolve recursos financeiros e cujo objeto é estabelecer mútua cooperação
técnica e operacional para o desenvolvimento de atividades concernentes às atribuições do Centro de
Triagem de Animais Silvestres do Ibama, localizado em Brasília/DF, incluindo educação ambiental e ações
do campo do ensino, da pesquisa e da extensão. Unidade Acadêmica interessada: FAV. Relator: Reinaldo
José Miranda Filho. Retirado de pauta. 7) Processo 23106.043223/2021-11. Termo de execução
descentralizada que será celebrado entre o Ministério das Comunicações (MCom) e a UnB, no valor de R$
2.332.832,00, cujo objeto será a execução do “Projeto de Pesquisa e Inovação Acadêmica sobre
Modernização Político-Normativa da Radiodifusão Brasileira” com os recursos deste termo de execução
descentralizada, diretamente ou via fundação de apoio reconhecida pela Universidade de Brasília. Unidade
Acadêmica interessada: FAC. Relatora: Luci Sayori Murata. O parecer de membro da Capro foi favorável
quanto ao mérito institucional do projeto, mas há solicitações para adequar questões de forma nos autos do
processo. DELIBERAÇÃO: parecer aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às onze horas e vinte minutos, da qual eu, Jessika Soares dos Santos Raimundo, Secretária da
Capro, lavrei a presente ata, aprovada na 60.ª Reunião Ordinária, realizada em 18/06/2021 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 18/06/2021, às 12:43,
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 18/06/2021, às 17:27,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.
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