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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E
INSTRUMENTOS CORRELATOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CAPRO), realizada em
primeiro de março de dois mil e dezenove, às nove horas e oito 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); Eduardo Tadeu Vieira (membro do
Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências Humanas e Sociais II); Elizabeth Queiroz
(membro do Conselho Universitário, representante suplente da área de Ciências Humanas e Sociais I);
João Bosco Crema Júnior (Diretor de Apoio a Projetos Acadêmicos); José Manoel Morales Sánchez (Vice-
Presidente e membro do Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências Humanas e
Sociais I); Maria Lucilia dos Santos (Decana de Administração); Marilde Loiola de Menezes (membro do
Conselho Universitário, representante suplente da área de Ciências Humanas e Sociais II); Renato Tarciso
Barbosa de Sousa (membro do Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências
Humanas e Sociais II); Rozana Reigota Naves (membro do Conselho Universitário, representante �tular da
área de Ciências Humanas e Sociais I); Sandro Augusto Pavlik Haddad (membro do Conselho
Universitário, representante �tular dos campi); Sérgio Antônio Andrade Freitas (Decano de Ensino e de
Graduação); Sílvia Ribeiro de Souza (representante �tular da Câmara de Extensão). Ausências
jus�ficadas: Adalene Moreira Silva (Decana de Pós-Graduação); Gustavo Adolfo Sierra Romero (membro
do Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências da Vida); Maria Regina Fernandes de
Oliveira (representante �tular da Câmara de Ensino e de Graduação); Reinaldo José de Miranda Filho
(membro do Conselho Universitário, representante �tular dos campi); Roberta Mary Vido� (membro do
Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências Exatas e da Terra); Thiago Gehre Galvão
(representante �tular da Câmara de Extensão). Ausências: Antônio César Pinho Brasil Júnior (membro do
Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências Exatas e da Terra); Cris�an Vendi�ozzi
(representante suplente da Câmara de Ensino e de Graduação); Darcilene Sena Rezende (representante
suplente da Câmara de Extensão); Francisco Ricardo Cunha (representante �tular 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); Jamila Reis de Oliveira (membro do Conselho Universitário,
representante suplente dos campi); Marcos Thadeu Queiroz Magalhães (representante suplente da
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão); Suélia de
Siqueira Rodrigues Fleury Rosa (representante suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação);
Simone Perecmanis (membro do Conselho Universitário, representante suplente da área de Ciências da
Vida). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes: (a) a Secretaria informou
que há um modelo de parecer no SEI que pode ser u�lizado pelos membros da CAPRO; (b) a Presidente
informou que os suplentes serão acionados de maneira mais intensa para relatoria de processos entre os
meses de setembro e dezembro, dado o grande número de processos por conta do encerramento do
exercício financeiro; (c) a Presidente fez um agradecimento à Professora Anamélia Bocca, do Ins�tuto de
Ciências Biológicas, que está orientando os pesquisadores e cuidando da documentação para submissão
de projetos no Na�onal Ins�tute of Health (NIH – agência americana de pesquisa médica); (d) a
Secretária informou que ainda não foram indicados os nomes do membro do CONSUNI da área de
Ciências da Vida e do segundo representante �tular da Câmara de Ensino e de Graduação que comporão
a CAPRO; (e) a Presidente solicitou atenção à tramitação de projetos de inovação, especialmente às
prestações de contas, salientando que a UnB não pode estabelecer concorrência com o mercado. A
Professora Sílvia reforçou que as consultorias autorizadas aos docentes são aquelas que não estão
disponíveis no mercado. A Professora Lucilia pediu especial atenção para evitar as contratações
precarizadas em todos os projetos da UnB. A Presidente informou que o ecossistema de inovação da UnB
está trabalhando na formulação da polí�ca de inovação e na tramitação dos processos de inovação; (f) a
Presidente informou que já está publicada a Resolução da CAPRO n.º 0001/2019, a qual dispõe sobre a
tramitação de processos que envolvam a celebração de acordos, convênios, contratos, termos de
cooperação, termos de execução descentralizada e instrumentos correlatos rela�vos a projetos de
ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento ins�tucional, cien�fico e tecnológico e es�mulo à inovação
a serem celebrados pela Universidade de Brasília; (g) a Presidente informou que possivelmente haverá



02/05/2019 SEI/UnB - 3777357 - Ata de Reunião

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4256024&infra_sistema=… 2/4

reuniões extraordinárias nos meses de novembro e dezembro do corrente ano, por conta do
encerramento do exercício financeiro; (h) a Presidente informou que, em regra, os instrumentos
internacionais devem tramitar na UnB conforme estabelecido na Resolução CAPRO n.º 0001/2019. No
entanto, permanece indefinida a tramitação de projetos internacionais com transferência de recursos
financeiros; (i) a Presidente solicitou que as unidades acadêmicas encaminhem as prestações de contas
dos projetos até outubro do corrente ano, para que possam ser inseridas no relatório anual entregue ao
CONSUNI; (j) a Presidente informou sobre reunião na Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal
(FAP-DF) que discu�rá a elaboração e o conteúdo mínimo do Edital do Programa de Apoio à Par�cipação
em Eventos, Cursos de Curta Duração e Visitas Técnicas e do Edital do Programa de Promoção, Realização
e Organização de Eventos Cien�ficos, Tecnológicos e de Inovação, a realizar-se no Parque Tecnológico de
Brasília (BioTIC), em 22/03/2019, às 14h; (l) a Presidente informou que a UnB está trabalhando para
encerrar as pendências com a Petrobrás, geradas por conta de um projeto de 2009 gerido pela Fundação
Universitária de Brasília (FUBRA), que faliu. Não houve responsabilização do gestor e não há problemas
na parte acadêmica do projeto. 2) Aprovação da ata da 14ª Reunião Ordinária da CAPRO. Deliberação:
aprovada com duas abstenções. 3) Homologação das aprovações ad referendum nos seguintes processos:
(3.1) Processo n.º 23106.138687/2018-18. Contrato a ser celebrado entre a Fundação Universidade de
Brasília (FUB) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE), no valor de R$ 412.500,00 (quatrocentos e
doze mil e quinhentos reais), que tem por objeto a contratação da fundação de apoio para apoiar a
execução e o desenvolvimento do “Projeto de Pós-graduação em Educação – Modalidade Profissional da
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília-PPGEMP/UnB", oriundo do termo de execução
descentralizada nº 7927/2018 , firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE-
DF) e a Fundação Universidade de Brasília. Unidade Acadêmica interessada: FE. Relatora: Maria Emília
Machado Telles Walter; (3.2) Re�rado de pauta; (3.3) Processo n.º 23106.117819/2018-60. Termo de
execução descentralizada a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e o Senado
Federal (SF), no valor de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), cujo objeto é o projeto "MBA em
Gestão de Pessoas no Setor Público (Especialização)". Unidade acadêmica interessada: FACE. Relatora:
Elizabeth Queiroz; (3.4) Re�rado de pauta; (3.5) Processo n.º 23106.111051/2018-11. Termo de execução
descentralizada a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Agência Nacional de
Mineração (ANM), no valor de 392.400,00 (trezentos e noventa e dois mil e quatrocentos reais), cujo
objeto consiste na realização de estudos sobre modelagem regulatória do processo minerário. Unidade
acadêmica interessada: FACE. Relator: José Manoel Morales Sánchez; (3.6) Processo n.º
23106.154937/2017-78. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a Fundação
Universidade de Brasília (FUB) e o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), no valor de R$
800.000,00 (oitocentos mil reais), cujo objeto é a capacitação de servidores do quadro efe�vo do Depen
por meio da contratação de uma turma de Mestrado Profissional Acadêmico (MPA) do Programa de Pós-
Graduação em Administração (PPGA) da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FACE)
da Universidade de Brasília (UnB). Unidades acadêmicas interessadas: FACE, FT e FAU. Relator: Francisco
Ricardo da Cunha; (3.7) Processo n.º 23106.121805/2018-41. Termo de execução descentralizada a ser
celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN),
no valor de R$ 2.487.607,20 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e sete reais e
vinte centavos), cujo objeto é o projeto "Mestrado Profissional em Engenharia Elétrica, na área de
concentração: Segurança Ciberné�ca – 1ª Turma para Profissionais do Setor de Inteligência". Unidades
acadêmicas interessadas: FT e IE. Relatora: Rozana Reigota Naves; (3.8) Processo n.º 23106.111970/2018-
94. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entra a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e
o Ministério da Saúde, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), no valor de R$ 1.800.000,00
(um milhão e oitocentos mil reais), cujo objeto é a execução do "Projeto de Capacitação para
Profissionais da Saúde Envolvidos com População de Rua, com foco na População Negra". Unidades
Acadêmicas interessadas: CEAM e FS. Relatora: Darcilene Sena Rezende; (3.9) Processo n.º
23106.010263/2018-81. Termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a Fundação
Universidade de Brasília (FUB) e o Ministério da Saúde (MS), no valor de R$ 356.024,00 (trezentos e
cinquenta e seis mil, vinte e quatro reais), cujo objeto é o "Programa de Gestão e Manutenção do
MS/Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação", visando
ao fortalecimento do SUS. Unidades acadêmicas interessadas: FD e IE. Relator: Renato Tarciso Barbosa de
Sousa; (3.10) Processo n.º 23106.066970/2018-22. Acordo a ser celebrado entre a Fundação
Universidade de Brasília (FUB), a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), a
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Universidade Federal de Goiás (UFG), a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), a Fundação
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), o
Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), Ins�tuto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), a Universidad Plurinacional de La Patria Grande
(UPPG), a Universidade de Cartagena (UDEC) e a Universidade de Havana, cuja finalidade consiste na
criação da Rede de pesquisa, ensino e extensão em educação das regiões centro-oeste e norte do Brasil e
América-La�na-RECONAL-EDU, com o obje�vo de ampliar o campo de estudos entre as regiões Centro-
Oeste e Norte ar�culadas às ações da América La�na. Unidades acadêmicas e administra�vas
interessadas: FE e INT. Relator: José Manoel Morales Sánchez; (3.11) Processo 23106.105398/2018-24.
Acordo de cooperação a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Secretaria de
Estado de Educação (SEEDF), cujo objeto é a oferta de ensino de Português como língua de acolhimento a
refugiados e imigrantes que chegam ao DF e à RIDE - DF, aos estudantes estrangeiros da Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal e a adultos imigrantes ou refugiados que necessitem adquirir ou aperfeiçoar
conhecimentos de língua portuguesa. Unidade acadêmica interessada: IL. Relatora: Suélia de Siqueira
Rodrigues Fleury Rosa; (3.12) Processo 23106.131677/2018-43. Acordo de cooperação a ser celebrado
entre o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF), a Fiocruz Brasília, a
Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN), a Fundação de Ensino e Pesquisa em
Ciências da Saúde (FEPECS), o Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) e a
Fundação Universidade de Brasília (FUB), cujo objeto é o estabelecimento de cooperação entre as partes
visando à implementação de ações conjuntas que assegurem: (a) a con�nuidade, o fortalecimento e o
desenvolvimento da Sala de Situação, localizada na SES/DF, sendo esta um mecanismo de inteligência
coopera�va essencial para a integração e avaliação de dados e informações voltados à pesquisa, à
melhoria da gestão/governança das polí�cas públicas e ao aumento da transparência pública; (b) o
compar�lhamento de dados, estudos, ensino, pesquisas e projetos de interesse comum na área de
ciência, tecnologia e inovação afetas aos determinantes sociais da saúde, voltados ao aprimoramento das
polí�cas públicas associadas ao desenvolvimento saudável e sustentável no âmbito do Distrito Federal e
da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE; (c)
acompanhamento e implementação da Agenda 2030 dos Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável-ODS
associada aos determinantes sociais da saúde no território; e (d) a implementação e desenvolvimento
tecnológico das Salas de Cooperação Social como radares de territórios saudáveis e sustentáveis.
Unidades acadêmicas interessadas: FS e IE. Relator: José Manoel Morales Sánchez; (3.13) Processo
23106.117797/2018-38. Acordo de parceria e cooperação técnica a ser celebrado entre a Fundação
Universidade de Brasília (FUB), por intermédio do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
(DPI/CDT), e o Ins�tuto BRB de Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Ambiental (Ins�tuto BRB)
cujo objeto é o desenvolvimento de ações de cooperação visando a incen�var o movimento da Economia
Solidária, promovendo espaços de ar�culação e diálogo entre diversos atores capazes de desenvolver
reflexões e prá�cas voltadas para a construção da economia solidária como base fundamental de outro
desenvolvimento socioeconômico nacional, bem como promover o desenvolvimento da região Centro-
Oeste incen�vando o empreendedorismo e a criação e reaplicação de tecnologias sociais, tendo como
referência o apoio aos empreendimentos econômicos solidários, para integração ao mundo do trabalho.
Unidade acadêmica interessada: DPI/CDT. Relatora: Silvia Ribeiro de Souza; (3.14) Re�rado de pauta;
(3.15) Processo 23106.149184/2017-89. Termo de cooperação a ser celebrado entre a Petróleo Brasileiro
S.A. (PETROBRÁS) e a Fundação Universidade de Brasília (FUB), com a interveniência da Fundação de
Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), a ser coordenado pelo Prof. Carlos José Souza de
Alvarenga, do Ins�tuto de Geociências, no valor de R$ 3.880.267,84 (três milhões, oitocentos e
oitenta mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). O instrumento tem como
objeto a união de esforços dos par�cipes para o desenvolvimento do Projeto de P&D in�tulado "Bacia
dos Parecis: 2-ANP-6-MT e integração de dados, super�cie e subsuper�cie". Unidade acadêmica
interessada: IG. Relator: Thiago Gehre Galvão; (3.16) Processo 23106.133460/2018-78. Contrato a ser
celebrado entre a Caixa Econômica Federal (CEF), por intermédio de sua Gerência de Filial Logís�ca em
Brasília/DF (GILOG/BR), e a Fundação Universidade de Brasília (FUB), no valor de R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais). O instrumento pretendido tem por objeto "a prestação de serviços
educacionais, incluindo o desenvolvimento de pesquisas correlatas ao tema de gestão de riscos, com o
obje�vo de capacitar 30 (trinta) empregados CAIXA em curso de Mestrado Profissional em Economia,
área de concentração Finanças, com ênfase em Gestão de Riscos". Unidade acadêmica interessada: FACE.
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Relatora: Roberta Mary Vido�. Deliberação: aprovados por unanimidade. 4) Re�rado de pauta. 5)
Processo 23106.113158/2018-01. Contrato a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília
(FUB) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC), no valor de R$ 612.000,00
(seiscentos e doze mil reais), cujo objeto consiste na contratação da FINATEC para apoiar a realização do
Projeto de Ensino in�tulado "Curso de Especialização em Auditoria e Contabilidade em IFRS". Unidade
acadêmica interessada: FACE. Relator: Sandro Augusto Pavlik Haddad. Deliberação: aprovado por
unanimidade. 6) Processo 23106.100495/2018-21. Contrato a ser celebrado entre a Fundação
Universidade de Brasília (FUB) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (FINATEC),
no valor de R$ 3.647.414,84 (três milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quatorze
reais e oitenta e quatro centavos). O instrumento pretendido tem por objeto a contração da fundação de
apoio para apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto de Extensão in�tulado "Serviços
Tecnológicos pelo LabCert/UnB". Unidade acadêmica interessada: FT. Relatora: Roberta Mary Vido�.
Deliberação: aprovado por unanimidade. 7) Processo 23106.021330/2018-93. Parecer jurídico acerca da
possibilidade de estender as bolsas de preceptoria para os cursos de licenciatura da Universidade de
Brasília, tendo em vista o Programa de Residência Pedagógica da CAPES. A proposta é manter as
Resoluções do CAD n.º 0003/2018 e 0034/2018 sem alteração. Deliberação: aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e cinquenta e um minutos, da qual eu,
Alice Cidade da Silva Ferraz, Secretária da CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada na 19ª Reunião
Ordinária, realizada em 26/04/2019 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 30/04/2019, às 22:01,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3777357 e
o código CRC 1BB222E7.
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