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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E
INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CAPRO), realizada em dez de maio de dois
mil e dezenove, às nove horas e quinze 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); Antônio César Pinho Brasil Júnior (membro do
Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências Exatas e da Terra); Eduardo Tadeu Vieira
(membro do Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências Humanas e Sociais II);
Francisco Ricardo Cunha (representante �tular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação); Gustavo Adolfo
Sierra Romero (membro do Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências da Vida);
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 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); Renato Tarciso Barbosa de Sousa (membro do Conselho Universitário, representante �tular
da área de Ciências Humanas e Sociais II); Roberta Mary Vido� (membro do Conselho Universitário,
representante �tular da área de Ciências Exatas e da Terra); 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); Suélia de Siqueira
Rodrigues Fleury Rosa (representante suplente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação). Ausências
jus�ficadas: Adalene Moreira Silva (Decana de Pós-Graduação); Daniela Marques de Moraes
(representante �tular da Câmara de Ensino e de Graduação); Maria Lucilia dos Santos (Decana de
Administração); Olgamir Amância Ferreira (Decana de Extensão); Sérgio Antônio Andrade de Freitas
(Decano de Ensino e de Graduação); Sílvia Ribeiro de Souza (representante �tular da Câmara de
Extensão). 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 esteve presente à reunião
do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação no dia 09/05/2019, onde foi exposto que a
situação orçamentária e financeira nas Universidades Federais está dramá�ca. Houve corte de 120 bolsas
da CAPES, algo em torno de R$ 80 milhões, com previsão de mais cortes, acarretando em grande impacto
nos Programas de Pós-Graduação, inclusive no Programa CAPES PrInt. Informou, ainda, que a Profª.
Connie McManus saiu da Diretoria de Relações Internacionais da CAPES, sendo subs�tuída pelo Prof.
Mauro Luiz Rabelo. (1.2) o Prof. Antônio Brasil fez a leitura de uma carta anunciando sua saída da CAPRO.
A Presidente registrou seus agradecimentos ao Prof. Antônio Brasil, ressaltando sua importância na
construção e na consolidação da Câmara. O Prof. José Sánchez reforçou os agradecimentos ao Prof.
Antônio Brasil, exaltando a importância que o Professor teve no estreitamento de laços com a Finatec.
Aproveitou para informar que, em breve, sairá da CAPRO, pois também deixará a Direção da FAU e,
consequentemente, não terá mais assento no Consuni. O Prof. Eduardo registrou seu agradecimento ao
Prof. Antônio Brasil e expressou sua preocupação com a saída de membros que são muito atuantes na
construção e na consolidação da CAPRO. O Prof. Francisco também fez agradecimentos ao Prof. Antônio
Brasil. O Prof. Gustavo registrou agradecimentos ao Prof. Antônio Brasil e sugeriu que fosse revista a
forma de nomeação dos membros da CAPRO prevista na Resolução do Consuni n.º 0004/2018. A Prof.ª
Rozana reforçou os agradecimentos ao Prof. Antônio Brasil e a sugestão dada pelo Prof. Gustavo de
repensar a composição da Câmara com o intuito de não perder a memória ins�tucional da CAPRO. (1.3)
O Prof. Reinaldo agradeceu a visita da Presidente e da Secretária da CAPRO e do Sr. João Bosco à FUP,
ocasião onde foi apresentada a Resolução da CAPRO n.º 0001/2019, que versa sobre a tramitação de
projetos na UnB. Também registrou seus agradecimentos ao Prof. Antônio Brasil. (1.4) A Prof.ª Roberta
agradeceu a visita da Presidente e da Secretária da CAPRO e do Sr. João Bosco ao IG, ocasião onde foi
apresentada a Resolução da CAPRO n.º 0001/2019, que versa sobre a tramitação de projetos na UnB. 2)
Aprovação da ata da 19ª Reunião Ordinária da CAPRO. Re�rado de pauta. 3) Homologação das
aprovações ad referendum nos seguintes processos: (3.1) Processo n.º 23106.156201/2017-34 – acordo
de cooperação internacional a ser celebrado entre Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a
Universidade de Södertörn, no valor es�mado de R$ 152.523,32 (cento e cinquenta e dois mil e
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quinhentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), cujo objeto é avaliar a natureza e a extensão do
projeto de desracialização requerido para contrapor as dinâmicas contemporâneas de racialização nos
quatro �pos de modernidade – Suécia, África do Sul, Brasil e Reino Unido – e o papel e as ações dos
Estados e das NHRIs (Ins�tuições Nacionais de Direitos Humanos). Unidade acadêmica interessada: ICS.
Relator: Reinaldo José de Miranda Filho. (3.2) Processo n.º 23106.036019/2019-20 – termo de execução
descentralizada (TED SIMEC 8323) a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e o
Ministério da Educação (MEC), no valor de R$ 3.330.108,29 (três milhões e trezentos e trinta mil e cento
e oito reais e vinte e nove centavos), cujo obje�vo é a execução do Programa de Apoio à Pós-Graduação
(PROAP) conforme Portaria CAPES nº 156/2014 nos campi da Universidade de Brasília. Unidade
administra�va interessada: DPG. Relatora: Maria Emília Machado Telles Walter. (3.3) Processo n.º
23106.038200/2016-28 – termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a Diretoria de
Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria Execu�va (DTIC/SE) do Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública (MJSP) e a Fundação Universidade de Brasília (FUB), 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
diagnós�co das prá�cas 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, iden�ficando os fatores norteadores de
Governança de TIC do ambiente interno e externo da Ins�tuição, avaliar a implementação do plano e
suas consequências na DTIC e no próprio Ministério da Jus�ça 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 e administra�vas interessadas:
FCI, FT e DPI/CDT. Relator: Thiago Gehre Galvão. (3.4) Processo n.º 23106.047362/2018-19 – termo de
cooperação técnica a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB), a CEB Distribuição
S.A. (CEB-DIS) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (Finatec), no valor de R$
2.210.125,94 (dois milhões, duzentos e dez mil cento e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos),
cujo objeto é o desenvolvimento do Projeto de PEE in�tulado Eficiência Energé�ca em Prédios da
Universidade de Brasília e Geração Distribuída no Campus da Universidade de Brasília Integrada a Rede
de Distribuição da CEB pelo Consumidor, com a interveniência da Finatec, mediante a par�cipação da
CEB-DIS, a ser, financiado com recursos oriundos do Programa de Eficiência Energé�ca (PEE) da ANEEL,
doravante denominado Projeto de PEE, nos termos da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000. Unidade
acadêmica interessada: FT. Relator: Wilson Roberto Theodoro Filho. DELIBERAÇÃO: aprovados por
unanimidade. 4) Processo n.º 23106.027778/2019-00 – 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$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais) cujo objeto consiste na contratação da Finatec visando
apoiar a execução do projeto de ensino in�tulado "Curso de Especialização em Fitoterapia para
Profissionais de Saúde". Unidade acadêmica interessada: FCE. Relator: Renato Tarciso Barbosa de Sousa.
DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 5) Processo n.º 23106.034705/2019-66 – Programa de
Extensão de Ação Con�nuada “Projeto de Cursos Corpora�vos de Idiomas”. Unidade acadêmica
interessada: IL. Relator: Eduardo Tadeu Vieira. Re�rado de pauta. 6) Processo n.º 23106.011973/2019-18
– termo de execução descentralizada a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a
Advocacia-Geral da União (AGU), no valor de R$ 8.979.652,00 (oito milhões e novecentos e setenta e
nove mil e seiscentos e cinquenta e dois reais), para execução do projeto de pesquisa, desenvolvimento e
inovação que visa realizar um estudo de inovações tecnológicas, nas áreas de tecnologia da informação,
gestão documental, processos de governança, gestão de processos, gerência de redes e sistemas
estruturantes para áreas estratégicas da Advocacia-Geral da União (AGU), a ser conduzido pelo
Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Unidade acadêmica interessada: FT.
Relator: Gustavo Adolfo Sierra Romero. A CAPRO solicitou o retorno do processo à FT para re�rada, na
minuta do TED, de menção à execução do projeto no DPI / CDT, visto que a execução ocorrerá em
fundação de apoio, e para inserção de declaração de não prejuízo às a�vidades estatutárias de todos os
servidores da UnB que compõem a equipe do projeto. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 7)
Processo n.º 23106.021477/2019-64 – renovação de autorização para a FINATEC atuar como fundação de
apoio do IFB. Interessado: Finatec. Relator: Francisco Ricardo Cunha. A CAPRO solicitou retorno do
processo à Finatec para atendimento das recomendações explicitadas no parecer do relator.
DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. 8) Processo n.º 23106.017807/2019-17 – contrato a ser
celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos
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e Tecnológicos (Finatec), no valor de R$ 1.525.812,96 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil,
oitocentos e doze reais e noventa e seis centavos), cujo objeto é o projeto "Ações Estratégicas para o
Desenvolvimento Ins�tucional da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU". Unidade acadêmica
interessada: FAU. Relatora: Maria Regina Fernandes de Oliveira. DELIBERAÇÃO: aprovado por
unanimidade. 9) Processo n.º 23106.053126/2019-12 – roteiros e fluxogramas de projetos de Prestação
de Serviço Tecnológico e de Plataforma Tecnológica. Unidades administra�vas interessadas: PCTec e DPI.
Relatora: Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e quarenta minutos, da qual eu, Alice Cidade da
Silva Ferraz, Secretária da CAPRO, lavrei a presente ata, aprovada na 21ª Reunião Ordinária, realizada em
24/05/2019 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 07/06/2019, às 18:21,
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 de
Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos, em 14/06/2019, às 16:41, 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 3894018 e
o código CRC 14566BDF.

Referência: Processo nº 23106.052540/2019-12 SEI nº 3894018


