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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS
E INSTRUMENTOS CORRELATOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (CAPRO), realizada em sete de junho de
dois mil e dezenove, às nove horas e vinte e dois 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); Adauto João Pulcinelli (membro do Conselho
Universitário, representante �tular da área de Ciências da Vida); Daniela Marques de Moraes
(representante �tular da Câmara de Ensino e de Graduação); 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); Jez Willian Basta (membro
do Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências Exatas e da Terra); João Henrique
Marques de Brito e Silva (Diretor de Apoio a Projetos Acadêmicos em exercício); 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); Maria Regina Fernandes de
Oliveira (representante �tular da Câmara de Ensino e de Graduação); 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); Sílvia Ribeiro de Souza (representante �tular da Câmara de Extensão); 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); Roberta Mary Vido�
(membro do Conselho Universitário, representante �tular da área de Ciências Exatas e da Terra); Sérgio
Antônio Andrade de Freitas (Decano de Ensino e de Graduação). Convidados: Cláudia Naves David
Amorim (Diretora de Pesquisa). Dando início à ordem do dia, seguimos aos ITENS DE PAUTA: 1) Informes:
(1.1) A Diretora de Pesquisa, Cláudia Amorim, ressaltou o intenso corte das bolsas na Pós-Graduação.
(1.2) Foi informado que a Universidade de Brasília par�cipará, nos dias 19/06/2019 a 23/06/2019, de um
dos maiores eventos voltados à tecnologia no país, a “Campus Party”. Esse ano, a UnB terá
disponibilidade de maior espaço �sico no local do evento e está planejando uma grade de programação
voltada à temá�ca da “Campus Party”, de forma a incen�var a visibilidade da UnB no âmbito tecnológico.
Ademais, no dia 22/06/2019, acontecerá o evento “UnB no Parque”, em que alguns expositores da UnB
na “Campus Party” irão expor inovações tecnológicas à comunidade externa no Parque da Cidade. (1.3)
Até o final do ano, o DPI e o DEX organizarão a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT. (1.4) O
DPI, o DEG e o DEX organizarão eventos com a finalidade de divulgar ações da UnB. 2) Aprovação das atas
da 19ª e da 20ª Reuniões Ordinárias da CAPRO. Aprovadas por unanimidade. 3) Homologação das
aprovações ad referendum nos seguintes processos: (3.1) 23106.060353/2018-13. Prestação de contas
referente ao Termo de Cooperação nº 03/2013 entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Secretaria
Nacional An�drogas (SENAD/MJ), sob a gestão da Profª. Maria Inês Gandolfo Conceição, do
Departamento de Psicologia Clínica - PCL/IP. O referido termo foi registrado sob o número 9031 no
sistema SICONV, com início na data de assinatura, em 21/10/2013, com o obje�vo de possibilitar a
realização do Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas - Edição
2013/2014. Unidade Acadêmica interessada no processo: IP. Relator: Reinaldo José de Miranda Filho.
(3.2) 23106.118194/2017-72. Convênio a ser celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília (FUB),
a Petróleo Brasileiro (Petrobrás) e a Fundação de Empreendimentos Cien�ficos e Tecnológicos (Finatec),
no valor de R$327.522,10 (trezentos e vinte e sete mil e quinhentos e vinte e dois reais e dez centavos),
cujo objeto é o projeto “Desenvolvimento e Implementação de Controle Regulatório com Filtro
Adapta�vo para Plantas da Indústria do Petróleo”. Unidade Acadêmica interessada no processo: FT.
Relatora: Roberta Mary Vido�. (3.3) 23106.024072/2019-88. Termo de Execução Descentralizada - TED
SIMEC 8435 - a ser celebrado entre a Universidade de Brasília UnB)e a Secretaria de Educação
Superior/MEC, no valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), visando o projeto de
Extensão Tecnológica Governança nas IES a ser conduzido pelo GPP/FACE.". Unidade(s) Acadêmica(s) /
Administrava(s) interessada(s): FACE Relator(a): Rozana Reigota Naves. (3.4) 23106.127670/2018-27.
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Acordo de Parceria a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e o Ins�tuto Superior Técnico
de Lisboa, no valor de € 62.052,00 (sessenta e dois mil cinquenta e dois euros), que tem por objeto a
execução do projeto in�tulado “World Pendulum Alliance”. Unidade Acadêmica interessada no processo:
IB . Relator: Silvia Ribeiro de Souza. Aprovados pro unanimidade. 4) Processo 23106.064995/2019-72.
Deliberação sobre a Instrução Norma�va que regulamentará a Resolução CAD 045/2014 (custos
indiretos). Relator: José Manoel Morales Sánchez. Aprovado por unanimidade. 5) Processo
23106.041155/2019-31. Contrato a ser celebrado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de
Empreendimentos Cienficos e Tecnológicos (Finatec), no valor de R$ 5.204.282,29 (cinco milhões,
duzentos e quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), cujo objeto é a
contratação da Finatec visando apoiar a realização do Projeto de Extensão intulado "Fadiga, Fratura e
Integridade de Materiais de Engenharia" Unidade(s) Acadêmica(s) / Administrava(s) interessada(s): FT
Relator(a): Adauto João Pulcinelli. Re�rado de pauta. 6) Processo 23106.060130/2019-37. Solicitação de
credenciamento para a Funtec atuar como fundação de apoio à UnB. Interessada(s): Fundação de
Tecnologia Florestal e Geoprocessamento (Funtec) Relator(a): Eduardo Tadeu Vieira. Re�rado de pauta. 7)
Processo 23106.017614/2019-66. Acordo de Cooperação a ser celebrado entre o Banco Santander (Brasil)
S.A. e a Fundação Universidade de Brasília (FUB), cujo objeto é dar apoio financeiro aos estudantes da
UnB por meio do "Programa Bolsas Santander Graduação". Por meio do referido programa, aquela
ins�tuição concederá diretamente aos estudantes indicados por esta Universidade 5 (cinco) bolsas-auxílio
no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por mês, durante 12 (doze) meses, totalizando a quan�a de R$
18.000,00 (dezoito mil reais). Unidades interessadas no processo: INT e DEG. Relator: Gustavo Adolfo
Sierra Romero. O relator recomendou que fosse re�rada a cláusula 3.2 do instrumento proposto que
permite caracterizar a relação entre a UnB e o Banco Santander. A referida cláusula tem a seguinte
redação: “3. São obrigações das IEs : […] 3.2. Liberar a realização no(s) campus(i) da IES de ao menos 04
(quatro) ações por ano, para divulgação e apresentação de produtos e serviços bancários, inclusive
distribuição de material promocional, em local de grande fluxo de alunos, professores e funcionários, de
acordo com o seguinte procedimento: (i) o SANTANDER enviará comunicado à IES informando a data em
que a ação de divulgação será realizada, (ii) a IES terá o prazo de 02 (dois) dias, contados do envio do
comunicado pelo SANTANDER, para manifestar sua ciência e liberação quanto à realização da ação de
divulgação no(s) campus(i). As recomendações foram aprovadas por unanimidade. 8) Processo:
23106.032077/2018-01. Convênio triparte a ser celebrado entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do
Distrito Federal (FAP-DF), a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e a Fundação de Empreendimentos
Cien�ficos e Tecnológicos (Finatec), no valor de R$ 2.497.800,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e
sete mil e oitocentos reais), cujo objeto é estabelecer ações de mútua cooperação técnico-cien�fica para a
execução do projeto de pesquisa in�tulado "Ins�tucionalização da FAP-DF". Unidade(s) Acadêmica(s) /
Administrava(s) interessada(s): FACE. Relatora: Maria Regina Fernandes de Oliveira. Aprovado com onze
votos favoráveis e uma abstenção. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e
vinte e sete minutos, da qual eu, Jessika Soares dos Santos Raimundo, Secretária da Capro, lavrei a
presente ata, aprovada na 23ª Reunião Ordinária, realizada em 21/06/2019 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 21/06/2019, às 17:42,
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 24/06/2019, às 10:41,
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 3998606 e
o código CRC 869E0C2F.
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Referência: Processo nº 23106.064980/2019-12 SEI nº 3998606


